
Test z ustawy z 24.9.2010 r. o ewidencji ludności 

(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 657 ze zm.) 
 

Nr Treść pytania Odp. 
Źródło 
(art.) 

 

1. Ewidencję ludności prowadzi się w: 
a) Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, który 
stanowi rejestr PESEL, oraz w rejestrach mieszkańców, prowadzonych w 
systemie teleinformatycznym, 
b) Elektronicznym Systemie Spisu Ludności, oraz w rejestrach 
mieszkańców, prowadzonych w systemie teleinformatycznym, 
c) Powszechnym Urzędowym Dzienniku Ludności. 

a Art. 3 

  
2. Organem wyższego stopnia w stosunku do organów gmin 

wydających rozstrzygnięcia administracyjne na podstawie ustawy o 
ewidencji ludności jest: 
a) starosta, 
b) wojewoda, 
c) Rada Ministrów. 

b 
Art. 5 
ust. 1 

  
3. Nadzór nad działalnością organów gmin w zakresie realizacji 

obowiązków określonych w ustawie sprawuje: 
a) starosta, 
b) wojewoda, 
c) minister właściwy do spraw cyfryzacji. 

b 
Art. 5 
ust. 2 

  
4. Nadzór nad działalnością wojewody w zakresie realizacji 

obowiązków określonych w ustawie: 
a) Prezes Rady Ministrów, 
b) minister właściwy do spraw wewnętrznych, 
c) minister właściwy do spraw cyfryzacji. 

b 
Art. 5 
ust. 3 

  
5. Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych, o których mowa w 

ustawie, prowadzonym przez: 
a) ministra właściwego do spraw informatyzacji, 
b) ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 
c) wojewodę. 

a 
Art. 6 
ust. 1 

  
6. Rejestr mieszkańców jest prowadzony zgodnie z właściwością 

miejscową przez: 
a) wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 
b) starostę, 
c) wojewodę. 

a 
Art. 6 
ust. 2 

  
7. W rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców gromadzone są dane 

dotyczące m.in. serii, numeru i daty ważności ostatniego wydanego 
dowodu osobistego obywatela polskiego oraz oznaczenie organu 
wydającego dokument. Rejestracji tych danych (z zastrzeżeniem art. 
10 ust. 1 pkt 10) w rejestrze PESEL dokonuje: 
a) starosta, 
b) minister właściwy do spraw informatyzacji, 
c) organ gminy właściwy do wydania dowodu osobistego 

c 

Art. 8 
pkt 22 w 
zw. z art. 
10 ust. 1 

pkt 7 

  



8. Rejestracji danych w rejestrze PESEL dokonują organy określone w 
ustawie.  Organy te niezwłocznie dokonują rejestracji danych za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku braku 
bezpośredniego dostępu do rejestrów spowodowanego 
przyczynami niezależnymi od organu rejestracji dokonuje się nie 
później niż w terminie: 
a) 2 dni roboczych od dnia, w którym powstał obowiązek ich rejestracji, 
b) 5 dni roboczych od dnia, w którym powstał obowiązek ich rejestracji, 
c) 7 dni od dnia, w których powstał obowiązek ich rejestracji. 

a 
Art. 10 
ust. 4 

  
9. Numer PESEL jest to: 

a) siedmiocyfrowy symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący 
osobę fizyczną, zawierający datę urodzenia, 
b) dziesięciocyfrowy symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący 
osobę fizyczną, zawierający unikalny numer porządkowy przypisany 
każdej osobie fizycznej, 
c) jedenastocyfrowy symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący 
osobę fizyczną, zawierający datę urodzenia, numer porządkowy, 
oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną. 

c 
Art. 15 
ust. 2 

 

10. Numer PESEL jest nadawany: 
a) z urzędu, 
b) na wniosek osoby fizycznej, 
c) na wniosek właściwego organu. 

a 
Art. 16 
ust. 1 

 
11. W przypadku zmiany płci numer PESEL: 

a) nie jest zmieniany, 
b) jest zmieniany, 
c) nie jest zmieniany, chyba że zachodzą szczególne okoliczności 
uzasadniające zmianę numeru PESEL. 

b 
Art. 19 
ust. 1 
pkt 2 

 

12. Organem właściwym do wystąpienia o zmianę numeru PESEL jest w 
przypadku zmiany płci: 
a) kierownik urzędu stanu cywilnego dokonujący w akcie urodzenia 
zmian, 
b) wójt (burmistrz, prezydent miasta), 
c) wojewoda. 

a 

Art. 19 
ust. 3 

pkt 1 w 
zw. z art. 
19 ust. 1 

pkt 2 

 

13. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy 
określony w ustawie. Obowiązek meldunkowy polega na: 
a) zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, 
b) wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, 
c) obie powyższe odpowiedzi są prawidłowe. 

c 
Art. 24 

ust. 1 i 2 

 
14. Pobytem stałym jest: 

a) zamieszkanie w określonej miejscowości, choćby bez oznaczenia 
adresu, z zamiarem przebywania tam przez co najmniej rok, 
b) zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z 
zamiarem stałego przebywania, 
c) zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z 
zamiarem przebywania tam przez co najmniej rok. 

b 
Art. 25 
ust. 1 

 

15. Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca 
pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub 
w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem. Ilekroć w 

a 
Art. 25 

ust. 2 i 4 



ustawie jest mowa o pobycie czasowym obywatela polskiego należy 
przez to rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez 
okres ponad: 
a) 3 miesięcy, 
b) 6 miesięcy, 
c) roku. 

 

16. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego 
lub czasowego najpóźniej w: 
a) 14 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, 
b) 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, 
c) 60 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. 

b 
Art. 27 
ust. 1 

 

17. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą 
wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ 
gminy w drodze: 
a) decyzji administracyjnej, 
b) zarządzenia, 
c) postanowienia. 

a 
Art. 31 
ust. 1 

 

18. Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić 
swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej 
Polskiej: 
a) skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego, 
b) skutkuje wymeldowaniem wyłącznie z miejsca pobytu stałego, 
c) nie skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego ani czasowego. 

a 
Art. 36 
ust. 1 

 

19. Obywatel polski jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót, 
jeżeli wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru 
stałego pobytu, na okres dłuższy niż: 
a) 3 miesiące, 
b) 6 miesięcy, 
c) rok. 

b 
Art. 36 
ust. 2 

 

20. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji 
Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego 
lub czasowego najpóźniej w: 
a) 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, 
b) 45 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, 
c) 60 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. 

a 
Art. 41 
ust. 1 

 

21. Cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku meldunkowego, jeżeli okres 
ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza: 
a) 7 dni, 
b) 14 dni, 
c) 30 dni. 

c 
Art. 42 
ust. 2 

 

22. Ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych udostępnia się 
dane z rejestru PESEL, w zakresie niezbędnym do realizacji jego 
ustawowych zadań, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez 

c Art. 45a 



konieczności składania wniosku. Udostępnienie: 
a) wymaga decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji, 
b) wymaga decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji, chyba 
że ustawa stanowi inaczej, 
c) nie wymaga decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji. 

 
23. Decyzja o cofnięciu zgody na udostępnianie danych za pomocą 

urządzeń teletransmisji danych w drodze weryfikacji: 
a) podlega natychmiastowemu wykonaniu, 
b) nigdy nie podlega natychmiastowemu wykonaniu, 
c) nie podlega natychmiastowemu wykonaniu, chyba że organ postanowi 
inaczej. 

a 
Art. 51 
ust. 3 

 

24. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji 
Szwajcarskiej, który nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku 
meldunkowego, podlega karze: 
a) grzywny, 
b) grzywny albo ograniczenia wolności, 
c) grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

a 
Art. 59 
ust. 1 

 

25. Postępowanie w powyższym przypadku prowadzi się na podstawie 
przepisów: 
a) Kodeksu postępowania cywilnego, 
b) Kodeksu postępowania karnego, 
c) Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

c Art. 60 

 


