Stanowisko Koła Wolni i Solidarni w sprawie sprawozdania Komisji
Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o ewidencji ludności (tekst niewygłoszony)

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu Koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko odnośnie do
rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności.
W procedowanym projekcie zmiany dotyczą dwóch kwestii. Po pierwsze, rząd
odstępuje od przepisów znoszących z dniem 1 stycznia 2018 r. tzw. obowiązek
meldunkowy.
Na przestrzeni lat obowiązek meldunkowy przestał być uciążliwy dla
obywateli, ale jednocześnie jego istnienie zapewnia realizację podstawowych
praw i obowiązków wynikających z przepisów polskiego prawa. Tutaj pojawiają
się kwestie związane z prawami wyborczymi, z prawem do sądu czy
zabezpieczeniem obywateli w przypadku zagrożenia.
Warto podkreślić, że obowiązek meldunkowy nie jest w Polsce restrykcyjny, w
przeciwieństwie do wielu innych krajów europejskich.
Nowelizacja ponadto zakłada, że możliwe będzie zameldowanie się przez
Internet, co jest prawdziwym ułatwieniem. Bardzo się cieszę, że rząd zauważa
cyfryzację społeczeństwa i wprowadza tak istotną zmianę w zakresie
dostosowania obowiązków ludności do współczesnego świata. To jest
rzeczywiście bardzo realne odciążenie.
Kolejnym uproszczeniem jest wprowadzenie jednego formularza dla osoby,
która melduje się na pobyt stały i jednocześnie chce się wymeldować z pobytu
czasowego. Analogiczne rozwiązanie ma być dla osób, które meldują się na pobyt
czasowy i równocześnie chcą się wymeldować z pobytu stałego.

Druga grupa zmian jest związana z rejestrami cudzoziemców. W zgodzie z
projektem dokonuje się likwidacji rejestrów cudzoziemców funkcjonujących dziś
w gminach. W konsekwencji wszystkim cudzoziemcom będą nadawane numery
PESEL, a ich dane zamiast np. w trzech rejestrach będą tylko w jednym.
To rozwiązanie pozwoli na szybki dostęp do danych wszystkich cudzoziemców
w jednym centralnym i łatwo przeszukiwanym rejestrze dostępnym
upoważnionym służbom i organom administracji. To zabezpieczenie pozwala na
lepsze zapewnienie bezpieczeństwa polskim obywatelom.
Projektowana ustawa wzbudzała pozytywne reakcje u posłów wszystkich opcji
politycznych. To najlepsza jej rekomendacja. W czasie prac w komisji
podkreślano, że ustawa jest dobrze przygotowana, zawiera wszystkie elementy
potrzebne do jej wdrożenia, np. wzory formularzy. Należy również podkreślić, że
została właściwie skonsultowana z podmiotami.
Mankamentem ustawy jest niewątpliwie niezmieniona nazwa ˝obowiązek
meldunkowy˝, która przenosi nas w czasy głębokiego PRL-u. Jednak zgadzam się
z projektodawcami, że zmiana tej nazwy w konsekwencji zbyt bardzo obciążyłaby
budżet państwa.
Zmiana omawianej ustawy to krok w dobrą stronę. Koło Wolni i Solidarni wnosi
o dalsze procedowanie ustawy.

