Olsztyn, 3 lutego 2015 r.
Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie
Wydział Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców

SO-IV.621.12.2015
Panie/Panowie
Wójtowie, Burmistrzowie
Prezydenci Miast
- wszyscy Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015 r. nowych przepisów dotyczących
ewidencji ludności i dowodów osobistych przedstawiam wytyczne dotyczące aktualizowania
rejestrów w ostatnich dniach obowiązywania dotychczasowych regulacji, przekazane przez
Departament Ewidencji Państwowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za pismem z 29 stycznia
2015 r. nr DEP-WAJDE-0771-1/2015. Przedstawione rozwiązanie pozwoli na prawidłowy przepływ
danych i zasilenie rejestrów państwowych oraz uniknięcie zaległości w tym zakresie.
I. Ewidencja ludności
1. USC - w zakresie danych dotyczących:
a) zmiany stanu cywilnego oraz innych zmian w aktach stanu cywilnego (w tym sporządzenie aktu
urodzenia),
b) decyzji o zmianie imienia i nazwiska, które kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje do
organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby, której dane dotyczą, a w
przypadku braku miejsca pobytu stałego - do organu gminy właściwego ze względu na ostatnie
miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiace oraz do organu, który wydał
dowód osobisty - kierownicy USC powinni przekazać ostatnie odpisy aktów/zawiadomienia do dnia
18 lutego 2015 r. Natomiast w okresie od 19 do 27 lutego 2015 r. kierownicy USC powinni
powstrzymać się od przekazywania tych danych i zaktualizować o przedmiotowe dane rejestr PESEL
(łącznie z nadaniem numerów PESEL) w dniu 2 marca 2015 r. z wykorzystaniem aplikacji ŹRÓDŁO.
Natomiast jeżeli przekazanie danych przez kierownika USC do komórki ewidencji ludności następuje
w ramach tego samego urzędu - przekazanie tych danych powinno nastąpić najpóźniej do dnia 25
lutego 2015 r.
2. ewidencja ludności - w zakresie aktualizacji gminnych zbiorów meldunkowych
- komórki ewidencji ludności powinny wprowadzać do gminnego zbioru meldunkowego aktualizacje
wynikające z przekazanych przez USC odpisów aktów stanu cywilnego i zawiadomień oraz
dotyczące zameldowań, wymeldowań i zgłoszeń wyjazdu za granicę oraz pozostałych rejestrowanych
przez nie danych (np. w zakresie obywatelstwa) codziennie do 25 lutego 2015 r. i na bieżąco dane
te przekazywać do wojewódzkiego zbioru meldunkowego.
Ostatnie pliki aktualizacyjne powinny zostać przekazane do wojewódzkiego zbioru
meldunkowego najpóźniej 25 lutego 2015 r. i jej to termin nieprzekraczalny.
Aktualizacja i przekazanie ostatnich danych z wojewódzkiego zbioru meldunkowego do zbioru
PESEL nastąpi bowiem najpóźniej 26 lutego 2015 r., tak aby zbiór PESEL mógł przyjąć
i przetworzyć ostatnie dane 27 lutego 2015 r.
W przypadku otrzymania przez komórki ewidencji ludności odpisów aktów stanu cywilnego lub
zawiadomień z USC po 25 lutego 2015 r. należy przedmiotowy dokument zwrócić kierownikowi

urzędu stanu cywilnego, który dokona odpowiednich aktualizacji w rejestrach państwowych
po 1 marca 2015 r. Natomiast wszelkie zgłoszenia dot. zameldowań, wymeldowań i wyjazdu przyjęte
w organie gminy w dniach 26 i 27 lutego 2015 r. należy wprowadzić do rejestru PESEL w dniu
2 marca 2015 r. z wykorzystaniem aplikacji ŹRÓDŁO.
3. w zakresie nadawania numeru PESEL:
- elektroniczne wnioski o nadanie numeru PESEL organy gmin powinny wysłać do Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych najpóźniej do dnia 26 lutego 2015 r., natomiast o nadanie numeru PESEL
w wyniku zdarzeń obligujących do jego nadania, które zaistnieją 27 lutego 2015 r., należy wystąpić
w dniu 2 marca 2015 r. z wykorzystaniem aplikacji ŹRÓDŁO. W przypadku papierowych wniosków
o zmianę/anulowanie numeru PESEL przekazanie ich powinno nastąpić do dnia 25 lutego 2015 r.
W dniach 26-27 lutego 2015 r. dopuszczalną drogą przekazania wniosku jest fax (nr 22 60-28-008).
II. Dowody osobiste
Przyjmowanie i wprowadzanie wniosków o wydanie dowodu osobistego do gminnej ewidencji
wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz wydawanie i unieważnianie dowodów
osobistych powinny być realizowane do 28 lutego 2015 r. w dotychczasowym systemie.
Wprowadzone wnioski zostaną bowiem przeniesione (zmigrowane) do Rejestru Dowodów
Osobistych i ich dalsza obsługa po 1 marca 2015 r. będzie realizowana za pośrednictwem aplikacji
ŹRÓDŁO w Rejestrze Dowodów Osobistych.
Ponadto po 1 marca 2015 r. wydawanie dowodów obywatelom oraz unieważnianie dowodów
spersonalizowanych przed 1 marca 2015 r. będzie realizowane już w Rejestrze Dowodów Osobistych.
Proszę o poinformowanie podległych pracowników urzędów stanu cywilnego oraz komórek
ewidencji ludności i dowodów osobistych o przyjętym trybie postępowania.

Z poważaniem,
Dyrektor Wydziału Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców
Agnieszka Boczkowska

