
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.  

o zmianie ustawy o działach administracji rządowej  

oraz niektórych innych ustaw
 

 

(druk nr 49) 

 

U S T A W A   z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 812, z późn. zm.) 

 

Art. 12a. 

[1. Dział informatyzacja obejmuje sprawy: 

1)   informatyzacji administracji publicznej; 

2)   systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej; 

3)   technologii i technik informacyjnych; 

4)   standardów informatycznych; 

5)   wspierania inwestycji w dziedzinie informatyki; 

6)   zastosowań technologii informatycznych w społeczeństwie informacyjnym; 

7)   rozwoju społeczeństwa informacyjnego; 

8)  przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu; 

9)  rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną oraz usług na żądanie; 

10)  realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie 

informatyzacji; 

11)  telekomunikacji; 

12)  koordynacji interoperacyjności; 

13)  udziału w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w zakresie informatyzacji.] 

<1. Dział informatyzacja obejmuje sprawy: 

1) informatyzacji administracji publicznej oraz podmiotów wykonujących 

zadania publiczne; 

2) systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej; 

3) wspierania inwestycji w dziedzinie informatyzacji; 

4) realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w 

dziedzinie informatyzacji i telekomunikacji; 
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5) udziału w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w zakresie informatyzacji; 

6) rozwoju społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałania wykluczeniu 

cyfrowemu; 

7) rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną; 

8) kształtowania polityki państwa w zakresie ochrony danych osobowych; 

9) telekomunikacji; 

10) bezpieczeństwa cyberprzestrzeni; 

11) rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego 

oraz Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów 

Paszportowych; 

12) ewidencji pojazdów, ewidencji kierowców oraz ewidencji posiadaczy kart 

parkingowych.> 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej. 

 

Art. 29. 

 1. Dział sprawy wewnętrzne obejmuje sprawy: 

1)   ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

2)   ochrony granicy Państwa, kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców oraz 

koordynacji działań związanych z polityką migracyjną państwa; 

3)   zarządzania kryzysowego; 

4)   obrony cywilnej; 

5)   ochrony przeciwpożarowej; 

6)   (uchylony) 

6a)  (uchylony) 

7)   nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym; 

8)   obywatelstwa; 

[9)   ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów; 

10)  rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.] 

<9) ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów, w zakresie ustalonym w 

ustawach; 

10) rejestracji stanu cywilnego w zakresie ustalonym w ustawie oraz zmiany imion i 

nazwisk.> 
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2. Jeżeli informacje uzyskane przez organy i jednostki organizacyjne nadzorowane, podległe 

lub podporządkowane ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych mogą mieć istotne 

znaczenie dla bezpieczeństwa Państwa, minister ten przekazuje je niezwłocznie do 

wiadomości Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów. 

3. (uchylony) 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad działalnością Policji, 

Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej Kraju, Szefa Urzędu do 

Spraw Cudzoziemców, Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej oraz Biura Ochrony 

Rządu. 

 

 

 

USTAWA z dnia z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.) 

 

Art. 49. 

1. Ewidencję wojskową osób podlegających rejestracji, kwalifikacji wojskowej oraz 

podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej, a także podlegających innym 

rodzajom powszechnego obowiązku obrony prowadzą: 

1)   na szczeblu centralnym - Minister Obrony Narodowej dla terytorium całego państwa; 

2)   na szczeblu wojewódzkim - szef wojewódzkiego sztabu wojskowego dla obszaru 

województwa; 

3)   na szczeblu terenowym - wojskowy komendant uzupełnień dla obszaru objętego 

terytorialnym zasięgiem działania tego komendanta. 

1a. Wojskowi komendanci uzupełnień współpracują z Szefem Krajowego Centrum Informacji 

Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. 

1b. Ewidencję wojskową, o której mowa w ust. 1, w zakresie osób odbywających w 

jednostkach wojskowych czynną służbę wojskową oraz posiadających przydział 

mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny do tych jednostek prowadzą 

również dowódcy tych jednostek. 

1c. Organy prowadzące ewidencję wojskową są obowiązane do wzajemnego przekazywania 

danych zgromadzonych w tej ewidencji. 

1d. Dane osobowe zgromadzone w ewidencji wojskowej mogą być udostępniane: 
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1)   dowódcom jednostek wojskowych oraz ich przełożonym - jeżeli wymagają tego ich 

zadania; 

2)   przełożonym wojskowego komendanta uzupełnień; 

3)   sądom wojskowym, wojskowym jednostkom organizacyjnym prokuratury, Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego i Żandarmerii 

Wojskowej - jeżeli wymagają tego ich zadania; 

4)   sądom powszechnym, powszechnym jednostkom organizacyjnym prokuratury, 

Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu i Biuru Ochrony Rządu - jeżeli 

wymagają tego ich zadania i jest to niezbędne do prowadzonego przez nie 

postępowania; 

5)   pracodawcom - w zakresie stosunku zatrudnianych przez nich pracowników do 

powszechnego obowiązku obrony oraz rodzaju i terminu wykonania tego obowiązku; 

6)   osobom, których dotyczą dane osobowe zgromadzone w ewidencji wojskowej; 

7)   innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów. 

1e. Udostępnianie danych osobowych zgromadzonych w ewidencji wojskowej podmiotom 

wymienionym w ust. 1d następuje nieodpłatnie. 

1f. Podmioty, o których mowa w ust. 1d pkt 1 i 2, są uprawnione również do wglądu w dane 

osobowe zgromadzone w ewidencji wojskowej. 

2. Organy administracji publicznej obowiązane są do bezpłatnego udostępniania danych 

osobowych w celu ich przetwarzania w ewidencji wojskowej. 

2a. Do ewidencji wojskowej prowadzonej na szczeblu centralnym, w ramach udostępniania 

danych osobowych, niezbędnych do jej prowadzenia, przekazuje się na informatycznym 

nośniku danych lub w drodze teletransmisji dane ze zbiorów Powszechnego 

Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwanego dalej "PESEL", oraz centralnej 

ewidencji kierowców i Krajowego Rejestru Karnego. 

2b. W ewidencji wojskowej prowadzonej na szczeblu centralnym w zakresie przekazywania 

danych ze zbiorów, o których mowa w ust. 2a, gromadzi się następujące dane: 

1)   z rejestru PESEL - określone w art. 8 pkt 1-5, 7, 9-11, 14, 17-21 i 26 ustawy z dnia 24 

września 2010 r. o ewidencji ludności;  

2)   z centralnej ewidencji kierowców - określone w art. 100b ust. 1 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.); 
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3)   z Krajowego Rejestru Karnego - określone w art. 20 ust. 1 pkt 1 (obejmujące 

nazwisko, imiona i numer ewidencyjny PESEL) i pkt 2 (obejmujące stwierdzenie czy 

dana osoba figuruje lub nie figuruje w Rejestrze) ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o 

Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654, z późn. zm.). 

2c. W ewidencji wojskowej mogą być gromadzone i przetwarzane następujące dane: 

1)   imię lub imiona oraz nazwisko, w tym nazwisko rodowe, oraz nazwiska i imiona 

poprzednie; 

2)   data i miejsce urodzenia; 

3)   numer ewidencyjny PESEL; 

4)   imiona i nazwiska rodowe rodziców; 

5)   stan cywilny i rodzinny, w tym imiona i nazwisko oraz data urodzenia małżonka i 

dzieci; 

6)   obywatelstwo; 

7)   płeć; 

8)   seria i numer dowodu osobistego; 

9)   miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące oraz 

adres do korespondencji, a także adres najbliższej rodziny; 

10)  dotyczące wykształcenia i zawodu wyuczonego; 

11)  dotyczące nauki, w tym miejsce jej pobierania, oraz posiadane kwalifikacje 

zawodowe, w tym uprawnienia do wykonywania zawodów lub czynności; 

12)  dotyczące zatrudnienia lub prowadzonej działalności gospodarczej, w tym ich 

miejsce, rodzaj i okres oraz zajmowane stanowisko; 

13)  dotyczące zdolności do czynnej służby wojskowej; 

  13a) dotyczące szkodliwego używania alkoholu lub używania środków odurzających, 

substancji psychotropowych lub środków zastępczych; 

13b)  dotyczące orzeczeń psychologicznych; 

14)  stopień wojskowy, specjalność wojskowa, klasa kwalifikacyjna, korpus osobowy i 

grupa osobowa; 

15)  przeznaczenie do czynnej służby wojskowej lub jej form równorzędnych oraz służby 

zastępczej lub innych form powszechnego obowiązku obrony; 

16)  przydział kryzysowy, przydział mobilizacyjny, pracowniczy przydział mobilizacyjny 

lub przydział organizacyjno-mobilizacyjny albo reklamowanie od obowiązku 

pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny; 
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17)  przebieg czynnej służby wojskowej lub jej form równorzędnych albo zastępczych; 

18)  cechy wojskowego dokumentu osobistego, karty przydziału kryzysowego, karty 

mobilizacyjnej lub karty przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego oraz karty i 

tabliczki tożsamości; 

19)  dotyczące prawomocnych orzeczeń w sprawach karnych oraz w sprawach o 

wykroczenia; 

20)  o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, o osadzeniu w zakładzie karnym lub 

areszcie śledczym lub o umieszczeniu w zakładzie poprawczym oraz o zwolnieniu z 

tych zakładów lub aresztu; 

21)  informacje o osobie z Krajowego Rejestru Karnego; 

22)  data zgonu, numer aktu zgonu oraz oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który 

sporządził akt zgonu. 

2d. Przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w ewidencji wojskowej może odbywać 

się bez zgody i wiedzy osoby, której dotyczą te dane. 

2e. Osoby podlegające ewidencji wojskowej są obowiązane do udzielania informacji organom 

prowadzącym tę ewidencję w zakresie danych dotyczących tych osób i przetwarzanych w 

ewidencji wojskowej. 

[2f. Do pozyskiwania danych ze zbiorów, o których mowa w ust. 2a, nie wymaga się 

odrębnego żądania, zapytania lub wniosku w tej sprawie, a ich przekazywanie następuje 

bezpłatnie w sposób ustalony w porozumieniu zawartym między Ministrem Obrony 

Narodowej i, w zakresie zbiorów: 

1)   PESEL - z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych; 

2)  centralnej ewidencji kierowców - z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych; 

3)   Krajowego Rejestru Karnego - z Ministrem Sprawiedliwości.] 

<2f. Do pozyskiwania danych ze zbiorów, o których mowa w ust. 2a, nie wymaga się 

odrębnego żądania, zapytania lub wniosku w tej sprawie, a ich przekazywanie 

następuje bezpłatnie w sposób ustalony w porozumieniu zawartym między 

Ministrem Obrony Narodowej i, w zakresie: 

1)  rejestru PESEL – z ministrem właściwym do spraw informatyzacji; 

2)  centralnej ewidencji kierowców – z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji; 

3)  Krajowego Rejestru Karnego – z Ministrem Sprawiedliwości.> 
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3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia 

ewidencji wojskowej, szczegółowy zakres danych gromadzonych i przetwarzanych w 

ewidencji wojskowej, dokumenty stanowiące ewidencję wojskową i dokumenty będące 

podstawą wprowadzenia danych do tej ewidencji oraz okres prowadzenia ewidencji 

wojskowej i przechowywania danych zgromadzonych w tej ewidencji, uwzględniając w 

szczególności kategorie osób objętych ewidencją wojskową, formy spełniania 

powszechnego obowiązku obrony oraz zakres danych, o których mowa w ust. 2c, 

gromadzonych i przetwarzanych w ewidencji wojskowej. Rozporządzenie powinno 

zapewniać prawidłowe spełnianie przez obywateli polskich powszechnego obowiązku 

obrony oraz niezbędną ochronę danych osobowych i informacji niejawnych 

gromadzonych i przetwarzanych w ewidencji wojskowej. 

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób odtwarzania 

ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej, z 

uwzględnieniem przypadków, kiedy następuje potrzeba odtworzenia ewidencji wojskowej 

oraz miejsca odtworzenia tej ewidencji. 

 

Art. 208. 

 1. Na urzędy i instytucje państwowe oraz przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a 

także osoby fizyczne może być nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych, polegających 

na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele 

przygotowania obrony Państwa. 

2. Świadczenia rzeczowe mogą być wykonywane na rzecz Sił Zbrojnych, jednostek 

organizacyjnych stanowiących bazy formowania specjalnie tworzonych jednostek 

zmilitaryzowanych, jednostek organizacyjnych obrony cywilnej oraz jednostek 

organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa albo zwalczania 

klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków. 

2a. Jednostkami organizacyjnymi wykonującymi zadania na potrzeby obrony państwa są 

jednostki organizacyjne Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony 

Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, jednostki organizacyjne podległe 

i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, nie wchodzące w skład Sił Zbrojnych, 

a także państwowe jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 221 ust. 1 i 2. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zakwaterowania przejściowego Sił Zbrojnych. 



- 8 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4. Przedmiotem świadczeń rzeczowych nie mogą być: 

1)   tereny, pomieszczenia, środki transportowe, maszyny i inny sprzęt, znajdujące się w 

posiadaniu: 

a)  jednostek organizacyjnych służących bezpośrednio działalności Sejmu i Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw i urzędów wojewódzkich oraz 

Narodowego Banku Polskiego i banków, a także Państwowej Wytwórni Papierów 

Wartościowych i Mennicy Państwowej, 

[b)  jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych 

odpowiednio przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Szefa Agencji Wywiadu oraz Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego,] 

<b) jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych 

odpowiednio przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw 

informatyzacji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji 

Wywiadu oraz Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego,> 

c)  przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz 

innych przedstawicielstw i instytucji zrównanych z nimi w zakresie przywilejów i 

immunitetów na mocy ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów 

międzynarodowych, jak również członków tych przedstawicielstw, urzędów i 

instytucji oraz członków ich rodzin, a także innych osób zrównanych z nimi w 

zakresie przywilejów i immunitetów, jeżeli nie posiadają obywatelstwa polskiego; 

2)   biblioteki, muzea, archiwa i zabytki uznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej za pomniki historii oraz dobra kulturalne, o których mowa w art. 218 ustawy, 

oraz obiekty wpisane na "listę dziedzictwa światowego" na podstawie Konwencji w 

sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w 

Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190 i 191); 

3)   zbiory naukowe i artystyczne mające charakter publiczny; 

4)   świątynie, domy modlitwy oraz pomieszczenia kościołów i innych związków 

wyznaniowych mających osobowość prawną, wraz ze znajdującymi się w nich 

przedmiotami przeznaczonymi do wykonywania kultu religijnego; 



- 9 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

5)   przedmioty wyłączone spod egzekucji stosownie do przepisów ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1619, z późn. zm.), z wyjątkiem narzędzi prostych oraz środków transportowych; 

6)   parki narodowe i rezerwaty przyrody; 

7)   przedszkola, domy dziecka, zakłady opiekuńczo-wychowawcze, szkoły specjalne i 

internaty tych szkół, specjalne ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze oraz 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne; 

8)   urządzenia i sieci telekomunikacyjne: 

a)  ujęte w planach działania, o których mowa w art. 176a ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 

2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198), 

przewidziane do użycia na potrzeby jednostek organizacyjnych, o których mowa w 

ust. 2, 

b)  niezbędne do wykonania decyzji nałożonych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych 

przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w trybie określonym w art. 178 ust. 

1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne; 

9)   pojazdy samochodowe niedopuszczone do ruchu po drogach publicznych oraz 

używane wyłącznie do przewozu wewnątrz zakładu, po przedstawieniu przez 

posiadacza odpowiednich dokumentów. 

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, dla wykonania niezbędnych świadczeń 

rzeczowych: 

1)   rodzaj i liczbę nieruchomości, które mogą być w tym celu w użytkowaniu w danym 

roku kalendarzowym, 

2)   rodzaj i liczbę rzeczy ruchomych, które w danym roku kalendarzowym mogą być w 

tym celu pobrane, 

uwzględniając w szczególności potrzeby związane z prowadzeniem kwalifikacji 

wojskowej, przeprowadzaniem ćwiczeń wojskowych, w tym organizowanych z 

zastosowaniem natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy rezerwy i sprawdzaniem 

gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych. 

 

 

USTAWA z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z 

późn. zm.) 
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Art. 39. 

1. Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować 

niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz 

zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się: 

1)   lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

2)   włóczenia po drogach oraz porzucania na nich przedmiotów lub używania pojazdów 

niszczących nawierzchnię drogi; 

3)   poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych bez wymaganego zezwolenia 

lub w sposób niezgodny z przepisami ruchu drogowego; 

4)   samowolnego ustawiania, zmieniania i uszkadzania znaków drogowych i urządzeń 

ostrzegawczo-zabezpieczających; 

5)   
(15)

 umieszczania reklam: 

a)  imitujących znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 

b)  poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem parkingów i miejsc obsługi podróżnych; 

6)   umieszczania urządzeń zastępujących obowiązujące znaki drogowe; 

7)   niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz samowolnego rozkopywania 

drogi; 

8)   zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego; 

9)   odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub 

zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi; 

10)  wypasania zwierząt gospodarskich; 

11)  rozniecania ognisk w pobliżu drogowych obiektów inżynierskich i przepraw 

promowych oraz przejeżdżania przez nie z otwartym ogniem; 

12)  usuwania, niszczenia i uszkadzania zadrzewień przydrożnych. 

1a. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy 

infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198) oraz urządzeń służących do 

doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urządzeń 

związanych z ich eksploatacją, a także do innych czynności związanych z eksploatacją tej 

infrastruktury i urządzeń, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to 

pozwalają. 
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2. (uchylony). 

3. 
(16)

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów 

budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem 

właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej - zezwolenie 

nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7 lub w art. 22 

ust. 2, 2a lub 2c. Jednakże właściwy zarządca drogi: 

1)   może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i 

infrastruktury, o których mowa w ust. 1a, wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie 

spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań 

wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień z 

tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg; 

2)   odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklam, jeżeli ich 

umieszczenie mogłoby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń, 

lub zmniejszenie jej trwałości, lub zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w 

przypadkach, gdy reklamy nie spełniają warunków, o których mowa w art. 42a. 

3a. W decyzji, o której mowa w ust. 3, określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób, 

miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, że przed 

rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do: 

1)   uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót 

budowlanych; 

2)   uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu 

budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w ust. 3; 

3)   uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego 

prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub 

urządzenia. 

3b. W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji, o której mowa w ust. 3, w terminie 

65 dni od dnia złożenia wniosku, organ wyższego stopnia, a w przypadku braku takiego 

organu organ nadzorujący, wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które 

przysługuje zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy 

z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. 

3c. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym 

mowa w ust. 3b. W przypadku nieuiszczenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 3b, 
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podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. 

3d. Do terminu, o którym mowa w ust. 3b, nie wlicza się terminów przewidzianych w 

przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 

postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn 

niezależnych od organu. 

4. Utrzymanie obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 3, należy do ich posiadaczy. 

5. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, 

o którym mowa w ust. 3, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel. 

6. Zarządca drogi w trakcie budowy lub przebudowy drogi jest obowiązany zlokalizować 

kanał technologiczny w pasie drogowym: 

1)   dróg krajowych; 

2)   pozostałych dróg publicznych, chyba że w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji, 

o której mowa w ust. 6a, nie zgłoszono zainteresowania udostępnieniem kanału 

technologicznego. 

6a. Najpóźniej na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o 

pozwoleniu na budowę albo dniem zgłoszenia przebudowy dróg, o których mowa w ust. 6 

pkt 2, zarządca drogi zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o zamiarze 

rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania z 

udostępnieniem kanału technologicznego, jednocześnie zawiadamiając o tym Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej "Prezesem UKE". 

6b. Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału 

technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany 

zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie 

udostępniono tego kanału innym podmiotom. 

6c. [Minister właściwy do spraw łączności] <minister właściwy do spraw informatyzacji >, 

na wniosek zarządcy drogi w drodze decyzji, zwalnia zarządcę z obowiązku budowy 

kanału technologicznego, jeżeli w pobliżu pasa drogowego istnieje już kanał 

technologiczny lub linia światłowodowa, posiadające wolne zasoby wystarczające do 

zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych lub w 

sytuacji, gdy lokalizowanie kanału technologicznego byłoby ekonomicznie nieracjonalne 
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lub technicznie niemożliwe. W odniesieniu do dróg, o których mowa w ust. 6 pkt 2, 

zwolnienie następuje przed ogłoszeniem, o którym mowa w ust. 6a. 

6d. Niezwłocznie po wybudowaniu kanału technologicznego, a jeszcze przed jego 

udostępnieniem innym podmiotom, zarządca drogi przekazuje Prezesowi UKE informację 

o przebiegu nowo zlokalizowanego kanału technologicznego. 

6e. Zarządca drogi, na wniosek Prezesa UKE lub przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, 

udziela informacji o kanałach technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym na 

obszarze jego właściwości. 

7. Zarządca drogi udostępnia kanały technologiczne za opłatą, w drodze umowy dzierżawy 

lub najmu, na zasadach określonych w ust. 7a-7f. 

7a. Zarządca drogi zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na właściwej dla niego 

stronie podmiotowej informację o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego, 

podając lokalizację kanału, zakres wolnych zasobów w kanale, jego podstawowe 

parametry techniczne, termin i miejsce składania ofert, wymagania formalne dotyczące 

ofert oraz kryteria wyboru w przypadku złożenia ofert przekraczających zakres wolnych 

zasobów, z uwzględnieniem ust. 7e. 

7b. Informację, o której mowa w ust. 7a, zarządca drogi zamieszcza także w przypadku, gdy 

przed ogłoszeniem zamiaru udostępnienia kanału technologicznego wpłynie do niego 

wniosek o udostępnienie tego kanału. W przypadku gdy do zarządcy drogi wpłynie 

pierwszy wniosek o udostępnienie kanału technologicznego, ogłoszenie jest publikowane 

nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia tego wniosku. 

7c. Zarządca drogi jednocześnie z zamieszczeniem informacji, o której mowa w ust. 7a i 7b, 

zawiadamia o tym fakcie Prezesa UKE. Prezes UKE niezwłocznie zamieszcza w 

Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację o ogłoszeniu, 

wraz z odesłaniem do strony Biuletynu Informacji Publicznej, na której informacja została 

opublikowana. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od dnia 

zamieszczenia informacji przez zarządcę drogi. 

7d. Zarządca drogi jest obowiązany zawrzeć umowę dzierżawy lub najmu kanału 

technologicznego najpóźniej w terminie 21 dni od dnia, w którym upłynął termin 

składania ofert. 

7e. W przypadku gdy z powodu braku wolnych zasobów w kanale technologicznym jest 

niemożliwe uwzględnienie wszystkich ofert na udostępnienie tego kanału, zarządca drogi 

dokonuje wyboru podmiotu, któremu udostępnia kanał technologiczny, stosując kryteria 
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wyboru określone w informacji, o której mowa w ust. 7a, przestrzegając zasad 

przejrzystości, równego traktowania zainteresowanych podmiotów, a także pierwszeństwa 

dla umieszczania w kanale technologicznym linii światłowodowych przeznaczonych na 

potrzeby dostępu do telekomunikacyjnych usług szerokopasmowych. 

7f. Za udostępnienie kanału technologicznego pobiera się opłaty w wysokości określonej w 

umowie, przy czym opłaty te są ustalane na poziomie kosztów budowy i utrzymania 

kanału. Przepisu art. 40 ust. 3 nie stosuje się do linii telekomunikacyjnych i 

elektroenergetycznych oraz innych urządzeń umieszczanych w kanale technologicznym. 

8. Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem i utrzymywaniem kanałów 

technologicznych, o których mowa w ust. 6, zarządca drogi może powierzyć, w drodze 

umowy, podmiotowi wyłonionemu w drodze przetargu, z zachowaniem przepisów o 

zamówieniach publicznych lub w trybie określonym w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o 

koncesji na roboty budowlane lub usługi. 

 

Art. 43a. 

1. W przypadku podjęcia przez zainteresowane podmioty, w szczególności zarządców dróg 

publicznych poszczególnych kategorii, decyzji o wdrażaniu aplikacji ITS lub usług ITS, 

podmioty te przy ich wdrażaniu stosują przepisy wydane na podstawie ust. 3, mając na 

uwadze potrzeby w szczególności użytkowników ITS, w tym szczególnie zagrożonych 

uczestników ruchu drogowego. 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przy wyborze i wdrażaniu aplikacji ITS i usług ITS 

stosują odpowiednio następujące zasady: 

1)   skuteczności - rzeczywiste przyczynianie się do rozwiązania kluczowych wyzwań 

mających wpływ na transport drogowy w Europie, w szczególności zmniejszenia 

zatorów, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, zwiększenia efektywności energetycznej 

transportu, osiągnięcia wyższych poziomów bezpieczeństwa i ochrony użytkowników 

ITS, w tym szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego; 

2)   opłacalności - optymalizowanie stosunku kosztów do rezultatów mierzonych 

realizacją celów; 

3)   proporcjonalności - zapewnianie różnych poziomów osiągalnej jakości usług ITS i ich 

wdrażania, z uwzględnieniem specyfiki lokalnej, regionalnej, krajowej i europejskiej, 

jeżeli jest to celowe; 
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4)   wspierania ciągłości usług ITS - zapewnianie ciągłości usług ITS na obszarze Unii 

Europejskiej, w szczególności w ramach transeuropejskiej sieci drogowej oraz, w 

miarę możliwości, na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej; ciągłość usług 

powinna być zapewniona na poziomie dostosowanym do cech sieci łączących 

odpowiednio państwa, regiony, a także miasta z obszarami wiejskimi; 

5)   zapewniania interoperacyjności - zapewnianie, aby ITS oraz procesy gospodarcze 

będące ich podstawą były zdolne do wymiany danych, informacji i wiedzy, aby 

umożliwić skuteczne świadczenie usług ITS; 

6)   wspierania zgodności wstecznej - zapewnianie zdolności ITS do współpracy z 

istniejącymi systemami służącymi temu samemu celowi bez utrudniania rozwoju 

nowych technologii, jeżeli jest to celowe; 

7)   poszanowania istniejącej infrastruktury krajowej i cech sieci drogowej - 

uwzględnianie naturalnych różnic między cechami sieci drogowych, w szczególności 

w zakresie natężenia ruchu oraz warunków drogowych związanych z pogodą; 

8)   promowania równego dostępu - nieutrudnianie dostępu do aplikacji ITS i usług ITS 

szczególnie zagrożonym uczestnikom ruchu drogowego oraz ich niedyskryminowanie 

w zakresie tego dostępu; 

9)   wspierania dojrzałości - wykazywanie, po dokonaniu odpowiedniej oceny ryzyka, 

odporności innowacyjnych ITS osiągniętej dzięki odpowiedniemu poziomowi 

zaawansowania technicznego i wykorzystania operacyjnego; 

10)  zapewniania jakości określania czasu i położenia - wykorzystywanie infrastruktury 

satelitarnej lub dowolnej innej technologii zapewniającej równorzędne poziomy 

dokładności na potrzeby aplikacji ITS i usług ITS, które wymagają globalnych, 

nieprzerwanych, dokładnych i gwarantowanych usług związanych z określaniem 

czasu i położenia; 

11)  ułatwiania intermodalności - uwzględnianie przy wdrażaniu ITS kwestii związanych 

z koordynacją różnych rodzajów transportu, jeżeli jest to celowe; 

12)  poszanowania spójności - uwzględnianie istniejących zasad, kierunków polityki i 

działań Unii Europejskiej, które mają zastosowanie w zakresie ITS, w szczególności w 

dziedzinie normalizacji. 

3. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z [ministrem właściwym do spraw 

łączności] <ministrem właściwym do spraw informatyzacji > może określić, w drodze 

rozporządzenia: 
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1)   po wydaniu przez Komisję Europejską specyfikacji w zakresie wdrażania 

inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego, 

szczegółowe wymagania techniczne lub operacyjne dla aplikacji ITS i usług ITS, 

2)   sposoby wdrażania aplikacji ITS i usług ITS 

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia skoordynowanego i spójnego wdrażania 

inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego, 

zaspokajanie w możliwie szerokim zakresie potrzeb użytkowników ITS oraz 

uwzględniając zasady, o których mowa w ust. 2. 

 

 

USTAWA z dnia z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 

2015 r. poz. 520, z późn. zm.) 

Art. 24b. 

1. [Główny Geodeta Kraju, we współpracy ze starostami, wojewodami i marszałkami 

województw oraz Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem 

właściwym do spraw środowiska, Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego oraz 

Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tworzy i utrzymuje 

zintegrowany system informacji o nieruchomościach, będący systemem 

teleinformatycznym, umożliwiającym w szczególności:] 

<Główny Geodeta Kraju, we współpracy ze starostami, wojewodami i marszałkami 

województw oraz Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw 

środowiska, Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego oraz Prezesem Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tworzy i utrzymuje zintegrowany system 

informacji o nieruchomościach, będący systemem teleinformatycznym, 

umożliwiającym w szczególności:> 

1)   prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i 

budynków; 

2)   monitorowanie w skali poszczególnych województw oraz całego kraju spójności i 

jakości zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków; 
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3)   wymianę danych w formie dokumentów elektronicznych między ewidencją gruntów i 

budynków a innymi rejestrami publicznymi, takimi jak: księga wieczysta, państwowy 

rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, krajowy rejestr 

urzędowy podziału terytorialnego kraju, krajowy rejestr urzędowy podmiotów 

gospodarki narodowej, krajowy system ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w zakresie 

niezbędnym do prowadzenia tych rejestrów publicznych, a także przekazywanie w 

formie dokumentów elektronicznych zawiadomień o zmianach danych, 

dokonywanych w poszczególnych rejestrach publicznych, mających znaczenie dla 

innych rejestrów publicznych włączonych do zintegrowanego systemu informacji o 

nieruchomościach; 

4)   dokonywanie przez sądy prowadzące księgi wieczyste sprawdzeń, o których mowa w 

art. 626
8
 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego; 

5)   weryfikację zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w: 

księgach wieczystych, Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, 

krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej oraz krajowym 

rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, a także pozyskiwanie danych 

zawartych w tych rejestrach na potrzeby ewidencji gruntów i budynków; 

6)   udostępnianie organom administracji publicznej zintegrowanych zbiorów danych 

ewidencji gruntów i budynków, niezbędnych do realizacji przez te organy ich 

ustawowych zadań publicznych, dotyczących w szczególności badań statystycznych, 

spisów powszechnych, prowadzenia krajowego rejestru urzędowego podmiotów 

gospodarki narodowej, prowadzenia krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju, planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, 

środowiska, ewidencji podatkowej nieruchomości, kontroli państwowej, zwalczania 

korupcji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego; 

7)   przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych ewidencji gruntów i 

budynków obejmujących obszary większe niż jeden powiat. 

2. Współpraca podmiotów, o których mowa w ust. 1, z Głównym Geodetą Kraju dotyczy 

tworzenia i utrzymywania oprogramowania interfejsowego w rozumieniu art. 3 pkt 11 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne zapewniających realizację funkcjonalności zintegrowanego systemu 

informacji o nieruchomościach, w tym dostępu na potrzeby tego systemu do 
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odpowiednich danych zawartych w prowadzonych przez te podmioty rejestrach 

publicznych. 

3. Przy udostępnianiu, wymianie i weryfikacji danych za pośrednictwem zintegrowanego 

systemu informacji o nieruchomościach przepis art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 

r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne stosuje się 

odpowiednio. 

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i standardy techniczne 

tworzenia i prowadzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz 

treść, formę i sposób przekazywania zawiadomień, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mając 

na uwadze usprawnienie funkcjonowania systemu informacyjnego państwa dotyczącego 

nieruchomości, przez tworzenie rozwiązań umożliwiających zapewnienie spójności i 

aktualności danych dotyczących nieruchomości, zawartych w różnych rejestrach 

publicznych, automatyzację procesów ich aktualizacji, a także jak najszersze 

wykorzystanie informacji zgromadzonych w tych rejestrach do celów publicznych, oraz 

uwzględniając stan informatyzacji tych rejestrów. 

 

 

USTAWA z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.) 

 

Art. 19. 

1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez Policję 

w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców, a także uzyskania i utrwalenia 

dowodów ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych przestępstw: 

1)   przeciwko życiu, określonych w art. 148-150 Kodeksu karnego, 

2)   określonych w art. 134, art. 135 § 1, art. 136 § 1, art. 156 § 1 i 3, art. 163 § 1 i 3, art. 164 

§ 1, art. 165 § 1 i 3, art. 166, art. 167, art. 173 § 1 i 3, art. 189, art. 189a, art. 211a, art. 

223, art. 228 § 1 i 3-5, art. 229 § 1 i 3-5, art. 230 § 1, art. 230a § 1, art. 231 § 2, art. 232, 

art. 245, art. 246, art. 252 § 1-3, art. 258, art. 269, art. 280-282, art. 285 § 1, art. 286 § 1, 

art. 296 § 1-3, art. 296a § 1, 2 i 4, art. 299 § 1-6 oraz art. 310 § 1, 2 i 4 Kodeksu karnego, 

2a)  określonych w art. 46 ust. 1, 2 i 4, art. 47 oraz art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), 
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3)   przeciwko obrotowi gospodarczemu, określonych w art. 297-306 Kodeksu karnego, 

powodujących szkodę majątkową lub skierowanych przeciwko mieniu, jeżeli wysokość 

szkody lub wartość mienia przekracza pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego 

wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów, 

3a)  przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, gdy pokrzywdzonym jest małoletni albo 

gdy treści pornograficzne, o których mowa w art. 202 Kodeksu karnego, obejmują udział 

małoletniego, 

4)   skarbowych, jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności 

publicznoprawnej przekraczają pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego 

wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów, 

4a)  skarbowych, o których mowa w art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, 

5)   nielegalnego wytwarzania, posiadania lub obrotu bronią, amunicją, materiałami 

wybuchowymi, środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi albo ich 

prekursorami oraz materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi, 

6)   określonych w art. 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks 

karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554, z późn. zm.), 

7)   określonych w art. 43-46 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i 

przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z późn. zm.), 

8)   ściganych na mocy umów i porozumień międzynarodowych,  

gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, sąd okręgowy może, w 

drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną, na pisemny wniosek Komendanta 

Głównego Policji albo Komendanta CBŚP, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 

Prokuratora Generalnego, albo na pisemny wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, 

złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora okręgowego właściwego ze względu 

na siedzibę składającego wniosek organu Policji. 

1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz z materiałami uzasadniającymi 

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje sąd okręgowy właściwy miejscowo ze 

względu na siedzibę składającego wniosek organu Policji. 

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować utratę informacji lub 

zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, Komendant Główny Policji, Komendant 

CBŚP albo komendant wojewódzki Policji może zarządzić, po uzyskaniu pisemnej zgody 

właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 1, kontrolę operacyjną, zwracając się 
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jednocześnie do właściwego miejscowo sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie 

postanowienia w tej sprawie. W razie nieudzielenia przez sąd zgody w terminie 5 dni od 

dnia zarządzenia kontroli operacyjnej, organ zarządzający wstrzymuje kontrolę 

operacyjną oraz dokonuje protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów 

zgromadzonych podczas jej stosowania. 

4. (uchylony) 

5. W przypadku potrzeby zarządzenia kontroli operacyjnej wobec osoby podejrzanej lub 

oskarżonego, we wniosku organu Policji, o którym mowa w ust. 1, o zarządzenie kontroli 

operacyjnej zamieszcza się informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu. 

6. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 

1)   kontrolowaniu treści korespondencji; 

2)   kontrolowaniu zawartości przesyłek; 

3)   stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny 

informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności treści rozmów 

telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci 

telekomunikacyjnych. 

7. Wniosek organu Policji, o którym mowa w ust. 1, o zarządzenie przez sąd okręgowy 

kontroli operacyjnej powinien zawierać w szczególności: 

1)   numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany; 

2)   opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej; 

3)   okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym 

stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków; 

4)   dane osoby lub inne dane, pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub 

przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem 

miejsca lub sposobu jej stosowania; 

5)   cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej, o której mowa w ust. 6. 

8. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd okręgowy może, 

na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP albo komendanta 

wojewódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora, o 

którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać postanowienie 

o jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały przyczyny tej 

kontroli. 
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9. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się 

nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia 

sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd okręgowy, na pisemny wniosek 

Komendanta Głównego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora 

Generalnego, może wydać postanowienie o kontroli operacyjnej przez czas oznaczony 

również po upływie okresów, o których mowa w ust. 8. 

10. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 8 i 9, stosuje się odpowiednio ust. 1a i 7. Sąd 

przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, zapoznaje się z 

materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas 

stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 

11. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 3-5, 8 i 9, sąd okręgowy rozpoznaje jednoosobowo, 

przy czym czynności sądu związane z rozpoznawaniem tych wniosków powinny być 

realizowane w warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i 

udostępniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów 

wydanych na podstawie art. 181 § 2 Kodeksu postępowania karnego. W posiedzeniu sądu 

może wziąć udział wyłącznie prokurator i przedstawiciel organu Policji wnioskującego o 

zarządzenie kontroli operacyjnej. 

12. Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną oraz podmioty świadczące usługi 

pocztowe są obowiązane do zapewnienia na własny koszt warunków technicznych i 

organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez Policję kontroli operacyjnej. 

13. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej 

zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona. 

14. Organ Policji, o którym mowa w ust. 1, informuje właściwego prokuratora o wynikach 

kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu tej 

kontroli. 

15. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub 

mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny Policji, 

Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji przekazuje prokuratorowi, o 

którym mowa w ust. 1, wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli 

operacyjnej. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się 

odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego. 

15a. Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej jest 

dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub 
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przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej 

kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot. 

15b. Prokurator, o którym mowa w ust. 1, podejmuje decyzję o zakresie i sposobie 

wykorzystania przekazanych materiałów. Art. 238 § 3-5 oraz art. 239 Kodeksu 

postępowania karnego stosuje się odpowiednio. 

15c. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli operacyjnej uzyskano dowód popełnienia 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić 

kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola 

operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej, albo popełnionego przez 

inną osobę, o zgodzie na jego wykorzystanie w postępowaniu karnym orzeka 

postanowieniem sąd, który zarządził kontrolę operacyjną albo wyraził na nią zgodę w 

trybie określonym w ust. 3, na wniosek prokuratora, o którym mowa w ust. 1. 

15d. Wniosek, o którym mowa w ust. 15c, prokurator kieruje do sądu nie później niż w ciągu 

miesiąca od dnia otrzymania materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli 

operacyjnej, przekazanych mu przez organ Policji niezwłocznie, nie później jednak niż w 

terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli. 

15e. Sąd wydaje postanowienie, o którym mowa w ust. 15c, w terminie 14 dni od dnia 

złożenia wniosku przez prokuratora. 

16. Osobie, wobec której kontrola operacyjna była stosowana, nie udostępnia się materiałów 

zgromadzonych podczas trwania tej kontroli. Przepis nie narusza uprawnień wynikających 

z art. 321 Kodeksu postępowania karnego. 

17. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały niezawierające 

dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub dowodów mających 

znaczenie dla toczącego się postępowania karnego podlegają niezwłocznemu, 

protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza organ 

Policji, który wnioskował o zarządzenie kontroli operacyjnej. 

17a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których 

mowa w ust. 17, organ Policji jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania 

prokuratora, o którym mowa w ust. 1. 

18. (uchylony) 

19. (uchylony) 

20. Na postanowienia sądu w przedmiocie kontroli operacyjnej, o których mowa w ust. 1, 3, 8 

i 9, przysługuje zażalenie organowi Policji, który złożył wniosek o wydanie tego 
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postanowienia. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania 

karnego. 

[21. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw łączności, określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób dokumentowania kontroli operacyjnej oraz przechowywania i 

przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz 

przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, 

uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i 

uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych druków i rejestrów.] 

<21. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw łączności oraz ministrem 

właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

dokumentowania kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania 

wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i 

niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, uwzględniając 

potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i 

uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych druków i rejestrów.> 

22. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przedstawia corocznie Sejmowi i Senatowi 

informację o działalności określonej w ust. 1-21, w tym informacje i dane, o których 

mowa w art. 20 ust. 3. Informacja powinna być przedstawiona Sejmowi i Senatowi do 

dnia 30 czerwca roku następnego po roku nią objętym. 

 

Art. 145j. 

1. Komendant Główny Policji wykonuje zadania: 

1)   krajowego punktu kontaktowego do spraw wymiany danych o profilach DNA, o 

którym mowa w art. 6 ust. 1 decyzji Rady 2008/615/WSiSW; 

2)   krajowego punktu kontaktowego do spraw wymiany danych daktyloskopijnych ze 

zautomatyzowanych systemów identyfikacji daktyloskopijnej, o którym mowa w art. 

11 ust. 1 decyzji Rady 2008/615/WSiSW; 

3)   krajowego punktu kontaktowego do spraw współpracy przy wymianie danych 

rejestracyjnych pojazdów, o którym mowa w art. 12 ust. 2 decyzji Rady 

2008/615/WSiSW; 
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4)   krajowego punktu kontaktowego do spraw wymiany danych osobowych i 

nieosobowych, o którym mowa w art. 15 decyzji Rady 2008/615/WSiSW; 

5)   punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 decyzji Rady 

2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie 

intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i 

przestępczości transgranicznej (Dz. Urz. UE L 210 z 06.08.2008, str. 12). 

2. Do zadań krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy: 

1)  udostępnianie punktom kontaktowym państw członkowskich Unii Europejskiej, do 

automatycznych przeszukań, danych referencyjnych obejmujących wyłącznie profile 

DNA ustalone na podstawie niekodującej części DNA oraz indywidualne oznaczenia 

identyfikacyjne ze zautomatyzowanego systemu gromadzenia i przetwarzania profili 

DNA, działającego w ramach zbioru danych DNA, o którym mowa w art. 21a, 

gromadzone w celach wykrywania sprawców przestępstw, ich ścigania, zapobiegania 

przestępczości lub jej zwalczania, z wyłączeniem danych, co do których uprawnione 

podmioty zastrzegły, że nie podlegają wymianie międzynarodowej; 

2)   wykonywanie, na zlecenie podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 

września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich 

Unii Europejskiej, przeszukań w bazach danych DNA udostępnianych przez punkty 

kontaktowe do spraw wymiany danych o profilach DNA innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej; 

2a)  wykonywanie zautomatyzowanych, okresowych przeszukań baz danych 

udostępnianych przez punkty kontaktowe do spraw wymiany danych o profilach DNA 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej; 

3)   współpraca z punktem kontaktowym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 

września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich 

Unii Europejskiej, w zakresie udostępniania, przetwarzania i wymiany danych o 

profilach DNA. 

3. Do zadań krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, należy: 

1)   udostępnianie punktom kontaktowym państw członkowskich Unii Europejskiej, do 

automatycznych przeszukań, danych referencyjnych obejmujących wyłącznie dane 

daktyloskopijne oraz indywidualne oznaczenia identyfikacyjne ze zautomatyzowanego 

systemu identyfikacji daktyloskopijnej, działającego w ramach Centralnej Registratury 

Daktyloskopijnej, zgromadzone w celach wykrywania sprawców przestępstw, ich 
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ścigania, zapobiegania przestępczości lub jej zwalczania, z wyłączeniem danych, co 

do których uprawnione podmioty zastrzegły, że nie podlegają wymianie 

międzynarodowej; 

2)   wykonywanie, na zlecenie podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 

września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich 

Unii Europejskiej, przeszukań w zautomatyzowanych systemach identyfikacji 

daktyloskopijnej udostępnianych przez punkty kontaktowe do spraw wymiany danych 

daktyloskopijnych innych państw członkowskich Unii Europejskiej; 

2a)  wykonywanie zautomatyzowanych, okresowych przeszukań zbiorów danych 

udostępnianych przez punkty kontaktowe do spraw wymiany danych 

daktyloskopijnych innych państw członkowskich Unii Europejskiej; 

3)   współpraca z punktem kontaktowym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 

września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich 

Unii Europejskiej, w zakresie udostępniania, przetwarzania i wymiany danych 

daktyloskopijnych. 

4. Do zadań krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, należy: 

1)   udostępnianie, we współpracy z [ministrem właściwym do spraw wewnętrznych] 

<ministrem właściwym do spraw informatyzacji >, punktom kontaktowym państw 

członkowskich Unii Europejskiej, do przeszukań, danych lub informacji zawartych w 

centralnej ewidencji pojazdów, o której mowa w art. 80a ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, w celu wykrywania sprawców przestępstw oraz 

innych czynów zabronionych należących do jurysdykcji sądów lub prokuratury w tych 

państwach; 

2)   wykonywanie, na zlecenie podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 

września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich 

Unii Europejskiej, przeszukań w bazach krajowych danych rejestracyjnych pojazdów 

udostępnianych przez punkty kontaktowe do spraw wymiany danych o pojazdach 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej; 

3)   współpraca z punktem kontaktowym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 

września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich 

Unii Europejskiej, oraz z [ministrem właściwym do spraw wewnętrznych] <> w 

zakresie udostępniania, przetwarzania i wymiany danych o pojazdach. 

5. Do zadań krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, należy: 
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1)   przekazywanie punktom kontaktowym państw członkowskich Unii Europejskiej 

informacji, w tym danych osobowych, w związku z istotnymi wydarzeniami o 

skutkach transgranicznych, otrzymanych od właściwych organów krajowych, do 

których ustawowych zadań należy realizacja zadań w zakresie zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

2)   otrzymywanie od punktów kontaktowych państw członkowskich Unii Europejskiej 

informacji, o których mowa w pkt 1, oraz ich przekazywanie właściwym organom 

krajowym, do których ustawowych zadań należy realizacja zadań w zakresie 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

6. Zadania, o których mowa w ust. 2 i 3, Komendant Główny Policji wykonuje przy pomocy 

Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. 

 

 

 

USTAWA  z dnia z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1402, z późn. zm.) 

Art. 9e. 

1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez Straż 

Graniczną w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców oraz uzyskania i utrwalenia 

dowodów, ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych przestępstw: 

1)   określonych w art. 163 § 1, art. 164 § 1, art. 165 § 1, art. 166 § 1 i 2, art. 167, art. 168, 

art. 171, art. 172, art. 173 § 1, art. 258, art. 264 § 2 i 3 i art. 299 § 1 Kodeksu karnego, 

2)   
(5)

 określonych w art. 270-276 Kodeksu karnego w zakresie wiarygodności 

dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej, dokumentów 

uprawniających do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub dokumentów 

wymaganych do ich wydania, ; 

3)   skarbowych, o których mowa w art. 134 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego, 

jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności publicznej przekraczają 

pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę określonego na 

podstawie odrębnych przepisów, 

4)   pozostających w związku z przekraczaniem granicy państwowej lub 

przemieszczaniem przez granicę państwową towarów oraz wyrobów akcyzowych 

podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, jak również przedmiotów 
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określonych w przepisach o broni, amunicji oraz o materiałach wybuchowych, a także 

o przeciwdziałaniu narkomanii, 

5)   określonego w art. 464 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

6)   określonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karnego, popełnionych przez 

funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem 

obowiązków służbowych, 

6a)  określonych w art. 229 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby niebędące 

funkcjonariuszami lub pracownikami Straży Granicznej w związku z wykonywaniem 

czynności służbowych przez funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej, 

6b)  określonych w art. 264a Kodeksu karnego oraz art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

6c)  określonych w art. 189a Kodeksu karnego i w art. 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Przepisy wprowadzające Kodeks karny, 

7)   ściganych na mocy umów międzynarodowych, 

gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, sąd, na pisemny 

wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody 

Prokuratora Generalnego, lub na pisemny wniosek komendanta oddziału Straży 

Granicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora okręgowego, może, 

w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną. 

1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz z materiałami uzasadniającymi 

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

2. Pisemną zgodę komendantowi oddziału Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, 

wydaje prokurator okręgowy właściwy ze względu na siedzibę tego komendanta. 

3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje sąd okręgowy właściwy miejscowo ze 

względu na siedzibę organu Straży Granicznej składającego wniosek. 

4. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy mogłoby to spowodować utratę informacji lub 

zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa: 

1)   Komendant Główny Straży Granicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora 

Generalnego, 

2)   komendant oddziału Straży Granicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o 

którym mowa w ust. 2, 
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może zarządzić kontrolę operacyjną, zwracając się jednocześnie do właściwego 

miejscowo sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie. W 

razie nieudzielenia przez sąd zgody w terminie 5 dni od dnia zarządzenia kontroli 

operacyjnej, organ zarządzający wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz dokonuje 

protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas jej 

stosowania. 

5. (uchylony). 

6. W przypadku zarządzenia kontroli operacyjnej wobec osoby podejrzanej lub oskarżonego, 

we wniosku organu Straży Granicznej o zarządzenie kontroli operacyjnej zamieszcza się 

informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu. 

7. Kontrola operacyjna jest prowadzona niejawnie i polega na: 

1)   kontrolowaniu treści korespondencji; 

2)   kontrolowaniu zawartości przesyłek; 

3)   stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny 

informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności obrazu, treści rozmów 

telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci 

telekomunikacyjnych. 

8. Wniosek organu Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, o zarządzenie przez sąd 

kontroli operacyjnej powinien zawierać w szczególności: 

1)   numer sprawy i jej kryptonim; 

2)   opis przestępstwa z podaniem jego kwalifikacji prawnej; 

3)   okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym 

stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków; 

4)   dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub 

przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem 

miejsca lub sposobu jej stosowania; 

5)   cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej, o której mowa w ust. 7. 

9. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd okręgowy może, 

na pisemny wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału 

Straży Granicznej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o którym mowa w 

ust. 1, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać postanowienie o jednorazowym 

przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały przyczyny zarządzenia tej kontroli. 
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10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej 

pojawią się nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo 

ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd okręgowy właściwy 

miejscowo ze względu na siedzibę wnioskującego organu Straży Granicznej, na pisemny 

wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży 

Granicznej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o którym mowa w ust. 1, 

może wydać postanowienie o kontroli operacyjnej prowadzonej przez czas oznaczony 

również po upływie okresów, o których mowa w ust. 9. 

11. Do wniosków, o których mowa w ust. 4, 9 i 10, stosuje się odpowiednio ust. 1a i 8. Sąd 

przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 4, 9 lub 10, zapoznaje się z 

materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas 

stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 

12. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 4, 9 i 10, sąd okręgowy rozpoznaje na posiedzeniu, 

jednoosobowo, przy czym czynności sądu związane z rozpoznaniem tych wniosków są 

wykonywane w warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i 

udostępniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów 

wydanych na podstawie art. 181 § 2 Kodeksu postępowania karnego. W posiedzeniu sądu 

może wziąć udział wyłącznie prokurator i przedstawiciel organu Straży Granicznej 

wnioskującego o zarządzenie kontroli operacyjnej. 

13. Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną oraz podmioty świadczące usługi 

pocztowe są obowiązane do zapewnienia na własny koszt warunków technicznych i 

organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez Straż Graniczną kontroli 

operacyjnej. 

14. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej 

zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona. 

15. Organ Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, informuje właściwego prokuratora o 

wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu 

tej kontroli. 

16. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub 

mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny Straży 

Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej przekazuje prokuratorowi, o 

którym mowa w ust. 1, wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli 
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operacyjnej. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się 

odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego. 

16a. Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej jest 

dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej 

kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot. 

16b. Prokurator, o którym mowa w ust. 1, podejmuje decyzję o zakresie i sposobie 

wykorzystania przekazanych materiałów. Art. 238 § 3-5 oraz art. 239 Kodeksu 

postępowania karnego stosuje się odpowiednio. 

16c. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli operacyjnej uzyskano dowód popełnienia 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić 

kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola 

operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej albo popełnionego przez 

inną osobę, o zgodzie na jego wykorzystanie w postępowaniu karnym orzeka 

postanowieniem sąd, który zarządził kontrolę operacyjną albo wyraził na nią zgodę w 

trybie określonym w ust. 4, na wniosek prokuratora, o którym mowa w ust. 1. 

16d. Wniosek, o którym mowa w ust. 16c, prokurator kieruje do sądu nie później niż w ciągu 

miesiąca od dnia otrzymania materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli 

operacyjnej, przekazanych mu przez organ Straży Granicznej niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli. 

16e. Sąd wydaje postanowienie, o którym mowa w ust. 16c, w terminie 14 dni od dnia 

złożenia wniosku przez prokuratora. 

17. Osobie, w stosunku do której była stosowana kontrola operacyjna, nie udostępnia się 

materiałów zgromadzonych podczas tej kontroli. Przepis nie narusza uprawnień 

wynikających z art. 321 Kodeksu postępowania karnego. 

18. Organ Straży Granicznej, który wnioskował o zarządzenie kontroli operacyjnej, dokonuje 

niezwłocznie po zakończeniu kontroli protokolarnego, komisyjnego zniszczenia 

zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej materiałów niezawierających 

dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemających znaczenia 

dla toczącego się postępowania karnego. 

18a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których 

mowa w ust. 18, organ Straży Granicznej jest obowiązany do niezwłocznego 

poinformowania prokuratora, o którym mowa w ust. 1. 
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19. Na postanowienia sądu w przedmiocie kontroli operacyjnej, o których mowa w ust. 1, 4, 9 

i 10, przysługuje zażalenie organowi Straży Granicznej, który złożył wniosek o wydanie 

tego postanowienia. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

postępowania karnego. 

[20. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw łączności, określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób dokumentowania kontroli operacyjnej oraz przechowywania i 

przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz 

przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, 

uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i 

uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych druków i rejestrów.] 

<20. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw łączności oraz ministrem 

właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

dokumentowania kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania 

wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i 

niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, uwzględniając 

potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i 

uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych druków i rejestrów.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 

2015 r. poz. 693) 

Art. 24c. 

1. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych aktualizuje bazę danych 

osób uprawnionych i przekazuje nieodpłatnie informacje zawarte w tej bazie 

Narodowemu Funduszowi Zdrowia w terminie 14 dni od dnia przekazania informacji do 

bazy danych osób uprawnionych przez podmioty określone w art. 24b ust. 3. 

2. Podczas aktualizowania bazy danych osób uprawnionych Szef Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych usuwa z bazy danych informacje o danej osobie 
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uprawnionej w razie zgonu tej osoby lub wydania decyzji o pozbawieniu jej uprawnień 

określonych w ustawie. 

[3. W celu uzyskania informacji o zgonach Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych korzysta ze zbioru danych osobowych PESEL, na zasadach 

określonych w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i 

dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.),] 

<3. W celu uzyskania informacji o zgonach Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych korzysta z rejestru PESEL na zasadach określonych w 

przepisach ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 388, 1337 i 1864).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553, z późn. 

zm.) 

Art. 36c. 

1. W ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez wywiad 

skarbowy w celu wykrycia, ustalenia sprawców oraz uzyskania i utrwalenia dowodów 

przestępstw: 

1)   skarbowych, jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności 

publicznoprawnej przekracza w dacie popełnienia czynu zabronionego 

pięćdziesięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na 

podstawie odrębnych przepisów, 

1a)  skarbowych, o których mowa w art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, 

2)   przeciwko obrotowi gospodarczemu, powodujących szkodę majątkową, jeżeli 

wysokość szkody przekracza w dacie popełnienia czynu zabronionego 

pięćdziesięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na 

podstawie odrębnych przepisów, 

3)   przeciwko mieniu, jeżeli wartość mienia przekracza w dacie popełnienia czynu 

zabronionego pięćdziesięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę 

określonego na podstawie odrębnych przepisów, 

4)   przyjmowania lub wręczania korzyści majątkowej w związku z pełnioną funkcją 

publiczną lub funkcją związaną ze szczególną odpowiedzialnością, 
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5)   ściganych na mocy umów i porozumień międzynarodowych 

- jeżeli inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, Sąd Okręgowy w 

Warszawie, zwany dalej "Sądem", na pisemny wniosek Generalnego Inspektora 

Kontroli Skarbowej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, 

może, w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną. 

1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz z materiałami uzasadniającymi 

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

2. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy zachodzi obawa utraty informacji lub zatarcia 

dowodów przestępstwa, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może zarządzić, po 

uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, kontrolę operacyjną, jednocześnie 

zwracając się do Sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie. W razie 

nieudzielenia przez Sąd zgody w terminie 5 dni od dnia zarządzenia kontroli operacyjnej, 

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz nakazuje 

niezwłoczne protokolarne, komisyjne zniszczenie materiałów zgromadzonych w wyniku 

jej stosowania. 

3. (uchylony) 

4. Kontrola operacyjna jest prowadzona niejawnie i polega na: 

1)   kontrolowaniu treści korespondencji; 

2)   kontrolowaniu zawartości przesyłek; 

3)   stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny 

informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności obrazu, treści rozmów 

telefonicznych i innych informacji przekazywanych przy pomocy sieci 

telekomunikacyjnych. 

5. Wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, o którym mowa w ust. 1, powinien 

zawierać w szczególności: 

1)   numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany; 

2)   opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej; 

3)   okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym 

stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków; 

4)   dane osoby lub inne dane, pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub 

przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem 

miejsca lub sposobu jej stosowania; 

5)   cel, czas i zakres kontroli operacyjnej. 
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6. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd może, na 

pisemny wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, złożony po uzyskaniu 

pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, wydać postanowienie o jednorazowym 

przedłużeniu kontroli operacyjnej, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, jeżeli nie 

ustały przyczyny zarządzenia tej kontroli, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej 

pojawią się nowe okoliczności istotne dla wykrycia przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów takich przestępstw, Sąd, na 

pisemny wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, złożony po uzyskaniu 

pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może wydać postanowienie o prowadzeniu 

kontroli operacyjnej przez czas oznaczony również po upływie okresów, o których mowa 

w ust. 6. 

8. Do wniosków, o których mowa w ust. 2, 6 i 7, stosuje się odpowiednio ust. 1a i 5. Sąd 

przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 2, 6 lub 7, zapoznaje się z 

materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas 

stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 

9. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 2, 6 i 7, Sąd rozpoznaje na posiedzeniu, jednoosobowo, 

przy czym czynności Sądu związane z rozpoznawaniem tych wniosków są wykonywane 

w warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i udostępniania 

informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów wydanych na 

podstawie art. 181 § 2 Kodeksu postępowania karnego. W posiedzeniu Sądu może wziąć 

udział wyłącznie Prokurator Generalny lub upoważniony przez niego prokurator oraz 

przedstawiciel Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. 

10. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej, dostawca publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych oraz operator świadczący usługi pocztowe są obowiązani do 

zapewnienia na własny koszt warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających 

prowadzenie przez wywiad skarbowy kontroli operacyjnej. 

11. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej 

zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona. 

12. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej informuje Prokuratora Generalnego o wynikach 

kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu tej 

kontroli, przedstawiając zebrane w jej toku materiały. 
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13. Osobie, w stosunku do której była stosowana kontrola operacyjna, nie udostępnia się 

materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej. Przepis nie narusza 

uprawnień wynikających z art. 321 Kodeksu postępowania karnego. 

14. Na postanowienia Sądu, o których mowa w ust. 1, 2, 6 i 7, przysługuje zażalenie 

Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej. Do zażalenia stosuje się odpowiednio 

przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

15. (uchylony) 

16. (uchylony) 

[17. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw łączności określa, w drodze 

rozporządzenia, sposób dokumentowania kontroli operacyjnej oraz przechowywania i 

przekazywania wniosków i postanowień, a także przechowywania, przekazywania oraz 

przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli oraz 

wzory stosowanych druków i rejestrów, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego 

charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów.] 

<17. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw łączności oraz ministrem 

właściwym do spraw informatyzacji określa, w drodze rozporządzenia, sposób 

dokumentowania kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania 

wniosków i postanowień, a także przechowywania, przekazywania oraz 

przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli 

oraz wzory stosowanych druków i rejestrów, uwzględniając potrzebę zapewnienia 

niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z 

późn. zm.) 

Art. 35c. 

Służby statystyki publicznej przetwarzają dane osobowe określone w art. 35b ust. 1 oraz 

informacje o życiu i sytuacji osób fizycznych lub o wybranych aspektach życia i sytuacji tych 

osób, o których mowa w art. 35b ust. 2, pochodzące z systemów informacyjnych administracji 
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publicznej i rejestrów urzędowych, prowadzonych bezpośrednio lub przez jednostki podległe 

i nadzorowane przez: 

1)   ministrów właściwych do spraw: 

[a)  wewnętrznych - z rejestru PESEL i centralnej ewidencji pojazdów,] 

<a) informatyzacji – z rejestru PESEL i centralnej ewidencji pojazdów,> 

b)  finansów publicznych - z systemu podatkowego, 

c)  pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny - z systemu monitoringu świadczeń 

społecznych (pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego) i elektronicznego krajowego systemu monitoringu 

orzekania o niepełnosprawności, 

d)  zdrowia - z systemu informacji w ochronie zdrowia, 

e)  oświaty i wychowania - z systemu informacji oświatowej, 

f)  nauki i szkolnictwa wyższego - ze zintegrowanego systemu informacji o nauce i 

szkolnictwie wyższym, 

2)   Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

Narodowy Fundusz Zdrowia, Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Głównego 

Inspektora Weterynarii, Państwową Inspekcję Farmaceutyczną, Inspekcję Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa - z systemów i rejestrów związanych z ich działalnością ustawową, 

3)   Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - z krajowych rejestrów urzędowych, o których 

mowa w art. 41 ust. 1, 

4)   organy administracji rządowej w województwie - z systemów i rejestrów związanych z 

ich działalnością ustawową lub statutową, 

5)   organy jednostek samorządu terytorialnego - z ewidencji gruntów i budynków, rejestrów 

wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę, rejestrów 

mieszkańców, rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, 

ewidencji podatkowej nieruchomości, rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy, 

systemów pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, elektronicznego krajowego systemu monitoringu orzekania o 

niepełnosprawności, 

6)   sądy okręgowe - z ewidencji i systemów dotyczących orzeczonych rozwodów i separacji 

oraz w zakresie informacji dotyczących przysposobienia, 
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7)   samorządy zawodowe - z rejestrów i ewidencji dotyczących osób wykonujących 

określone zawody 

- w szczegółowym zakresie określonym w programie badań statystycznych statystyki 

publicznej. 

 

 

 

USTAWA z dnia z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314, z późn. zm.) 

 

Art. 14. 

1. 
(26)

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi w systemie 

teleinformatycznym CRP KEP i jest administratorem danych w nim zawartych. 

2. CRP KEP służy: 

1)   gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób 

fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających: 

a)  ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów, 

b)  z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów 

podatkowych; 

2)   weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami 

urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów; 

3)   wymianie danych z rejestrem PESEL, Centralną Ewidencją i Informacją o 

Działalności Gospodarczej, krajowym rejestrem urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej, Krajowym Rejestrem Sądowym, Centralnym Rejestrem Płatników 

Składek. 

3. 
(28)

 Naczelnicy urzędów skarbowych zamieszczają w CRP KEP dane zawarte w 

dokumentacji, o której mowa w art. 13 ust. 1, dane z dokumentów, o których mowa w ust. 

2 pkt 1 lit. b, oraz dane uzupełniające, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy z 

dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej i w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, o ile nie są one zamieszczone 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego. 
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3a. 
(29)

 CRP KEP przekazuje automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

dane uzupełniające podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego, o których 

mowa w art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, do 

krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej bezpośrednio po ich 

zamieszczeniu w CRP KEP. Przepis stosuje się odpowiednio do zmiany danych. 

3b. 
(30)

 CRP KEP przekazuje automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

dane objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz dane uzupełniające 

podmiotu, o których mowa w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych, do Centralnego Rejestru Płatników Składek 

bezpośrednio po ich zamieszczeniu w CRP KEP. Przepis stosuje się odpowiednio do 

zmiany danych. 

4. [Minister właściwy do spraw wewnętrznych] <minister właściwy do spraw 

informatyzacji > po zarejestrowaniu osoby fizycznej w rejestrze PESEL jest obowiązany 

przekazywać niezwłocznie z tego rejestru do CRP KEP następujące dane: nazwisko, imię, 

numer PESEL oraz informację o dacie zgonu. 

5. [Minister właściwy do spraw wewnętrznych] <minister właściwy do spraw 

informatyzacji>, po otrzymaniu od ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

informacji o zaewidencjonowaniu osoby fizycznej objętej rejestrem PESEL w CRP KEP, 

niezwłocznie przekazuje posiadane dane z rejestru PESEL w zakresie określonym w art. 5 

ust. 2. 

6. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 4 i 5, [minister właściwy do spraw 

wewnętrznych] <minister właściwy do spraw informatyzacji> niezwłocznie przekazuje 

zmienione dane. 

7. Przekazywanie danych przez [ministra właściwego do spraw wewnętrznych] <ministra 

właściwego do spraw informatyzacji> następuje przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) i na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne oraz w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o 

ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm.). 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych i naczelnik urzędu skarbowego 

uzupełniają w CRP KEP dane dotyczące numeru podmiotu w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, numeru identyfikacyjnego REGON, numeru PESEL oraz rodzaju i numeru 
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dowodu tożsamości na podstawie informacji otrzymanych od organów prowadzących 

rejestry urzędowe zawierające te dane. 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, 

z późn. zm.) 

[Art. 218b. 

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności, 

Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w 

drodze rozporządzenia, sposób technicznego przygotowania systemów i sieci służących do 

przekazywania informacji - do gromadzenia danych, o których mowa w art. 218 § 1, 

niestanowiących treści rozmowy telefonicznej lub innego przekazu informacji, a także sposoby 

zabezpieczania danych informatycznych w urządzeniach zawierających te dane oraz w 

systemach i na informatycznych nośnikach danych, mając na uwadze konieczność 

zabezpieczenia tych danych przed ich utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym 

ujawnieniem.] 

<Art. 218b. 

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności, 

ministrem właściwym do spraw informatyzacji, Ministrem Obrony Narodowej oraz 

ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

technicznego przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji – 

do gromadzenia danych, o których mowa w art. 218 § 1, niestanowiących treści 

rozmowy telefonicznej lub innego przekazu informacji, a także sposoby zabezpieczania 

danych informatycznych w urządzeniach zawierających te dane oraz w systemach i na 

informatycznych nośnikach danych, mając na uwadze konieczność zabezpieczenia tych 

danych przed ich utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.> 

 

[Art. 242. 

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności, 

Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w 

drodze rozporządzenia, sposób technicznego przygotowania sieci służących do przekazywania 

informacji, do kontroli rozmów telefonicznych lub innych przekazów informacji 
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dokonywanych z wykorzystaniem tych sieci oraz sposób dokonywania, rejestracji, 

przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z kontrolowanych rozmów telefonicznych 

oraz treści innych rozmów lub przekazów informacji, w tym korespondencji przesyłanej 

pocztą elektroniczną, mając na uwadze konieczność właściwego zabezpieczenia 

dokonywanych zapisów przed ich utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.] 

 

<Art. 242. 

 Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji, Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób technicznego przygotowania 

sieci służących do przekazywania informacji, do kontroli rozmów telefonicznych lub 

innych przekazów informacji dokonywanych z wykorzystaniem tych sieci oraz sposób 

dokonywania, rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z 

kontrolowanych rozmów telefonicznych oraz treści innych rozmów lub przekazów 

informacji, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną, mając na uwadze 

konieczność właściwego zabezpieczenia dokonywanych zapisów przed ich utratą, 

zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.> 

 

 

 

USTAWA z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1137, z późn. zm.) 

Art. 76. 

 1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

[1)   w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem 

Obrony Narodowej: 

a)  warunki i tryb rejestracji pojazdów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, oraz wzory dowodu 

rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej, tablic rejestracyjnych 

oraz innych tablic, cech identyfikacyjnych i oznaczeń, w które zaopatruje się 

pojazd, a także ich opis, 

b)  warunki dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i 

nalepek kontrolnych;] 
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<1)  w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej: 

a)  warunki i tryb rejestracji pojazdów, czasowej rejestracji pojazdów, 

wyrejestrowania pojazdów, z zastrzeżeniem ust. 2–3, oraz wzory dowodu 

rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki kontrolnej, tablic 

rejestracyjnych oraz innych tablic, cech identyfikacyjnych i oznaczeń, w które 

zaopatruje się pojazd, a także ich opis, 

b)  warunki dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń 

czasowych i nalepek kontrolnych, 

c) szczegółowe wymagania techniczne dla tablic rejestracyjnych oraz zakres i 

sposób ich badania;> 

2)   wysokość opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic 

(tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników; 

[3)   szczegółowe czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu 

do ruchu oraz wzory dokumentów w tych sprawach.] 

<3) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, szczegółowe 

czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu 

oraz wzory dokumentów w tych sprawach.> 

[2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu 

oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 

warunki i tryb rejestracji oraz wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych 

pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił 

zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umów 

międzynarodowych, o których mowa w art. 73 ust. 2b, a także jednostki organizacyjne 

właściwe w tych sprawach. 

2a. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu 

oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 

warunki i tryb rejestracji oraz wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych 

pojazdów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, a także 

jednostki organizacyjne właściwe w tych sprawach. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw transportu, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz Ministrem 

Obrony Narodowej oraz po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa 
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Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb rejestracji oraz wzory dowodu 

rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, a także jednostki organizacyjne 

właściwe w tych sprawach.] 

<2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i 

tryb rejestracji oraz wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych 

pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do 

obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na 

podstawie umów międzynarodowych, o których mowa w art. 73 ust. 2b, a także 

jednostki organizacyjne właściwe w tych sprawach. 

2a. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i 

tryb rejestracji oraz wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych 

pojazdów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, a 

także jednostki organizacyjne właściwe w tych sprawach. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw transportu, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, 

ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz Ministrem Obrony Narodowej 

oraz po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa 

Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego określi, w drodze 

rozporządzenia, warunki i tryb rejestracji oraz wzory dowodu rejestracyjnego i 

tablic rejestracyjnych pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, a także 

jednostki organizacyjne właściwe w tych sprawach.> 

4. Prezes Rady Ministrów, uwzględniając wymagania wynikające z obowiązku ochrony 

informacji niejawnych określi, w drodze zarządzenia niepodlegającego ogłoszeniu: 
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1)   warunki i tryb rejestracji pojazdów resortu spraw wewnętrznych, obrony narodowej, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i 

kontroli skarbowej, wykorzystywanych do prowadzenia czynności operacyjno-

rozpoznawczych; 

2)   szczególny tryb i warunki przekazywania blankietów dowodów rejestracyjnych, 

pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych i innych dokumentów wymaganych do 

rejestracji oraz tablic rejestracyjnych, o których mowa w art. 73 ust. 3a; 

3)   szczególne wymagania w zakresie personalizacji tych blankietów. 

5. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1-3, należy uwzględnić w szczególności: 

1)   konieczność przeciwdziałania dopuszczeniu do ruchu pojazdów pochodzących z 

kradzieży; 

2)   prawidłowe zabezpieczenie dokumentów związanych z rejestracją, tablicami 

rejestracyjnymi i innymi oznaczeniami; 

3)   koszty działania administracji publicznej w sprawach rejestracji pojazdów; 

4)   sposób wykorzystania pojazdów, o których mowa w ust. 2-3, przy wykonywaniu 

zadań określonych w przepisach dotyczących Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. 

 

Art. 80a. 

1. Tworzy się centralną ewidencję pojazdów, zwaną dalej "ewidencją". 

2. 
(175)

 W ewidencji gromadzi się dane o pojazdach zarejestrowanych oraz o ich właścicielach 

lub niektórych kategoriach posiadaczy, a także o pojazdach niezarejestrowanych, w 

stosunku do których przeprowadzono badania techniczne, lub w stosunku do których 

zawarto umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych. 

[3. W ewidencji wyodrębnia się zbiór danych i informacji o pojazdach, o których mowa w art. 

73 ust. 3. Wytwarzanie, przechowywanie, przetwarzanie lub przekazywanie danych i 

informacji o tych pojazdach odbywa się z zachowaniem wymogów określonych w 

przepisach o ochronie informacji niejawnych. 
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4. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych w systemie 

teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem 

danych i informacji zgromadzonych w ewidencji.] 

<3. W ewidencji wyodrębnia się zbiór danych i informacji o pojazdach, o których mowa 

w art. 73 ust. 3, poprzez jego umieszczenie w odrębnym środowisku informatycznym, 

spełniającym wymogi w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, o których 

mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 

Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21 i 1224). 

4. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw informatyzacji w systemie 

teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest 

administratorem danych i informacji zgromadzonych w ewidencji.> 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania 

techniczne i jakościowe w zakresie standardów przesyłanych danych oraz tryb 

wprowadzania danych do ewidencji, mając na względzie zapewnienie wysokiej jakości 

przekazywanych danych do ewidencji i jej referencyjny charakter. 

 

Uwaga: 

użyte w art. 80c w ust. 4, 7 i 8, w art. 80d w ust. 2, w ust. 3a w pkt 2, w ust. 3c i 7, w 

art. 80e w ust. 1, w art. 80k w ust. 2, w art. 80p w ust. 1, 2, 4 i 5, w art. 80r, w art. 100c 

w ust. 3 i 5, w art. 100e w ust. 1, w różnym przypadku wyrazy [minister właściwy do 

spraw wewnętrznych] zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami 

<minister właściwy do spraw informatyzacji>. 

 

Art. 80c. 

1. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do 

realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom, z zastrzeżeniem ust. 2: 

1)   Policji; 

1a)  Inspekcji Transportu Drogowego; 

2)   Żandarmerii Wojskowej; 

3)   Straży Granicznej; 

4)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu; 

4a)  Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, 

5)   Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego; 
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5a)  
(168)

 Szefowi Biura Ochrony Rządu; 

6)   sądom; 

7)   prokuraturze; 

8)   organom kontroli skarbowej, organom celnym i wywiadowi skarbowemu; 

9)   Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu; 

9a)  Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 

9b)  Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - w celu umożliwienia zabezpieczenia 

ustawowym prawem zastawu należności z tytułu składek, do których poboru Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany; 

10)  organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów; 

10a)  strażom gminnym (miejskim); 

11)  Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; 

12)  komornikom sądowym; 

13)  administracyjnym organom egzekucyjnym oraz organom podatkowym; 

14)  wojskowym komendantom uzupełnień; 

15)  ministrowi właściwemu do spraw środowiska; 

16)  ministrowi właściwemu do spraw transportu; 

[17)  ministrowi właściwemu do spraw łączności;] 

17a)  
(169)

 ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, kierownikowi 

ośrodka pomocy społecznej lub pracownikowi socjalnemu; 

18)  Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. 

[2. Dane lub informacje o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3, udostępnia się 

wyłącznie podmiotom określonym w ust. 1 pkt 1-8.] 

<2. Dane lub informacje o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3, udostępnia się 

wyłącznie podmiotom określonym w ust. 1 pkt 1-8 oraz w ust. 2a.> 

<2a. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się także ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych, w celu realizacji jego ustawowych zadań, za 

pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego 

wniosku.> 

3. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek właściciela 

lub posiadacza pojazdu wymienionego w art. 73 ust. 5, których one dotyczą. 

3a. 
(170)

 Każdy może uzyskać, nieodpłatnie, potwierdzenie lub zaprzeczenie zgodności danych 

zawartych w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym z danymi 
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zgromadzonymi w ewidencji, za pośrednictwem ePUAP, o której mowa w art. 19a ustawy 

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

3b. Potwierdzeniu lub zaprzeczeniu, o którym mowa w ust. 3a, podlegają następujące dane: 

1)   marka pojazdu; 

2)   seria i numer dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego; 

3)   dane określone w art. 80b ust. 1 pkt 1 lit. c, d, g i pkt 5 lit. a i odpowiednio lit. c albo 

lit. d. 

3c. W celu uzyskania potwierdzenia lub zaprzeczenia, o którym mowa w ust. 3a, jest 

wymagane podanie wszystkich danych wskazanych w ust. 3b. 

3d. Potwierdzenie lub zaprzeczenie, o którym mowa w ust. 3a, może otrzymać osoba, której 

tożsamość została ustalona w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

3e. 
(171)

 Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się w postaci 

elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego, z wyłączeniem danych o 

właścicielu pojazdu lub o posiadaczu, o którym mowa w art. 73 ust. 5, po podaniu danych 

identyfikujących pojazd, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 80e ust. 1. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może udostępnić dane lub informacje 

zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w ust. 1-3, w tym osobom 

fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 

osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes. 

5. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji są przekazywane do ponownego 

wykorzystywania w celach komercyjnych i niekomercyjnych, w sposób wykluczający 

możliwość identyfikacji osób lub pojazdów, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. 

zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

6. 
(172)

 Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się, z zastrzeżeniem ust. 3e 

oraz 7, na uzasadniony wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w postaci pisemnej 

lub w postaci elektronicznej z użyciem mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne. 

6a. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane podmiotom 

zagranicznym w celu wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą 
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Polską umów międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa stanowionego przez 

organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem. Tryb i sposób 

udostępniania danych określają ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy 

międzynarodowe, akty prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której 

Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub porozumienia zawarte pomiędzy właściwymi 

ministrami państw członkowskich Unii Europejskiej. 

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na 

udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których 

mowa w ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji 

danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie 

następujące warunki: 

1)   posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim 

celu oraz jakie dane lub informacje uzyskał; 

2)   posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych lub informacji niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3)   jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej 

działalności. 

<7a. Decyzji, o której mowa w ust. 7, nie wydaje się w przypadku, o którym mowa w ust. 

2a.> 

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się potrzebami ujednolicenia 

wniosków oraz usprawnienia procesu udostępniania danych z centralnej ewidencji 

pojazdów, określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3 i 6. 

 

Art. 80d. 

1. Udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji następuje: 

1)   nieodpłatnie, w przypadku: 

[a)  podmiotów, o których mowa w art. 80c ust. 1, 3 i 6a,] 

<a) podmiotów, o których mowa w art. 80c ust. 1, 3 i 6a, oraz ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych,> 

b)  danych lub informacji udostępnianych na podstawie art. 80c ust. 2 i 3e; 

2)   odpłatnie, w przypadku: 

a)  podmiotów, o których mowa w art. 80c ust. 4, 

b)  danych lub informacji udostępnianych na podstawie art. 80c ust. 5. 
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2. Tworzy się Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, zwany dalej 

"Funduszem", którego dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

3. Fundusz jest państwowym funduszem celowym. 

3a. Organy i podmioty obowiązane do pobrania i przekazania lub uiszczenia opłaty 

ewidencyjnej mają obowiązek, w terminie, o którym mowa w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 7: 

1)   przekazywać należne kwoty na rachunek Funduszu; 

2)   sporządzać i przesyłać ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych miesięczne 

sprawozdania z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych. 

3b. Od nieterminowo przekazanych lub uiszczonych opłat pobiera się odsetki za zwłokę, w 

wysokości odsetek należnych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych. 

3c. Do należności z tytułu opłat ewidencyjnych oraz odsetek za zwłokę stosuje się 

odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 749 i 1101), z tym że uprawnienia organów podatkowych 

przysługują ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 

4. Przychodami Funduszu są: 

1)   opłaty pobrane za udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji 

pojazdów i centralnej ewidencji kierowców; 

2)   
(174)

 opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2 i 

art. 150 ust. 1; 

2a)  
(175)

 opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5; 

3)   opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i 

Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 

4)  
(176)

 opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 

15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 

pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 

ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 

ust. 3 i 3a, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 

ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 

9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1414, z późn. zm.); 
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4a)  opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, 

poz. 1454); 

5)   odsetki za zwłokę pobierane z tytułu nieterminowo przekazywanych lub uiszczanych 

opłat ewidencyjnych; 

6)   odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o 

finansach publicznych; 

7)   inne przychody. 

4a. Ściągnięcie należności z tytułu należnych opłat ewidencyjnych i odsetek, o których mowa 

w ust. 3b, następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015) - w zakresie 

egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. 

5. 
(177)

 Wydatki Funduszu są przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z 

utworzeniem, rozwojem i funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej 

ewidencji kierowców, w tym Krajowego Punktu Kontaktowego, oraz centralnej ewidencji 

posiadaczy kart parkingowych. 

6. 
(178)

 Wysokość każdej opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 

82 ust. 2 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 

ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 

38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 

97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3 i 3a, art. 109 

ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 

stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym i w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, nie może przekroczyć równowartości w 

złotych 2 euro a w przypadku opłaty, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy, 

równowartości w złotych 50 eurocentów, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego 

ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu ogłoszenia rozporządzenia, o którym 

mowa w ust. 7. 

7. 
(179)

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw transportu, ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego oraz 

ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 
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1)  
(180)

 wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5, art. 75 ust. 2, art. 

77 ust. 3, art. 82 ust. 2 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 

14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, 

art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 

ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 

ust. 2, art. 103 ust. 3 i 3a, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 

pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także 

w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i w 

art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 

niebezpiecznych, oraz sposób jej wnoszenia; 

2)   tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty 

ewidencyjnej przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania; 

3)   wzór miesięcznego sprawozdania zawierającego kwoty opłat ewidencyjnych 

pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu. 

8. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7, należy uwzględnić w szczególności: 

1)   przypadki uiszczania opłaty ewidencyjnej; 

2)   zróżnicowaną wysokość opłaty w zależności od rodzaju czynności, której dokonanie 

jest uzależnione od jej uiszczenia; 

3)   koszty związane z funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej 

ewidencji kierowców; 

4)   terminy przekazywania i rozliczania opłaty ewidencyjnej oraz przekazywania 

miesięcznego sprawozdania z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub 

uiszczonych przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania. 

Art. 80e. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw administracji publicznej, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób prowadzenia ewidencji, 

2)   warunki i sposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane lub informacje do 

ewidencji, a także terminy i sposób przekazywania tych danych lub informacji, 

3)   rodzaj lub zakres danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji, które mogą być 

udostępnione poszczególnym podmiotom, o których mowa w art. 80c ust. 1, 3 i 4, 
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4)   rodzaj lub zakres danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji, które mogą być 

udostępnione na podstawie art. 80c ust. 3e i 5, 

5)   dane identyfikujące pojazd, o których mowa w art. 80c ust. 3e, 

6)   wysokość opłat za udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji 

oraz warunki i sposób ich wnoszenia 

-   uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w 

ewidencji i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, a także 

możliwość zróżnicowania zakresu danych identyfikujących pojazd oraz wysokości 

opłat w zależności od rodzaju lub zakresu udostępnianych danych lub informacji. 

[2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw administracji publicznej oraz Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii 

Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu i Szefa Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, a także Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa Służby 

Wywiadu Wojskowego, określi, w drodze zarządzenia, sposób wyodrębnienia w ewidencji 

zbioru danych i informacji o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3.] 

 

Art. 80k. 

1. Tworzy się Krajowy Punkt Kontaktowy przy centralnej ewidencji pojazdów. 

2. Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych w 

systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 80a ust. 4. 

3. Krajowy Punkt Kontaktowy umożliwia wymianę informacji z właściwymi krajowymi 

punktami kontaktowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z 

krajowymi podmiotami uprawnionymi - w zakresie danych dotyczących pojazdów oraz 

ich właścicieli lub posiadaczy. 

4. Krajowymi podmiotami uprawnionymi są, w zakresie niezbędnym do realizacji ich 

ustawowych zadań: 

1)   Policja; 

2)   Inspekcja Transportu Drogowego; 

3)   straże gminne (miejskie); 

4)   organy celne; 

5)   Straż Graniczna. 

5. Wymiana informacji, o której mowa w ust. 3, następuje w związku z popełnieniem 

naruszeń, o których mowa w ust. 6, w szczególności w celu ułatwienia identyfikacji osób 
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podejrzanych o popełnienie naruszenia podczas kierowania pojazdem zarejestrowanym w 

innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub podczas kierowania pojazdem zarejestrowanym w Rzeczypospolitej Polskiej na 

terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

6. Wymiana informacji, o której mowa w ust. 3, następuje w związku z popełnieniem 

następujących naruszeń przepisów ruchu drogowego: 

1)   niestosowaniem się do ograniczenia prędkości; 

2)   
(183)

 niedopełnieniem obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa lub przewożenia 

dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu 

przytrzymującym dla dzieci; 

3)   niestosowaniem się do sygnałów świetlnych lub znaków nakazujących zatrzymanie 

pojazdu; 

4)   prowadzeniem pojazdu po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości; 

5)   prowadzeniem pojazdu po użyciu lub pod wpływem środka odurzającego; 

6)   niedopełnieniem obowiązku używania w czasie jazdy kasków ochronnych; 

7)   wykorzystywaniem drogi lub poszczególnych jej części w sposób niezgodny z 

przeznaczeniem; 

8)   korzystaniem podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub 

mikrofonu w ręku. 

Art. 80p. 

 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sporządza sprawozdanie zawierające: 

1)   liczbę zapytań o udzielenie informacji kierowanych za pośrednictwem Krajowego Punktu 

Kontaktowego do krajowych punktów kontaktowych innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej w związku z popełnieniem naruszeń, o których mowa w art. 80k ust. 6, wraz 

z podaniem rodzaju naruszeń, których dotyczyły zapytania i liczby zapytań, które nie 

skutkowały przekazaniem przez krajowe punkty kontaktowe innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej informacji, o których mowa w art. 80k ust. 3; 

2)   liczbę naruszeń, o których mowa w art. 80k ust. 6, w związku z którymi kierowano 

zapytania za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego, w tym liczbę naruszeń: 

a)  ujawnionych przy pomocy urządzeń rejestrujących, 

b)  w związku z którymi wysłano zawiadomienie o popełnieniu naruszenia; 

3)   liczbę wypadków śmiertelnych z udziałem pojazdów zarejestrowanych w innych 

państwach członkowskich Unii Europejskiej. 
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2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przekazuje Komisji Europejskiej sprawozdanie, 

o którym mowa w ust. 1, co dwa lata, w terminie do dnia 6 maja za okres dwóch 

poprzednich lat kalendarzowych. 

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane: 

1)   w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - w oparciu o informacje uzyskane z 

Krajowego Punktu Kontaktowego; 

2)   w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 - w oparciu o informacje uzyskane od 

krajowych podmiotów uprawnionych. 

4. Krajowe podmioty uprawnione przekazują ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, na formularzu w postaci 

elektronicznej, przy użyciu urządzeń teletransmisji danych. 

5. Krajowe podmioty uprawnione przekazują ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, co dwa lata, w terminie do 

dnia 15 marca za okres dwóch poprzednich lat kalendarzowych. 

 

Art. 80r. 

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza do przekazywania 

informacji, o którym mowa w art. 80p ust. 4, kierując się zakresem informacji określonym 

w art. 80p ust. 1 oraz koniecznością ujednolicenia formy przekazywanych danych. 

 

Art. 100a. 

1. Tworzy się centralną ewidencję kierowców, zwaną dalej "ewidencją". 

2. W ewidencji gromadzi się dane o osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia 

do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajami, zwane dalej "uprawnieniami". 

3. W ewidencji gromadzi się także dane o osobach nieposiadających uprawnień, w stosunku 

do których orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. 

[4. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych w systemie 

teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem 

danych zgromadzonych w ewidencji.] 

<4. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw informatyzacji w systemie 

teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest 

administratorem danych zgromadzonych w ewidencji.> 



- 54 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 100c. 

1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się w takim zakresie, w jakim są one niezbędne 

do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom: 

1)   Policji; 

1a)  Inspekcji Transportu Drogowego; 

2)   Żandarmerii Wojskowej; 

2a)  Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych; 

3)   Straży Granicznej; 

4)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu; 

4a)  Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu; 

5)   Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego; 

5a)  
(230)

 Szefowi Biura Ochrony Rządu; 

6)   sądom; 

7)   prokuraturze; 

8)   starostom; 

8a)  strażom gminnym (miejskim); 

9)   Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; 

10)  organom kontroli skarbowej, organom celnym, wywiadowi skarbowemu i 

komórkom, o których mowa w art. 11g ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli 

skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.); 

11)  wojskowym komendantom uzupełnień. 

12)  podmiotowi wydającemu karty, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o 

systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494, z późn. zm.); 

13)  ministrowi właściwemu do spraw transportu w celu umożliwienia organom i służbom 

uprawnionym do korzystania z systemu Tachonet wymianę danych z organami i 

uprawnionymi służbami w innych państwach, w których funkcjonuje system 

tachografu cyfrowego. 

1a. Ministrowi właściwemu do spraw rodziny, ministrowi właściwemu do spraw 

zabezpieczenia społecznego lub organowi właściwemu dłużnika, o którym mowa w art. 2 

pkt 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 859, 1217 i 1302), udostępnia się z ewidencji, za pomocą urządzeń 

teletransmisji danych lub w sposób określony w ust. 4, informację o tym, czy dłużnik 

alimentacyjny, o którym mowa w art. 2 pkt 3 tej ustawy, posiada uprawnienie do 
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kierowania pojazdami, oraz o tym, który starosta wydał mu dokument stwierdzający to 

uprawnienie. 

<1b. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także ministrowi właściwemu do 

spraw wewnętrznych, w celu realizacji jego ustawowych zadań, za pomocą urządzeń 

teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku.> 

2. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek osoby, której one dotyczą. 

2a. Każdy może uzyskać, nieodpłatnie, potwierdzenie lub zaprzeczenie zgodności danych 

zawartych w dokumencie stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdami z danymi 

zgromadzonymi w ewidencji, za pośrednictwem ePUAP, o której mowa w art. 19a ustawy 

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

2b. Potwierdzeniu lub zaprzeczeniu, o którym mowa w ust. 2a, podlegają dane określone w 

art. 100b ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 4-7. Art. 80c ust. 3c i 3d stosuje się odpowiednio. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może udostępnić, w formie zaświadczenia, 

dane zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w ust. 1 i 2, w tym 

osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 

osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes. 

4. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, z zastrzeżeniem ust. 5, na umotywowany 

wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w postaci pisemnej lub w postaci 

elektronicznej z użyciem mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

4a. Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane podmiotom zagranicznym w celu 

wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów 

międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa stanowionego przez organizację 

międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem. Tryb i sposób 

udostępniania danych określają ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy 

międzynarodowe, akty prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której 

Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub porozumienia zawarte pomiędzy właściwymi 

ministrami państw członkowskich Unii Europejskiej. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na 

udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, 

albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez 

konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: 
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1)   posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim 

celu oraz jakie dane uzyskał; 

2)   posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3)   jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej 

działalności. 

<6. Decyzji, o której mowa w ust. 5, nie wydaje się w przypadku, o którym mowa w ust. 

1b.> 

Art. 100d. 

1. Udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji następuje: 

[1)   dla podmiotów, o których mowa w art. 100c ust. 1, 1a, 2 i 4a - nieodpłatnie;] 

<1) dla podmiotów, o których mowa w art. 100c ust. 1, 2 i 4a, oraz ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych – nieodpłatnie;> 

2)   dla podmiotów, o których mowa w art. 100c ust. 3 - odpłatnie. 

2. (uchylony). 

Art. 100e. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw administracji publicznej, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób prowadzenia ewidencji; 

2)   warunki i sposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane do ewidencji; 

3)   rodzaj danych zgromadzonych w ewidencji, które mogą być udostępnione 

poszczególnym podmiotom, o których mowa w art. 100c ust. 1-3; 

4)   wysokość opłat za udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji oraz warunki i 

sposób ich wnoszenia. 

2. W rozporządzeniu należy uwzględnić w szczególności: 

1)   organizację systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest ewidencja; 

2)   nieprzekraczalne terminy przekazywania danych do ewidencji oraz sposób ich 

przekazywania; 

3)   zakres danych udostępnianych poszczególnym podmiotom; 

4)   zróżnicowaną wysokość opłat w zależności od zakresu udostępnianych danych. 
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USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1182 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1309) 

 

Uwaga: 

użyte w art. 22a, w art. 36a w ust. 9, w art. 46a i w art. 46f wyrazy [minister 

właściwy do spraw administracji publicznej] zastępuje się wyrazami <minister 

właściwy do spraw informatyzacji>. 

 

Art. 22a. 

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

upoważnienia i legitymacji służbowej, o których mowa w art. 14 pkt 1, uwzględniając 

konieczność imiennego wskazania inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych. 

Art. 36a. 

1. Administrator danych może powołać administratora bezpieczeństwa informacji. 

2. Do zadań administratora bezpieczeństwa informacji należy: 

1)   zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w 

szczególności przez: 

a)  sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie 

danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora 

danych, 

b)  nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 

ust. 2, oraz przestrzegania zasad w niej określonych, 

c)  zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z 

przepisami o ochronie danych osobowych; 

2)   prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z 

wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1, zawierającego nazwę zbioru oraz 

informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a i 7. 

3. Rejestr, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest jawny. Przepis art. 42 ust. 2 stosuje się 

odpowiednio. 

4. Administrator danych może powierzyć administratorowi bezpieczeństwa informacji 

wykonywanie innych obowiązków, jeżeli nie naruszy to prawidłowego wykonywania 

zadań, o których mowa w ust. 2. 
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5. Administratorem bezpieczeństwa informacji może być osoba, która: 

1)   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 

2)   posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych; 

3)   nie była karana za umyślne przestępstwo. 

6. Administrator danych może powołać zastępców administratora bezpieczeństwa informacji, 

którzy spełniają warunki określone w ust. 5. 

7. Administrator bezpieczeństwa informacji podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki 

organizacyjnej lub osobie fizycznej będącej administratorem danych. 

8. Administrator danych zapewnia środki i organizacyjną odrębność administratora 

bezpieczeństwa informacji niezbędne do niezależnego wykonywania przez niego zadań, o 

których mowa w ust. 2. 

9. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb i sposób realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a i b, 

2)   sposób prowadzenia rejestru zbiorów danych, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 

–   uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości realizacji zadań administratora 

bezpieczeństwa informacji oraz niezależności i organizacyjnej odrębności w 

wykonywaniu przez niego zadań. 

 

[Art. 39a. 

Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia i zakres 

dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2, oraz podstawowe warunki techniczne i 

organizacyjne, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych, uwzględniając zapewnienie ochrony przetwarzanych 

danych osobowych odpowiedniej do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a 

także wymagania w zakresie odnotowywania udostępniania danych osobowych i 

bezpieczeństwa przetwarzanych danych.] 

<Art. 39a. 

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

prowadzenia i zakres dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2, oraz podstawowe 

warunki techniczne i organizacyjne, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, uwzględniając zapewnienie 

ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiedniej do zagrożeń oraz kategorii 
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danych objętych ochroną, a także wymagania w zakresie odnotowywania udostępniania 

danych osobowych i bezpieczeństwa przetwarzanych danych.> 

 

Art. 46a. 

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

zgłoszenia, o którym mowa w art. 41 ust. 1, uwzględniając obowiązek zamieszczenia 

informacji niezbędnych do stwierdzenia zgodności przetwarzania danych z wymogami 

ustawy. 

Art. 46f. 

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

zgłoszeń administratora bezpieczeństwa informacji, o których mowa w art. 46b ust. 2 i 3, 

uwzględniając konieczność zapewnienia Generalnemu Inspektorowi informacji niezbędnych 

do prawidłowego realizowania jego zadań. 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 

r. poz. 121, z późn. zm.) 

Art. 33. 

1. Zakład prowadzi: 

[1)   konta ubezpieczonych, z których każde jest oznaczone numerem ewidencyjnym 

nadanym osobie ubezpieczonej przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego 

Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL);] 

<1)  konta ubezpieczonych, z których każde jest oznaczone numerem PESEL;> 

2)   konta płatników składek oznaczone numerem NIP, a w przypadku gdy płatnik składek 

nie posiada numeru NIP, do czasu jego uzyskania - numerem z krajowego rejestru 

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, a jeżeli nie posiada również 

tego numeru - numerem PESEL lub serią i numerem dowodu osobistego albo 

paszportu; 

3)   Centralny Rejestr Ubezpieczonych; 

4)   Centralny Rejestr Płatników Składek; 

5)   Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych; 

6)   (uchylony) 

7)   inne rejestry niezbędne do realizacji zadań określonych odrębnymi przepisami. 
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1a. (uchylony) 

2. Jeżeli osoba ubezpieczona, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie posiada numeru PESEL, nie 

podała go lub podany numer budzi wątpliwości co do jego prawidłowości, konto 

ubezpieczonego oznacza się numerem NIP, a jeżeli nie posiada również tego numeru - 

serią i numerem dowodu osobistego albo paszportu. 

3. (uchylony) 

4. Zakład jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z: 

[1)   Centralnej Bazy Danych RCI PESEL;] 

<1) rejestru PESEL;> 

2)   danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji 

Podatników na zasadach przewidzianych w przepisach o zasadach ewidencji i 

identyfikacji podatników i płatników; 

3)   danych zgromadzonych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

5. Szczegółowy zakres danych zawartych w rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 3-7, 

określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego, uwzględniając w nich również dane dotyczące zawodu wykonywanego 

przez ubezpieczonych wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub w 

szczególnym charakterze. 

Art. 50. 

1. Poczynając od 2006 r., w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku, Zakład jest 

zobowiązany przesłać ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948 r. 

informację o zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składkach ogółem, o 

których mowa w art. 40 ust. 1, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, 

zwaną dalej "informacją o stanie konta". 

1a. W informacji o stanie konta Zakład podaje dodatkowo wysokość: 

1)   zwaloryzowanego kapitału początkowego według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego 

roku, w przypadku gdy kapitał ten został już ubezpieczonemu obliczony; 

2)   hipotetycznej emerytury, z uwzględnieniem ust. 1b-1f i 2; 

2a)  
(39)

 kwot składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, ogółem, 

zewidencjonowanych na subkoncie, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku; 

3)   składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek podlegających 

odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na subkoncie: 
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a)  należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, 

b)  wpłaconych - w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek oraz osób 

współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność 

- za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku, w wysokości nominalnej w podziale na miesiące; 

4)   składek na otwarte fundusze emerytalne, należnych i odprowadzonych; 

5)   składek należnych i wpłaconych zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w 

art. 40a ust. 4. 

1b. Wysokość hipotetycznej emerytury podaje się ubezpieczonemu, który na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku ukończył co najmniej 35 lat. 

1c. Ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, podaje się informacje o wysokości: 

1)   hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku emerytalnym, o którym mowa w art. 24 

ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d 

i 1e, według stanu konta ubezpieczonego oraz 

2)   hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku, o którym mowa w pkt 1, gdyby za 

każdy pełny miesiąc przypadający do osiągnięcia tego wieku na jego koncie była 

ewidencjonowana hipotetyczna kwota składki obliczona przez podzielenie ogólnej kwoty 

składek na ubezpieczenie emerytalne, o których mowa w ust. 1, przez wyrażony w 

miesiącach okres podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu. 

1d. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia wieku emerytalnego, o 

którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, brakuje nie 

więcej niż 5 lat, podaje się dodatkowo, poczynając od 2009 r., informacje o wysokości 

hipotetycznej emerytury, jaką by uzyskał w wieku przekraczającym ten wiek o rok, a 

także o dwa, trzy, cztery lata i o pięć lat. 

1e. Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1b, przekroczył wiek emerytalny, o którym 

mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, i nie wystąpił o 

ustalenie emerytury, hipotetyczną emeryturę oblicza się dla jego faktycznego wieku oraz 

kolejnych pięciu lat. 

1f. Hipotetycznej emerytury nie oblicza się ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, 

któremu ustalono wysokość emerytury na zasadach określonych w art. 26 lub 183 ustawy 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie oblicza się 

hipotetycznej emerytury również w roku, w którym jest przesyłana informacja o stanie 
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konta, jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia tego roku do dnia przesłania tej informacji 

ubezpieczonemu ustalono wysokość emerytury na podstawie tych przepisów. 

1g. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia wieku uprawniającego 

członka otwartego funduszu emerytalnego do okresowej emerytury kapitałowej brakuje 

nie więcej niż 12 miesięcy, podaje się dodatkowo informację o możliwości skorzystania z 

prawa do okresowej emerytury kapitałowej. 

1h. Zakład nie przesyła informacji o stanie konta ubezpieczonym, którzy w systemie 

teleinformatycznym Zakładu utworzyli profil informacyjny. Zakres danych objętych 

informacją o stanie konta Zakład udostępnia tym ubezpieczonym w systemie 

teleinformatycznym w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 1i. 

1i. Informację o stanie konta udostępnia się również w formie pisemnej na żądanie 

ubezpieczonego. 

2. Wysokości hipotetycznej emerytury oblicza się: 

1)   w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według zasad 

określonych w ust. 1c pkt 1 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa w ust. 1, i 

kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 - przez średnie dalsze trwanie 

życia dla osoby, która osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b 

ustawy o emeryturach i rentach z FUS, lub wiek, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a 

wysokość hipotetycznej emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku 

przekraczającym wiek emerytalny - przez średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku; 

2)   w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według zasad 

określonych w ust. 1c pkt 2 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa w ust. 1, i 

kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, zwiększonej o kwotę 

hipotetycznych składek, o których mowa w ust. 1c pkt 2, przez średnie dalsze trwanie 

życia dla osoby, która osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b 

ustawy o emeryturach i rentach z FUS, lub wiek, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a 

wysokość hipotetycznej emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku 

przekraczającym wiek emerytalny - przez średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku. 

2a. Średnie dalsze trwanie życia ustala się według tablicy trwania życia, ogłaszanej przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu 31 grudnia 

ostatniego roku. 
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2b. Informację o stanie konta Zakład przesyła listem zwykłym na adres do korespondencji 

podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w art. 36 ust. 10. 

2c. Jeżeli ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych przez więcej niż 

jednego płatnika składek, informację o stanie konta przesyła się na adres do 

korespondencji podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, które Zakład otrzymał 

jako ostatnie. 

[2d. Jeżeli adres do korespondencji jest nieprawidłowy lub niepełny, informację o stanie 

konta Zakład przesyła na podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych adres 

zamieszkania lub adres zameldowania albo na adres zameldowania na pobyt stały 

uzyskany z Centralnej Bazy Danych RCI PESEL.] 

<2d. Jeżeli adres do korespondencji jest nieprawidłowy lub niepełny, informację o stanie 

konta Zakład przesyła na podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych adres 

zamieszkania lub adres zameldowania albo na adres zameldowania na pobyt stały 

uzyskany z rejestru PESEL.> 

2e. Jeżeli po otrzymaniu informacji o stanie konta ubezpieczony niebędący płatnikiem 

składek stwierdzi, że na jego koncie nie zostały zewidencjonowane wszystkie należne 

składki na ubezpieczenie emerytalne lub zostały zewidencjonowane w niewłaściwej 

wysokości, powinien zgłosić do płatnika tych składek, na piśmie lub do protokołu, 

wniosek o sprostowanie danych przekazanych do Zakładu w dokumentach związanych z 

ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie lub przekazanie brakujących 

dokumentów, zwany dalej "wnioskiem o sprostowanie danych". 

2f. Płatnik składek jest zobowiązany poinformować ubezpieczonego na piśmie o sposobie 

rozpatrzenia wniosku o sprostowanie danych w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania. 

2g. W przypadku uwzględnienia wniosku o sprostowanie danych płatnik składek jest 

zobowiązany skorygować błędny lub uzupełnić brakujący dokument związany z 

ubezpieczeniami społecznymi określony w ustawie, w terminie 30 dni od dnia 

przekazania ubezpieczonemu informacji, o której mowa w ust. 2f. 

2h. W przypadku nieuwzględnienia przez płatnika składek wniosku o sprostowanie danych 

oraz w przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje, ubezpieczony powinien złożyć we 

wskazanej przez Zakład jednostce organizacyjnej Zakładu wniosek o przeprowadzenie 

postępowania wyjaśniającego, przedkładając jednocześnie dokumenty potwierdzające 

wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kopię informacji, 

o której mowa w ust. 2f. 
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2i. Postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w ust. 2h, Zakład powinien zakończyć nie 

później niż w ciągu 3 miesięcy, a postępowanie szczególnie skomplikowane - nie później 

niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2h. 

2j. Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być 

udowadniana zeznaniami świadków. 

2k. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego okaże się, że przyczyną 

niezewidencjonowania na koncie ubezpieczonego wszystkich należnych składek na 

ubezpieczenie emerytalne lub zewidencjonowania ich w niewłaściwej wysokości są: 

1)   błędy w danych podanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu 

wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu płatnika 

składek lub w zgłoszeniu wyrejestrowania płatnika składek albo niezłożenie tych 

dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych danych z urzędu bezpośrednio na koncie 

ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, jeżeli uzna to za możliwe, albo po 

złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty lub brakujących 

dokumentów; 

2)   błędy w danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym lub w deklaracji 

rozliczeniowej albo niezłożenie tych dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych danych 

po złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty albo 

brakujących dokumentów. 

2l. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których 

mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od otrzymania z Zakładu zawiadomienia o 

stwierdzonych w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego 

nieprawidłowościach w dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi 

określonych w ustawie. 

2m. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których 

mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od dnia: 

1)   uprawomocnienia się decyzji - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w drodze 

decyzji; 

2)   otrzymania protokołu kontroli - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w drodze 

kontroli. 

2n. W przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje lub uzyskanie korygujących lub 

brakujących dokumentów ubezpieczeniowych nie jest możliwe, Zakład dokonuje korekty 

danych z urzędu bezpośrednio na koncie ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, 
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koryguje z urzędu błędy stwierdzone w dokumentach związanych z ubezpieczeniami 

społecznymi określonych w ustawie lub sporządza z urzędu brakujące dokumenty. 

2o. Przepisy ust. 2e-2m stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego będącego płatnikiem 

składek, który po otrzymaniu informacji o stanie konta stwierdzi, że na jego koncie nie 

zostały zewidencjonowane wszystkie wpłacone składki na ubezpieczenie emerytalne lub 

zostały zewidencjonowane w niewłaściwej wysokości. 

3. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na koncie 

płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane sądom, 

prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji 

Pracy, Straży Granicznej, komornikom sądowym, organom egzekucyjnym w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1619), ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy 

rodzinie, publicznym służbom zatrudnienia, Komisji Nadzoru Finansowego oraz 

wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie prowadzonych 

postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych. 

3a. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego będącego uczestnikiem w rozumieniu 

załącznika I lub załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, 

str. 470), o których mowa w art. 40, i na koncie płatnika składek, o których mowa w art. 

45, mogą być udostępniane ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w 

celu spełnienia wymogów określonych odpowiednio w załączniku I lub w załączniku II 

do tego rozporządzenia i w zakresie do tego niezbędnym. 

4. Dane, o których mowa w ust. 3, udostępnia się także na wniosek osób fizycznych i 

płatników składek, których dotyczą informacje zawarte na kontach, z zastrzeżeniem ust. 5 

i 6. 

5. Do czasu otrzymania przez ubezpieczonego pierwszej informacji, o której mowa w ust. 1, 

dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego udostępnia się ustnie na ustny wniosek 

zgłoszony osobiście przez ubezpieczonego, którego dotyczą informacje zawarte na 

koncie, w jednostce organizacyjnej Zakładu. 
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6. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, udostępnione ustnie, na wniosek 

ubezpieczonego Zakład potwierdza pisemnie. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3-6, wniosek powinien zawierać: 

1)   w przypadku danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego - imię i nazwisko 

ubezpieczonego oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1; 

2)   w przypadku danych zgromadzonych na koncie płatnika składek - imię i nazwisko lub 

nazwę skróconą płatnika składek oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2. 

8. Zakład nie udostępnia danych, jeżeli wniosek nie zawiera informacji określonych w ust. 7. 

W przypadku, gdy z wnioskiem występuje komornik sądowy, dane, o których mowa w 

ust. 3 udostępnia się w oparciu o informacje zawarte w tym wniosku, chyba że są 

niewystarczające do identyfikacji osoby, której wniosek dotyczy. 

9. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się bezpłatnie sądom, 

prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji 

Pracy, Straży Granicznej, ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy 

rodzinie, publicznym służbom zatrudnienia, Komisji Nadzoru Finansowego, wojewodzie i 

Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie prowadzonych postępowań 

dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w zakresie wynikającym z ust. 

3a, a także - w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń rodzinnych - wójtowi, 

burmistrzowi lub prezydentowi miasta. 

10. 
(40)

 Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się komornikom 

sądowym, w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji, odpłatnie, chyba że przepisy 

odrębne stanowią inaczej. 

10a. 
(41)

 Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 10, nie może przekraczać 2% wysokości 

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia 

kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 

10 na dany rok kalendarzowy. 

10b. 
(42)

 Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 10, oraz sposób jej wnoszenia, 

uzależniając wysokość opłaty od formy złożenia wniosku, udostępnienia danych i 

wysokości ponoszonych przez Zakład kosztów związanych z udzielaniem informacji, w 

szczególności kosztów wyszukania informacji i sporządzenia zaświadczenia, oraz mając 

na względzie konieczność zapewnienia sprawnego poboru opłaty. 
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11. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje Straży Granicznej oraz Państwowej 

Inspekcji Pracy: 

1)   wykaz obejmujący dane płatników, którzy w ostatnim kwartale zgłosili do ubezpieczeń 

społecznych co najmniej jednego cudzoziemca - w terminie do końca ostatniego dnia 

roboczego miesiąca następującego po upływie kwartału, którego wykaz dotyczy oraz 

2)   dane ubezpieczonego cudzoziemca - w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego 

wniosku Straży Granicznej lub Państwowej Inspekcji Pracy. 

12. Dane, o których mowa w ust. 11 pkt 1, obejmują: 

1)   numer NIP; 

2)   numer REGON; 

3)   numer PESEL; 

4)   kod rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); 

5)   serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, jeżeli płatnikowi składek nie nadano 

numeru NIP, REGON lub jednego z nich; 

6)   nazwę skróconą; 

7)   imię i nazwisko; 

8)   adres siedziby; 

9)   adres do korespondencji; 

10)  adres miejsca prowadzenia działalności; 

11)  liczbę cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych; 

12)  obywatelstwo cudzoziemca; 

13)  tytuł ubezpieczenia cudzoziemca. 

13. Dane, o których mowa w ust. 11 pkt 2, obejmują: 

1)   rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości; 

2)   numer PESEL, jeżeli został nadany; 

3)   imię i nazwisko, datę urodzenia; 

4)   obywatelstwo; 

5)   płeć; 

6)   adres zameldowania; 

7)   adres zamieszkania; 

8)   adres do korespondencji; 

9)   kod tytułu ubezpieczenia; 

10)  datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych; 
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11)  datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych; 

12)  datę wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeń społecznych, wyrejestrowania ubezpieczonego 

z ubezpieczeń społecznych; 

13)  wymiar czasu pracy; 

14)    podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz datę opłacenia 

składki - w przypadku danych przekazywanych do Państwowej Inspekcji Pracy. 

14. Zakład udostępnia publicznym służbom zatrudnienia, w postaci elektronicznej, dane 

zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, obejmujące: 

1)   imię i nazwisko, 

2)   datę urodzenia, 

3)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości, 

4)   obywatelstwo, 

5)   kod i nazwę tytułu ubezpieczenia, 

6)   nazwę i dane identyfikacyjne płatnika, 

7)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych, 

8)   datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego, 

9)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego, 

10)  rodzaje ubezpieczeń wraz z określeniem, czy dobrowolne, czy obowiązkowe, 

11)  wymiar czasu pracy, 

12)  informację o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, 

13)  opłacone składki na ubezpieczenia społeczne za osoby prowadzące pozarolniczą 

działalność i osoby z nimi współpracujące, 

14)  informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, 

15)  wykazane w imiennym raporcie miesięcznym przerwy w opłacaniu składek, 

16)  wypłacone świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i z ubezpieczenia wypadkowego, 

17)  wypłacane świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego i z ubezpieczeń rentowych, 

18)  imię i nazwisko oraz datę uzyskania lub utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego 

przez członka rodziny 

- w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w przepisach o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
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15. Zakład udostępnia powiatowym urzędom pracy i wojewódzkim urzędom pracy, w postaci 

elektronicznej, wykaz obejmujący dane osób ubezpieczonych, wymienionych w art. 6 ust. 

1 pkt 9-9b, które w poprzednim miesiącu zostały zgłoszone do ubezpieczeń społecznych 

lub ubezpieczenia zdrowotnego, także z innych tytułów - w terminie do 10 dnia roboczego 

następnego miesiąca. 

16. Dane, o których mowa w ust. 15, obejmują: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   datę urodzenia; 

3)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości oraz datę urodzenia i obywatelstwo; 

4)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu niż wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 9-9b; 

5)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu niż wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 9-9b; 

6)   kod tytułu ubezpieczenia. 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1191) 

 

Art. 22. 

1. Rada Ministrów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, określa, w drodze rozporządzeń, szczegółowy 

tryb i sposoby oraz obszarowy, podmiotowy i przedmiotowy zakres wprowadzenia i 

stosowania ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela ustalonych przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w rozporządzeniach, o których mowa w art. 3 ust. 1 

i art. 5 ust. 1, uwzględniając w możliwym stopniu minimalizację indywidualnych i 

społecznych uciążliwości wynikających ze stosowania tych ograniczeń. 

2. Jeżeli stan wyjątkowy został wprowadzony na obszarze jednego województwa lub jego 

części, określone w ust. 1 kompetencje Rady Ministrów przejmuje właściwy wojewoda. 

3. Określone w art. 21 ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela ustalone przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w rozporządzeniach, o których mowa w art. 3 ust. 1 

i art. 5 ust. 1, wprowadza się i stosuje w drodze rozporządzeń wydawanych przez: 
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1)   właściwego ministra - w przypadku jeżeli ograniczenie określone w art. 21 pkt 3 dotyczy 

szkół jemu podległych; 

2)   ministra właściwego do spraw finansów publicznych po zasięgnięciu opinii Prezesa 

Narodowego Banku Polskiego - w przypadku ograniczenia określonego w art. 21 pkt 4; 

3)   ministrów właściwych do spraw transportu i gospodarki morskiej działających w 

porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych - w przypadku ograniczeń określonych w art. 21 pkt 5; 

[4)   ministra właściwego do spraw łączności działającego w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych, Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym 

do spraw finansów publicznych oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku 

Polskiego w odniesieniu do bankowych systemów telekomunikacyjnych - w przypadku 

ograniczeń określonych w art. 21 pkt 6;] 

<4) ministra właściwego do spraw łączności i ministra właściwego do spraw 

informatyzacji działających w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych, Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku 

Polskiego w odniesieniu do bankowych systemów telekomunikacyjnych – w 

przypadku ograniczeń określonych w art. 21 pkt 6;> 

5)   ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej w 

odniesieniu do żołnierzy zawodowych - w przypadku ograniczeń określonych w art. 21 

pkt 7; 

6)  właściwego wojewodę - w przypadku stosowania ograniczenia określonego w art. 21 pkt 3 

do szkół, z wyłączeniem szkół wyższych, oraz stosowania ograniczeń określonych w art. 

21 pkt 1, 1a, 2 i 5, jeżeli stan wyjątkowy wprowadzono na obszarze jednego województwa 

lub jego części. 

4. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 3, określa się szczegółowy tryb i sposoby oraz 

obszarowy, podmiotowy i przedmiotowy zakres wprowadzenia i stosowania ograniczeń 

wolności i praw człowieka i obywatela, uwzględniając w możliwym stopniu 

minimalizację indywidualnych i społecznych uciążliwości wynikających ze stosowania 

tych ograniczeń. 
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USTAWA z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego 

Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1815 oraz z 2015 r. poz. 529) 

 

Art. 24. 

 1. W czasie stanu wojennego mogą być wprowadzone ograniczenia wolności i praw 

człowieka i obywatela w zakresie: 

1)   dostępu do towarów konsumpcyjnych, poprzez całkowitą lub częściową 

reglamentację zaopatrzenia ludności; 

1a)  swobody uzgadniania cen przez strony umowy, poprzez zakazanie okresowego 

podwyższania cen na towary lub usługi określonego rodzaju albo nakazanie 

stosowania cen ustalonych na towary lub usługi mające podstawowe znaczenie dla 

kosztów utrzymania konsumentów; 

2)   wolności działalności gospodarczej, poprzez nakazanie okresowego zaniechania 

prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju albo ustanowienie 

obowiązku uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

określonego rodzaju; 

3)   działalności edukacyjnej, poprzez okresowe zawieszenie zajęć dydaktycznych w 

szkołach, włącznie ze szkołami wyższymi, z wyjątkiem szkół duchownych i 

seminariów duchownych; 

4)   obrotu krajowymi środkami płatniczymi, obrotu dewizowego oraz działalności 

kantorowej; 

5)   funkcjonowania systemów łączności oraz działalności telekomunikacyjnej i 

pocztowej, poprzez nakazanie wyłączenia urządzeń łączności lub zawieszenia 

świadczenia usług, na czas określony, a także poprzez nakazanie niezwłocznego 

złożenia do depozytu właściwego organu administracji rządowej radiowych i 

telewizyjnych urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych lub ustalenie innego 

sposobu ich zabezpieczenia przed wykorzystaniem w sposób zagrażający 

bezpieczeństwu lub obronności państwa; 

6)   prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych 

rodzajów broni lub określonych przedmiotów, poprzez nakazanie niezwłocznego 

złożenia do depozytu właściwego organu administracji rządowej albo zakazanie 

noszenia; 
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7)   dostępu do informacji publicznej. 

2. Określone w ust. 1 ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela ustalone przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, 

wprowadza się i stosuje w drodze rozporządzeń wydawanych przez: 

1)  Radę Ministrów - w przypadku ograniczeń określonych w ust. 1 pkt 1, 1a, 2 i 7; 

2)   właściwego ministra - w przypadku jeżeli ograniczenie określone w ust. 1 pkt 3 

dotyczy szkół jemu podległych; 

3)   ministra właściwego do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa 

Narodowego Banku Polskiego - w przypadku ograniczenia określonego w ust. 1 pkt 4; 

[4)   ministra właściwego do spraw łączności, działającego w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych, Ministrem Obrony Narodowej i ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa 

Narodowego Banku Polskiego w odniesieniu do bankowych systemów 

telekomunikacyjnych - w przypadku ograniczeń określonych w ust. 1 pkt 5;] 

<4) ministra właściwego do spraw łączności i ministra właściwego do spraw 

informatyzacji, działających w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych, Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku 

Polskiego w odniesieniu do bankowych systemów telekomunikacyjnych - w 

przypadku ograniczeń określonych w ust. 1 pkt 5;> 

5)   ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej w 

odniesieniu do żołnierzy zawodowych - w przypadku ograniczeń określonych w ust. 1 

pkt 6; 

6)   właściwego wojewodę - w przypadku stosowania ograniczenia określonego w ust. 1 

pkt 3 do szkół, z wyłączeniem szkół wyższych. 

3. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 2, określa się szczegółowy tryb i sposoby oraz 

obszarowy, podmiotowy i przedmiotowy zakres wprowadzenia i stosowania ograniczeń 

wolności i praw człowieka i obywatela, uwzględniając w możliwym stopniu 

minimalizację indywidualnych i społecznych uciążliwości wynikających ze stosowania 

tych ograniczeń. 
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USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych 

operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych (Dz. U. Nr 233, poz. 1956, z 

późn. zm.)  

 

Uwaga: 

użyte w art. 1 w ust. 2 w pkt 2, w art. 2 w pkt 10, w art. 3 w ust. 1, w art. 4 w 

ust. 1, 2 i 4, w art. 8 w ust. 2, w art. 9 w ust. 1, 2 i 4, w art. 10 w ust. 1, 2, 8 i 

10, w art. 11 w ust. 2–5, w art. 12 w ust. 8 i 9, w art. 13 w ust. 5, 7 i 8, w art. 14 

w ust. 2 i 3 w różnych przypadkach wyrazy [minister właściwy do spraw 

łączności] zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami 

<minister właściwy do spraw informatyzacji>. 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa zasady i tryb restrukturyzacji zobowiązań operatorów eksploatujących 

stacjonarne publiczne sieci telefoniczne z tytułu opłat za udzielenie koncesji na 

świadczenie strefowych usług telekomunikacyjnych oraz związanych z nimi opłat 

prolongacyjnych, przez ich: 

1)   umarzanie, w związku z poniesieniem nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę 

telekomunikacyjną; 

2)   zamianę na udziały albo akcje lub obligacje. 

2. Ustawę stosuje się do zobowiązań określonych w ust. 1, których termin płatności został 

określony: 

1)   w decyzji o udzieleniu koncesji, przekształconej na podstawie art. 142 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 

późn. zm.
1)

) w zezwolenie telekomunikacyjne, lub 

2)   w decyzji wydanej przez ministra właściwego do spraw łączności i przypada po dniu 

wejścia w życie ustawy. 

3. Ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców znajdujących się w likwidacji lub upadłości. 

 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 



- 74 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1)   "grupie kapitałowej" - rozumie się przez to grupę kapitałową, o której mowa w art. 3 ust. 

1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 

694); 

2)   "Klasyfikacji Środków Trwałych" - rozumie się przez to klasyfikację, o której mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o 

statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.
2)

); 

3)   "kwocie podwyższenia" - rozumie się przez to wartość nominalną udziałów albo akcji, o 

którą podwyższony ma zostać kapitał zakładowy operatora albo jego podmiotu 

dominującego, w celu zaoferowania Skarbowi Państwa objęcia udziałów albo akcji; 

4)   "operatorze" - rozumie się przez to przedsiębiorcę eskploatującego stacjonarną publiczną 

sieć telefoniczną w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo telekomunikacyjne, na którym 

ciąży obowiązek uiszczenia opłaty koncesyjnej; 

5)   "opłacie prolongacyjnej" - rozumie się przez to opłatę prolongacyjną, ustaloną na 

podstawie art. 57 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 

137, poz. 926, z późn. zm.
3)

) w związku z odroczeniem terminu płatności raty opłaty 

koncesyjnej; 

6)   "podmiocie dominującym" - rozumie się przez to jednostkę dominującą, o której mowa w 

art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości; 

7)   "podmiocie powiązanym" - rozumie się przez to każdy podmiot będący wraz z 

operatorem od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 3 ust. 2, do dnia złożenia 

dokumentacji, o której mowa w art. 8, członkiem tej samej grupy kapitałowej; 

8)   "promesie umorzenia" - rozumie się przez to przyrzeczenie wydania pozytywnej decyzji o 

umorzeniu; 

9)   "racie opłaty koncesyjnej" - rozumie się przez to ratę opłaty, której obowiązek uiszczenia 

przez operatora powstał w związku z przyznaniem operatorowi koncesji na świadczenie 

strefowych usług telekomunikacyjnych w stacjonarnych publicznych sieciach 

telefonicznych; 

10)  "umorzeniu" - rozumie się przez to decyzję ministra właściwego do spraw łączności 

wydaną na podstawie przepisów art. 67 ustawy - Ordynacja podatkowa oraz przepisów 

niniejszej ustawy. 

Art. 3. 

1. Minister właściwy do spraw łączności na wniosek operatora odracza, w drodze decyzji, 

termin płatności zobowiązań z tytułu rat opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej, 
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udzielając jednocześnie promesy umorzenia tych zobowiązań - na zasadach oraz 

warunkach określonych w niniejszej ustawie. 

2. Wszczęcie postępowania następuje na wniosek operatora, złożony przed upływem terminu 

płatności, o którym mowa w art. 1 ust. 2, nie później jednak niż przed dniem 31 grudnia 

2004 r. 

3. Wniosek powinien zawierać w szczególności: 

1)   określenie rodzaju, zakresu i wysokości deklarowanych nakładów inwestycyjnych, ze 

wskazaniem podmiotów, które będą uczestniczyć w ich ponoszeniu, oraz źródeł 

pochodzenia środków przeznaczonych na finansowanie nakładów inwestycyjnych; 

2)   określenie wysokości nakładów inwestycyjnych, które mają być poniesione w każdym 

roku, jeżeli całkowity okres ponoszenia tych nakładów jest dłuższy niż jeden rok; 

3)   określenie przedmiotu inwestycji i obszarów, na których mają być poniesione nakłady 

inwestycyjne; 

4)   harmonogram realizacji inwestycji i ponoszenia nakładów inwestycyjnych; 

5)   oświadczenie o zamiarze skorzystania z innej, przewidzianej w ustawie formy 

restrukturyzacji. 

4. Do wniosku operator dołącza informację o swojej bieżącej sytuacji finansowej, w tym: 

1)   dane identyfikujące dłużników i wierzycieli; 

2)   informację o wysokości tych wierzytelności i wymaganych długów; 

3)   harmonogram spłaty wymaganych zobowiązań; 

4)   kopię ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z 

informacją o ustanowionych na nich obciążeniach. 

5. Do wniosku operator powinien dołączyć plan inwestycyjny oraz oświadczenie zawierające 

zobowiązanie, że w deklarowanym okresie, nie dłuższym jednak niż cztery lata od dnia 

złożenia wniosku, poniesie on nakłady inwestycyjne o wartości odpowiadającej co 

najmniej kwocie wymaganych w tym okresie rat opłaty koncesyjnej lub opłaty 

prolongacyjnej lub że poniesie je podmiot powiązany. 

6. W przypadku gdy nakłady inwestycyjne ma ponieść podmiot powiązany, do wniosku 

operator jest obowiązany dołączyć również oświadczenie podmiotu powiązanego o 

wyrażeniu zgody na rozliczenie przez operatora nakładów inwestycyjnych poniesionych 

przez ten podmiot. Wyrażenie zgody nie pozbawia podmiotu powiązanego będącego 

operatorem prawa do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem 

art. 6 ust. 2. 
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7. Operator, deklarując wysokość nakładów inwestycyjnych, uwzględnia zasady obliczania 

ich wartości określone w art. 7. 

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 i 6, może obejmować również nakłady poniesione 

przed dniem złożenia oświadczenia, z wyłączeniem nakładów poniesionych przed dniem 

1 stycznia 2001 r. 

Art. 4. 

1. Minister właściwy do spraw łączności, uwzględniając w całości lub w części wniosek 

operatora, w decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1, określa w szczególności: 

1)   kwotę raty opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej, która podlega odroczeniu; 

2)   całkowity okres ponoszenia zadeklarowynych nakładów inwestycyjnych: 

3)   rodzaj, zakres i wysokość nakładów inwestycyjnych, które mają zostać poniesione, ze 

wskazaniem podmiotów, które będą uczestniczyć w ich ponoszeniu; 

4)   wysokość nakładów inwestycyjnych, które mają być poniesione przez operatora w 

każdym roku, jeżeli całkowity okres ponoszenia tych nakładów jest dłuższy niż rok; 

5)   przedmiot inwestycji i obszary, na których mają być poniesione nakłady inwestycyjne. 

2. W decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1, minister właściwy do spraw łączności udziela 

również promesy umorzenia raty opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej w 

wysokości określonej w ust. 1 pkt 1, pod warunkiem poniesienia nakładów 

inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

3. W decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1, nie udziela się opłat prolongacyjnych. 

4. Minister właściwy do spraw łączności odmawia wydania decyzji, o której mowa w art. 3 

ust. 1, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że operator nie poniesie 

zadeklarowanych nakładów inwestycyjnych bądź też poniesienie zadeklarowanych 

nakładów nie przyczyni się do rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej lub do 

zwiększenia konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych. 

 

Art. 8. 

1. Operator, który uzyskał decyzję, o której mowa w art. 3 ust. 1, jest zobowiązany, w 

terminie trzech miesięcy po upływie każdego roku od dnia wydania tej decyzji albo w 

terminie trzech miesięcy od zakończenia okresu, w którym był zobowiązany ponieść 

nakłady inwestycyjne, jeżeli okres ten jest krótszy od roku, złożyć sprawozdanie wraz z 

dokumentacją, potwierdzające rodzaj, zakres i wysokość poniesionych nakładów 

inwestycyjnych w danym okresie. 
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2. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

sprawozdania wskazującego rodzaj, zakres i wysokość poniesionych przez operatora 

nakładów inwestycyjnych oraz wykaz składanej z nim dokumentacji, o których mowa w 

ust. 1, mając na względzie zapewnienie możliwości weryfikacji faktu poniesienia 

nakładów, ich rodzaju, zakresu i wysokości oraz umiejsowienia, z uwzględnieniem art. 7. 

 

Art. 9. 

1. W okresie od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1, do dnia umorzenia raty 

opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej minister właściwy do spraw łączności może 

kontrolować rodzaj, zakres i wysokość nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez 

operatora lub podmiot powiązany. 

2. 
(1)

 W ramach kontroli minister właściwy do spraw łączności może powierzyć wykonanie 

czynności kontrolnych dotyczących rodzaju i zakresu nakładów inwestycyjnych 

realizowanych przez operatora lub podmiot powiązany Prezesowi Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej. 

3. Do kontroli oraz wykonywanych w jej ramach czynności kontrolnych stosuje się 

odpowiednio przepisy działu VI Ordynacji podatkowej. Koszty biegłego lub biegłych, 

powoływanych w toku kontroli w celu zbadania wysokości nakładów inwestycyjnych 

realizowanych przez operatora lub podmiot powiązany, ponosi operator. 

4. Jeżeli kontrola stwierdzi, że rzeczywiste nakłady inwestycyjne w danym okresie będą 

niższe od kwoty nakładów inwestycyjnych ustalonych w decyzji, o której mowa w art. 3 

ust. 1, minister właściwy do spraw łączności może wydać decyzję o zabezpieczeniu 

zapłaty raty opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej. 

5. W decyzji o zabezpieczeniu zapłaty raty opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej 

określa się przybliżoną kwotę zobowiązania operatora, wyliczoną zgodnie z art. 10 ust. 5. 

Art. 33 Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 10. 

1. Minister właściwy do spraw łączności dokonuje weryfikacji złożonych przez operatora 

sprawozdania i dokumentacji, o których mowa w art. 8, w terminie miesiąca od dnia ich 

złożenia. Art. 9 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

2. W terminie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw łączności z urzędu, w 

drodze decyzji, w zależności od wyników weryfikacji: 



- 78 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1)   umarza raty opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej do wysokości faktycznie 

poniesionych w danym okresie lub w danym roku przez operatora lub podmiot 

powiązany nakładów inwestycyjnych, obliczonych zgodnie z art. 7, lub 

2)   stwierdza wygaśnięcie decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1, w zakresie, w jakim 

nakłady inwestycyjne zadeklarowane w danym okresie lub w danym roku nie znalazły 

pokrycia w faktycznie poniesionych w tym okresie przez operatora lub podmiot 

powiązany nakładach inwestycyjnych, obliczonych zgodnie z art. 7. 

3. Decyzja, o której mowa w ust. 2 pkt 1, dotyczy w pierwszej kolejności rat opłaty 

koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej, które były najwcześniej wymagalne. 

4. Na wniosek operatora, w szczególności w przypadku poniesienia przez niego wyższych 

nakładów inwestycyjnych od deklarowanych, decyzja o umorzeniu może dotyczyć 

również rat opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej, których termin płatności jeszcze 

nie nastąpił. 

5. Jeżeli wartość poniesionych przez operatora nakładów inwestycyjnych jest niższa od 

wartości przypadających na dany okres nakładów określonych w decyzji, o której mowa 

w art. 3 ust. 1, operator jest zobowiązany wpłacić tę różnicę wraz z odsetkami, 

naliczonymi według zasad określonych w ust. 6. 

6. W przypadku określonym w ust. 5, od terminu płatności, o którym mowa w art. 1 ust. 2, 

nalicza się odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych. Art. 53 § 3 Ordynacji 

podatkowej stosuje się odpowiednio. 

7. Operator jest uprawniony do złożenia sprawozdania i dokumentacji przed upływem 

terminu, o którym mowa w art. 8, jeżeli przed tym terminem wartość poniesionych 

nakładów inwestycyjnych będzie co najmniej równa wartości nakładów inwestycyjnych 

przypadających na dany okres, określonych w decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1. 

8. Jeżeli operator nie złoży w terminie sprawozdania wraz z dokumentacją, o której mowa w 

art. 8, minister właściwy do spraw łączności, w terminie miesiąca od upływu terminu do 

ich złożenia, wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie w całości albo w części decyzji, o 

której mowa w art. 3 ust. 1. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, operator jest obowiązany wpłacić kwotę równą 

przypadającym na dany okres nakładom określonym w decyzji, o której mowa w art. 3 

ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości przewidzianej dla zaległości podatkowych za okres 

od upływu terminu płatności, o którym mowa w art. 1 ust. 2. 
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10. Na wniosek operatora, uzasadniony ważnymi przyczynami, minister właściwy do spraw 

łączności może wydłużyć termin do złożenia dokumentacji przez operatora o nie więcej 

niż 30 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 8. Do czasu upływu terminu 

przedłużonego w powyższym trybie, zawieszeniu ulega bieg terminu do wykonania 

decyzji przez ministra właściwego do spraw łączności. 

 

Art. 11. 

1. Zobowiązanie operatora, będącego spółką kapitałową, z tytułu rat opłaty koncesyjnej lub 

opłaty prolongacyjnej wygasa w przypadku objęcia przez Skarb Państwa udziałów albo 

akcji w podwyższonym kapitale zakładowym operatora albo jego podmiotu 

dominującego, na zasadach określonych w ustawie. 

2. Objęcie udziałów albo akcji, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek operatora albo 

jego podmiotu dominującego, składany na ręce ministra właściwego do spraw łączności, 

do którego powinny być załączone następujące dokumenty: 

1)   uchwała zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia operatora albo jego 

podmiotu dominującego, podjęta w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 15 września 

2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 

1117), o bezwarunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego wnioskodawcy o kwotę 

odpowiadającą kwocie podwyższenia, w drodze utworzenia nowych udziałów albo akcji 

zaoferowanych Skarbowi Państwa w trybie określonym w niniejszej ustawie w zamian za 

wierzytelność z tytułu rat opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej; 

2)   oświadczenie operatora albo jego podmiotu dominującego, że w dniu składania wniosku 

nie istnieją podstawy do ogłoszenia jego upadłości, jak również nie są mu znane 

okoliczności, które mogą doprowadzić do wystąpienia podstaw do ogłoszenia upadłości w 

najbliższej przyszłości; 

3)   raport biegłego rewidenta z badania, o którym mowa w art. 12 ust. 6. 

3. Minister właściwy do spraw łączności może zażądać przedstawienia przez wnioskodawcę 

dodatkowych dokumentów lub informacji dotyczących sytuacji finansowej 

wnioskodawcy, jeżeli na podstawie dokumentacji załączonej do wniosku nie będzie 

możliwe stwierdzenie prawdziwości i rzetelności oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 

pkt 2. 

4. Minister właściwy do spraw łączności, w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania 

wniosku albo złożenia dodatkowych dokumentów lub informacji w przypadku, o którym 
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mowa w ust. 3, przekazuje zaakceptowany przez siebie wniosek ministrowi właściwemu 

do spraw Skarbu Państwa albo informuje wnioskodawcę o nieuwzględnieniu wniosku. 

5. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw łączności wniosku, o którym 

mowa w ust. 2, składa oświadczenie woli o objęciu zaoferowanych Skarbowi Państwa 

udziałów albo akcji. 

6. W przypadku objęcia przez Skarb Państwa udziałów albo akcji zgodnie z ust. 5, 

zobowiązanie operatora do uiszczenia rat opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej 

objętych wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, wygasa z chwilą uprawomocnienia się 

postanowienia sądu rejestrowego o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia 

kapitału zakładowego wnioskodawcy na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 2 pkt 

1. 

7. Od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, do dnia uprawomocnienia się 

postanowienia sądu rejestrowego o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia 

kapitału zakładowego operatora albo jego podmiotu dominującego, albo do dnia upływu 

terminu, o którym mowa w ust. 5, lecz nie dłużej niż sześć miesięcy od dnia złożenia 

wniosku, zawieszeniu ulega bieg terminów płatności rat opłaty koncesyjnej lub opłaty 

prolongacyjnej, której dotyczy wniosek. 

8. W przypadku objęcia przez Skarb Państwa udziałów albo akcji zgodnie z ust. 5, nie stosuje 

się przepisów art. 312 ustawy - Kodeks spółek handlowych. 

 

Art. 12. 

1. Kwota podwyższenia powinna być równa wartości nominalnej takiej ilości udziałów albo 

akcji w kapitale zakładowym operatora albo jego podmiotu dominującego będącego 

wnioskodawcą, która odpowiada ilorazowi kwoty zdyskontowanej rat opłaty koncesyjnej 

lub opłaty prolongacyjnej, objętych wnioskiem, o którym mowa w art. 11 ust. 2, oraz 

wartości jednego udziału albo akcji operatora albo jego podmiotu dominującego, 

obliczonej stosownie do ust. 4. 

2. Kwota zdyskontowana stanowi sumę zobowiązań operatora z tytułu rat opłaty koncesyjnej 

lub opłaty prolongacyjnej, które, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 11 ust. 2 

oraz art. 13 ust. 3, mają podlegać restrukturyzacji, przeliczoną według następującego 

wzoru: 

grafika 
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gdzie: 

i -   oznacza kolejną ratę, 

N -   oznacza całkowitą liczbę pozostałych rat, 

Rz -  oznacza kwotę zdyskontowaną wszystkich rat opłat koncesyjnych lub opłat 

prolongacyjnych, 

Rn -  oznacza nominalną kwotę raty opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej, 

Sw -  oznacza: 

-    roczną stopę procentową WIBOR na okres trzech miesięcy, z pierwszego dnia roboczego 

poprzedzającego złożenie wniosku - w przypadku zobowiązań z tytułu rat opłaty 

koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej o terminie płatności przypadającym nie później niż 

2 lata od dnia wejścia w życie ustawy, 

-    roczną stopę procentową emitowanych przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych obligacji dziesięcioletnich o oprocentowaniu stałym i terminie wykupu w 

dniu 24 listopada 2010 r. (DS. 1110) - w przypadku zobowiązań z tytułu rat opłaty 

koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej o terminie płatności przypadającym po upływie 2 

lat od dnia wejścia w życie ustawy, 

Ld -  oznacza liczbę dni między dniem złożenia wniosku a dniem, w którym upływa termin 

płatności raty opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej objętej wnioskiem, 

ki -  oznacza stosunek liczby dni przypadających między płatnościami dwóch następujących 

po sobie rat opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej do 365 dni i wynosi: 

Ld(i) 

ki = ------- 

365 

3. Wysokość kwoty zdyskontowanej wyraża się w złotych według kursu średniego euro 

ustalonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym 

dzień złożenia wniosku, o którym mowa w art. 11 ust. 2 lub art. 13 ust. 3. 

4. Wartość jednego udziału albo akcji, na potrzeby wyliczenia kwoty podwyższenia, o której 

mowa w ust. 1, powinna odpowiadać ilorazowi skorygowanej wartości aktywów netto 

wnioskodawcy oraz całkowitej liczby objętych i opłaconych w całości akcji albo 

udziałów, na którą dzieli się kapitał zakładowy wnioskodawcy. 

5. Skorygowaną wartość aktywów netto wnioskodawcy, o której mowa w ust. 4, ustala się 

według stanu na dzień przypadający nie później niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku, 

o którym mowa w art. 11 ust. 2, jako wartość aktywów netto wnioskodawcy, w 
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rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 29 ustawy o rachunkowości, bez uwzględniania zobowiązań z 

tytułu rat opłaty koncesyjnej oraz opłaty prolongacjnej objętych wnioskiem. 

6. Wycenę aktywów netto, a także wyliczenie skorygowanej wartości aktywów netto, 

wartości jednego udziału albo akcji oraz kwoty podwyższenia wnioskodawca poddaje 

badaniu biegłego rewidenta pod kątem poprawności i rzetelności. 

7. W przypadku gdy wnioskodawca jest podmiotem, wobec którego został przyjęty oraz 

zatwierdzony układ w rozumieniu przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 24 października 1934 r. - Prawo o postępowaniu układowym (Dz. U. Nr 93, poz. 

836, z późn. zm.
6)

), przewidujący zmniejszenie sumy jego długów, wniosek, o którym 

mowa w art. 11 ust. 2, może być poprzedzony procedurą zmniejszenia sumy zobowiązań 

wnioskodawcy z tytułu rat opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej, będących 

podstawą wyliczenia kwoty zdyskontowanej. 

8. Minister właściwy do spraw łączności, biorąc pod uwagę sytuację finansową 

wnioskodawcy, może wyrazić zgodę na zmniejszenie zobowiązań wnioskodawcy z tytułu 

rat opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej, kierując się stopniem zmniejszenia 

zobowiązań przewidzianym w zawartym uprzednio przez wnioskodawcę układzie. 

9. Przez okres od dnia wystąpienia przez wnioskodawcę o zmniejszenie jego zobowiązań do 

dnia zajęcia przez ministra właściwego do spraw łączności ostatecznego stanowiska w 

sprawie, zawieszeniu ulega bieg terminów płatności rat opłat koncesyjnych oraz opłat 

prolongacyjnych. Art. 67 Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio. 

Art. 13. 

1. Zobowiązania operatora, będącego spółką kapitałową, z tytułu opłaty koncesyjnej lub 

opłaty prolongacyjnej wygasają w przypadku objęcia przez Skarb Państwa w zamian za te 

zobowiązania obligacji wyemitowanych przez operatora. 

2. Obligacje, o których mowa w ust. 1, powinny być obligacjami imiennymi, o 

nieograniczonej zbywalności, zabezpieczonymi, z prawem pierwszeństwa, o 

maksymalnym terminie wykupu nieprzekraczającym 2010 r. 

3. Objęcie obligacji, o których mowa w ust. 1, następuje na wniosek operatora. 

4. Do wniosku operator załącza dokumenty i informacje wymagane przepisami regulującymi 

zasady emisji i obrotu obligacjami. 

5. Minister właściwy do spraw łączności może zażądać przedstawienia przez operatora 

dodatkowych dokumentów lub informacji dotyczących sytuacji finansowej operatora. 
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6. Wartość nominalna zaoferowanych obligacji nie może być niższa od kwoty 

zdyskontowanej rat opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej, z zastrzeżeniem art. 14 

ust. 1. 

7. Jeżeli operator spełnia warunki określone w ust. 1-6 i sytuacja finansowa operatora stwarza 

uzasadnione przypuszczenie, że wywiąże się on z zobowiązań wynikających z obligacji, 

minister właściwy do spraw łączności, działając w imieniu Skarbu Państwa, może złożyć 

oświadczenie woli o dokonaniu subskrypcji obligacji. Wygaśnięcie zobowiązań operatora 

z tytułu rat opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej następuje w dniu wydania 

obligacji przez operatora. 

8. Minister właściwy do spraw łączności może złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, 

albo poinformować wnioskodawcę o nieprzyjęciu oferty objęcia wyemitowanych przez 

niego obligacji w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku albo złożenia 

dodatkowych dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 5. 

9. Od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, lecz nie dłużej niż przez okres 3 

miesięcy od tego dnia zawieszeniu ulega bieg terminów płatności rat opłaty koncesyjnej 

lub opłaty prolongacyjnej, których dotyczy wniosek. 

10. 
(2)

 W zakresie nieuregulowanym ustawą do emisji obligacji mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. poz. 238). 

Art. 14. 

1. W przypadku gdy operator jest podmiotem, wobec którego został przyjęty oraz 

zatwierdzony układ w rozumieniu przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 24 października 1934 r. - Prawo o postępowaniu układowym, przewidujący 

zmniejszenie sumy jego długów, wniosek operatora, o którym mowa w art. 13 ust. 3, 

może być poprzedzony procedurą zmniejszenia sumy zobowiązań operatora z tytułu rat 

opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej, będących podstawą wyliczenia kwoty 

zdyskontowanej. 

2. Minister właściwy do spraw łączności, biorąc pod uwagę sytuację finansową operatora, 

może wyrazić zgodę na zmniejszenie zobowiązań operatora z tytułu rat opłaty koncesyjnej 

lub opłaty prolongacyjnej, kierując się stopniem zmniejszenia zobowiązań przewidzianym 

w zawartym uprzednio przez operatora układzie. 

3. Przez okres od dnia wystąpienia przez operatora o zmniejszenie jego zobowiązań do dnia 

zajęcia przez ministra właściwego do spraw łączności ostatecznego stanowiska w sprawie, 
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zawieszeniu ulega bieg terminów płatności rat opłat koncesyjnych oraz opłat 

prolongacyjnych. Art. 67 Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 392, z późn. zm.) 

Art. 105. 

1. Centralna ewidencja pojazdów przekazuje drogą teletransmisji danych do Funduszu dane, o 

których mowa w art. 102 ust. 2 pkt 9, z wyjątkiem danych pojazdów rejestrowanych w 

trybie art. 73 ust. 3 - Prawo o ruchu drogowym. 

2. Zakład ubezpieczeń przekazuje do Funduszu dane, o których mowa w art. 102 ust. 2, drogą 

elektroniczną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia 

umowy ubezpieczenia, z wyjątkiem pojazdów rejestrowanych w trybie art. 73 ust. 3 

ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Dane, o których mowa w art. 102 ust. 3 i 4, zakład 

ubezpieczeń przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia: 

1)   zgłoszenia roszczenia - w zakresie informacji określonych w art. 102 ust. 3 pkt 1-7 oraz 

ust. 4 pkt 1 i 2; 

2)   wypłaty odszkodowania - w zakresie informacji określonych w art. 102 ust. 3 pkt 8 oraz 

ust. 4 pkt 3. 

3. Dane są przekazywane do Funduszu przez centralną ewidencję pojazdów oraz zakłady 

ubezpieczeń bezpłatnie oraz bez wiedzy i zgody osoby, której te dane dotyczą. 

4. Podmioty, o których mowa w ust. 3, przekazujące dane do Funduszu są obowiązane do 

aktualizacji tych danych w przypadku ich zmiany. 

[5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw administracji publicznej, określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki, sposób i tryb współdziałania Funduszu z organem prowadzącym 

centralną ewidencję pojazdów, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia 

bezpiecznego przesyłu i weryfikacji danych i informacji drogą teletransmisji danych.] 

<5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki, sposób i tryb współdziałania Funduszu z organem prowadzącym centralną 
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ewidencję pojazdów, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia 

bezpiecznego przesyłu i weryfikacji danych i informacji drogą teletransmisji 

danych.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z 

późn. zm.) 

Art. 1. 

1. Ustawa określa: 

1)   zasady wykonywania i kontroli działalności polegającej na świadczeniu usług 

telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub świadczeniu usług 

towarzyszących, zwanej dalej "działalnością telekomunikacyjną"; 

2)   prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych; 

3)   prawa i obowiązki użytkowników oraz użytkowników urządzeń radiowych; 

4)   warunki podejmowania i wykonywania działalności polegającej na dostarczaniu sieci 

i udogodnień towarzyszących oraz świadczeniu usług telekomunikacyjnych, w tym 

sieci i usług służących rozpowszechnianiu lub rozprowadzaniu programów 

radiofonicznych i telewizyjnych; 

5)   warunki regulowania rynków telekomunikacyjnych; 

6)   warunki świadczenia usługi powszechnej; 

7)   warunki ochrony użytkowników usług, w szczególności w zakresie prawa do 

prywatności i poufności; 

8)   warunki gospodarowania częstotliwościami, zasobami orbitalnymi oraz numeracją; 

9)   warunki przetwarzania danych w telekomunikacji i ochrony tajemnicy 

telekomunikacyjnej; 

10)  zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie telekomunikacji; 

11)  wymagania, jakim powinny odpowiadać urządzenia radiowe i telekomunikacyjne 

urządzenia końcowe; 

[12)  funkcjonowanie administracji łączności, jej współdziałanie z innymi organami 

krajowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej w zakresie regulacji telekomunikacji;] 
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<12) funkcjonowanie administracji telekomunikacji, jej współdziałanie z innymi 

organami krajowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej w zakresie regulacji 

telekomunikacji;> 

3)  wymagania dotyczące udogodnień dla osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do 

usług telekomunikacyjnych. 

2. Celem ustawy jest stworzenie warunków dla: 

1)   wspierania równoprawnej i skutecznej konkurencji w zakresie świadczenia usług 

telekomunikacyjnych; 

2)   rozwoju i wykorzystania nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej; 

3)   zapewnienia ładu w gospodarce numeracją, częstotliwościami oraz zasobami 

orbitalnymi; 

4)   zapewnienia użytkownikom maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności, ceny i 

jakości usług telekomunikacyjnych; 

5)   zapewnienia neutralności technologicznej; 

6)   zapewnienia użytkownikom końcowym będącym osobami niepełnosprawnymi 

dostępu do usług telekomunikacyjnych równoważnego poziomowi dostępu, z jakiego 

korzystają inni użytkownicy końcowi. 

3. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów oraz 

przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 

43, poz. 226, z późn. zm.). 

 

Uwaga: 

użyte w art. 3 w ust. 2 i 3, w art. 5 w ust. 1 i 3, w art. 7 w ust. 3, w art. 10 w ust. 

15, w art. 13, w art. 32, w art. 42 w ust. 4, w art. 51, w art. 63 w ust. 3, w art. 

73, w art. 79c w ust. 3, w art. 81 w ust. 6, w art. 82 w ust. 5, w art. 95 w ust. 4, 

w art. 106 w ust. 4, w art. 113, w art. 120, w art. 126 w ust. 12 i 13, w art. 129 

w ust. 3, w art. 132 w ust. 3 i 4, w art. 133 w ust. 3, w art. 138 w ust. 2 i 3, w 

art. 143 w ust. 5, w art. 144 w ust. 3, w art. 148 w ust. 4, w art. 150 w ust. 4, w 

art. 153 w ust. 2, w art. 154 w ust. 5, w art. 155 w ust. 3, w art. 175a w ust. 2, w 

art. 175b w ust. 4, w art. 175d, w art. 180c w ust. 2, w art. 180f w ust. 3, w art. 

180g w ust. 3, w art. 183 w ust. 1 w pkt 5, w ust. 5 i 7, w art. 184 w ust. 4, w 

art. 190 w ust. 8g, w art. 192 w ust. 1 w pkt 16, w art. 199 w ust. 3, w art. 205 

w ust. 3, w różnych przypadkach, wyrazy [minister właściwy do spraw 
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łączności] zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami 

<minister właściwy do spraw informatyzacji>; 

 

Art. 3. 

1. Do stosunków prawnych z zakresu telekomunikacji stosuje się przepisy Prawa 

telekomunikacyjnego, o ile wiążące Rzeczpospolitą Polską ratyfikowane umowy 

międzynarodowe nie stanowią inaczej. 

2. Jeżeli wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe, w tym wiążące uchwały 

organizacji międzynarodowych ustanowionych tymi umowami, przewidują jednakowe 

traktowanie podmiotu polskiego i podmiotu obcego, minister właściwy do spraw 

łączności zapewni również w aktach wykonawczych do niniejszej ustawy jednakowe 

traktowanie tych podmiotów. 

3. Dla zwiększenia efektywności telekomunikacji minister właściwy do spraw łączności 

może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić do stosowania wymagania i zalecenia 

międzynarodowe o charakterze specjalistycznym, w tym dotyczące bezpieczeństwa i 

prawidłowości telekomunikacji, gospodarowania numeracją, częstotliwościami oraz 

zasobami orbitalnymi, ustanawiane w szczególności przez: 

1) Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU); 

2) Europejską Konferencję Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT); 

3) Europejski Komitet do spraw Normalizacji Elektrotechniki (CENELEC); 

4) Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC); 

5) Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI). 

4. Wymagania i zalecenia, o których mowa w ust. 3, zwane są dalej "przepisami 

międzynarodowymi". 

Art. 5. 

1. Minister Obrony Narodowej oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych, w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności, mogą w zakresie swojej 

właściwości określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki wykonywania 

działalności telekomunikacyjnej, o której mowa w art. 4 pkt 1 i 3, a także używania 

urządzeń radiowych przez podległe, nadzorowane i podporządkowane organy i jednostki 

organizacyjne oraz jednostki wymienione w art. 4 pkt 3, uwzględniając zakres zadań 

wykonywanych przez te organy i jednostki. 
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2. Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady 

wykonywania działalności telekomunikacyjnej, a także używania urządzeń radiowych 

przez jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji 

Wywiadu, uwzględniając zakres zadań wykonywanych przez te jednostki. 

2a. Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady 

wykonywania działalności telekomunikacyjnej, a także używania urządzeń radiowych 

przez jednostki organizacyjne Centralnego Biura Antykorupcyjnego, uwzględniając 

zakres zadań wykonywanych przez te jednostki. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw łączności, może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki wykonywania działalności telekomunikacyjnej, a także używania urządzeń 

radiowych przez komórki organizacyjne przeprowadzające czynności wywiadu 

skarbowego, które wchodzą w skład jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej, 

uwzględniając zakres zadań wykonywanych przez te komórki. 

4. Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki 

wykonywania działalności telekomunikacyjnej przez organy i jednostki organizacyjne 

podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz jednostki organizacyjne 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w odniesieniu do sieci telekomunikacyjnej 

eksploatowanej przez te organy i jednostki na potrzeby Kancelarii Prezydenta, Kancelarii 

Sejmu, Kancelarii Senatu i administracji rządowej, uwzględniając zakres zadań 

wykonywanych przez te organy i jednostki. 

 

Art. 7. 

1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, którego roczne przychody z tytułu wykonywania 

działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym przekroczyły kwotę 4 

milionów złotych, jest obowiązany do przedkładania Prezesowi UKE: 

1) rocznego sprawozdania finansowego w terminie do dnia 30 czerwca; 

2) danych dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz 

wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych w terminie do dnia 31 marca. 

2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, którego roczne przychody z tytułu wykonywania 

działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym były równe lub mniejsze 

od kwoty 4 milionów złotych, jest obowiązany do przedkładania Prezesowi UKE, w 
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terminie do dnia 31 marca, danych dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej 

działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych. 

3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy 

służących do przekazywania Prezesowi UKE danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 

wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, kierując się koniecznością 

zapewnienia Prezesowi UKE informacji niezbędnych do właściwego realizowania jego 

obowiązków. 

Art. 10. 

1. Działalność telekomunikacyjna będąca działalnością gospodarczą jest działalnością 

regulowaną i podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 

zwanego dalej "rejestrem". Wpisowi do rejestru podlega również działalność 

telekomunikacyjna prowadzona przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego z państwa 

członkowskiego albo państwa, które zawarło ze Wspólnotą Europejską i jej państwami 

członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, który czasowo świadczy 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi na zasadach określonych odpowiednio w 

przepisach Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym albo w przepisach innej umowy regulującej swobodę 

świadczenia usług. 

1a. Działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 

rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z późn. zm.), 

niebędąca działalnością gospodarczą, prowadzona przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, także w formie niewyodrębnionej w ramach jej osobowości prawnej, jak 

również w formie porozumienia, związku lub stowarzyszenia jednostek samorządu 

terytorialnego, porozumienia komunalnego, spółki kapitałowej lub spółdzielni z udziałem 

jednostki samorządu terytorialnego wymaga uzyskania wpisu do rejestru jednostek 

samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji. 

2. Organem prowadzącym rejestr oraz rejestr jednostek samorządu terytorialnego 

wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji jest Prezes UKE. 

3. (uchylony). 

4. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę lub inny 

podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych 

przepisów pisemnego wniosku zawierającego następujące dane: 
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1) firmę przedsiębiorcy lub nazwę innego podmiotu uprawnionego do wykonywania 

działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, jego siedzibę i adres; 

2) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy lub innego podmiotu uprawnionego do 

wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów; 

3)  numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4)  numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym 

właściwym rejestrze prowadzonym w państwie członkowskim lub innym państwie 

określonym w ust. 1, o ile przedsiębiorca taki numer posiada; 

5) oznaczenie osoby, która jest upoważniona do kontaktowania się w imieniu przedsiębiorcy 

lub innego podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności gospodarczej na 

podstawie odrębnych przepisów, z Prezesem UKE, jej siedzibę, adres lub numer telefonu; 

6) imię, nazwisko, adres i numer telefonu osoby, która jest upoważniona do kontaktowania 

się w imieniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu uprawnionego do wykonywania 

działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w nagłym przypadku 

związanym z funkcjonowaniem sieci telekomunikacyjnej lub świadczeniem usługi 

telekomunikacyjnej, której dotyczy wniosek; 

7) ogólny opis sieci telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjnej lub usług 

towarzyszących, których dotyczy wniosek; 

8) obszar, na którym będzie wykonywana działalność telekomunikacyjna; 

9) przewidywaną datę rozpoczęcia działalności telekomunikacyjnej. 

5. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania 

działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów składa oświadczenie 

następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że: 

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych są 

zgodne z prawdą; 

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności telekomunikacyjnej, której 

dotyczy wniosek, wynikające z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne.". 

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, powinno również zawierać: 

1) firmę przedsiębiorcy lub nazwę innego podmiotu uprawnionego do wykonywania 

działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, jego siedzibę i adres; 

2) oznaczenie miejsca i daty złożenia oświadczenia; 
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3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy lub innego podmiotu 

uprawnionego do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych 

przepisów ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

7. (uchylony). 

8. Prezes UKE dokona wpisu przedsiębiorcy lub innego podmiotu uprawnionego do 

wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów do rejestru w 

terminie do 7 dni od dnia wpływu tego wniosku wraz z oświadczeniem, o którym mowa w 

ust. 5. 

9. Jeżeli Prezes UKE nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 8, a od dnia 

wpływu wniosku o wpis do rejestru upłynęło 14 dni, przedsiębiorca lub inny podmiot 

uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych 

przepisów może rozpocząć wykonywanie działalności telekomunikacyjnej po uprzednim 

zawiadomieniu na piśmie Prezesa UKE. Nie dotyczy to przypadku, w którym Prezes UKE 

wezwał przedsiębiorcę lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności 

gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów do uzupełnienia wniosku o wpis do 

rejestru przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 8. 

10. Do wniosku o wpis do rejestru stosuje się odpowiednio art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 

r. poz. 183). 

11. (uchylony). 

12. Wniosek o wpis do rejestru, załączniki dołączane do tego wniosku oraz wpis do rejestru 

nie podlegają opłacie skarbowej. 

13. Rejestr obejmuje następujące dane: 

1) kolejny numer wpisu, zwany dalej "numerem z rejestru"; 

2) datę wpływu wniosku o wpis do rejestru oraz datę dokonania wpisu; 

3) dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1-8; 

4) inne informacje wskazane w ustawie. 

14. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym. 

15. Minister właściwy do spraw łączności może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje 

działalności telekomunikacyjnej, o której mowa w ust. 1, zwolnionej z obowiązku 

dokonania wpisu do rejestru, mając na uwadze charakter, zakres i rodzaj takiej 

działalności. 
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Art. 13. 

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o 

wpis lub zmianę wpisu: 

1) do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 

2) do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie 

telekomunikacji 

- kierując się dążeniem do uproszczenia i ułatwienia podejmowania działalności w zakresie 

telekomunikacji, a także koniecznością zapewnienia Prezesowi UKE informacji 

niezbędnych do właściwego realizowania jego obowiązków. 

 

Art. 32. 

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

wymagania dla zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego, w szczególności w zakresie 

dotyczącym: 

1) prowadzenia negocjacji w sprawie połączenia sieci telekomunikacyjnych, 

2) wykonywania obowiązków związanych z połączeniem sieci telekomunikacyjnych 

dotyczących spełniania wymagań w zakresie interoperacyjności usług, integralności sieci, 

postępowań w sytuacjach szczególnych zagrożeń i awarii oraz zachowania tajemnicy 

telekomunikacyjnej, 

3) zapewnienia podmiotom, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8, dostępu 

telekomunikacyjnego do publicznej sieci telekomunikacyjnej, 

4) zachowania poufności informacji związanych z zapewnieniem dostępu 

telekomunikacyjnego, 

5) rozliczeń z tytułu wzajemnego korzystania z sieci telekomunikacyjnej oraz niewykonania 

lub nienależytego wykonania świadczonych wzajemnie usług telekomunikacyjnych 

- w celu zapewnienia skutecznej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym i ochrony 

użytkowników końcowych. 

Art. 42. 

1. Prezes UKE może nałożyć, zgodnie z przesłankami, o których mowa w art. 24 pkt 2 lit. a, 

w drodze decyzji, na operatora o znaczącej pozycji rynkowej, na którego został nałożony 

obowiązek równego traktowania zgodnie z art. 36, lub wraz z tym obowiązkiem, 

obowiązek przygotowania i przedstawienia w określonym terminie projektu oferty 
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ramowej o dostępie telekomunikacyjnym, której stopień szczegółowości określi w 

decyzji. 

2. Oferta ramowa o dostępie telekomunikacyjnym powinna określać warunki i zasady 

współpracy z operatorem, o którym mowa w ust. 1, oraz opłaty za usługi w zakresie 

dostępu telekomunikacyjnego. 

3. Oferta ramowa o dostępie telekomunikacyjnym powinna składać się z wyodrębnionych 

pakietów, które będą zawierać odpowiednie, ze względu na wykonywaną przez 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych działalność telekomunikacyjną, elementy dostępu 

telekomunikacyjnego. 

4. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, zakres oferty 

ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączeń sieci, łączy dzierżawionych 

oraz zapewnienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, dostępu do urządzeń dostępu 

szerokopasmowego oraz dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej używanych na 

potrzeby szerokopasmowej transmisji danych kierowanej do lokalnej pętli abonenckiej, 

biorąc pod uwagę potrzeby rynku, rozwój konkurencyjności oraz interoperacyjność usług. 

5. Oferta ramowa o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączeń sieci powinna 

zawierać przejrzystą i kompletną listę usług oraz technicznych i ekonomicznych 

warunków ich świadczenia, oferowanych przez operatora. 

6. Jeżeli operator, oprócz obowiązku, o którym mowa w ust. 1, został obowiązany do 

zapewnienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, oferta ramowa o dostępie 

telekomunikacyjnym w zakresie dostępu do lokalnej pętli abonenckiej powinna zawierać 

co najmniej: 

1) warunki zapewnienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej; 

2) usługi kolokacyjne; 

3) warunki dostępu do systemów informacyjnych; 

4) warunki świadczenia usług. 

Art. 51. 

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposoby przypisania aktywów i pasywów, przychodów i kosztów do działalności lub 

usług, o których mowa w art. 49 ust. 1, 

2) sposoby kalkulacji kosztów usług w zakresie dostępu telekomunikacyjnego lub usług na 

rynku detalicznym, 



- 94 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3) sposób i terminy dokonywania aktualizacji wyceny określonych rodzajów środków 

trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonanych od tych środków i 

wartości odpisów amortyzacyjnych, 

4) tryb i terminy uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa UKE opracowanej przez 

przedsiębiorcę telekomunikacyjnego instrukcji oraz opisu kalkulacji kosztów, 

5) zakres i terminy przekazywania Prezesowi UKE: 

a) sprawozdań z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej, przyjmując zasadę, iż dane 

zawarte w sprawozdaniach są sprawdzalne w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 

r. o rachunkowości, 

b) wyników kalkulacji kosztów 

- mając na celu promocję efektywności, zrównoważonej konkurencji oraz zapewnienia 

maksymalnej korzyści dla użytkowników końcowych, a także uwzględniając konieczność 

ochrony konsumentów i konkurentów przed nadużywaniem przez przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych, na których nałożono obowiązek prowadzenia rachunkowości 

regulacyjnej lub kalkulacji kosztów, ich pozycji rynkowej, konieczność stymulowania 

rozwoju rynku telekomunikacyjnego oraz konieczność umożliwienia działalności 

kontrolnej Prezesowi UKE wobec działalności wykonywanej przez tych przedsiębiorców. 

 

Art. 63. 

1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych publikuje aktualne informacje 

o jakości tych usług. 

2. Prezes UKE może zażądać przekazania informacji, o których mowa w ust. 1. 

2a. W celu zapobiegania pogorszeniu się jakości usług telekomunikacyjnych oraz 

utrudnieniom lub spowolnieniom ruchu w sieciach telekomunikacyjnych Prezes UKE, po 

uprzednim skonsultowaniu z Komisją Europejską, może określić dla danego 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, w drodze decyzji, minimalne wymogi w zakresie 

jakości tych usług, mając na uwadze zapewnienie rozwoju konkurencji i wspieranie 

zdolności użytkowników do dostępu do informacji oraz ich rozpowszechniania lub 

korzystania z dowolnych aplikacji i usług. Prezes UKE przed ustanowieniem tych 

wymogów udostępnia Komisji Europejskiej oraz BEREC projekt decyzji wraz z 

uzasadnieniem. Podejmując decyzję Prezes UKE uwzględnia w jak największym stopniu 

opinie i zalecenia Komisji Europejskiej. 
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3. Minister właściwy do spraw łączności może określić, w drodze rozporządzenia, wskaźniki 

dotyczące jakości poszczególnych usług oraz treść, formę, terminy i sposób publikowania 

informacji, o których mowa w ust. 1, kierując się potrzebą zapewnienia użytkownikom 

końcowym dostępu do wyczerpujących i przejrzystych informacji. 

 

Art. 73. 

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, warunki korzystania 

z uprawnień, o których mowa w art. 69-72, uwzględniając dostępność publicznie 

dostępnych usług telefonicznych, możliwości techniczne publicznych sieci 

telekomunikacyjnych oraz istniejące zasoby numeracji. 

 

Art. 79c. 

1. Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych zapewnia, w miarę możliwości 

technicznych, użytkownikom końcowym będącym osobami niepełnosprawnymi dostęp do 

świadczonych przez siebie usług telefonicznych równoważny dostępowi do usług 

telefonicznych, z jakiego korzysta większość użytkowników końcowych. 

2. Prezes UKE publikuje na stronie podmiotowej BIP UKE informacje o dostępnych na rynku 

urządzeniach końcowych przystosowanych do używania przez użytkowników końcowych 

będących osobami niepełnosprawnymi. 

3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

wymagania dotyczące świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez 

dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, biorąc pod uwagę potrzebę 

zapewnienia użytkownikom końcowym będącym osobami niepełnosprawnymi dostępu 

równoważnego dostępowi do usług telefonicznych z jakiego korzysta większość 

użytkowników końcowych. 

Art. 81. 

1. Usługę powszechną stanowi zestaw usług telekomunikacyjnych, wraz z udogodnieniami 

dla osób niepełnosprawnych, świadczonych z wykorzystaniem dowolnej technologii, z 

zachowaniem dobrej jakości i po przystępnej cenie, które powinny być dostępne na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Przez przedsiębiorcę wyznaczonego rozumie się przedsiębiorcę, który został wyznaczony 

w drodze decyzji, o której mowa w art. 82 ust. 4 albo w art. 83. 
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3. Do zestawu usług telekomunikacyjnych, o którym mowa w ust. 1, zalicza się następujące 

usługi: 

1) przyłączenie zakończenia sieci w stałej lokalizacji umożliwiające komunikację głosową, 

faksową i przesyłanie danych, w tym funkcjonalny dostęp do sieci Internet, którego 

prędkość umożliwia korzystanie z aplikacji używanych powszechnie w drobnych 

bieżących sprawach życia codziennego, w szczególności korzystanie z poczty 

elektronicznej lub aplikacji umożliwiających dokonywanie płatności; 

2) utrzymanie łącza abonenckiego z zakończeniem sieci, o którym mowa w pkt 1, w 

gotowości do realizacji połączeń telefonicznych krajowych i międzynarodowych; 

3) połączenia telefoniczne krajowe i międzynarodowe; 

4) ogólnokrajową informację o numerach telefonicznych, dostępną również dla 

użytkowników aparatów publicznych lub innych punktów dostępowych umożliwiających 

komunikację głosową; 

5) udostępnianie ogólnokrajowego spisu abonentów; 

6) świadczenie usług telefonicznych za pomocą aparatów publicznych lub innych punktów 

dostępowych umożliwiających komunikację głosową. 

4. (uchylony). 

5. W przypadku: 

1) szkół publicznych, 

2) szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, 

3) zakładów kształcenia nauczycieli, 

4) publicznych centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, 

specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych 

i poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

5) publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i publicznych bibliotek pedagogicznych, 

6) publicznych bibliotek, 

7) szkół wyższych 

- zwanych dalej "jednostkami uprawnionymi", przedsiębiorca wyznaczony, zgodnie z art. 82 

ust. 4 albo art. 83, do świadczenia usługi, o której mowa w ust. 3 pkt 1, świadczy także 

usługę przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego 

dostępu do Internetu, z uwzględnieniem art. 100. 
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6. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wymaganą 

przepływność łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek 

uprawnionych, mając na uwadze zwiększenie dostępności usług telekomunikacyjnych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz konieczność budowania kompetencji 

cyfrowych. 

Art. 82. 

1. Jeżeli wyniki oceny oraz konsultacji, o których mowa w art. 81a, wykazały, że 

którakolwiek z usług, o których mowa w art. 81 ust. 3, nie jest dostępna lub świadczona z 

zachowaniem dobrej jakości i po przystępnej cenie, Prezes UKE niezwłocznie ogłasza na 

stronie podmiotowej BIP UKE konkurs na przedsiębiorcę wyznaczonego do realizacji 

obowiązku świadczenia tej usługi na obszarze wskazanym przez Prezesa UKE. 

2. Prezes UKE ustala warunki konkursu, kierując się stopniem rozwoju usług 

telekomunikacyjnych, potrzebami użytkowników końcowych oraz potrzebą minimalizacji 

zniekształceń lub ograniczeń konkurencji na danym obszarze w zakresie usługi, której 

świadczenie jest przedmiotem konkursu. 

3. W ogłoszeniu o konkursie określa się: 

1) usługę, której świadczenie jest przedmiotem konkursu, oraz ogólne wymagania dotyczące 

jej świadczenia; 

2) obszar, na którym ma być świadczona usługa, o której mowa w pkt 1; 

3) czy w decyzji, o której mowa w ust. 4, zostaną nałożone obowiązki, o których mowa w 

art. 91; 

4) inne wymagane informacje, o których mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie 

ust. 5. 

4. Prezes UKE, w drodze decyzji, wyznacza do świadczenia usługi, której świadczenie było 

przedmiotem konkursu, przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, który w konkursie 

zaoferował najniższy prognozowany koszt netto świadczenia tej usługi, biorąc pod uwagę 

zdolność ekonomiczną i techniczną tego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do 

świadczenia tej usługi. 

5. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wymagany zakres 

ogłoszenia o konkursie, zakres oferty na świadczenie usług wchodzących w skład usługi 

powszechnej i wymaganej dokumentacji oraz tryb postępowania konkursowego w sprawie 

wyłonienia przedsiębiorcy wyznaczonego, mając na uwadze potrzebę zachowania 

przejrzystości i obiektywności postępowania. 
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Art. 95. 

1. Przedsiębiorcy wyznaczonemu przysługuje dopłata do kosztów świadczonych przez niego 

usług, do których świadczenia został wyznaczony, zwana dalej "dopłatą", w przypadku 

ich nierentowności. 

2. Dopłatę ustala Prezes UKE w wysokości kosztu netto świadczenia usługi, do której 

świadczenia przedsiębiorca został wyznaczony. Koszt netto świadczenia tej usługi 

dotyczy tylko kosztów, których przedsiębiorca wyznaczony nie poniósłby, gdyby nie miał 

obowiązku jej świadczenia. 

2a. W przypadku wyznaczenia przedsiębiorcy w drodze decyzji, o której mowa w art. 82 ust. 

4, dopłata nie może być wyższa niż zaoferowany w konkursie prognozowany koszt netto 

świadczenia usługi, do świadczenia której ten przedsiębiorca został wyznaczony. 

3. Kalkulacja kosztu netto, o którym mowa w ust. 2, w zależności od usługi, do której 

świadczenia dany przedsiębiorca został wyznaczony, powinna uwzględniać: 

1) koszty bezpośrednio związane ze świadczeniem usługi powszechnej; 

2) przychody ze świadczenia usługi powszechnej; 

3) korzyści pośrednie związane ze świadczeniem usługi powszechnej. 

4. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania 

kosztu netto usługi, o której mowa w art. 81 ust. 3, kierując się obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami Unii Europejskiej. 

 

Art. 106. 

1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany do 

rozpatrzenia reklamacji usługi telekomunikacyjnej. 

2. Jeżeli reklamacja usługi telekomunikacyjnej nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od 

dnia jej złożenia, uważa się, że została ona uwzględniona. Przez rozpatrzenie reklamacji 

rozumie się wysłanie przed upływem tego terminu przez dostawcę publicznie dostępnych 

usług telekomunikacyjnych odpowiedzi o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu 

reklamacji. 

3. W przypadku uwzględnienia reklamacji usługi telekomunikacyjnej opłata, o której mowa w 

art. 80 ust. 2, podlega zwrotowi. 

4. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania 

reklamacyjnego oraz warunki, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi 

telekomunikacyjnej za: 
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1) niedotrzymanie z winy przedsiębiorcy wyznaczonego terminu zawarcia umowy o 

świadczenie usługi powszechnej lub usługi, o której mowa w art. 81 ust. 5, 

2) niedotrzymanie z winy dostawcy usług określonego w umowie o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług, 

3) niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej, 

4) nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej 

- mając na uwadze niezbędną ochronę interesu użytkownika końcowego. 

 

Art. 110. 

1. Stałe polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie UKE, zwane dalej "sądami 

polubownymi", tworzone są na podstawie umów o zorganizowaniu takich sądów, 

zawartych przez Prezesa UKE z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi 

konsumentów, przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub operatorów pocztowych. 

Koszty administracyjne funkcjonowania sądów polubownych pokrywa Prezes UKE. 

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, określają w szczególności zasady pokrywania kosztów 

wynagrodzenia arbitrów oraz zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem 

czynności arbitra. 

3. Sądy polubowne rozpatrują spory: 

1) o prawa majątkowe wynikłe z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o 

zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, zawartych pomiędzy 

konsumentami i przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi; 

2) o prawa majątkowe wynikłe z umów o świadczenie usług pocztowych. 

4. [Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności, 

określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania sądów polubownych 

przy Prezesie UKE, w tym:] 

 <Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

łączności i ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze 

rozporządzenia, regulamin organizacji i działania sądów polubownych przy Prezesie 

UKE, w tym:> 

1) wewnętrzną organizację sądów polubownych, 

2) tryb funkcjonowania sądów polubownych, 

3) czynności jurysdykcyjne i administracyjne sądów polubownych i ich organów, 

4) wymagania dotyczące kwalifikacji i bezstronności arbitrów 
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- mając na uwadze zasady niezawisłości, przejrzystości, kontradyktoryjności, skuteczności i 

reprezentacji oraz specyfikę spraw telekomunikacyjnych i pocztowych. 

5. W postępowaniu przed sądami polubownymi w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje 

się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

 

Art. 113. 

1. Minister właściwy do spraw łączności może określić, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki wykonywania określonych służb radiokomunikacyjnych w 

przewidzianych dla nich zakresach częstotliwości, z uwzględnieniem wymagań 

stosowanych przy określaniu Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości. 

2. Minister właściwy do spraw łączności może określić, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki wykorzystywania zakresów częstotliwości przeznaczonych dla 

urządzeń używanych w przemyśle, medycynie lub nauce, z uwzględnieniem wymagań 

przyjmowanych przy określaniu Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości. 

 

Art. 120. 

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, tryb ogłaszania 

przetargu, aukcji oraz konkursu zapewniający właściwe poinformowanie podmiotów 

zainteresowanych uzyskaniem rezerwacji częstotliwości, a także: 

1) szczegółowe wymagania co do treści ogłoszenia i zawartości dokumentacji, 

2) warunki i tryb organizowania, przeprowadzania i zakończenia przetargu, aukcji oraz 

konkursu, w tym: 

a) powoływania i pracy komisji przetargowej, komisji aukcyjnej oraz komisji konkursowej, 

b) sposób wpłaty i zwrotu wadium - w przypadku przetargu oraz aukcji 

- kierując się potrzebą zapewnienia obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminujących 

żadnego uczestnika warunków przetargu, aukcji oraz konkursu, jak również przejrzystych 

warunków podejmowania rozstrzygnięć. 

 

Art. 126. 

1. Prezes UKE, w drodze decyzji, przydziela numerację, zgodnie z planami numeracji 

krajowej dla sieci publicznych, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, jednostkom 

samorządu terytorialnego prowadzącym działalność w zakresie telekomunikacji 
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niebędącym przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i podmiotom, o których mowa w art. 

4 pkt 1, 2, 4 i 8, na ich wniosek. 

2. Przydział numeracji o ustalonym przeznaczeniu następuje w terminie nie dłuższym niż 3 

tygodnie od dnia złożenia wniosku. 

3. Prezes UKE przydziela numerację, o przydział której wpłynął więcej niż jeden wniosek: 

1) po przeprowadzeniu postępowania konsultacyjnego, 

2) w drodze przetargu, jeżeli w postępowaniu konsultacyjnym stwierdzono konieczność 

przeprowadzenia takiego postępowania 

- w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia złożenia pierwszego wniosku. 

4. Przetarg przeprowadza Prezes UKE. Ogłoszenie o przetargu publikuje w prasie codziennej 

o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronie podmiotowej BIP UKE. 

5. Do przetargu stosuje się odpowiednio przepisy art. 118 ust. 1, 2 i 4, art. 118b, art. 118c ust. 

1, art. 118d ust. 1-3 oraz art. 118e. 

6. Decydującym kryterium oceny ofert jest wysokość kwoty zadeklarowanej przez podmiot 

wnioskujący o dokonanie przydziału numeracji. 

7. Przydział numeracji może określać warunki wykorzystywania lub udostępniania numeracji, 

w szczególności: 

1) usługę telekomunikacyjną, dla której przydzielona numeracja ma być wykorzystywana, z 

podaniem wymogów związanych ze świadczeniem usługi oraz zasad taryfowych i cen 

maksymalnych; 

2) zobowiązania przedsiębiorcy, któremu przydzielono numerację, przyjęte podczas 

procedury przetargowej, o której mowa w ust. 3 pkt 2; 

3) obowiązek niedyskryminującego dostępu do usług telekomunikacyjnych z 

wykorzystaniem numeracji przydzielonej innym przedsiębiorcom. 

8. Prezes UKE odmawia przydziału numeracji, jeżeli wnioskowane przeznaczenie numeracji 

nie jest zgodne z planem numeracji krajowej dla sieci publicznych. 

9. Prezes UKE może odmówić przydziału nowego zakresu numeracji w przypadku 

wykorzystania mniej niż 75% wcześniej przydzielonych zakresów numeracji. 

10. Prezes UKE może cofnąć przydział numeracji albo zmienić jego zakres, jeżeli: 

1) nastąpiły zmiany we właściwym planie numeracji krajowej dla sieci publicznych; 

2) podmiot, który uzyskał decyzję o przydziale numeracji, nie wykorzystuje przydzielonego 

zakresu numeracji w sposób efektywny pod względem ilościowym, a w przypadku 
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numerów dostępu i podobnych pojedynczych numerów nie uruchomił usługi określonej 

takim numerem w terminie 12 miesięcy od otrzymania decyzji o przydziale numeracji; 

3) podmiot, który uzyskał decyzję o przydziale numeracji, wykorzystuje przydzieloną 

numerację w sposób niezgodny z warunkami przydziału numeracji lub jej przeznaczeniem 

określonym we właściwym planie numeracji krajowej dla sieci publicznych; 

4) podmiot, który uzyskał decyzję o przydziale numeracji, nie wnosi opłat za prawo do 

wykorzystywania zasobów numeracji. 

11. Decyzja o cofnięciu przydziału numeracji albo o zmianie jego zakresu: 

1) nie może powodować naruszenia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych przez 

podmiot, któremu udzielono przydziału; 

2) może być podjęta po bezskutecznym wezwaniu podmiotu do usunięcia przyczyny 

nieprawidłowości w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 2 i 3. 

12. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, odrębnie dla 

każdej ze spraw: 

1) plan numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których 

świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne, określając w szczególności zakres 

planu oraz formaty numerów, 

2) szczegółowe wymagania dotyczące gospodarowania numeracją w publicznych sieciach 

telekomunikacyjnych 

- uwzględniając obecne i prognozowane potrzeby przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz 

użytkowników, w tym służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, ustalenia 

przepisów międzynarodowych, w szczególności dotyczące długoterminowych, 

ogólnoeuropejskich planów numeracji, a także postanowienia umów, których 

Rzeczpospolita Polska jest stroną. 

13. Minister właściwy do spraw łączności może określić, w drodze rozporządzenia, plany 

numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych innych niż publiczne sieci 

telekomunikacyjne, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne, a 

także szczegółowe wymagania dotyczące zasad adresowania dla właściwego kierowania 

połączeń, numeracji punktów sygnalizacyjnych oraz tworzenia i udostępniania znaków 

identyfikujących abonenta, uwzględniając obecne i prognozowane potrzeby 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz użytkowników, ustalenia przepisów 

międzynarodowych, w szczególności dotyczące długoterminowych, ogólnoeuropejskich 
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planów numeracji, a także postanowienia umów, których Rzeczpospolita Polska jest 

stroną. 

Art. 129. 

1. Ustala się numer "112" jako wspólny numer alarmowy dla wszystkich służb ustawowo 

powołanych do niesienia pomocy. 

2. Numery zaczynające się od 116 ustala się jako przeznaczone do świadczenia usług o 

walorze społecznym, a numer 116000 jako numer infolinii umożliwiającej zgłaszanie 

przypadków zaginięcia dzieci. 

3. Minister właściwy do spraw łączności prowadzi działania w zakresie zwiększania 

świadomości społecznej i wiedzy na temat numeru 116. 

 

Art. 132. 

1. Publiczne sieci telekomunikacyjne używane do cyfrowych transmisji radiofonicznych i 

telewizyjnych oraz odbiorniki cyfrowe i inne urządzenia używane do odbioru cyfrowych 

transmisji radiofonicznych i telewizyjnych powinny zapewniać interoperacyjność usług 

cyfrowych transmisji radiofonicznych i telewizyjnych, w szczególności przez stosowanie 

otwartego interfejsu programu aplikacyjnego. 

2. Publiczne sieci telekomunikacyjne używane do świadczenia usług telewizji cyfrowej 

powinny spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne umożliwiające świadczenie 

usług telewizji szerokoekranowej. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy odbierają 

programy i usługi w formacie szerokiego ekranu rozpowszechniają je bez zmiany formatu 

szerokoekranowego na inny. 

2a. Odbiorniki cyfrowe i inne urządzenia używane do odbioru cyfrowych transmisji 

telewizyjnych powinny umożliwiać: 

1) odbiór niekodowanych cyfrowych transmisji telewizyjnych; 

2) dekodowanie za pomocą jednolitego algorytmu kodowania cyfrowych transmisji 

telewizyjnych kodowanych, określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 3. 

2b. Przepisu ust. 2a pkt 1 nie stosuje się do odbiorników cyfrowych, które są przedmiotem 

najmu lub użyczenia, chyba że strony umowy postanowią inaczej. 

3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wymagania 

techniczne i eksploatacyjne dla odbiorników cyfrowych, mając na uwadze zapewnienie 

ich interoperacyjności oraz ułatwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych. 
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4. Minister właściwy do spraw łączności może określić, w drodze rozporządzenia, wymagania 

techniczne i eksploatacyjne dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych 

transmisji radiofonicznych, mając na uwadze efektywne wykorzystanie częstotliwości 

oraz zapewnienie warunków do powszechnego odbioru programów radiofonicznych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Art. 133. 

1. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni dostarczający systemy dostępu warunkowego powinni 

oferować nadawcom na równych i niedyskryminujących warunkach usługi techniczne 

umożliwiające odbiór cyfrowych transmisji radiofonicznych i telewizyjnych za pomocą 

dekoderów zainstalowanych w sieciach lub u abonentów. 

2. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni dostarczający systemy dostępu warunkowego 

obowiązani są do prowadzenia oddzielnej rachunkowości dla tej działalności. 

3. Minister właściwy do spraw łączności może określić, w drodze rozporządzenia: 

1) wymagania techniczne i eksploatacyjne dla systemów dostępu warunkowego, mając na 

uwadze zapewnienie sprawowania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych pełnej 

kontroli nad cyfrowymi transmisjami radiofonicznymi i telewizyjnymi dokonywanymi z 

wykorzystaniem systemów dostępu warunkowego oraz kierując się dążeniem do 

stworzenia warunków dla efektywnego świadczenia usług z wykorzystaniem takich 

systemów; 

2) szczegółowy zakres usług technicznych oferowanych nadawcom na warunkach, o których 

mowa w ust. 1, przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających systemy 

dostępu warunkowego w celu umożliwienia odbioru cyfrowych transmisji 

radiofonicznych i telewizyjnych za pomocą dekoderów zainstalowanych w sieciach lub u 

abonentów. 

Art. 138. 

1. Prezes UKE zbiera i analizuje informacje o charakterystykach technicznych interfejsów 

międzysieciowych stosowanych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych. 

2. Jeżeli z analizy informacji, o których mowa w ust. 1, wynika, że zagrożona jest 

interoperacyjność usług telekomunikacyjnych, Prezes UKE przygotowuje propozycje 

rozwiązań technicznych, mających na celu usunięcie tych zagrożeń, z uwzględnieniem 

możliwości wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 32 pkt 2-4, i przedkłada je 

ministrowi właściwemu do spraw łączności. 
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3. Minister właściwy do spraw łączności może określić, w drodze rozporządzenia, wymagania 

techniczne dla interfejsów, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze potrzebę 

zapewnienia interoperacyjności usług telekomunikacyjnych oraz kierując się przepisami 

międzynarodowymi. 

4. Do projektu rozporządzenia, o którym mowa w ust. 3, stosuje się przepisy o postępowaniu 

konsolidacyjnym. 

Art. 143. 

1. Z zastrzeżeniem art. 144, art. 144a i art. 144b, używanie urządzenia radiowego wymaga 

posiadania pozwolenia radiowego, zwanego dalej "pozwoleniem". 

2. Pozwolenie wydaje Prezes UKE w drodze decyzji. 

3. Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wszczyna się na wniosek zainteresowanego 

podmiotu. 

4. Podmiot posiadający rezerwację częstotliwości lub podmiot przez niego upoważniony lub 

podmiot, któremu częstotliwości zostały wydzierżawione lub przekazane do użytkowania 

zgodnie z art. 122
1
, o ile nie została wydana decyzja, o której mowa w ust. 5 tego 

artykułu, może żądać wydania pozwolenia dotyczącego wykorzystania zasobu 

częstotliwości objętego rezerwacją częstotliwości w okresie jej obowiązywania. 

4a. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o wydzierżawienie częstotliwości lub 

umowy o przekazanie częstotliwości do użytkowania, o których mowa w art. 122
1
, Prezes 

UKE stwierdza wygaśnięcie pozwolenia wydanego zgodnie z ust. 4. 

5. Minister właściwy do spraw łączności może określić, w drodze rozporządzenia, wzór i tryb 

składania wniosku o wydanie pozwolenia oraz rodzaje dołączanych dokumentów 

niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy, uwzględniając specyfikę służb 

radiokomunikacyjnych, sieci telekomunikacyjnych lub usług telekomunikacyjnych, w 

których będą wykorzystywane urządzenia radiowe. 

6. W przypadku częstotliwości radiowych, których przeznaczenie określono w Krajowej 

Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości lub ustalono w planie zagospodarowania 

częstotliwości, decyzja powinna być podjęta w terminie 6 tygodni od dnia złożenia 

wniosku. 

7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się w przypadkach wymagających uzgodnień 

międzynarodowych lub wynikających z umów międzynarodowych wiążących 

Rzeczpospolitą Polską dotyczących użytkowania częstotliwości radiowych lub pozycji 

orbitalnych. 
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Art. 144. 

1. Nie wymaga pozwolenia używanie urządzeń radiowych przeznaczonych wyłącznie do 

odbioru. 

2. Nie wymaga pozwolenia używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-

odbiorczego: 

1) używanego przez zagraniczny statek powietrzny, morski lub statek żeglugi śródlądowej, 

zgodnie z międzynarodowymi przepisami radiokomunikacyjnymi, jeżeli urządzenie 

zostało dopuszczone do używania przez właściwy organ; 

2) używanego, zgodnie z przepisami międzynarodowymi, w służbie amatorskiej przez 

cudzoziemca oraz obywatela polskiego stale rezydującego za granicą podczas pobytu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jednorazowo pobyt taki nie jest dłuższy niż 

90 dni; 

3) końcowego: 

a) dołączanego do zakończenia sieci telekomunikacyjnej, z wyłączeniem urządzeń 

stosowanych w służbie lotniczej, morskiej lub żeglugi śródlądowej, 

b) służącego do utrzymywania łączności z przebywającym krótkookresowo na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub znajdującym się na nim w tranzycie, zagranicznym 

pojazdem, statkiem powietrznym, morskim lub statkiem żeglugi śródlądowej, 

przytwierdzonego w sposób trwały do tego pojazdu lub statku, wykorzystującego 

międzynarodowo uzgodnione zakresy częstotliwości; 

4) wykorzystującego zakresy częstotliwości zarezerwowane na rzecz podmiotu 

uprawnionego do dysponowania częstotliwością, o ile rezerwacja częstotliwości 

przewiduje zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia i określa warunki 

wykorzystywania częstotliwości; 

5) będącego urządzeniem klasy 1, o którym mowa w art. 154 ust. 3. 

3. Minister właściwy do spraw łączności może, w drodze rozporządzenia, rozszerzyć zakres 

urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane 

bez pozwolenia, kierując się zasadą zwiększania liczby rodzajów takich urządzeń, przy 

uwzględnieniu potrzeby harmonijnego gospodarowania częstotliwościami, określając: 

1) warunki używania urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które 

mogą być używane bez pozwolenia, w szczególności: 

a) zakresy wykorzystywanych przez nie częstotliwości, 

b) maksymalną moc promieniowaną lub maksymalne natężenie pola magnetycznego, 
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c) obszar używania tych urządzeń; 

2) rodzaje służb radiokomunikacyjnych. 

 

Art. 148. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, pozwolenie wydaje się podmiotowi, który spełnia wymagania 

określone ustawą, oraz jeżeli: 

1) nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 123 ust. 7 pkt 1-3; 

2) częstotliwości objęte wnioskiem: 

a) są dostępne, 

b) zostały przeznaczone w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości dla wnioskowanej 

służby radiokomunikacyjnej oraz plan zagospodarowania częstotliwości przewiduje ich 

zagospodarowanie zgodne z wnioskiem, 

c) mogą być wykorzystywane przez urządzenie radiowe bez powodowania szkodliwych 

zaburzeń elektromagnetycznych lub kolizji z przyznanymi na rzecz innych podmiotów 

rezerwacjami, pozwoleniami lub decyzjami o prawie do wykorzystywania częstotliwości, 

d) zostały międzynarodowo uzgodnione w zakresie i formie określonych w 

międzynarodowych przepisach radiokomunikacyjnych lub umowach, których 

Rzeczpospolita Polska jest stroną, w przypadku gdy zachodzi możliwość powodowania 

szkodliwych zakłóceń poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

e) będą wykorzystywane w sposób efektywny; 

3) urządzenie pracujące w oparciu o tę decyzję może być chronione przed szkodliwymi 

zakłóceniami; 

4) wnioskodawca przedłoży: 

a) potwierdzenie spełniania przez urządzenie zasadniczych wymagań, 

b) dokument potwierdzający uzyskanie zgody operatora satelity na wykorzystywanie 

transpondera w przypadku pozwolenia dla naziemnej stacji w służbie satelitarnej. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, nie dotyczy urządzeń przeznaczonych do 

wyłącznego używania w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, niebędących 

przedmiotem oferty handlowej. 

3. Pozwolenia radiowe dla służb radiokomunikacyjnych innych niż służba 

radiokomunikacyjna amatorska są wydawane na okres nieprzekraczający 10 lat. 

4. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, dla służby 

radiokomunikacyjnej amatorskiej: 
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1) rodzaje pozwoleń, 

2) wymagania, niezbędne do uzyskania pozwolenia, 

3) okres ważności pozwoleń, 

4) sposób identyfikacji stacji. 

- biorąc pod uwagę rodzaj posiadanego przez wnioskodawcę świadectwa operatora urządzeń 

radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. 

 

Art. 150. 

1. Prezes UKE wydaje świadectwo operatora urządzeń radiowych na podstawie pozytywnego 

wyniku egzaminu z wiadomości i umiejętności osoby ubiegającej się o świadectwo 

operatora urządzeń radiowych oraz po udokumentowaniu przez nią wymaganej praktyki. 

1a. Osoba posiadająca świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie morskiej może 

ubiegać się o ponowne jego wydanie (odnowienie). Osoba taka powinna: 

1) złożyć wniosek o wydanie świadectwa; 

2) wykazać się potwierdzoną pracą na morzu z wykonywaniem funkcji odpowiednich dla 

danego świadectwa, w ciągu co najmniej 12 miesięcy w okresie 5 lat przed dniem upływu 

ważności posiadanego świadectwa albo zdać egzamin w zakresie określonym w 

rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 4, w przypadku braku potwierdzenia pracy na 

morzu. 

2. Egzaminy osób ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń radiowych 

przeprowadza komisja powołana przez Prezesa UKE, a w służbie radiokomunikacji 

lotniczej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Prezes UKE może powierzyć 

przeprowadzanie egzaminów: 

1) w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej - organizacji zrzeszającej radioamatorów; 

2) w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej - Centralnej Morskiej 

Komisji Egzaminacyjnej lub centralnej komisji egzaminacyjnej działającej przy 

dyrektorze urzędu żeglugi śródlądowej określonym przez ministra właściwego do spraw 

transportu. 

3. Za przeprowadzenie egzaminu oraz za wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych 

pobiera się opłaty. 

4. Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

transportu i ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze 

rozporządzenia: 
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1) rodzaje i wzory świadectw operatora urządzeń radiowych, zakres wymogów 

egzaminacyjnych, zakres, tryb i okres niezbędnych szkoleń oraz praktyki, 

2) termin złożenia wniosku o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych albo jego 

odnowienie, tryb przeprowadzania egzaminów, w tym egzaminów poprawkowych, sposób 

powoływania komisji egzaminacyjnej, a także wysokość opłat za przeprowadzenie 

egzaminu i wydanie świadectwa, kierując się zasadą, że nie powinny one stanowić bariery 

dla osób zainteresowanych obsługą urządzeń radiowych 

- biorąc pod uwagę międzynarodowe przepisy radiokomunikacyjne oraz przepisy 

międzynarodowe. 

Art. 153. 

1. Urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe wprowadzane do obrotu lub 

oddawane do użytku powinny spełniać wymagania w zakresie: 

1) ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika, 

2) efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości lub zasobów orbitalnych w 

przypadku urządzeń radiowych, 

3) kompatybilności elektromagnetycznej w rozumieniu przepisów o kompatybilności 

elektromagnetycznej, w zakresie wynikającym z ich przeznaczenia 

- zwane dalej "zasadniczymi wymaganiami". 

2. Minister właściwy do spraw łączności może, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, w 

drodze rozporządzeń, ustalić dodatkowe wymagania w zakresie: 

1) zapewniania ochrony tajemnicy telekomunikacji, 

2) zabezpieczenia przed nieuprawnionym używaniem urządzeń, 

3) umożliwienia dostępu do urządzeń lub sieci służbom ustawowo powołanym do niesienia 

pomocy, 

4) przystosowania urządzeń do używania przez osoby niepełnosprawne, 

5) zdolności urządzeń do współpracy z innymi urządzeniami telekomunikacyjnymi 

używanymi w sieci telekomunikacyjnej lub do niej dołączonymi, w szczególności 

niepowodowania uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej lub zakłócania jej funkcjonowania 

- które powinny być spełniane przez urządzenia niezależnie od zasadniczych wymagań, oraz 

określić termin, do którego mogą być używane urządzenia wprowadzone do obrotu lub 

oddane do użytku niespełniające wymagań ustalonych w rozporządzeniu, mając na 

uwadze prawidłowość funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych i kierując się 

przepisami międzynarodowymi. 
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3. Urządzenia, o których mowa w ust. 1, podlegają obowiązkowej ocenie zgodności z 

zasadniczymi wymaganiami. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do: 

1) urządzeń przeznaczonych do używania wyłącznie w służbie radiokomunikacyjnej 

amatorskiej, niebędących przedmiotem oferty handlowej, w tym także zestawów części do 

montażu urządzeń oraz urządzeń zmodyfikowanych przez radioamatorów dla własnych 

potrzeb w celu używania w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej; 

2) urządzeń przystosowanych wyłącznie do odbioru sygnałów radiofonicznych i 

telewizyjnych; 

3) przewodów i kabli przeznaczonych do instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych; 

4) urządzeń wyposażenia radiokomunikacyjnego objętych przepisami o wyposażeniu 

morskim; 

4a) urządzeń przeznaczonych do zastosowania w lotnictwie cywilnym z wyjątkiem urządzeń 

przeznaczonych do zarządzania ruchem lotniczym; 

5) (uchylony). 

6) (uchylony). 

7) (uchylony). 

Art. 154. 

1. Urządzenia radiowe, wobec których państwa członkowskie stosują ograniczenia w zakresie 

wprowadzania ich do obrotu lub oddawania do użytku ze względu na pracę urządzenia w 

zakresie częstotliwości, których wykorzystanie nie zostało zharmonizowane na terytorium 

tych państw, stanowią urządzenia klasy 2 i przed wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem 

do użytku powinny być oznakowane znakiem ostrzegawczym przez producenta lub jego 

upoważnionego przedstawiciela. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się także do urządzeń radiowych, wobec których państwa 

członkowskie stosują ograniczenia w zakresie wprowadzania ich do obrotu lub oddawania 

do użytku ze względu na: 

1) efektywność wykorzystania zakresów częstotliwości; 

2) eliminowanie szkodliwych zaburzeń elektromagnetycznych; 

3) ochronę zdrowia publicznego. 

3. Telekomunikacyjne urządzenia końcowe i urządzenia radiowe, wobec których państwa 

członkowskie nie stosują ograniczeń w zakresie wprowadzania ich do obrotu lub 

oddawania do użytku, stanowią urządzenia klasy 1. 
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4. Prezes UKE umieszcza na stronach internetowych UKE przykładową listę urządzeń 

radiowych stanowiących urządzenia klasy 1. 

5. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, sposób i wzór 

oznakowania znakiem ostrzegawczym urządzeń radiowych stanowiących urządzenia 

klasy 2, mając na uwadze obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej. 

 

Art. 155. 

1. Podmiot wprowadzający do obrotu lub oddający do użytku telekomunikacyjne urządzenie 

końcowe lub urządzenie radiowe jest obowiązany udzielić Prezesowi UKE, na każde jego 

żądanie, wyjaśnień dotyczących tego urządzenia, jego przeznaczenia oraz właściwości 

technicznych i eksploatacyjnych, a także wskazać zakres jego zastosowania, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Podmiot wprowadzający do obrotu urządzenie radiowe jest obowiązany zawiadomić 

Prezesa UKE, co najmniej na 28 dni przed planowanym terminem wprowadzenia tego 

urządzenia do obrotu, o zamiarze wprowadzenia tego urządzenia. Zawiadomienie 

powinno zawierać niezbędne informacje, dotyczące przeznaczenia, właściwości 

technicznych i eksploatacyjnych oraz zakresu zastosowania wprowadzanego do obrotu 

urządzenia radiowego. 

3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia: 

1) rodzaje urządzeń radiowych objętych obowiązkiem określonym w ust. 2, biorąc pod 

uwagę zakresy częstotliwości wykorzystywane przez te urządzenia; 

2) sposób, zakres i tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 2, w tym wzór 

formularza zgłoszenia takich informacji, biorąc pod uwagę, aby zakres udzielanych 

informacji był niezbędny do prowadzenia skutecznego nadzoru nad urządzeniami 

radiowymi wprowadzonymi do obrotu. 

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do urządzeń telekomunikacyjnych przekazywanych do 

używania przez podmioty, o których mowa w art. 4. 

 

Art. 175a. 

1. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani niezwłocznie informować Prezesa UKE o 

naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług, które miało istotny wpływ na 

funkcjonowanie sieci lub usług, o podjętych działaniach zapobiegawczych i środkach 
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naprawczych oraz podjętych przez przedsiębiorcę działaniach, o których mowa w art. 175 

i art. 175c. 

2. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza 

do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, kierując się koniecznością 

zapewnienia Prezesowi UKE informacji niezbędnych do właściwego realizowania jego 

obowiązków. 

Art. 175b. 

1. Prezes UKE informuje o wystąpieniu naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub 

usług organy regulacyjne innych państw członkowskich oraz Europejską Agencję do 

spraw Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), jeżeli uzna charakter tego naruszenia 

za istotny. 

2. Prezes UKE publikuje na stronie internetowej UKE informację, o której mowa w ust. 1, lub 

nakłada na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, w drodze decyzji, obowiązek jej podania 

do publicznej wiadomości, wskazując sposób jej publikacji, jeżeli uzna, że leży to w 

interesie publicznym. 

3. Prezes UKE, w terminie do końca lutego każdego roku, przekazuje Komisji Europejskiej 

oraz Europejskiej Agencji do spraw Bezpieczeństwa Sieci i Informacji sprawozdanie za 

rok poprzedni zawierające informacje o naruszeniach i działaniach, o których mowa w 

ust. 1 i 2 oraz w art. 175a ust. 1. 

4. Na podstawie informacji, o których mowa w art. 175a, uzyskanych od przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych, Prezes UKE corocznie, w terminie do dnia 30 kwietnia opracowuje 

i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw łączności raport o zgłoszonych 

zagrożeniach i ewentualnych podjętych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych 

działaniach zapobiegawczych i środkach naprawczych. 

 

Art. 175d. 

Minister właściwy do spraw łączności może określić, w drodze rozporządzenia, minimalne 

środki techniczne i organizacyjne oraz metody zapobiegania zagrożeniom, o których 

mowa w art. 175a ust. 1 i art. 175c ust. 1, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są 

obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub 

usług, biorąc pod uwagę wytyczne Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Agencji do 

spraw Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w tym zakresie. 
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Art. 180c. 

1. Obowiązkiem, o którym mowa w art. 180a ust. 1, objęte są dane niezbędne do: 

1) ustalenia zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika 

końcowego: 

a) inicjującego połączenie, 

b) do którego kierowane jest połączenie; 

2) określenia: 

a) daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania, 

b) rodzaju połączenia, 

c) lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego. 

2. Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych, mając na uwadze rodzaj wykonywanej działalności telekomunikacyjnej 

przez operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawców publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych, dane określone w ust. 1, koszty pozyskania i 

utrzymania danych oraz potrzebę unikania wielokrotnego zatrzymywania i 

przechowywania tych samych danych, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowy wykaz danych, o których mowa w ust. 1; 

2) rodzaje operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawców publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązanych do zatrzymywania i 

przechowywania tych danych. 

Art. 180f. 

1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany dostarczać Prezesowi UKE dane 

dotyczące infrastruktury telekomunikacyjnej eksploatowanej lub używanej przez tego 

przedsiębiorcę, niezbędnej do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne 

państwa, w tym systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, i aktualizować 

niezwłocznie po każdej zmianie. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1, są gromadzone w bazie danych utworzonej i zarządzanej 

przez Prezesa UKE. Bazę aktualizuje się niezwłocznie po każdej zmianie danych. 

3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

zakres danych, o których mowa w ust. 1, formę i tryb ich dostarczania oraz aktualizacji, 

mając na uwadze warunki i sposób przygotowania oraz wykorzystania systemów 

łączności na potrzeby obronne państwa, bezpieczeństwo przekazywanych danych oraz 

zapewnienie ich jednorodnej postaci. 
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Art. 180g. 

1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, w terminie do dnia 31 stycznia, składa Prezesowi UKE, 

za rok poprzedni informacje o: 

1) łącznej liczbie przypadków, w których uprawnionym podmiotom, Służbie Celnej, sądowi 

i prokuratorowi były udostępnione dane, o których mowa w art. 180c ust. 1; 

2) czasie, jaki upłynął między datą zatrzymania danych a datą złożenia przez podmioty, o 

których mowa w pkt 1, wniosku lub ustnego żądania o ich udostępnienie; 

3) łącznej liczbie przypadków, w których wniosek lub ustne żądanie, o którym mowa w pkt 

2, nie mógł być zrealizowany. 

2. Prezes UKE przekazuje corocznie Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w ust. 

1. 

3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza 

służącego do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, Prezesowi UKE, 

kierując się potrzebą przekazania Komisji Europejskiej pełnej i rzetelnej informacji. 

4. Przedsiębiorca telekomunikacyjny może powierzyć, w drodze umowy, innemu 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu składanie Prezesowi UKE informacji, o których 

mowa w ust. 1. W takim przypadku przedsiębiorca telekomunikacyjny składający 

informację Prezesowi UKE może przekazywać swoje informacje oraz powierzającego w 

postaci łącznej. Powierzenie to nie zwalnia powierzającego z odpowiedzialności za 

realizację tego obowiązku. 

Art. 184. 

1. Podmiot, który uzyskał prawo do wykorzystywania zasobów numeracji w przydziale 

numeracji, uiszcza roczne opłaty za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji. 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wyższe niż: 

1) za numer abonencki - 0,35 złotego; 

2) za wyróżnik AB sieci telekomunikacyjnej przyznany podmiotowi wykonującemu 

działalność telekomunikacyjną - 180.000 złotych; 

3) za wyróżnik ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej (PLMN) - 1.800.000 złotych; 

4) za numer dostępu do sieci (NDS) - 60.000 złotych; 

5) za numer 118CDU - 60.000 złotych; 

6) za numer dostępu do sieci teleinformatycznej (NDSI) - 550 złotych; 
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7) za numer strefowy abonenckich usług specjalnych za każdą strefę numeracyjną, w której 

przysługuje prawo do wykorzystywania numeru - 1.600 zł; za numery alarmowe, z 

którymi połączenia są bezpłatne dla abonentów, opłata nie jest pobierana; 

8) za krajowy numer sieci inteligentnej - 28 złotych; 

9) za numer DNIC+PNIC w sieci transmisji danych z komutacją pakietów - 36.000 złotych; 

10) za numer punktu sygnalizacyjnego - 12.000 złotych; 

11) za numer zamkniętej grupy użytkowników (CUG) za każde osiem numerów CUG - 55 

złotych; 

12) za kod sieci ruchomej (MNC) - 1.200 złotych; 

13) za kod sieci ATM - 1.200 złotych; 

14) za numer rutingowy (NR) - 1.000 złotych. 

3. Obowiązek uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji ustaje nie 

później niż z upływem 30 dni od daty złożenia wniosku o cofnięcie przydziału tej 

numeracji. 

4. Minister właściwy do spraw łączności, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość, terminy i sposób 

uiszczania opłat, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze kwoty określone w ust. 2, 

warunki wykorzystania zasobów numeracji, kierując się kosztami prowadzenia 

gospodarki zasobami numeracji, a także potrzebą zagwarantowania optymalnego 

wykorzystania zasobów numeracji. 

DZIAŁ X 

[Administracja łączności i postępowanie przed Prezesem UKE] 

<Organy właściwe w sprawach telekomunikacji i poczty i postępowanie przed  

Prezesem UKE > 

 

Rozdział 1 

[Organy administracji łączności] 

< Organy właściwe w sprawach telekomunikacji i poczty > 

Art. 189. 

[1. Organami administracji łączności są minister właściwy do spraw łączności i Prezes 

UKE.] 

<1. Organami właściwymi w sprawach: 
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1) telekomunikacji są minister właściwy do spraw informatyzacji i Prezes UKE; 

2) poczty są minister właściwy do spraw łączności i Prezes UKE.> 

2. [Organy administracji łączności prowadzą politykę regulacyjną, mając na celu w 

szczególności:] 

 <Organy właściwe w sprawach telekomunikacji prowadzą politykę regulacyjną, 

mając na celu w szczególności:> 

1) wspieranie konkurencji w zakresie dostarczania sieci telekomunikacyjnych, udogodnień 

towarzyszących lub świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym: 

a) zapewnienie użytkownikom, także użytkownikom niepełnosprawnym, osiągania 

maksymalnych korzyści w zakresie cen oraz różnorodności i jakości usług, 

b) zapobieganie zniekształcaniu lub ograniczaniu konkurencji (na rynku 

telekomunikacyjnym), 

c) efektywne inwestowanie w dziedzinie infrastruktury oraz promocję technologii 

innowacyjnych, 

d) wspieranie efektywnego wykorzystania oraz zarządzania częstotliwościami i numeracją, 

e) zapewnienie przewidywalności regulacyjnej; 

2) wspieranie rozwoju rynku wewnętrznego, w tym: 

a) usuwanie istniejących barier rynkowych w zakresie działalności telekomunikacyjnej, 

b) wspieranie tworzenia i rozwoju transeuropejskich sieci oraz interoperacyjności usług 

ogólnoeuropejskich, 

c) zapewnienie równego traktowania (niedyskryminacji w traktowaniu) przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych, 

d) współpracę z innymi organami regulacyjnymi państw członkowskich, BEREC i Komisją 

Europejską, w celu spójnego wdrażania i stosowania przepisów, 

e) współpracę z innymi organami regulacyjnymi państw członkowskich i Komisją 

Europejską w zakresie: 

- planowania strategicznego, koordynacji i harmonizacji wykorzystania częstotliwości w 

Unii Europejskiej, mając na celu optymalizację wykorzystania częstotliwości oraz 

unikanie szkodliwych zakłóceń oraz 

- promowania koordynacji polityki widma radiowego w Unii Europejskiej, a także 

zharmonizowanych warunków w odniesieniu do dostępności i efektywnego 

wykorzystania widma, koniecznego do ustanowienia i funkcjonowania rynku 

wewnętrznego usług telekomunikacyjnych; 
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3) promocję interesów obywateli Unii Europejskiej, w tym: 

a) zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do usługi powszechnej, 

b) zapewnienie ochrony konsumenta w ich relacjach z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, 

w szczególności ustanawiając proste i niedrogie procedury rozwiązywania sporów przed 

organem niezależnym od stron występujących w danym sporze, 

c) przyczynianie się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych, 

d) udostępnianie informacji dotyczących ustanawiania cen i warunków użytkowania 

publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, 

e) identyfikację potrzeb określonych grup społecznych, w szczególności użytkowników 

niepełnosprawnych, 

f) zapewnienie integralności i bezpieczeństwa publicznej sieci telekomunikacyjnej, 

g) wspieranie procesu harmonizacji określonych numerów lub zakresów numeracyjnych w 

obrębie Unii Europejskiej oraz zapewnienie informacji o istnieniu europejskiego numeru 

alarmowego 112 i innych europejskich numerów zharmonizowanych, skierowanej do 

obywateli, w szczególności podróżujących między państwami członkowskimi, 

h) wspieranie dostępu użytkowników do informacji oraz możliwości ich rozpowszechniania 

oraz korzystania z dowolnych aplikacji i usług; 

4) realizację polityki w zakresie promowania różnorodności kulturowej i językowej, jak 

również pluralizmu mediów; 

5) zagwarantowanie neutralności technologicznej przyjmowanych norm prawnych. 

 

Art. 190. 

1. Prezes UKE jest organem regulacyjnym w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych i 

pocztowych. 

[2. Prezes UKE składa ministrowi właściwemu do spraw łączności coroczne sprawozdanie ze 

swojej działalności regulacyjnej oraz realizacji polityki rządu i wspólnotowej polityki 

telekomunikacyjnej, za rok poprzedni, w terminie do dnia 30 kwietnia. Minister właściwy 

do spraw łączności opiniuje sprawozdanie w terminie miesiąca od dnia jego 

przedstawienia przez Prezesa UKE i przekazuje sprawozdanie wraz z opinią Prezesowi 

Rady Ministrów. 

2a. Prezes UKE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw łączności, na jego żądanie, 

informacje o swojej działalności.] 
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<2. Prezes UKE składa ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji oraz ministrowi 

właściwemu do spraw łączności, w celu zaopiniowania, coroczne sprawozdanie ze 

swojej działalności regulacyjnej oraz realizacji polityki rządu i wspólnotowej polityki 

telekomunikacyjnej, za rok poprzedni, w terminie do dnia 30 kwietnia. 

2a. Minister właściwy do spraw łączności opiniuje sprawozdanie w zakresie działalności 

pocztowej i przekazuje opinię ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji w 

terminie 20 dni od przedstawienia sprawozdania przez Prezesa UKE.> 

<2b. Minister właściwy do spraw informatyzacji, w terminie miesiąca od dnia 

przedstawienia sprawozdania przez Prezesa UKE, przekazuje Prezesowi Rady 

Ministrów sprawozdanie wraz z opinią własną i ministra właściwego do spraw 

łączności. 

2c. Prezes UKE przekazuje na żądanie ministra właściwego do spraw informatyzacji i 

ministra właściwego do spraw łączności informacje o swojej działalności.> 

3. Prezes UKE jest centralnym organem administracji rządowej. 

4. Prezesa UKE powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek Prezesa Rady 

Ministrów. Kadencja Prezesa UKE trwa 5 lat. Po upływie kadencji Prezes UKE pełni 

swoją funkcję do czasu powołania następcy. 

4a. Prezes UKE może być odwołany przed upływem kadencji, na którą został powołany, 

wyłącznie w przypadku: 

1) rażącego naruszenia prawa; 

2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe; 

3) orzeczenia zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych 

ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwa; 

4) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań; 

5) złożenia rezygnacji. 

[4b. Informację o odwołaniu Prezesa UKE wskazującą powody jego odwołania podaje się do 

publicznej wiadomości przez ogłoszenie jej treści na stronie podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw łączności.] 

<4b. Informację o odwołaniu Prezesa UKE wskazującą powody jego odwołania podaje 

się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie jej treści na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji i 

ministra właściwego do spraw łączności.> 
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5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

6a. (uchylony). 

7. (uchylony). 

[8. Minister właściwy do spraw łączności, na wniosek Prezesa UKE, powołuje zastępców 

Prezesa UKE do spraw telekomunikacyjnych i pocztowych, spośród osób wyłonionych w 

drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Minister właściwy do spraw łączności 

odwołuje zastępcę Prezesa UKE, na wniosek Prezesa UKE, wyłącznie w przypadkach, o 

których mowa w ust. 4a, lub w przypadku zaprzestania spełniania wymagań, o których 

mowa w ust. 8a.] 

<8. Minister właściwy do spraw informatyzacji, na wniosek Prezesa UKE, powołuje 

zastępców Prezesa UKE do spraw telekomunikacyjnych i, po zasięgnięciu opinii 

ministra właściwego do spraw łączności, do spraw pocztowych, spośród osób 

wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Minister właściwy do 

spraw informatyzacji odwołuje zastępcę Prezesa UKE, na wniosek Prezesa UKE, 

wyłącznie w przypadkach, o których mowa w ust. 4a, lub w przypadku zaprzestania 

spełniania wymagań, o których mowa w ust. 8a.> 

8a. Stanowisko zastępcy Prezesa UKE może zajmować osoba, która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2) jest obywatelem polskim; 

3) korzysta z pełni praw publicznych; 

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5) posiada kompetencje kierownicze; 

6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku 

kierowniczym; 

7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa UKE. 

8b. Informację o naborze na stanowisko zastępcy Prezesa UKE ogłasza się przez 

umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz na 

stronie podmiotowej BIP UKE i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 

1) nazwę i adres urzędu; 

2) określenie stanowiska; 
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3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 

5) wskazanie wymaganych dokumentów; 

6) termin i miejsce składania dokumentów; 

7) informację o metodach i technikach naboru. 

8c. Termin, o którym mowa w ust. 8b pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 

opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 

8d. Nabór na stanowisko zastępcy Prezesa UKE przeprowadza zespół, powołany przez 

Prezesa UKE, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię 

wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe 

kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest 

przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze. 

8e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 8d, może być 

dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada 

odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

8f. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 8e, mają obowiązek zachowania w 

tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w 

trakcie naboru. 

8g. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw łączności. 

8h. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 

1) nazwę i adres urzędu; 

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów; 

3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych 

według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze; 

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata; 

6) skład zespołu. 

8i. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru 

zawiera: 

1) nazwę i adres urzędu; 
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2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata. 

8j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 

9. Prezes UKE jest organem egzekucyjnym w zakresie administracyjnej egzekucji 

obowiązków o charakterze niepieniężnym. 

 

Art. 192. 

1. Do zakresu działania Prezesa UKE należy w szczególności: 

1) wykonywanie, przewidzianych ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, zadań z 

zakresu regulacji i kontroli rynków usług telekomunikacyjnych, gospodarki w zakresie 

zasobów częstotliwości, zasobów orbitalnych i zasobów numeracji oraz kontroli 

spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej; 

2) wykonywanie zadań: 

a) z zakresu regulacji działalności pocztowej, określonych w ustawie z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), 

b) określonych w ustawie: 

– z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, 

– z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.), 

– z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 

r. poz. 647, z późn. zm.), 

– z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 

[3) opracowywanie wskazanych przez ministra właściwego do spraw łączności projektów 

aktów prawnych w zakresie łączności;] 

<3) opracowywanie wskazanych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji 

projektów aktów prawnych w zakresie telekomunikacji oraz wskazanych przez 

ministra właściwego do spraw łączności projektów aktów prawnych w zakresie 

poczty;> 

3a) wykonywanie zadań wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiającego Organ 

Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (Dz. Urz. UE 

L 337 z 18.12.2009, str. 1); 
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4) analiza i ocena funkcjonowania rynków usług telekomunikacyjnych i pocztowych; 

5) podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług 

telekomunikacyjnych i pocztowych oraz rynku aparatury, w tym rynku urządzeń 

telekomunikacyjnych, z własnej inicjatywy lub wniesionych przez zainteresowane 

podmioty, w szczególności użytkowników i przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w 

tym podejmowanie decyzji w tych sprawach w zakresie określonym niniejszą ustawą; 

5a) kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie 

roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz. Urz. UE L 172 

z 30.06.2012, str. 10); 

5b) wykonywanie kontroli nad operatorami publicznej sieci telekomunikacyjnej i dostawcami 

publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w zakresie realizacji obowiązków, o 

których mowa w art. 180a ust. 1, z wyjątkiem realizacji obowiązków dotyczących danych 

osobowych chronionych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych; 

5c) prowadzenie baz danych, o których mowa w art. 71 ust. 4 oraz w art. 180f ust. 2; 

6) rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie 

właściwości Prezesa UKE; 

6a) rozstrzyganie sporów między operatorem multipleksu a nadawcą, o których mowa w art. 

131a-131f, oraz sporów, o których mowa w art. 136a; 

7) rozstrzyganie w sprawach uprawnień zawodowych w dziedzinie telekomunikacji, 

określonych w przepisach odrębnych; 

8) tworzenie warunków dla rozwoju krajowych służb radiokomunikacyjnych przez 

zapewnianie Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych przydziałów częstotliwości oraz 

dostępu do zasobów orbitalnych; 

9) wykonywanie obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku 

publicznego; 

10) prowadzenie rejestrów w zakresie ujętym w ustawie; 

11) koordynacja rezerwacji częstotliwości w zakresach częstotliwości przeznaczonych dla 

podmiotów, o których mowa w art. 4, w szczególności w zakresach częstotliwości przez 

nich zwalnianych lub dla nich nowo udostępnianych albo współwykorzystywanych z 

innymi użytkownikami; 

12) (uchylony); 
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13) współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami telekomunikacyjnymi i 

pocztowymi oraz właściwymi organami innych państw, w zakresie jego właściwości; 

14) współpraca z Prezesem UOKiK w sprawach dotyczących przestrzegania praw podmiotów 

korzystających z usług pocztowych i telekomunikacyjnych, przeciwdziałania praktykom 

ograniczającym konkurencję oraz antykonkurencyjnym koncentracjom operatorów 

pocztowych, przedsiębiorców telekomunikacyjnych i ich związków; 

15) współpraca z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w zakresie określonym ustawą i 

przepisami odrębnymi; 

16) wykonywanie zadań w sprawach międzynarodowej i wspólnotowej polityki 

telekomunikacyjnej z upoważnienia ministra właściwego do spraw łączności; 

17) współpraca z Komisją Europejską i instytucjami Unii Europejskiej, a także z BEREC oraz 

organami regulacyjnymi innych państw członkowskich; 

18) przedstawianie Komisji Europejskiej, BEREC i organom regulacyjnym innych państw 

członkowskich informacji z zakresu telekomunikacji, w tym wykonywanie obowiązków 

notyfikacyjnych, obejmujących przekazywanie treści rozstrzygnięć, o których mowa w 

art. 23 ust. 1, oraz informacje o przedsiębiorcach telekomunikacyjnych, którzy zostali 

uznani za posiadających znaczącą pozycję rynkową, świadczących usługę powszechną i 

realizujących połączenia sieci telekomunikacyjnych oraz nałożonych na nich 

obowiązkach; 

19) przeprowadzanie konsultacji środowiskowych z zainteresowanymi podmiotami, w 

szczególności z operatorami, dostawcami usług, użytkownikami, konsumentami oraz 

producentami, w sprawach związanych z zasięgiem, dostępnością oraz jakością usług 

telekomunikacyjnych; 

20) przedstawianie Komisji Europejskiej informacji z zakresu poczty, w tym: 

a) o nazwie i adresie operatora wyznaczonego świadczącego usługi powszechne, 

b) o sposobie udostępniania korzystającym z usług powszechnych szczegółowych i 

aktualnych informacji dotyczących charakteru oferowanych usług, warunków dostępu, 

cen i minimalnych wymagań w zakresie czasu przebiegu przesyłek pocztowych, 

c) o przyjętych dla obrotu krajowego minimalnych wymaganiach dotyczących czasu 

przebiegu przesyłek pocztowych i przyznanym odstępstwie w tym zakresie, 

d) o przyznanym odstępstwie od częstotliwości opróżniania nadawczych skrzynek 

pocztowych i doręczania przesyłek z jednoczesnym przekazaniem tej informacji 

pocztowym organom regulacyjnym państw członkowskich Unii Europejskiej, 
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e) danych statystycznych o krajowym rynku pocztowym oraz, na żądanie Komisji 

Europejskiej, informacji o systemie rachunku kosztów stosowanym przez operatora 

wyznaczonego; 

21) kontrola obowiązku umieszczania oddawczych skrzynek pocztowych zgodnie z 

obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. 

1a. Prezes UKE, wykonując obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, ma prawo wstępu na 

teren nieruchomości, na których znajdują się oddawcze skrzynki pocztowe. 

2. (uchylony). 

3. Na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz innych 

podmiotów dysponujących infrastrukturą telekomunikacyjną lub realizujących inwestycje 

w tym zakresie Prezes UKE, w terminie do dnia 30 czerwca, ogłasza raport o stanie rynku 

telekomunikacyjnego za rok ubiegły, uwzględniający pokrycie terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zasięgiem stacjonarnych i ruchomych publicznych sieci 

telekomunikacyjnych oraz przedstawia prognozy inwestycyjne dotyczące rozwoju tych 

sieci. Raport publikuje się na stronie podmiotowej BIP UKE. 

4. Prezes UKE dokonuje, nie rzadziej niż co dwa lata, regularnego przeglądu konieczności 

stosowania w decyzjach w sprawie rezerwacji częstotliwości ograniczeń, o których mowa 

w art. 115 ust. 2 pkt 5, oraz publikuje jego wyniki na stronie podmiotowej BIP UKE. 

 

Art. 193.  

1. Prezes UKE wykonuje zadania przy pomocy UKE. 

2. UKE prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek 

budżetowych. 

[3. Minister właściwy do spraw łączności, w drodze zarządzenia, nadaje statut UKE, 

określając jego komórki organizacyjne.] 

<3. Minister właściwy do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii ministra 

właściwego do spraw łączności, w drodze zarządzenia, nadaje statut UKE, określając 

jego komórki organizacyjne.> 

4. Statut UKE może przewidywać utworzenie zamiejscowych jednostek organizacyjnych 

przez Prezesa UKE. Prezes UKE tworząc zamiejscową jednostkę organizacyjną określa 

jej siedzibę, właściwość rzeczową oraz miejscową, z uwzględnieniem zasadniczego 

podziału terytorialnego państwa. 
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Art. 199. 

1. Prezes UKE jest uprawniony do kontroli przestrzegania przepisów, decyzji oraz 

postanowień z zakresu telekomunikacji, gospodarki częstotliwościami lub spełniania 

wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. 

1a. Prezes UKE, jako organ wyspecjalizowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, jest uprawniony do kontroli znajdujących się 

w obrocie lub oddanych do użytku wyrobów, o których mowa w: 

1) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1275/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie 

wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 

wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne 

urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia 

(Dz. Urz. UE L 339 z 18.12.2008, str. 45); 

2) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 107/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wykonania 

dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów 

dotyczących ekoprojektu dla prostych set-top boksów (Dz. Urz. UE L 36 z 05.02.2009, 

str. 8); 

3) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 278/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie 

wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 

wymogów dotyczących ekoprojektu w zakresie zużycia energii elektrycznej przez 

zasilacze zewnętrzne w stanie bez obciążenia oraz ich średniej sprawności podczas pracy 

(Dz. Urz. UE L 93 z 07.04.2009, str. 3); 

4) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 642/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania 

dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów 

dotyczących ekoprojektu dla telewizorów (Dz. Urz. UE L 191 z 23.07.2009, str. 42). 

1b.  Prezes UKE jako organ: 

1) kontrolujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 września 2012 r. o informowaniu 

o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji 

programu znakowania urządzeń biurowych (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2015 r. poz. 1069) 

jest uprawniony do kontroli wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do użytku 

produktów wykorzystujących energię, o których mowa w rozporządzeniu delegowanym 

Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniającym dyrektywę 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności 

energetycznej dla telewizorów (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2010, str. 64); 
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2) przeprowadzający kontrolę realizacji programu znakowania efektywności energetycznej 

urządzeń biurowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 września 2012 r. o 

informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli 

realizacji programu znakowania urządzeń biurowych jest uprawniony do kontroli 

realizacji programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, o 

którym mowa w art. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie unijnego programu znakowania 

efektywności energetycznej urządzeń biurowych (Dz. Urz. UE L 39 z 13.02.2008, str. 1, z 

późn. zm.). 

2. Prezes UKE jest uprawniony do kontroli znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku 

aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych. 

2a. Kontrolę i postępowanie pokontrolne Prezes UKE wszczyna z urzędu. 

3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji 

służbowej pracownika UKE, kierując się koniecznością określenia zakresu danych 

zamieszczonych w legitymacji oraz okresu jej ważności. 

 

Art. 205. 

1. Przepisów art. 200-204 nie stosuje się do podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1-6 i 8, 

wykonujących we własnym zakresie zadania określone w przepisach odrębnych. 

2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposoby postępowania w 

przypadku stwierdzenia, że urządzenie w rozumieniu przepisów o kompatybilności 

elektromagnetycznej, wytwarzające pole elektromagnetyczne, używane przez podmioty, o 

których mowa w art. 4 pkt 1-6 i 8, powoduje szkodliwe zakłócenie pracy innego 

urządzenia, spełniającego zasadnicze wymagania w rozumieniu przepisów o 

kompatybilności elektromagnetycznej, uwzględniając charakter zadań realizowanych 

przez te podmioty oraz słuszny interes użytkownika urządzenia, którego praca jest 

zakłócana. 

3. Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości 

określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania postępowania kontrolnego i 

pokontrolnego przez Prezesa UKE wobec jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, 

uwzględniając charakter zadań realizowanych przez te jednostki oraz słuszny interes 

użytkowników urządzeń, których praca jest zakłócana albo może być zakłócana. 
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USTAWA  z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 268, 

z późn. zm.) 

Art. 20. 

1. Dokumenty paszportowe mają formę książeczki. 

2. [Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:] 

 <Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw informatyzacji i ministrem właściwym do spraw zagranicznych, 

określi, w drodze rozporządzenia:> 

1)   wzory dokumentów paszportowych i wniosków o wydanie dokumentów 

paszportowych; 

2)   wzory zaświadczeń wydawanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej o 

zatrzymaniu dokumentu paszportowego oraz o zgłoszeniu utraty dokumentu 

paszportowego; 

3)   sposób pobierania danych biometrycznych i zamieszczania ich w dokumentach 

paszportowych; 

4)   dokumenty wymagane do otrzymania dokumentów paszportowych; 

5)   tryb wydawania dokumentów paszportowych, z uwzględnieniem sytuacji, o której 

mowa w art. 13 ust. 5 i art. 15 ust. 2; 

6)   tryb postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku: 

a)  okazania w czasie kontroli granicznej dokumentu paszportowego unieważnionego, 

nieważnego lub zniszczonego, 

b)  ujawnienia wad lub fałszerstwa w okazanym dokumencie paszportowym, 

c)  zgłoszenia się do kontroli granicznej osoby, która utraciła dokument paszportowy. 

3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia w szczególności: 

1)   zróżnicowanie składanych dokumentów w zależności od rodzaju dokumentu 

paszportowego; 

2)   konieczność weryfikacji przez osoby ubiegające się o wydanie paszportu danych 

biometrycznych zawartych w wydawanym dokumencie; 

3)   konieczność zatrzymania przez funkcjonariusza Straży Granicznej dokumentu 

paszportowego, w przypadku gdy dokument ten jest unieważniony, został zgłoszony 

jako utracony, zniszczony, zawierający wady lub sfałszowany. 
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4. W przypadku zmiany wzoru dokumentów paszportowych w rozporządzeniu, o którym 

mowa w ust. 2, można określić termin ważności wzorów oraz terminy, do upływu których 

mogą być stosowane blankiety dotychczasowego wzoru. 

 

Art. 46. 

1. Tworzy się centralną ewidencję wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych, 

zwaną dalej "centralną ewidencją". 

[2. Centralna ewidencja jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

który jest administratorem danych zgromadzonych w tej ewidencji.] 

<2. Centralna ewidencja jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw 

informatyzacji, który jest administratorem danych zgromadzonych w tej ewidencji.> 

 

Art. 52. 

[1. Organy paszportowe, Komendant Główny Policji oraz Komendant Główny Straży 

Granicznej mają bezpośredni dostęp do zbiorów centralnej ewidencji w zakresie 

niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań.] 

<1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw 

zagranicznych, wojewoda, konsul, Komendant Główny Policji, oraz Komendant 

Główny Straży Granicznej mają bezpośredni dostęp do zbiorów centralnej ewidencji 

w zakresie niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań.> 

2. Dane przetwarzane w centralnej ewidencji paszportowej udostępnia się, w zakresie 

niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań: 

1)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

2)   Agencji Wywiadu; 

3)   Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu; 

4)   ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych; 

5)   (uchylony). 

6)   prokuratorowi; 

7)   sądowi; 

8)   Służbie Więziennej; 

9)   Służbie Kontrwywiadu Wojskowego; 

10)  Służbie Wywiadu Wojskowego; 

11)  Żandarmerii Wojskowej; 
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12)  Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; 

13)  Biuru Ochrony Rządu. 

2a. Podmiotom, o których mowa w ust. 2, nie udostępnia się danych biometrycznych w 

postaci odcisków palców zgromadzonych w centralnej ewidencji. 

3. Dane z centralnej ewidencji mogą być udostępniane na podstawie umów 

międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

 

Art. 54. 

 1. [Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób:] 

<Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób:> 

1)   prowadzenia ewidencji paszportowych oraz centralnej ewidencji; 

2)   przetwarzania danych i informacji zgromadzonych w tych ewidencjach; 

3)   przekazywania danych i informacji z ewidencji paszportowych do centralnej 

ewidencji; 

4)   udostępniania danych i informacji z centralnej ewidencji. 

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno w szczególności uwzględniać: 

1)   terminy przekazywania danych i informacji z ewidencji paszportowych do centralnej 

ewidencji; 

2)   możliwość udostępniania - w szczególnie uzasadnionych przypadkach - danych i 

informacji z centralnej ewidencji w formie pisemnej; 

3)   bezpieczeństwo przetwarzania i udostępniania danych i informacji. 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 

r. Nr 82, poz. 556, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 oraz z 2012 r. poz. 1445)  

 

Uwaga: 

użyte w art. 11 w ust. 1 i w art. 23 w różnych przypadkach wyrazy [minister 

właściwy do spraw łączności] zastępuje się użytymi w odpowiednich 

przypadkach wyrazami <minister właściwy do spraw informatyzacji>. 
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Art. 11. 

1. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel może poddać aparaturę ocenie zgodności z 

udziałem jednostki notyfikowanej, autoryzowanej przez ministra właściwego do spraw 

łączności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 

zgodności. 

2. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel przekazuje jednostce notyfikowanej 

dokumentację techniczną, o której mowa w art. 10 ust. 1, oraz wskazuje aspekty 

techniczne dowodzące spełniania przez aparaturę zasadniczych wymagań, które powinny 

być ocenione przez tę jednostkę. 

3. Jednostka notyfikowana dokonuje analizy przekazanej dokumentacji technicznej w 

zakresie, o którym mowa w ust. 2, i ocenia, czy wykazuje ona w sposób prawidłowy 

zgodność aparatury z zasadniczymi wymaganiami w tym zakresie. 

4. W przypadku potwierdzenia zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami jednostka 

notyfikowana wydaje producentowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi 

oświadczenie potwierdzające zgodność aparatury z zasadniczymi wymaganiami oraz 

wskazujące zasadnicze wymagania, które były przedmiotem oceny. 

 

Art. 23. 

Jeżeli po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w art. 21 ust. 1, Prezes UKE stwierdzi 

niezgodność oświadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 4, ze stanem faktycznym, 

przekazuje wyniki kontroli ministrowi właściwemu do spraw łączności, w celu podjęcia 

działań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 

 

 

 

USTAWA z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 651, 1066 i 

1991) 

Art. 49. 

1. Okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów, zwany dalej "rejestrem", stanowi zbiór 

dokumentów i danych lekarzy: 

1)   posiadających prawo wykonywania zawodu: 

a)  wykonujących zawód na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej, 
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b)  niewykonujących zawodu i zamieszkałych na obszarze działania okręgowej izby 

lekarskiej; 

2)   którzy zostali skreśleni z listy członków z powodu śmierci lub utraty prawa wykonywania 

zawodu; 

3)   którzy nie stali się członkami izby z mocy ustawy i których dokumenty przekazane 

zostały okręgowym izbom lekarskim przez administrację szczebla wojewódzkiego. 

2. Dane i dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, oznacza się w rejestrze jako dane 

archiwalne. 

3. Listę członków okręgowej izby lekarskiej, o której mowa w art. 6 ust. 1, stanowią dane 

lekarzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

4. Dane rejestru gromadzone są w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 3 pkt 

3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114). 

5. W rejestrze umieszcza się następujące dane: 

1)   tytuł zawodowy; 

2)   imiona i nazwisko; 

3)   płeć; 

4)   nazwisko rodowe lub poprzednie; 

5)   imiona rodziców; 

6)   datę i miejsce urodzenia; 

[7)   numer ewidencyjny PESEL; 

8)   numer paszportu w odniesieniu do lekarza z innego niż Rzeczpospolita Polska 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej i lekarza cudzoziemca, który nie posiada 

numeru ewidencyjnego PESEL, albo w przypadku nieposiadania paszportu - numer 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;] 

<7)  numer PESEL; 

8)  numer paszportu w odniesieniu do lekarza z innego niż Rzeczpospolita Polska 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej i lekarza cudzoziemca, który nie 

posiada numeru PESEL, albo w przypadku nieposiadania paszportu – numer 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;> 

9)   numer NIP; 

10)  obywatelstwo (obywatelstwa); 
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11)  numer ograniczonego prawa wykonywania zawodu i numer odpowiedniej uchwały 

okręgowej rady lekarskiej lub Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie przyznania 

ograniczonego prawa wykonywania zawodu i datę jej podjęcia; 

12)  numer prawa wykonywania zawodu i numer odpowiedniej uchwały okręgowej rady 

lekarskiej lub Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie przyznania prawa wykonywania 

zawodu i datę jej podjęcia; 

13)  numer rejestracyjny w okręgowym rejestrze lekarzy oraz poprzednie numery 

rejestracyjne; 

14)  numer uchwały okręgowej rady lekarskiej w sprawie wpisania na listę członków 

lekarza będącego dotychczas członkiem innej izby lekarskiej i datę jej podjęcia; 

15)  numery dotychczasowych zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu wraz z 

określeniem organu wydającego zaświadczenie i datę jego wydania; 

16)  informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie; 

17)  nazwę ukończonej uczelni medycznej, jej siedzibę i wydział; 

18)  numer dyplomu uczelni medycznej i datę wydania oraz rok ukończenia studiów; 

19)  datę i miejsce ukończenia stażu podyplomowego lub praktyki przygotowawczej 

lekarsko-dentystycznej; 

20)  informację o złożeniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego lub Lekarsko-

Dentystycznego Egzaminu Państwowego i datę jego złożenia; 

21)  datę rozpoczęcia wykonywania zawodu po ukończeniu stażu podyplomowego; 

22)  rodzaj i stopień posiadanej specjalizacji, tytuł specjalisty, datę ich uzyskania oraz 

nazwę jednostki organizacyjnej prowadzącej specjalizację; 

23)  rodzaj umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania 

określonych świadczeń zdrowotnych i datę uzyskania świadectwa potwierdzającego tę 

umiejętność; 

24)  rodzaj i datę uzyskania stopnia naukowego i nazwę jednostki nadającej stopień; 

25)  rodzaj i datę uzyskania tytułu naukowego i nazwę organu nadającego tytuł; 

26)  potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego oraz liczbę 

uzyskanych punktów edukacyjnych; 

27)  nazwę, adres miejsca pracy, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej, 

numer statystyczny REGON oraz datę zatrudnienia, stanowisko (u każdego kolejnego 

pracodawcy, poczynając od daty rozpoczęcia wykonywania zawodu lekarza); 
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28)  informację o prowadzeniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej 

specjalistycznej praktyki lekarskiej lub udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach 

grupowej praktyki lekarskiej i numer wpisu do właściwego rejestru praktyk 

lekarskich; 

29)  informację o wykonywaniu zawodu lekarza w innym niż Rzeczpospolita Polska 

państwie członkowskim Unii Europejskiej; 

30)  datę rozpoczęcia ostatniej przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

31)  informację o zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza na czas nieokreślony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

32)  informację o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu lekarza; 

33)  informację o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu lekarza; 

34)  informację o podjęciu wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

35)  informację o emeryturze lub rencie, datę przyznania, nazwę organu wydającego 

decyzję; 

36)  adres miejsca zamieszkania, numer telefonu oraz numer faksu i adres poczty 

elektronicznej, o ile je posiada; 

37)  adres do korespondencji; 

38)  kod jednostki terytorialnej dla celów statystycznych (NTS) - miejsca stałego 

zamieszkania; 

39)  funkcje pełnione w samorządzie lekarskim, datę wyboru i zakończenia pełnienia 

funkcji; 

40)  informację o ukończonych wyższych studiach innych niż medyczne, o ile lekarz 

wyrazi zgodę na przekazanie tych danych; 

41)  datę ważności zezwolenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na wykonywanie 

zawodu lekarza cudzoziemca, wydanego na podstawie art. 3 ustawy z dnia 28 

października 1950 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 50, poz. 458, z późn. zm.)
(3)

 albo 

na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o 

wykonywaniu praktyki dentystycznej (Dz. U. z 1934 r. Nr 4, poz. 32, z późn. zm.)
(4)

; 

42)  numer seryjny i datę wystawienia dokumentu uprawniającego do wykonywania 

zawodu; 
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43)  numer seryjny i datę wydania duplikatu dokumentu uprawniającego do wykonywania 

zawodu; 

44)  informację o skreśleniu z rejestru; 

44a)  
(5)

 datę zgonu - w przypadku śmierci lekarza; 

45)  identyfikator operatora rejestru i datę pierwszego wprowadzenia danych. 

6. Lekarz jest obowiązany przekazać do okręgowej izby lekarskiej dokumenty lub informacje 

potwierdzające dane wymienione w ust. 5 pkt 1-10, 15-32, 34-37 i 39-41. 

7. Lekarz jest obowiązany do zawiadomienia okręgowej rady lekarskiej izby, której jest 

członkiem, w terminie 30 dni, o: 

1)   zmianie danych wymienionych w ust. 5 pkt 2, 10, 16, 22-31 i 34-37; 

2)   utracie dokumentu "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza" lub "Prawo 

wykonywania zawodu lekarza". 

8. Okręgowa rada lekarska prowadzi akta osobowe lekarza zawierające dokumenty, które 

potwierdzają informacje, o których mowa w ust. 5. 

9. Na wniosek lekarza do jego akt osobowych można dołączyć i przechowywać inne 

dokumenty uznane przez niego za istotne. 

10. Akta osobowe lekarzy, którzy zostali skreśleni z listy członków z powodu śmierci lub 

utraty prawa wykonywania zawodu oraz akta lekarzy, którzy nie stali się członkami izby z 

mocy ustawy, przekazane przez administrację szczebla wojewódzkiego okręgowym 

izbom lekarskim, przechowuje się w archiwum akt osobowych. 

11. Archiwum akt osobowych lekarzy okręgowa rada lekarska prowadzi na podstawie 

przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

 

Art. 50. 

1. Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej 

"Centralnym Rejestrem Lekarzy", jest prowadzony w systemie teleinformatycznym i 

tworzony na podstawie danych uzyskanych z: 

1)   rejestrów obejmujących dane wymienione w art. 49 ust. 5; 

[2)   systemu PESEL prowadzonego przez Rządowe Centrum Informatyczne;] 

<2)  rejestru PESEL;> 

3)   rejestru prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie, o którym 

mowa w art. 56 ust. 2 pkt 1-8 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 
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pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 

r. poz. 159). 

2. Centralny Rejestr Lekarzy obejmuje również dane oznaczone jako archiwalne przekazane z 

rejestrów oraz archiwum danych osobowych lekarzy wykonujących zawód na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, pochodzące ze źródeł o charakterze historycznym. 

 

Art. 51. 

Dane do Centralnego Rejestru Lekarzy są przekazywane z: 

1)   rejestrów - co miesiąc, w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca; 

[2)   systemu PESEL oraz z rejestru, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 3, na wniosek 

Naczelnej Izby Lekarskiej, nieodpłatnie.] 

<2) rejestru PESEL oraz z rejestru, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 3, na wniosek 

Naczelnej Izby Lekarskiej, nieodpłatnie.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1788 oraz z 2015 r. poz. 249) 

 

Art. 12. 

1. W skład Rady wchodzi: 

1)   dziesięciu członków powołanych spośród kandydatów wskazanych przez środowiska 

naukowe, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, aktywnie prowadzących 

badania naukowe lub prace rozwojowe; 

2)   dziesięciu członków powołanych spośród aktywnych zawodowo kandydatów 

wskazanych przez środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe; 

[3)   dziesięciu członków wskazanych przez ministrów właściwych do spraw: gospodarki, 

łączności, nauki, rolnictwa, rozwoju regionalnego, środowiska, transportu, 

wewnętrznych, zdrowia oraz przez Ministra Obrony Narodowej, spośród osób będących 

pracownikami administracji rządowej, do których kompetencji należą sprawy nauki.] 

<3) dziesięciu członków wskazanych przez ministrów właściwych do spraw: 

gospodarki, informatyzacji, nauki, rolnictwa, rozwoju regionalnego, środowiska, 

transportu, wewnętrznych, zdrowia oraz przez Ministra Obrony Narodowej, 
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spośród osób będących pracownikami administracji rządowej, do których 

kompetencji należą sprawy nauki.> 

2. Kandydatem na członka Rady może być osoba, która: 

1)   korzysta z pełni praw publicznych; 

2)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe; 

3)   posiada wiedzę i niezbędne doświadczenie zawodowe w zakresie działalności 

badawczo-rozwojowej i działalności innowacyjnej. 

3. W pracach Rady może uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciel Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez ministrów 

właściwych do spraw: budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa, finansów publicznych, pracy, rodziny oraz 

zabezpieczenia społecznego, spośród osób będących pracownikami administracji 

rządowej, do których kompetencji należą sprawy nauki. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 3, uczestniczą w pracach Rady, jeżeli przedmiotem 

posiedzenia są sprawy wchodzące w zakres zadań wyznaczających je ministrów. 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 880 i 1777)  

 

Uwaga: 

użyte w art. 3 w ust. 8, w art. 4 w ust. 5, w art. 28 i w art. 29 w ust. 7 w różnych 

przypadkach wyrazy [minister właściwy do spraw łączności] zastępuje się 

użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami <minister właściwy do spraw 

informatyzacji>. 

Art. 3. 

1. Jednostka samorządu terytorialnego może w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb 

wspólnoty samorządowej: 

1)   budować lub eksploatować infrastrukturę telekomunikacyjną i sieci telekomunikacyjne 

oraz nabywać prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych; 
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2)   dostarczać sieci telekomunikacyjne lub zapewniać dostęp do infrastruktury 

telekomunikacyjnej; 

3)   świadczyć, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci 

telekomunikacyjnych, usługi na rzecz: 

a)  przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 

b)  podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - 

Prawo telekomunikacyjne, 

c)  użytkowników końcowych - w zakresie i na warunkach określonych w art. 6 i 7. 

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, wykonuje się: 

1)   przy zachowaniu kompatybilności i połączalności z innymi sieciami 

telekomunikacyjnymi tworzonymi przez podmioty publiczne lub finansowanymi ze 

środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz przy zagwarantowaniu 

przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, na zasadach równego traktowania, 

współkorzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz 

dostępu do nich; 

2)   w sposób przejrzysty i niezakłócający rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji na 

rynkach telekomunikacyjnych. 

3. Przy wykonywaniu działalności, o której mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy o 

pomocy publicznej. 

4. Działalność, o której mowa w ust. 1, należy do zadań własnych o charakterze użyteczności 

publicznej jednostki samorządu terytorialnego. 

5. Jednostka samorządu terytorialnego wykonuje działalność, o której mowa w ust. 1, na 

podstawie uchwały organu stanowiącego. 

6. Informację o podjęciu działalności, o której mowa w ust. 1, ogłasza się w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej jednostki samorządu terytorialnego i w 

siedzibie tej jednostki oraz przekazuje się Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 

zwanemu dalej "Prezesem UKE". Prezes UKE niezwłocznie ogłasza informację w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej. 

7. Informacja, o której mowa w ust. 6, zawiera opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie 

spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 2. 
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8. Minister właściwy do spraw łączności może, w drodze rozporządzenia, określić wymagania 

techniczne i eksploatacyjne dla sieci telekomunikacyjnych, o których mowa w ust. 1, w 

celu zapewnienia wzajemnej kompatybilności i połączalności sieci. 

 

Art. 4. 

1. Jednostka samorządu terytorialnego może, przed podjęciem działalności, o której mowa w 

art. 3 ust. 1, wystąpić do Prezesa UKE z wnioskiem o opinię w sprawie wykonywania tej 

działalności. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera projekt planu określający formę, rodzaj i zakres 

planowanej działalności oraz opis sytuacji na obszarze tej działalności, w tym: 

1)   liczbę mieszkańców; 

2)   stopień pokrycia zasięgiem sieci telekomunikacyjnych, z podziałem na rodzaje tych sieci; 

3)   odsetek mieszkańców korzystających z usług telekomunikacyjnych; 

4)   liczbę przedsiębiorców telekomunikacyjnych działających na obszarze danej jednostki 

samorządu terytorialnego oraz opis zakresu ich działalności telekomunikacyjnej; 

5)   inne informacje istotne dla oceny potrzeby podjęcia działalności, o której mowa w art. 3 

ust. 1. 

3. Prezes UKE przedstawia opinię w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o 

którym mowa w ust. 1. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podlega opłacie. Opłata stanowi dochód budżetu 

państwa. 

5. Minister właściwy do spraw łączności, po zasięgnięciu opinii Prezesa UKE, określi, w 

drodze rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, nie wyższą niż 5000 zł, 

uwzględniając skalę przedsięwzięcia oraz rodzaj działalności objętej planem. 

 

Art. 28. 

Minister właściwy do spraw łączności, po zasięgnięciu opinii Prezesa UKE i Prezesa Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, może określić, w drodze rozporządzenia, warunki i 

tryb udzielania pomocy publicznej dotyczącej wykonywania działalności, o której mowa w 

art. 3 ust. 1 pkt 1-2 i pkt 3 lit. c i art. 16, w odniesieniu do sieci szerokopasmowych w 

szczególności w zakresie dotyczącym: 

1)   możliwości udostępniania przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu infrastruktury lub sieci 

telekomunikacyjnych w zamian za opłaty niższe niż koszt wytworzenia, 
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2)   możliwości współfinansowania kosztów ponoszonych z tytułu świadczenia usług 

telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym na potrzeby świadczenia tych usług 

- kierując się Komunikatem Komisji Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania 

przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci 

szerokopasmowych (Dz. Urz. UE C 235 z 30.09.2009, str. 7). 

Art. 29. 

1. Prezes UKE sporządza dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na bieżąco, nie rzadziej 

niż raz na rok, weryfikuje i aktualizuje, w formie elektronicznej, inwentaryzację 

przedstawiającą: 

1)   informacje o usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających 

szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i 

telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne 

sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu; 

2)   pokrycie istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami 

telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie 

szerokopasmowego dostępu do Internetu, z odrębnym zaznaczeniem łączy 

światłowodowych i sieci bezprzewodowych, oraz budynkami umożliwiającymi kolokację. 

2. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1: 

1)   państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, z wyłączeniem podmiotów, o których 

mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, 

2)   podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej, 

3)   przedsiębiorcy telekomunikacyjni 

- przekazują aktualne, zgodne ze stanem faktycznym, kompletne oraz adekwatne do potrzeb 

wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, informacje o posiadanej infrastrukturze 

telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych, budynkach 

umożliwiających kolokację, świadczonych usługach telefonicznych, usługach transmisji 

danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania 

programów radiowych i telewizyjnych oraz aktualizują je corocznie w terminie do dnia 31 

marca, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. 

3. Do informacji, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepis art. 9 ustawy z 

dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. 
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4. Główny Geodeta Kraju, na wniosek Prezesa UKE, udostępnia informacje z centralnego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędne dla potrzeb wykonania obowiązku, o 

którym mowa w ust. 1. Informacje udostępnia się w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

wniosku. 

5. Prezes UKE może, o ile nie narusza to tajemnic prawnie chronionych lub nie zagraża 

obronności lub bezpieczeństwu państwa, przekazać Głównemu Geodecie Kraju 

inwentaryzację, o której mowa w ust. 1, celem zamieszczenia na geoportalu infrastruktury 

informacji przestrzennej oraz w krajowej bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu. 

6. Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 1, jest jawna i każdy ma prawo wglądu do tej 

inwentaryzacji oraz otrzymania z niej wypisów i wyrysów, o ile nie narusza to tajemnic 

prawnie chronionych lub nie zagraża obronności lub bezpieczeństwu państwa. 

6a. Informacje, o których mowa w ust. 2, Prezes UKE może wykorzystywać w zakresie 

niezbędnym do wykonywania jego uprawnień i obowiązków określonych w art. 192 ust. 1 

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. 

7. Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   rodzaj infrastruktury oraz informacje o świadczonych usługach telefonicznych, usługach 

transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usługach 

rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, podlegających inwentaryzacji i 

skalę map, na których dokonuje się inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, 

2)   elektroniczny format przekazywania danych, 

3)   szczegółowy zakres i sposób prezentowania informacji w inwentaryzacji, 

4)   wzory formularzy służących do przekazywania Prezesowi UKE informacji, o których 

mowa w ust. 2, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania 

- kierując się potrzebą zapewnienia rzetelnego i wiarygodnego zbioru informacji o istniejącej 

infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych 

zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do 

Internetu oraz świadczonych usługach telefonicznych, usługach transmisji danych 

zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania 

programów radiowych i telewizyjnych, a także potrzebą usprawnienia i ujednolicenia 

procesu przekazywania danych. 
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USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 

1228 oraz z 2015 r. poz. 21 i 1224) 

Art. 47. 

 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   podstawowe kryteria i sposób określania poziomu zagrożeń oraz dobór środków 

bezpieczeństwa fizycznego odpowiednich do wskazanego poziomu zagrożeń; 

2)   wymagania w zakresie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych; 

3)   rodzaje zagrożeń, które należy uwzględnić przy określaniu poziomu zagrożeń; 

4)   podstawowe elementy, które powinien zawierać plan ochrony informacji niejawnych; 

5)   zakres stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego; 

6)   kryteria tworzenia stref ochronnych; 

7)   strukturę organizacyjną kancelarii tajnej, z uwzględnieniem możliwości tworzenia jej 

oddziałów; 

8)   podstawowe zadania kierownika kancelarii; 

9)   sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych; 

10)  wzór karty zapoznania się z dokumentem; 

11)  wzory dzienników ewidencji. 

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów uwzględni potrzebę 

racjonalizacji nakładów ponoszonych przez jednostki organizacyjne w zakresie tworzenia 

systemu bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych, zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie. 

[3. Ministrowie właściwi do spraw wewnętrznych, administracji publicznej, spraw 

zagranicznych, finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych, Minister Obrony 

Narodowej, Minister Sprawiedliwości, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes 

Najwyższej Izby Kontroli, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prokurator Generalny, 

Szefowie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Senatu oraz Prezesa 

Rady Ministrów, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży 

Granicznej, Szef Biura Ochrony Rządu, a także Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, określą, w drodze zarządzenia, 

każdy w zakresie swojego działania, szczególny sposób organizacji i funkcjonowania 

kancelarii tajnych oraz komórek organizacyjnych, o których mowa w art. 44 ust. 1, sposób 
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i tryb przetwarzania informacji niejawnych oraz dobór i stosowanie środków 

bezpieczeństwa fizycznego.] 

<3. Ministrowie właściwi do spraw wewnętrznych, informatyzacji, administracji 

publicznej, spraw zagranicznych, finansów publicznych, budżetu i instytucji 

finansowych, Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości, Prezes 

Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Pierwszy Prezes 

Sądu Najwyższego, Prokurator Generalny, Szefowie Kancelarii Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Senatu oraz Prezesa Rady Ministrów, Szef Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży 

Granicznej, Szef Biura Ochrony Rządu, a także Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 

– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, określą, w drodze 

zarządzenia, każdy w zakresie swojego działania, szczególny sposób organizacji i 

funkcjonowania kancelarii tajnych oraz komórek organizacyjnych, o których mowa 

w art. 44 ust. 1, sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych oraz dobór i 

stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.> 

4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze 

zarządzenia, dla archiwów państwowych szczególny sposób i tryb przetwarzania 

informacji niejawnych wchodzących w skład zasobu archiwalnego tych archiwów, dobór i 

stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego oraz organizację komórek 

organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych. 

5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb i sposób nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów; 

2)   sposób postępowania nadawców przesyłek zawierających informacje niejawne oraz 

wymogi, jakie muszą spełniać te przesyłki; 

3)   sposób postępowania podmiotów, które wykonują zadania przewoźników tych 

materiałów, z przesyłkami zawierającymi informacje niejawne; 

4)   sposób dokumentowania przyjmowania przez przewoźników przesyłek oraz ich 

wydawania adresatom, wraz z załącznikami w postaci wzorów niezbędnych formularzy; 

5)   warunki ochrony i sposoby zabezpieczenia przesyłek przez przewoźnika oraz warunki, 

jakie muszą spełniać wykorzystywane przez niego środki transportu i uczestniczące w 

konwojach osoby; 
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6)   sposób postępowania w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności mogących 

mieć wpływ na bezpieczeństwo przesyłki; 

7)   warunki przewożenia materiałów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, Prezes Rady Ministrów uwzględni potrzebę 

zabezpieczenia materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem, utratą, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem oraz szczególne warunki ochrony ze względu na rozmiary lub charakter 

materiału. 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131, z 

późn. zm.) 

Art. 1. 

Ustawa określa: 

1)   osoby uprawnione lub obowiązane do posiadania dowodu osobistego; 

2)   zakres danych zawartych w dowodzie osobistym; 

3)   
(1)

 (uchylony); 

4)   zasady wydawania dowodu osobistego; 

5)   zasady wymiany i unieważniania dowodu osobistego; 

6)   zakres danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz zasady 

prowadzenia tego rejestru; 

7)   zasady postępowania z dokumentacją związaną z dowodami osobistymi; 

8)   zasady udostępniania danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych; 

[9)   kompetencje ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wojewodów, organów gmin 

oraz konsulów Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wydawania dowodów osobistych.] 

<9) kompetencje ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do 

spraw informatyzacji, wojewodów, organów gmin oraz konsulów Rzeczypospolitej 

Polskiej w zakresie spraw, o których mowa w pkt 4–8.> 

 

[Art. 9. 

Właściwi miejscowo wojewodowie: 

1)   sprawują nadzór nad organami gmin w zakresie zadań związanych z wydawaniem, 

wymianą i unieważnianiem dowodów osobistych; 
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2)   są organami odwoławczymi od decyzji wydawanych przez organy gmin.] 

 

<Art. 9. 

1. Właściwi miejscowo wojewodowie: 

1) sprawują nadzór nad organami gmin w zakresie realizacji zadań określonych w 

ustawie; 

2) są organami odwoławczymi od decyzji wydawanych przez organy gmin. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad działalnością 

wojewody w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie. 

3. Sprawowanie nadzoru, o którym mowa w ust. 2, polega na: 

1) przeprowadzaniu kontroli, w tym na badaniu: 

a) prawidłowości prowadzonych przez wojewodę postępowań administracyjnych, 

b) terminowości załatwiania spraw z zakresu spraw określonych w ustawie; 

2) kształtowaniu jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w 

ustawie i kontroli wykonywania ustalonych sposobów postępowania. 

4. Kontrola, o której mowa w ust. 3 pkt 1, jest wykonywana na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, 

poz. 1092).> 

[Art. 53. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi w formie elektronicznej wykaz 

unieważnionych dowodów osobistych zawierający serie i numery unieważnionych 

dokumentów oraz serie i numery błędnie spersonalizowanych lub utraconych blankietów 

dowodów osobistych.] 

<Art. 53.  

Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi w formie elektronicznej wykaz 

unieważnionych dowodów osobistych zawierający serie i numery unieważnionych 

dokumentów oraz serie i numery błędnie spersonalizowanych lub utraconych 

blankietów dowodów osobistych.> 

Art. 54. 

[Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:] 

<Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia:> 

1)   wzór dowodu osobistego, 
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2)   sposób i tryb składania wniosku o wydanie dowodu osobistego, 

3)   wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego w zależności od formy jego złożenia, 

4)   szczegółowe wymogi dotyczące formatu oraz rozmiaru załączników dołączanych do 

wniosku składanego drogą elektroniczną, 

5)   szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii załączanej do wniosku, 

6)   sposób i tryb postępowania w sprawach utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu 

dowodu osobistego, 

7)   sposób przekazywania spersonalizowanych dokumentów do organów wydających dowód 

osobisty, 

8)   sposób i tryb odbioru dowodu osobistego przez wnioskodawcę, 

9)   wzór formularza odbioru dowodu osobistego, 

10)  wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, 

11)  wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w zależności od 

formy jego złożenia, 

12)  sposób i tryb unieważniania dowodów osobistych, 

13)  tryb przekazywania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej do organu gminy, który 

wydał dowód osobisty, zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego z 

powodu jego utraty lub uszkodzenia lub przekazania przez osobę trzecią znalezionego 

cudzego dowodu osobistego, 

14)  zakres danych zawartych w zawiadomieniu o konieczności unieważnienia dowodu 

osobistego, 

15)  wzór zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego 

- uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności, prawidłowości i bezpieczeństwa 

wydawania, wymiany i unieważniania dowodów osobistych przy wykorzystaniu danych, o 

których mowa w ustawie, oraz mając na uwadze zapewnienie szerokiej dostępności 

wzorów dokumentów przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. 

 

Art. 55. 

[1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi Rejestr Dowodów Osobistych.] 

<1. Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi Rejestr Dowodów 

Osobistych.> 

2. Rejestr Dowodów Osobistych jest rejestrem centralnym prowadzonym w formie 

elektronicznej. 
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<Art. 57a. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych wprowadza dane, o których mowa w art. 56 

pkt 6, bezpośrednio w czasie rzeczywistym do Rejestru Dowodów Osobistych.> 

 

Uwaga: 

użyte w art. 58, w art. 59, w art. 65 w ust. 1 i 2, w art. 66 w ust. 2, w art. 67, w 

art. 68 w ust. 3, w art. 69 w ust. 1 i 3, w art. 70, w art. 71, w różnym 

przypadku, wyrazy [minister właściwy do spraw wewnętrznych] zastępuje się 

użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <minister właściwy do spraw 

informatyzacji>. 

Art. 58. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz organy gmin wydające dowody osobiste 

przetwarzają dane gromadzone w Rejestrze Dowodów Osobistych bez zawiadamiania osób, 

których te dane dotyczą, jeżeli dane te służą do realizacji zadań określonych ustawą. 

 

Art. 59. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych, 

2)   tryb przekazywania danych między Rejestrem Dowodów Osobistych a innymi rejestrami 

centralnymi 

-   uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych wprowadzanych do 

rejestrów za pomocą obsługujących je systemów teleinformatycznych i ich ochrony przed 

nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, weryfikację przekazywanych danych i 

zapewnienie właściwego poziomu technicznego systemów służących do przesyłania tych 

danych, konieczność zachowania danych archiwalnych, a także potrzebę zapewnienia 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego możliwości realizacji zadań wynikających z art. 

35 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.). 

 

Art. 65. 

1. Dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają minister właściwy do spraw 

wewnętrznych oraz organy gmin. 
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2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych dane z Rejestru Dowodów Osobistych 

udostępnia: 

1)   w trybie pełnej teletransmisji danych; 

2)   w trybie ograniczonej teletransmisji danych. 

3)   
(49)

 (uchylony). 

3. Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych 

udostępniają w trybie jednostkowym. 

Art. 66. 

1. W trybie pełnej teletransmisji danych udostępnia się nieodpłatnie, za pomocą urządzeń 

teletransmisji danych, dane zawarte w Rejestrze Dowodów Osobistych. 

2. Udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych odbywa się na podstawie 

decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych wydanej na jednorazowy wniosek 

złożony przez uprawniony podmiot, jeżeli uzyskanie danych jest uzasadnione zakresem 

wykonywanych zadań, po spełnieniu następujących wymogów: 

1)   posiadania i stosowania mechanizmów umożliwiających identyfikację i rejestrację 

osób uzyskujących dostęp do danych oraz rejestrujących zakres udostępnionych danych 

i datę udostępnienia danych; 

2)   posiadania i stosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych chroniących 

przed uzyskaniem dostępu do danych przez inne osoby i podmioty. 

3. Do korzystania z danych udostępnianych w trybie pełnej teletransmisji danych, w zakresie 

niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych, są uprawnieni: 

1)   organy prokuratury; 

2)   organy Policji; 

3)   Komendant Główny Straży Granicznej; 

4)   Szef Służby Wywiadu Wojskowego; 

5)   Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

6)   organy Służby Celnej; 

7)   Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej; 

8)   Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

9)   Szef Agencji Wywiadu; 

10)  Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

11)  Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; 

12)  wywiad skarbowy; 
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13)  minister właściwy do spraw finansów publicznych; 

14)  organy informacji finansowej. 

<4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych korzysta z danych udostępnianych w 

trybie pełnej teletransmisji danych, w zakresie niezbędnym do realizacji jego 

ustawowych zadań, bez konieczności składania wniosku. Udostępnienie następuje 

nieodpłatnie i nie wymaga decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji.> 

 

Art. 67. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia 

udostępniania danych w trybie pełnej teletransmisji danych lub cofa zgodę na udostępnianie 

danych w tym trybie, jeżeli podmioty uprawnione nie spełniają wymogów określonych w art. 

66 ust. 2. 

Art. 68. 

1. Udostępniając dane w trybie ograniczonej teletransmisji danych, porównuje się 

przekazywane przez uprawniony podmiot dane z danymi zawartymi w Rejestrze 

Dowodów Osobistych. Udostępnienie danych w tym trybie potwierdza istnienie albo 

nieistnienie ważnego dowodu osobistego zawierającego określony zakres danych. 

2. W trybie ograniczonej teletransmisji danych porównaniu podlegają: 

1)   imię (imiona); 

2)   nazwisko; 

3)   numer PESEL; 

4)   seria i numer dowodu osobistego; 

5)   data wydania dowodu osobistego; 

6)   termin ważności dowodu osobistego. 

3. Udostępnianie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych odbywa się na 

podstawie decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych wydanej na jednorazowy 

wniosek złożony przez uprawniony podmiot, jeżeli uzyskanie danych jest uzasadnione 

specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności, po 

spełnieniu następujących wymogów: 

1)   posiadania i stosowania mechanizmów umożliwiających identyfikację i rejestrację osób 

uzyskujących dostęp do danych oraz rejestrujących zakres udostępnionych danych i datę 

udostępnienia danych; 
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2)   posiadania i stosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych chroniących przed 

uzyskaniem dostępu do danych przez inne osoby i podmioty. 

4. Do korzystania z danych udostępnianych w trybie ograniczonej teletransmisji danych są 

uprawnione: 

1)   podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

określonych w ustawach szczególnych; 

2)   inne podmioty - jeżeli wykażą w tym interes prawny. 

5. Podmiotom wymienionym w ust. 4, realizującym na podstawie ustaw szczególnych zadania 

publiczne, dane w trybie ograniczonej teletransmisji danych udostępnia się nieodpłatnie. 

6. Podmiotom wymienionym w ust. 4 pkt 2, nierealizującym zadań publicznych na podstawie 

ustaw szczególnych, dane w trybie ograniczonej teletransmisji danych udostępnia się 

odpłatnie. 

Art. 69. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może przeprowadzać kontrole podmiotów 

wymienionych w art. 68 ust. 4 pkt 2 w zakresie spełniania przez te podmioty wymogów 

określonych w art. 68 ust. 3. 

2. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w miejscach i 

czasie wykonywania jego zadań, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli - również w dniach 

wolnych od pracy i poza godzinami pracy. 

3. Kontrolę przeprowadza upoważniony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

pracownik urzędu obsługującego tego ministra, na podstawie imiennego upoważnienia 

oraz legitymacji służbowej lub dowodu osobistego. 

4. Kontrolujący może żądać od podmiotu kontrolowanego: 

1)   okazania dokumentów potwierdzających uprawnienie do przetwarzania danych, które 

przekazał w celu weryfikacji; 

2)   okazania urządzeń służących do teletransmisji danych; 

3)   zapewnienia warunków i środków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, w tym 

swobodnego dostępu do pomieszczeń. 

5. Podmiot kontrolowany w zakresie spełnienia warunków, o których mowa w art. 68 ust. 3, 

jest obowiązany udostępnić dokumenty i urządzenia, o których mowa w ust. 4, oraz 

zapewnić warunki i środki niezbędne do przeprowadzenia kontroli, w tym swobodny 

dostęp do pomieszczeń. 

Art. 70. 
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Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

przeprowadzania kontroli korzystania z udostępniania danych w trybie ograniczonej 

teletransmisji danych, wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli oraz wzór protokołu 

kontroli, mając na względzie konieczność ustalenia istnienia interesu prawnego do uzyskania 

danych oraz konieczność wykazania przez podmioty, o których mowa w art. 68 ust. 4 pkt 2, 

odpowiedniego poziomu zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych oraz sprawność 

przeprowadzania kontroli. 

Art. 71. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia 

udostępniania danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych lub cofa zgodę na 

udostępnianie danych w tym trybie, jeżeli podmioty nie spełniają wymogów określonych w 

art. 68 ust. 3. 

Art. 78. 

[Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:] 

<Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw wewnętrznych, określi w drodze rozporządzenia:> 

1)   wzór wniosku o udostępnienie danych w trybie jednostkowym, 

2)   wzór wniosku o udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych, 

3)   wzór wniosku o udostępnianie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych, 

4)   wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi 

- uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawności i bezpieczeństwa udostępniania danych 

oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388, 1337 i 

1864) 

Art. 5. 

1. Wojewoda jest organem wyższego stopnia w stosunku do organów gmin wydających 

rozstrzygnięcia administracyjne na podstawie ustawy. 

[2. Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością organów gmin w zakresie obowiązku 

meldunkowego.] 
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<2. Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością organów gmin w zakresie realizacji 

obowiązków określonych w ustawie.> 

<3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad działalnością 

wojewody w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie. 

4. Sprawowanie nadzoru, o którym mowa w ust. 3, polega na: 

1) przeprowadzaniu kontroli, w tym na badaniu: 

a) prawidłowości prowadzonych przez wojewodę postępowań administracyjnych, 

b) terminowości załatwiania spraw z zakresu spraw określonych w ustawie; 

2) kształtowaniu jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w 

ustawie i kontroli wykonywania ustalonych sposobów postępowania. 

5. Kontrola, o której mowa w ust. 4 pkt 1, jest wykonywana na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, 

poz. 1092).> 

Art. 6. 

[1. Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych, o których mowa w art. 8, prowadzonym 

przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.] 

<1. Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych, o których mowa w art. 8, 

prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.> 

2. Rejestr mieszkańców jest prowadzony zgodnie z właściwością miejscową przez wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta), zwanego dalej "organem gminy". 

 

Art. 13. 

[Minister właściwy do spraw wewnętrznych, uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony 

danych osobowych i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, różnice w 

zapisach imion i nazwisk cudzoziemców w różnych alfabetach, a także konieczność 

zapewnienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego możliwości realizacji zadań 

wynikających z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.), określi, 

w drodze rozporządzenia:] 

<Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw wewnętrznych, uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony danych 

osobowych i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, różnice w 

zapisach imion i nazwisk cudzoziemców w różnych alfabetach, a także konieczność 
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zapewnienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego możliwości realizacji zadań 

wynikających z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023), określi, w 

drodze rozporządzenia:> 

1)   tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach 

zamieszkania cudzoziemców, z uwzględnieniem przypadków szczególnych; 

2)   tryb przekazywania danych pomiędzy rejestrami mieszkańców a rejestrem PESEL; 

3)   tryb postępowania wyjaśniającego i usuwania niezgodności danych, o których mowa w 

art. 11, w przypadku ich stwierdzenia; 

4)   sposób zapisu i gromadzenia w rejestrach danych o imionach i nazwiskach 

cudzoziemców. 

 

Uwaga: 

użyte w art. 14, w art. 16 w ust. 3, w art. 17 w ust. 2, w art. 18 w ust. 4, w art. 

20, w art. 23, w art. 51 w ust. 2, w art. 57 w ust. 1 i 3, w art. 58 i w art. 77, w 

różnym przypadku, wyrazy [minister właściwy do spraw wewnętrznych] 

zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <minister 

właściwy do spraw informatyzacji>. 

 

Art. 14. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony 

danych osobowych, określi, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy przekazywania danych 

pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi, o których mowa w art. 10 ust. 2. 

 

Art. 16. 

1. Numer PESEL jest nadawany z urzędu. 

2. Osobie, o której mowa w art. 7 ust. 2, numer PESEL nadaje się na jej wniosek. 

3. Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

4. Nadanie numeru PESEL jest czynnością materialno-techniczną. 

 

Art. 17. 

1. O nadanie numeru PESEL z urzędu występują odpowiednio: 
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1)   kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia - w stosunku do dzieci 

osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, urodzonych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy - w 

stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, z wyjątkiem dzieci, o 

których mowa w pkt 1; 

3)   organ wydający polski dokument tożsamości - w stosunku do osób, o których mowa w 

art. 7 ust. 1 pkt 2; 

4)   organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy - w 

stosunku do osób, dla których nie można ustalić organu właściwego w sposób 

wskazany w pkt 1-3. 

2. W celu nadania numeru PESEL organy wskazane w ust. 1 przekazują do ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych dane, o których mowa w art. 8 pkt 1-9, 11-15 i 22-

24, z uwzględnieniem art. 9. 

Art. 18. 

1. Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL od osoby, o której 

mowa w art. 7 ust. 2, jest organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo na 

pobyt czasowy, a w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt stały albo na pobyt 

czasowy, organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia 

właściwego organu gminy - organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta 

stołecznego Warszawy. 

2. Wniosek o nadanie numeru PESEL zawiera wskazanie podstawy prawnej oraz 

udokumentowane dane, o których mowa w art. 8 pkt 1-9, 11-13, 15 i 22-24, z 

uwzględnieniem art. 9 i 12. 

3. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 2, należy wezwać 

wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie 

spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

4. W celu nadania numeru PESEL organ wskazany w ust. 1, przekazuje wniosek, o którym 

mowa w ust. 2, do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

 

Art. 20. 
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Dane niezbędne do nadania lub zmiany numeru PESEL są przekazywane niezwłocznie 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych przez organy, o których mowa w art. 19 ust. 

3, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

 

Art. 23. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony 

danych osobowych oraz ograniczony zakres danych cudzoziemców gromadzonych w 

rejestrze PESEL, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wzór wniosku o nadanie numeru PESEL; 

2)   formę i tryb powiadomienia o nadaniu lub zmianie numeru PESEL, w tym wzór 

powiadomienia; 

3)   tryb postępowania z danymi osób, którym sporządzono nowy akt urodzenia; 

4)   sposób obliczania liczby kontrolnej, o której mowa w art. 15 ust. 2. 

 

Art. 39. 

[1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:] 

<Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia:> 

1)   wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia pobytu stałego, 

2)   wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia pobytu czasowego, 

3)   wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu 

stałego, 

4)   wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu 

czasowego, 

5)   wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wyjazdu poza granice 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

6)   wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

7)   wzór zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały, 

8)   wzór zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy 

- uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony danych osobowych oraz możliwość 

tworzenia dwujęzycznych formularzy w językach polskim i angielskim oraz 

sporządzania formularzy i zaświadczenia z wykorzystaniem aktualnych danych z 
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rejestru PESEL, a także konieczność opracowania wzorów wniosków w formie 

graficznej i elektronicznej. 

2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres, sposób i tryb wykonywania 

obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, wskazując 

grupy żołnierzy objęte obowiązkiem meldunkowym oraz rodzaje obiektów wojskowych, 

w których ten obowiązek jest wykonywany, uwzględniając potrzeby wynikające z 

konieczności zapewnienia ochrony informacji niejawnych oraz ochrony przetwarzanych 

danych osobowych. 

<Art. 45a. 

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 konieczności składania wniosku. Udostępnienie nie wymaga 

decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji.> 

 

Art. 50. 

[1. Dane z rejestru PESEL udostępnia minister właściwy do spraw wewnętrznych.] 

<1. Dane z rejestru PESEL udostępnia: 

1) minister właściwy do spraw informatyzacji – za pomocą urządzeń teletransmisji 

danych, w tym w drodze weryfikacji, oraz jeżeli udostępnienie dotyczy danych 

jednostkowych dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2; 

2) minister właściwy do spraw wewnętrznych, jeżeli udostępnienie dotyczy danych 

jednostkowych dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3.> 

2. Dane z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców udostępniają 

organy gmin prowadzące te rejestry. 

Art. 51. 

1. W sprawach o udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, o których 

mowa w art. 48, właściwy organ w drodze decyzji administracyjnej: 

1)   wyraża zgodę na udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, po 

spełnieniu warunków określonych w art. 48; 

2)   odmawia wyrażenia zgody na udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji 

danych albo cofa zgodę na ich udostępnianie za pomocą urządzeń teletransmisji danych, 

jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w art. 48. 
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2. W sprawach o udostępnianie danych za pomocą teletransmisji danych w drodze 

weryfikacji, o których mowa w art. 49, minister właściwy do spraw wewnętrznych w 

drodze decyzji administracyjnej: 

1)   wyraża zgodę na udostępnianie danych w drodze weryfikacji, po spełnieniu warunków 

określonych w art. 46 ust. 2 pkt 1 oraz art. 48; 

2)   odmawia wyrażenia zgody na udostępnianie danych w drodze weryfikacji danych albo 

cofa zgodę na ich udostępnianie w drodze weryfikacji, jeżeli nie zostały spełnione 

warunki określone w art. 46 ust. 2 pkt 1 lub art. 48. 

3. Decyzja o cofnięciu zgody na udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji 

danych w drodze weryfikacji podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

 

Art. 52. 

[Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:] 

<Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw wewnętrznych, określi w drodze rozporządzenia:> 

1)   wzór wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania 

cudzoziemców oraz rejestru PESEL, o którym mowa w art. 47 ust. 1, 

2)   wzór uproszczonego wniosku o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz 

rejestru PESEL, o którym mowa w art. 48, 

3)   wzór wniosku o udostępnianie danych z rejestru PESEL, o którym mowa w art. 49 ust. 1, 

4)   tryb uzyskiwania zgody, o której mowa w art. 46 ust. 2 pkt 3 

- uwzględniając konieczność wykazania przez podmioty, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 

1, interesu prawnego w uzyskaniu danych oraz wymagania, o których mowa w art. 48 pkt 

1-3, a także konieczność opracowania wzorów wniosku, o którym mowa w pkt 1, w 

formie graficznej i elektronicznej. 

Art. 53. 

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz 

rejestru PESEL następuje: 

[1)   dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 - nieodpłatnie;] 

<1) dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1, oraz ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych - nieodpłatnie;> 

2)   dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 2 - odpłatnie. 
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Art. 57. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może przeprowadzać kontrolę podmiotów, 

które korzystają z dostępu do danych za pomocą udostępniania danych w drodze 

weryfikacji, w zakresie spełniania przez te podmioty warunków, o których mowa w art. 

46 ust. 2 pkt 1 lub art. 48. 

2. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w miejscach i 

czasie wykonywania jego zadań, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również w dniach 

wolnych od pracy i poza godzinami pracy. 

3. Kontrolę przeprowadza upoważniony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

pracownik urzędu obsługującego tego ministra, na podstawie imiennego upoważnienia 

oraz legitymacji służbowej lub dowodu osobistego. 

4. Pracownik, o którym mowa w ust. 3, przeprowadzając kontrolę, może żądać od podmiotu 

kontrolowanego: 

1)   okazania dokumentów potwierdzających uprawnienie do przetwarzania danych, które 

przekazał w celu weryfikacji; 

2)   okazania urządzeń służących do teletransmisji danych; 

3)   zapewnienia warunków i środków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, w tym 

swobodnego dostępu do pomieszczeń. 

5. Podmiot kontrolowany w zakresie spełnienia warunków, o których mowa w art. 46 ust. 2 

pkt 1 lub art. 48, jest obowiązany udostępnić dokumenty i urządzenia, o których mowa w 

ust. 4, oraz zapewnić warunki i środki niezbędne do przeprowadzenia kontroli, w tym 

swobodny dostęp do pomieszczeń. 

Art. 58. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób i tryb przeprowadzania kontroli korzystania z dostępu do danych za pomocą 

teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, 

2)   wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli, 

3)   wzór protokołu kontroli 

- biorąc pod uwagę wymagania, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1 i art. 48. 

 

Art. 77. 

Ilekroć w art. 45 ust. 2 i art. 51 ust. 1 jest mowa o organie lub organach od dnia 1 stycznia 

2018 r., należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 
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USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)  

 

Uwaga: 

użyte w art. 23 w § 1 i 3, w art. 24, w art. 344a–344c, w różnym przypadku, 

wyrazy [minister właściwy do spraw wewnętrznych] zastępuje się użytymi w 

odpowiednim przypadku wyrazami <minister właściwy do spraw 

informatyzacji>. 

 

Art. 23. 

§ 1. Dane, o których mowa w art. 18 § 9 zdanie drugie, są przekazywane przez wójta za 

pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do danych osób, o których mowa w art. 18 § 10. 

§ 3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przekazuje dane, o których mowa w § 1 i 2, 

właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej. 

 

Art. 344a. 

Organem właściwym do przyjmowania i przekazywania informacji niezbędnych do ustalania 

prawa wybieralności kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy 

kandydują w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż państwo członkowskie 

ich pochodzenia jest minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

 

Art. 344b.  

§ 1. Okręgowa komisja wyborcza niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia listy kandydatów 

występuje do ministra właściwego do spraw wewnętrznych z zapytaniem o udzielenie 

informacji w sprawie oświadczenia, o którym mowa w art. 344 § 1 pkt 2. 

§ 2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych niezwłocznie występuje do państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej pochodzenia kandydata, który złożył oświadczenie, o 

którym mowa w art. 344 § 1 pkt 2, o potwierdzenie prawdziwości tego oświadczenia. 

§ 3. Informację w sprawie oświadczenia, o którym mowa w art. 344 § 1 pkt 2, przekazaną 

przez państwo członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia kandydata, który złożył to 

oświadczenie, minister właściwy do spraw wewnętrznych niezwłocznie przekazuje 

okręgowej komisji wyborczej. 
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§ 4. Jeżeli z informacji, o której mowa w § 3, wynika, że kandydat złożył nieprawdziwe 

oświadczenie, o którym mowa w art. 344 § 1 pkt 2, informację tę w odniesieniu do 

kandydatów, którzy zostali wybrani na posłów do Parlamentu Europejskiego, minister 

właściwy do spraw wewnętrznych przekazuje Marszałkowi Sejmu. 

 

Art. 344c. 

W przypadku otrzymania od państwa członkowskiego Unii Europejskiej zapytania w sprawie 

ustalenia prawa wybieralności kandydata będącego obywatelem polskim, minister 

właściwy do spraw wewnętrznych niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni 

roboczych od dnia otrzymania zapytania, przekazuje temu państwu informację w tym 

zakresie. 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z 

późn. zm.) 

Art. 20. 

1. [Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:] 

 <Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw informatyzacji oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w 

drodze rozporządzenia:> 

1)   wzory dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ich 

opis; 

2)   szczegółowe warunki wydawania i zatrzymywania dokumentów stwierdzających 

uprawnienia do kierowania pojazdami, cofania i przywracania uprawnień do 

kierowania pojazdami, a także szczegółowe czynności organów i innych jednostek z 

tym związane oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach; 

3)   opłatę za wydanie: 

a)  prawa jazdy - przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 200 zł, 

b)  międzynarodowego prawa jazdy - przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 200 

zł, 
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c)  pozwolenia na kierowanie tramwajem - przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 

30 zł. 

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio: 

1)   obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej; 

2)   konieczność prawidłowego zabezpieczenia dokumentów przed podrobieniem lub 

przerobieniem; 

3)   konieczność zapewnienia sprawności procedur administracyjnych, w tym 

prowadzenia spraw w formie elektronicznej; 

4)   koszty produkcji i dystrybucji dokumentów oraz koszty rzeczowe i osobowe związane 

z ich wydaniem. 

3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór i opis pozwolenia 

wojskowego, a także tryb jego wydawania. 

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, uwzględnia się odpowiednio konieczność: 

1)   zapewnienia zgodności pozwolenia wojskowego z obowiązującym podziałem 

kategorii prawa jazdy; 

2)   prawidłowego zabezpieczenia dokumentów przed podrobieniem lub przerobieniem; 

3)   zapewnienia sprawności procedur administracyjnych w zakresie regulowanym w 

rozporządzeniu. 

[Art. 48. 

1. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowy zakres, warunki i tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 

44, oraz wzory stosowanych przy tym dokumentów; 

2)   warunki i tryb przekazywania staroście przez administratora centralnej ewidencji 

kierowców informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez osoby 

szkolone w ośrodku szkolenia kierowców w okresie 2 lat od dnia uzyskania przez nie 

prawa jazdy określonej kategorii. 

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio: 

1)   potrzebę ujednolicenia w skali kraju zakresu, warunków i trybu przeprowadzanej 

kontroli oraz zapewnienia jej efektywności; 

2)   potrzebę ujednolicenia w skali kraju systemu przekazywania informacji.] 
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<Art. 48. 

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia szczegółowy 

zakres, warunki i tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 44, oraz 

wzory stosowanych przy tym dokumentów, uwzględniając potrzebę ujednolicenia w 

skali kraju zakresu, warunków i trybu przeprowadzanej kontroli oraz zapewnienia 

jej efektywności.> 

Art. 48a. 

Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia warunki i tryb przekazywania 

staroście przez administratora centralnej ewidencji kierowców informacji o 

naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez osoby szkolone w ośrodku szkolenia 

kierowców w okresie 2 lat od dnia uzyskania przez nie prawa jazdy określonej kategorii, 

uwzględniając potrzebę ujednolicenia w skali kraju systemu przekazywania 

informacji.> 

[Art. 74. 

1. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowy zakres, warunki i tryb przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 

69, oraz wzory stosowanych przy tym dokumentów; 

2)   warunki i tryb przekazywania marszałkowi województwa przez administratora 

centralnej ewidencji kierowców informacji o naruszeniach przepisów ruchu 

drogowego przez kierowców, którzy zdali egzamin w danym wojewódzkim ośrodku 

ruchu drogowego. 

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio: 

1)   potrzebę ujednolicenia w skali kraju zakresu, warunków i trybu przeprowadzanej kontroli 

oraz zapewnienia jej efektywności; 

2)   potrzebę ujednolicenia w skali kraju systemu przekazywania informacji.] 

 

<Art. 74. 

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia szczegółowy 

zakres, warunki i tryb przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 69, oraz 

wzory stosowanych przy tym dokumentów, uwzględniając potrzebę ujednolicenia w 
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skali kraju zakresu, warunków i trybu przeprowadzanej kontroli oraz zapewnienia 

jej efektywności.> 

<Art. 74a. 

Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia warunki i tryb przekazywania 

marszałkowi województwa przez administratora centralnej ewidencji kierowców 

informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez kierowców, którzy zdali 

egzamin w danym wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, uwzględniając potrzebę 

ujednolicenia w skali kraju systemu przekazywania informacji.> 

 

Art. 105. 

[1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw transportu oraz Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu 

drogowego, o których mowa w art. 98; 

2)   warunki i tryb przekazywania staroście informacji, o których mowa w art. 92 ust. 2, 

art. 99 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz w art. 103 ust. 2.] 

<1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw informatyzacji, ministrem właściwym do spraw transportu oraz Ministrem 

Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób punktowania i liczbę 

punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego, o których mowa 

w art. 98.> 

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się w szczególności konieczność 

dyscyplinowania kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów ustawy, 

zapobiegania wielokrotnemu naruszaniu przepisów ruchu drogowego oraz zapobiegania 

uczestnictwu w ruchu drogowym sprawców wielokrotnych naruszeń przepisów ruchu 

drogowego. 

<2a. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, 

warunki i tryb przekazywania staroście informacji, o których mowa w art. 92 ust. 2, 

art. 99 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz w art. 103 ust. 2, uwzględniając potrzebę ujednolicenia 

w skali kraju systemu przekazywania informacji.> 

3. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 
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1)   szczegółowy program kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4; 

2)   wysokość opłaty za kurs, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4, przy czym jej wysokość 

nie może przekroczyć 500 zł; 

3)   wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa 

ruchu drogowego. 

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, uwzględnia się w szczególności konieczność 

skutecznego zapobiegania naruszeniom przepisów ruchu drogowego przez zmianę postaw 

kierujących pojazdami oraz koszty rzeczowe i osobowe związane z przeprowadzaniem 

zajęć. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

transportu, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowy program kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki 

przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 5; 

2)   wysokość opłaty za kurs, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 5, przy czym jej wysokość 

nie może przekroczyć 500 zł; 

3)   wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki 

przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii; 

4)   szczegółowe warunki i tryb kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne 

w zakresie psychologii transportu oraz wzory dokumentów z tym związane. 

6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, uwzględnia się w szczególności: 

1)   znaczenie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii dla zmiany 

postaw kierujących pojazdami; 

2)   koszty rzeczowe i osobowe związane z przeprowadzaniem zajęć; 

3)   potrzebę ujednolicenia i usprawnienia procedur administracyjnych i ujednolicenia 

dokumentów związanych z kierowaniem na badania lekarskie lub badania psychologiczne 

w zakresie psychologii transportu; 

4)   potrzebę ujednolicenia dokumentów związanych z ukończeniem kursów reedukacyjnych. 

 

Art. 124. 

1. Osoby posiadające prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. obowiązane są 

dokonać ich wymiany, na prawa jazdy zgodne z nowym wzorem prawa jazdy określonym 

w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1. 
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2. Prawo jazdy zgodne z nowym wzorem wydaje się od dnia 19 stycznia 2013 r. 

3. Wymiana jest dokonywana na wniosek osoby zainteresowanej, po uiszczeniu opłaty za 

wymianę prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej, o których mowa w art. 10 ust. 1. 

4. Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 

stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra 

właściwego do spraw transportu lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza 

prawa jazdy. 

5. Prawa jazdy zgodne z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 100 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym wydaje się do 

dnia 18 stycznia 2013 r. 

6. Podlegające wymianie prawa jazdy, wydane na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 

r. - Prawo o ruchu drogowym oraz niniejszej ustawy, zachowują ważność w okresie, na 

jaki zostały wydane, nie dłużej niż do terminów wymiany ustalonych zgodnie z 

przepisami ust. 4, pod rygorem utraty ważności dokumentu. 

7. Dokonując wymiany prawa jazdy, właściwy organ, o którym mowa w art. 10, sprawdza 

zgodność danych zawartych w dokumencie z danymi znajdującymi się w centralnej 

ewidencji kierowców. 

8. Prawa jazdy oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem, o których mowa w art. 150 ust. 1 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, niewymienione przed 

dniem wejścia w życie ustawy, podlegają wymianie na zasadach określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 150 ust. 2 tej ustawy. 

9. Osobom w wieku od 13 do 18 lat ubiegającym się o uprawnienia do kierowania 

motorowerem do dnia 18 stycznia 2013 r. wydaje się kartę motorowerową określoną w 

przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

- Prawo o ruchu drogowym. 

[10. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   terminy wymiany praw jazdy, o których mowa w ust. 4; 

2)   sposób postępowania w przypadku stwierdzenia rozbieżności między danymi 

zawartymi w dokumencie prawa jazdy a danymi znajdującymi się w centralnej 

ewidencji kierowców.] 

<10. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, terminy 

wymiany praw jazdy, o których mowa w ust. 4.> 
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11. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 10, uwzględnia się: 

1)   zabezpieczenie sprawności przebiegu procesu wymiany praw jazdy; 

2)   konieczność właściwego ustalenia poszczególnych terminów wymiany praw jazdy 

biorąc pod uwagę faktyczną ilości dokumentów przewidzianych do wymiany; 

3)   konieczność zapewnienia aktualności wydawanych dokumentów odpowiednio do 

posiadanych uprawnień. 

<12. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia 

sposób postępowania w przypadku stwierdzenia rozbieżności między danymi 

zawartymi w dokumencie prawa jazdy a danymi znajdującymi się w centralnej 

ewidencji kierowców, uwzględniając konieczność zapewnienia aktualności 

wydawanych dokumentów odpowiednio do posiadanych uprawnień.> 

 

Art. 136. 

 1. W stosunku do osób, które dopuściły się naruszeń przepisów ruchu drogowego przed 

dniem 4 stycznia 2016 r. i naruszenia te skutkowały przekroczeniem liczby 24 punktów za 

naruszenia przepisów ruchu drogowego, a w przypadku kierowców, którzy dopuścili się 

tych naruszeń w okresie jednego roku od wydania po raz pierwszy prawa jazdy - liczby 20 

punktów, stosuje się tryb postępowania oraz skutki według stanu prawnego na dzień 

popełnienia naruszenia powodującego przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów. W 

tym celu Policja może przetwarzać dane zgromadzone w trybie art. 130 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. 

2. Naruszenia popełnione przed dniem 4 stycznia 2016 r. i odpowiadające im otrzymane 

punkty usuwa się z ewidencji z upływem roku od dnia naruszenia. 

3. Przekaz informacji dotyczących naruszeń popełnionych przed dniem 4 stycznia 2016 r. 

następuje według stanu prawnego na dzień popełnienia naruszenia. 

4. Kopie wpisów dotyczących naruszeń popełnionych przed dniem 4 stycznia 2016 r. 

zgromadzonych przez Policję w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu 

drogowego, o której mowa w art. 130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym, przenosi się do centralnej ewidencji kierowców. 

[5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze zarządzenia, sposób, tryb i 

terminy przekazania kopii wpisów, o których mowa w ust. 4 oraz sposób współdziałania w 

tym zakresie podmiotów prowadzących ewidencję kierowców naruszających przepisy 
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ruchu drogowego i centralną ewidencję kierowców, uwzględniając konieczność 

zapewnienia kompletności i poprawności przekazanych informacji i ciągłości dostępu.] 

<5. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i terminy 

przekazania kopii wpisów, o których mowa w ust. 4, oraz sposób współdziałania w 

tym zakresie podmiotów prowadzących ewidencję kierowców naruszających 

przepisy ruchu drogowego i centralną ewidencję kierowców, uwzględniając 

konieczność zapewnienia kompletności i poprawności przekazanych informacji i 

ciągłości dostępu.> 

Art. 138b. 

 1. 
(58)

 Organy właściwe prowadzące ewidencje, o których mowa odpowiednio w art. 33 ust. 1 

pkt 9, art. 38 ust. 2, art. 58 ust. 1 pkt 10, art. 77 ust. 1 pkt 5, art. 87 ust. 2 pkt 4, art. 117 

ust. 2 pkt 8 przekazują do centralnej ewidencji kierowców dane, zgromadzone do dnia 3 

stycznia 2016 r., w następującym zakresie: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   data i miejsce urodzenia; 

3)   numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i 

nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten 

dokument; 

4)   numer ewidencyjny odpowiednio wykładowcy, egzaminatora, lekarza, psychologa, 

instruktora techniki jazdy lub instruktora; 

5)   dane dotyczące uprawnień oraz dokumentów je stwierdzających; 

6)   data i przyczyna skreślenia z ewidencji; 

7)   data, do której nie może być dokonany kolejny wpis do ewidencji. 

1a. 
(59)

 Organy właściwe prowadzące ewidencje, o których mowa odpowiednio w art. 30 ust. 

1, art. 86 ust. 4, art. 116 ust. 4, i rejestry działalności regulowanej, o których mowa 

odpowiednio w art. 28 ust. 1, art. 85 ust. 1 i art. 114 ust. 1, przekazują do centralnej 

ewidencji kierowców dane, zgromadzone do dnia 3 stycznia 2016 r., w następującym 

zakresie: 

1)   nazwa; 

2)   adres siedziby; 

3)   numer ewidencyjny; 

4)   numer identyfikacyjny REGON; 
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5)   dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej; 

6)   data i przyczyna skreślenia z rejestru; 

7)   data, do której nie może być dokonany kolejny wpis do rejestru; 

8)   dane o wpisach i skreśleniach. 

[2. 
(60)

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób, 

tryb i terminy przekazania danych, o których mowa w ust. 1 i 1a, uwzględniając 

konieczność zapewnienia kompletności i poprawności przekazanych informacji i ciągłości 

dostępu.] 

<2. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób, tryb i terminy przekazania danych, o których mowa w ust. 1 i 1a, 

uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności i poprawności przekazanych 

informacji i ciągłości dostępu.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 

2015 r. poz. 636, z późn. zm.) 

Art. 15. 

 1. Tworzy się rejestr medyczny zwany Centralnym Wykazem Usługobiorców, zawierający 

dane dotyczące usługobiorców. 

2. Zakres danych o usługobiorcy gromadzonych w Centralnym Wykazie Usługobiorców 

obejmuje: 

1)   unikalny identyfikator usługobiorcy; 

2)   
(48)

 dane, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1 lit. a-d, g-r oraz u-x. 

3. 
(49)

 Dane do Centralnego Wykazu Usługobiorców, w zakresie określonym w art. 4 ust. 3 pkt 

1 lit. m-p oraz u, przekazują płatnicy, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a. 

4. 
(50)

 Dane do Centralnego Wykazu Usługobiorców, w zakresie określonym w art. 4 ust. 3 pkt 

1 lit. j-l oraz w, przekazują usługobiorcy. 

5. [Minister właściwy do spraw wewnętrznych, jako organ prowadzący rejestr PESEL, o 

którym mowa w przepisach o ewidencji ludności :] 

<Minister właściwy do spraw informatyzacji, jako organ prowadzący rejestr PESEL, o 

którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 

2015 r. poz. 388, 1337 i 1864):> 
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1)   przekazuje do Centralnego Wykazu Usługobiorców dane, w zakresie określonym w 

art. 4 ust. 3 pkt 1 lit. a-d, g, h oraz r; 

2)   zapewnia stały dostęp do danych, w zakresie określonym w art. 4 ust. 3 pkt 1 lit. a-d, 

g, h oraz r. 

6. Administratorem danych gromadzonych w Centralnym Wykazie Usługobiorców jest 

minister właściwy do spraw zdrowia. 

 

USTAWA z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr 

153, poz. 903 oraz z 2012 r. poz. 1456) 

 

Uwaga: 

użyte w art. 1 w pkt 3, w art. 3 w ust. 3, w art. 4 w ust. 3 i 4, w art. 14, w art. 16 w 

ust. 1 i 3, w art. 30 w ust. 3 w różnych przypadkach wyrazy „minister właściwy 

do spraw łączności” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach 

wyrazami „minister właściwy do spraw informatyzacji”. 

 

Art. 1. 

Art. 1. 

Ustawa określa: 

1)   sposób wdrożenia naziemnej telewizji cyfrowej; 

2)   obowiązki operatora multipleksu I i operatora multipleksu II; 

3)   obowiązki nadawców: Telewizji Polskiej S.A., Telewizji Polsat S.A., TVN S.A., Polskich 

Mediów S.A., Telewizji Puls Sp. z o.o., rozpowszechniających w dniu wejścia w życie 

ustawy program telewizyjny w sposób analogowy drogą rozsiewczą naziemną, oraz 

ministra właściwego do spraw łączności 

- w zakresie kampanii informacyjnej o telewizji cyfrowej. 

 

Art. 3. 

1. Wdrożenie naziemnej telewizji cyfrowej polega na: 

1)   równoczesnym rozpowszechnianiu, w okresie przejściowym, programów telewizyjnych w 

sposób analogowy i cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną; 

2)   zakończeniu rozpowszechniania programów telewizyjnych w sposób analogowy drogą 

rozsiewczą naziemną przez nadawców, o których mowa w art. 4 ust. 1. 
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2. Wdrożenia naziemnej telewizji cyfrowej dokonuje się na poszczególnych obszarach 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej "terytorium RP", zgodnie z 

terminami określonymi przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej 

"Prezesem UKE", nie później niż do dnia 31 lipca 2013 r. 

3. 
(1)

 Minister właściwy do spraw łączności może w roku 2013 przekazać ze środków budżetu 

państwa dotację celową dla jednostek telewizji publicznej, o których mowa w art. 26 ust. 

1 i 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 

226, z późn. zm.), z przeznaczeniem na odtworzenie sygnału analogowego w nadawaniu 

sygnału cyfrowego telewizji. 

Art. 4. 

1. Telewizja Polska S.A., rozpowszechniająca w dniu wejścia w życie ustawy w sposób 

analogowy drogą rozsiewczą naziemną programy telewizyjne: "Telewizja Polska I", 

"Telewizja Polska II" oraz regionalne programy telewizyjne, a także Telewizja Polsat 

S.A., TVN S.A., Polskie Media S.A., Telewizja Puls Sp. z o.o., rozpowszechniające w 

dniu wejścia w życie ustawy programy telewizyjne na podstawie koncesji na 

rozpowszechnianie tych programów w sposób analogowy drogą rozsiewczą naziemną, są 

obowiązani zaprzestać wykorzystywania częstotliwości w służbie radiodyfuzyjnej do tego 

wykorzystywanych, do dnia 31 lipca 2013 r., z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Nadawca rozpowszechniający w dniu wejścia w życie ustawy program, o którym mowa w 

ust. 1, jest obowiązany zaprzestać wykorzystywania częstotliwości w służbie 

radiodyfuzyjnej do tego wykorzystywanych, na poszczególnych obszarach terytorium RP, 

przed dniem 31 lipca 2013 r., jeżeli termin taki został określony przez Prezesa UKE na 

podstawie art. 3 ust. 2. 

3. Prezes UKE w przypadku zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia okresu przejściowego 

na poszczególnych obszarach terytorium RP niezwłocznie informuje o zmianach ministra 

właściwego do spraw łączności. 

4. Minister właściwy do spraw łączności oraz Prezes UKE zamieszczają w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej odpowiednio urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw łączności oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

informacje o terminach, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz obszarach terytorium RP, na 

których nadawca rozpowszechniający program telewizyjny w sposób analogowy drogą 

rozsiewczą naziemną, ma zaprzestać wykorzystywania częstotliwości w służbie 

radiodyfuzyjnej do tego wykorzystywanych. 
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Art. 14. 

 Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady 

Radiofonii i Telewizji, może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania 

dotyczące treści przekazów, o których mowa w art. 12 ust. 1, mając na względzie 

konieczność upowszechnienia informacji wymienionych w tym przepisie, w 

szczególności wśród osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku albo 

słuchu, oraz zapewnienie skutecznego wdrożenia telewizji cyfrowej na terytorium RP. 

 

Art. 16. 

 1. Minister właściwy do spraw łączności jest obowiązany do przeprowadzenia kampanii 

informacyjnej o naziemnej telewizji cyfrowej, obejmującej w szczególności: 

1)   popularyzowanie informacji związanych z odbiorem programu telewizyjnego w sposób 

cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną, w tym ich publikowanie w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra, 

2)   opracowywanie i wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę o odbiorze programu 

telewizyjnego w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną, w tym wydawanie broszur i 

ulotek, 

3)   zapewnienie bezpłatnej infolinii i strony internetowej w celu udzielania informacji, w 

szczególności o sposobie dostosowania odbiornika telewizyjnego do odbioru programu 

telewizyjnego w sposób cyfrowy, w tym odbioru programu telewizyjnego w sposób 

cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną 

- z uwzględnieniem użytkowników o specjalnych potrzebach, w szczególności osób 

niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku albo słuchu. 

2. Kampania informacyjna, o której mowa w ust. 1, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie 

ustawy i jest prowadzona do dnia 31 lipca 2013 r. 

3. Minister właściwy do spraw łączności z dniem wejścia w życie ustawy ogłasza w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego 

ministra numer bezpłatnej infolinii i adres strony internetowej, o których mowa w ust. 1 

pkt 3. 

Art. 30. 
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1. 
(2)

 W latach 2013-2022 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem 

finansowym ustawy wynosi 32.551 tys. zł, z tym że w: 

1)   2013 r. - 32 551 tys. zł; 

2)   latach 2014-2022 - 0 zł. 

2. W przypadku zagrożenia przekroczenia na dany rok budżetowy maksymalnego limitu 

wydatków, o którym mowa w ust. 1, zastosowany zostanie mechanizm korygujący 

polegający na ograniczeniu form kampanii informacyjnej o telewizji cyfrowej. 

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitów wydatków, o których 

mowa w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, jest 

minister właściwy do spraw łączności. 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) 

 

Art. 33. 

1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z 

zasadami gospodarki odpadami, o których mowa w art. 16-31, w tym do prowadzenia 

procesów przetwarzania odpadów w taki sposób, aby procesy te oraz powstające w ich 

wyniku odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, 

a także w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami gospodarki 

odpadami. 

[2. Ministrowie właściwi do spraw: budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa, gospodarki, gospodarki morskiej, łączności, 

rolnictwa, transportu, wewnętrznych, zdrowia oraz Minister Obrony Narodowej, w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, każdy w zakresie swojego 

działania, mogą określić, w drodze rozporządzeń, szczegółowy sposób postępowania z 

niektórymi rodzajami odpadów, z wyłączeniem wymagań dla prowadzenia procesów 

przetwarzania, kierując się potrzebą zapewniania prawidłowego postępowania z 

odpadami.] 

<2. Ministrowie właściwi do spraw: budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa, gospodarki, gospodarki morskiej, łączności, 

informatyzacji, rolnictwa, transportu, wewnętrznych, zdrowia oraz Minister Obrony 
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Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, każdy w 

zakresie swojego działania, mogą określić, w drodze rozporządzeń, szczegółowy 

sposób postępowania z niektórymi rodzajami odpadów, z wyłączeniem wymagań dla 

prowadzenia procesów przetwarzania, kierując się potrzebą zapewniania 

prawidłowego postępowania z odpadami.> 

3. 
(14)

 Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, 

wymagania dla określonych procesów przetwarzania lub dla instalacji do przetwarzania 

odpadów, z wyjątkiem składowania na składowiskach odpadów i termicznego 

przekształcania w spalarniach odpadów lub współspalarniach odpadów, oraz wymagania 

dla odpadów powstających w wyniku tych procesów, kierując się zapobieganiem 

zagrożeniom dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także zapobieganiem 

nieprawidłowościom przy przetwarzaniu odpadów. 

4. 
(15)

 Minister właściwy do spraw środowiska, wydając rozporządzenie, o którym mowa w 

ust. 3, może uwzględnić również wymagania tylko dla określonego rodzaju lub rodzajów 

odpadów. 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o europejskiej inicjatywie obywatelskiej (Dz. U. poz. 

575) 

Art. 2. 

[Minister właściwy do spraw wewnętrznych jest organem właściwym w sprawach:] 

<Minister właściwy do spraw informatyzacji jest organem właściwym w sprawach:> 

1)   wydawania certyfikatu, o którym mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 211/2011; 

2)   koordynowania procesu weryfikacji deklaracji poparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 

rozporządzenia (UE) nr 211/2011; 

3)   dostarczania certyfikatu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 211/2011. 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (Dz. U. poz. 1533) 

 

Art. 14. 
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 1. W skład Rady Agencji wchodzą przedstawiciele administracji rządowej powołani zgodnie 

z ust. 2 oraz po 4 przedstawicieli nauki i przemysłu, o uznanych osiągnięciach naukowych 

lub gospodarczych wybranych z uwagi na wiedzę merytoryczną i kompetencje w 

dziedzinach aktywności Agencji. 

2. Prezes Rady Ministrów powołuje do członkostwa w Radzie Agencji po jednym 

przedstawicielu: 

1)   Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - z własnej inicjatywy, 

2)   ministra właściwego do spraw gospodarki - na jego wniosek, 

3)   ministra właściwego do spraw obrony narodowej - na jego wniosek, 

4)   ministra właściwego do spraw nauki - na jego wniosek, 

5)   ministra właściwego do spraw zagranicznych - na jego wniosek, 

6)   ministra właściwego do spraw wewnętrznych - na jego wniosek, 

7)   ministra właściwego do spraw administracji publicznej - na jego wniosek, 

<7a) ministra właściwego do spraw informatyzacji – na jego wniosek,> 

8)   ministra właściwego do spraw rolnictwa - na jego wniosek, 

9)   ministra właściwego do spraw środowiska - na jego wniosek 

- pełniących funkcję co najmniej na szczeblu dyrektora departamentu oraz posiadających 

wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Agencji. 

3. Powołanie członków, o których mowa w ust. 2, następuje nie później niż w terminie 3 

miesięcy od dnia zakończenia kadencji poprzedniego członka. 

4. Prezes Rady Ministrów powołuje do członkostwa w Radzie Agencji po 4 członków - 

przedstawicieli nauki i przemysłu z osób rekomendowanych przez Prezesa Polskiej 

Akademii Nauk w porozumieniu z Komitetem Badań Kosmicznych i Satelitarnych oraz 

ministra właściwego do spraw gospodarki spośród przedsiębiorców prowadzących 

działalność w zakresie technologii satelitarnych będących kontraktorami Europejskiej 

Agencji Kosmicznej. 

5. Powołanie członków, o których mowa w ust. 2 i 4, następuje w terminie 3 miesięcy od dnia 

zakończenia kadencji poprzedniego członka. 

6. Prezes Rady Ministrów powołuje członków Rady Agencji spośród osób, które: 

1)   są obywatelami polskimi; 

2)   korzystają z pełni praw publicznych; 



- 174 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3)   nie były karane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przekupstwa lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych; 

4)   posiadają wiedzę i autorytet dające rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady Agencji. 

7. Kadencja każdego członka Rady Agencji trwa 5 lat i rozpoczyna się: 

1)   z dniem powołania przedstawiciela, o którym mowa w ust. 2, do członkostwa w Radzie 

Agencji; 

2)   z dniem powołania przedstawiciela, o którym mowa w ust. 4, do członkostwa w Radzie 

Agencji. 

8. Członkostwo w Radzie Agencji wygasa w przypadku upływu kadencji członka Rady 

Agencji, śmierci członka Rady Agencji, jego odwołania albo rezygnacji. Prezes Rady 

Ministrów odwołuje członka Rady Agencji: 

1)   o którym mowa w ust. 2 - na wniosek organu, który go wyznaczył; 

2)   o którym mowa w ust. 4 - na wniosek Przewodniczącego Rady Agencji. 

9. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady Agencji w przypadku: 

1)   niewykonywania obowiązków członka Rady Agencji; 

2)   utraty autorytetu dającego rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady Agencji; 

3)   choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji członka Rady Agencji. 

10. Członek Rady Agencji może być wybrany na maksymalnie 2 kadencje. 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1741, z późn. zm.) 

Art. 5. 

[1. Rejestr stanu cywilnego jest prowadzony przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, w systemie teleinformatycznym.] 

<1. Rejestr stanu cywilnego jest prowadzony przez ministra właściwego do spraw 

informatyzacji, w systemie teleinformatycznym.> 

2. Wpisu w rejestrze stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego lub 

zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego. 
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[3. Dostęp do rejestru stanu cywilnego mają minister właściwy do spraw wewnętrznych, 

kierownik urzędu stanu cywilnego, zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego oraz, w 

zakresie sprawowanego nadzoru - wojewoda.] 

<3. Dostęp do rejestru stanu cywilnego mają minister właściwy do spraw informatyzacji, 

minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierownik urzędu stanu cywilnego, 

zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego oraz w zakresie sprawowanego nadzoru 

– wojewoda.> 

Uwaga: 

użyte w art. 19 w ust. 3 i w art. 145 w ust. 12, w różnym przypadku, 

wyrazy [minister właściwy do spraw wewnętrznych] zastępuje się 

użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <minister właściwy do 

spraw informatyzacji>. 

 

Art. 19. 

1. Akty stanu cywilnego oznacza się w rejestrze stanu cywilnego oddzielnie dla każdego 

rodzaju zdarzenia: urodzenia, małżeństwa albo zgonu, i odrębnie dla każdego roku 

kalendarzowego. 

2. W rejestrze stanu cywilnego prowadzi się rejestr uznań, w którym gromadzi się: 

1)   nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia matki dziecka oraz 

mężczyzny uznającego ojcostwo, numery tych osób w Powszechnym Elektronicznym 

Systemie Ewidencji Ludności, zwanym dalej "PESEL", jeżeli zostały nadane; 

2)   nazwisko, imię (imiona), płeć, datę i miejsce urodzenia dziecka, jeżeli uznanie ojcostwa 

następuje po sporządzeniu aktu urodzenia, oraz numer PESEL dziecka, jeżeli został 

nadany; 

3)   datę i miejsce urodzenia oraz płeć dziecka, jeżeli uznanie ojcostwa następuje przed 

sporządzeniem aktu urodzenia, a po urodzeniu się dziecka; 

4)   informację, że oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa zostało przyjęte przed 

urodzeniem się dziecka; 

4a)  
(2)

 informację, że oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa zostało złożone przed 

przeniesieniem do organizmu kobiety komórek rozrodczych pochodzących od 

anonimowego dawcy albo zarodka powstałego z komórek rozrodczych pochodzących od 

anonimowego dawcy albo z dawstwa zarodka; 
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5)   datę śmierci dziecka oraz informację o dacie powzięcia przez mężczyznę uznającego 

ojcostwo wiadomości o śmierci dziecka, jeżeli uznanie ojcostwa następuje po śmierci 

dziecka; 

6)   oznaczenie aktu urodzenia dziecka i urzędu stanu cywilnego, w którym został on 

sporządzony, lub oznaczenie aktu zgonu dziecka oraz urzędu stanu cywilnego, w którym 

został on sporządzony, jeżeli są znane; 

7)   datę złożenia przez mężczyznę oświadczenia, że dziecko pochodzi od niego; 

8)   datę złożenia przez matkę dziecka oświadczenia, że mężczyzna, który złożył 

oświadczenie, jest ojcem dziecka; 

9)   datę odmowy przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa; 

10)  nazwisko i imię kierownika urzędu stanu cywilnego albo konsula przyjmującego 

oświadczenie lub odmawiającego przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa 

dziecka. 

2a. 
(3)

 Informacja, o której mowa w ust. 2 pkt 4a, podlega usunięciu z rejestru, jeżeli w ciągu 

dwóch lat od dnia przyjęcia oświadczenia złożonego przez mężczyznę koniecznego do 

uznania ojcostwa dziecko się nie urodziło. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzący rejestr stanu cywilnego zapewnia 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego możliwość realizacji zadań wynikających z art. 

35 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.). 

 

Art. 27. 

1. Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego zabezpiecza się przed uszkodzeniem, 

zniszczeniem, utratą oraz przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. 

2. Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego niesporządzone w formie dokumentu 

elektronicznego przechowuje się w archiwum urzędu stanu cywilnego, w miejscu 

zapewniającym ich zabezpieczenie, a w razie potrzeby poddaje się konserwacji. 

3. Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego niesporządzone w formie dokumentu 

elektronicznego mogą być wynoszone poza urząd stanu cywilnego za zgodą wojewody 

wyrażoną w drodze postanowienia lub w przypadku niebezpieczeństwa zagrażającego tym 

aktom. 

4. [Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób:] 
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 <Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób:> 

1)   prowadzenia rejestru stanu cywilnego, 

2)   oznaczania w rejestrze stanu cywilnego aktów stanu cywilnego, 

3)   prowadzenia akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, 

4)   zabezpieczania akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego niesporządzonych w 

formie dokumentu elektronicznego w przypadku, o którym mowa w ust. 3 

-   uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności danych zawartych w rejestrze 

stanu cywilnego i ich przejrzystości, sprawnego funkcjonowania rejestru stanu 

cywilnego, ochrony danych osobowych i mając na względzie szczególny charakter akt 

zbiorowych rejestracji stanu cywilnego. 

 

Art. 33. 

[Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:] 

<Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia:> 

1)   wzory, w tym w formie dokumentu elektronicznego: 

a)  odpisów zupełnych aktu urodzenia, aktu małżeństwa i aktu zgonu, 

b)  odpisu zupełnego aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości, 

c)  odpisów skróconych aktu urodzenia, aktu małżeństwa i aktu zgonu, 

d)  odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, 

2)   wzory protokołów: 

a)  zgłoszenia urodzenia, 

b)  uznania ojcostwa, 

c)  przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, 

d)  przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego 

przed zawarciem małżeństwa, 

e)  zgłoszenia zgonu, 

f)  przyjęcia oświadczeń, o których mowa w art. 88 § 3 Kodeksu rodzinnego i 

opiekuńczego, 

g)  przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie 

nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko, 

h)  przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia lub imion, 
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3)   wzory: 

a)  zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa, 

b)  zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, 

c)  zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński 

zostały złożone w obecności duchownego, 

d)  zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć 

małżeństwo, 

e)  zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego 

danych dotyczących wskazanej osoby, w tym w formie dokumentu elektronicznego, 

f)  wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym, w tym w formie dokumentu 

elektronicznego, 

g)  zaświadczenia o stanie cywilnym, w tym w formie dokumentu elektronicznego, 

4)   wzór zapewnienia, że osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo nie wiedzą o istnieniu 

okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa 

-   uwzględniając zakres danych wymaganych do sporządzenia aktu urodzenia, aktu 

małżeństwa i aktu zgonu oraz ich odpisów, danych koniecznych do uznania ojcostwa, 

informacji i danych zamieszczanych w protokołach, oświadczeniach, zaświadczeniach 

lub zapewnieniu, umożliwiających sporządzanie aktów stanu cywilnego. 

 

Art. 54. 

 1. Kartę urodzenia przekazuje się kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do 

sporządzenia aktu urodzenia w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. 

2. Karta urodzenia zawiera: 

1)   nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia oraz numer 

PESEL matki dziecka, jeżeli został nadany; 

2)   miejsce, datę i godzinę urodzenia dziecka; 

3)   płeć. 

3. Karta martwego urodzenia zawiera dane wymagane w karcie urodzenia oraz 

informację, że dziecko urodziło się martwe. Kartę martwego urodzenia przekazuje się 

kierownikowi urzędu stanu cywilnego w terminie jednego dnia od dnia jej 

sporządzenia. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie płci dziecka, karty martwego urodzenia 

nie przekazuje się. 
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4. Karta urodzenia i karta martwego urodzenia są przekazywane kierownikowi urzędu 

stanu cywilnego w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. 

[5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty 

urodzenia oraz wzór karty martwego urodzenia, sporządzanych w formie dokumentu 

elektronicznego, uwzględniając przejrzystość i kompletność wymaganych danych.] 

<5. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty urodzenia 

oraz wzór karty martwego urodzenia, sporządzanych w formie dokumentu 

elektronicznego, uwzględniając przejrzystość i kompletność wymaganych 

danych.> 

Art. 114. 

W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 

r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarz następuje po przedstawieniu 

dokumentów określonych w art. 11 ust. 4b i 9."; 

2)   w art. 11: 

a)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3e w brzmieniu: 

"3a. Karta zgonu składa się z trzech części przeznaczonych: 

1)   do zarejestrowania zgonu; 

2)   dla administracji cmentarza; 

3)   dla potrzeb statystyki publicznej. 

3b. Karta zgonu w części przeznaczonej do zarejestrowania zgonu zawiera, jeżeli są 

znane: 

1)   nazwisko, nazwisko rodowe, imię (imiona) osoby zmarłej, numer Powszechnego 

Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku jego braku - 

rodzaj i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

2)   datę, godzinę i miejsce zgonu albo datę, godzinę i miejsce znalezienia zwłok; 

3)   datę oraz miejsce urodzenia osoby zmarłej; 

4)   płeć osoby zmarłej. 



- 180 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3c. Karta zgonu w części przeznaczonej dla administracji cmentarza w celu pochowania 

zwłok zawiera: 

1)   nazwisko, nazwisko rodowe i imię (imiona) osoby zmarłej; 

2)   stan cywilny osoby zmarłej; 

3)   datę i miejsce zgonu; 

4)   datę i miejsce urodzenia osoby zmarłej; 

5)   imiona i nazwiska rodziców osoby zmarłej; 

6)   informację, czy zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej; 

7)   adnotację o zarejestrowaniu zgonu lub zgłoszeniu zgonu. 

3d. Karta zgonu w części przeznaczonej dla potrzeb statystyki publicznej zawiera: 

1)   miejsce zamieszkania zmarłego, w tym okres przebywania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy, o ile są znane; 

2)   wykształcenie zmarłego; 

3)   informacje o zgonie, w tym przyczynę zgonu, oraz o osobie stwierdzającej przyczynę 

zgonu, a w przypadku dziecka do roku życia: 

a)   godzinę urodzenia, 

b)   informacje o stanie jego zdrowia: długość, ciężar ciała, punkty w skali Apgar, 

c)   informacje o ciąży i porodzie: okres trwania ciąży, wielorakość porodu, liczbę dzieci 

urodzonych przez matkę. 

3e. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, przetwarzają i przekazują, dla potrzeb 

statystyki publicznej, dane zawarte w karcie zgonu w części, o której mowa w ust. 3d, 

służbom statystyki publicznej.", 

b)  ust. 4 i 4a otrzymują brzmienie: 

"4. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 stwierdzają zgon i jego przyczyny, a następnie 

wypełniają wydawaną w tym celu kartę zgonu. Karta zgonu jest wydawana 

podmiotom, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, w jednym egzemplarzu. 

4a. Podmiot, któremu zostanie wydana karta zgonu, przedkłada ją kierownikowi urzędu 

stanu cywilnego, który uzupełnia ją wraz z adnotacją o zarejestrowaniu zgonu w 

rejestrze stanu cywilnego lub adnotacją o zgłoszeniu zgonu, jeżeli z powodu 

niedostępności rejestru nie jest możliwe zarejestrowanie zgonu w dniu jego 

zgłoszenia.", 

c)  po ust. 4a dodaje się ust. 4b i 4c w brzmieniu: 
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"4b. Podmiot, któremu została wydana karta zgonu, przekazuje część karty zgonu, 

zawierającą nazwisko, nazwisko rodowe, imię (imiona) osoby zmarłej, stan cywilny 

osoby zmarłej, datę i miejsce zgonu, datę i miejsce urodzenia osoby zmarłej, imiona i 

nazwiska rodziców osoby zmarłej, informację, czy zgon nastąpił w wyniku choroby 

zakaźnej, oraz zawierającą adnotację o zarejestrowaniu zgonu lub zgłoszeniu zgonu, 

administracji cmentarza w celu pochowania zwłok. 

[4c. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty zgonu, w tym 

sporządzanej w formie dokumentu elektronicznego oraz sposób jej wypełnienia, 

uwzględniając zakres danych konieczny do sporządzenia aktu zgonu i do umożliwienia 

pochówku osoby zmarłej oraz zakres danych wymaganych dla potrzeb statystyki 

publicznej.",] 

<4c. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, 

w drodze rozporządzenia, wzór karty zgonu, w tym sporządzanej w formie 

dokumentu elektronicznego oraz sposób jej wypełnienia, uwzględniając zakres 

danych konieczny do sporządzenia aktu zgonu i do umożliwienia pochówku 

osoby zmarłej oraz zakres danych wymaganych dla potrzeb statystyki 

publicznej.> 

d)  uchyla się ust. 5, 

e)  ust. 5a otrzymuje brzmienie: 

"5a. W przypadku dziecka martwo urodzonego, bez względu na czas trwania ciąży, dla 

którego, na wniosek osoby uprawnionej do pochowania, o której mowa w art. 10 ust. 

1, sporządzono kartę zgonu, w celu pochowania zwłok nie jest wymagana adnotacja 

urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.", 

f)  po ust. 5a dodaje się ust. 5b w brzmieniu: 

"5b. Jeżeli w związku z niedostępnością rejestru stanu cywilnego zgon nie został 

zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia, zgłaszający zgon składa administracji 

cmentarza, niezwłocznie po otrzymaniu, odpis skrócony aktu zgonu lub odpis zupełny 

aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości.", 

g)  ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

"7. Lekarze stwierdzający zgon i jego przyczyny obowiązani są, dla potrzeb statystyki 

publicznej, udzielać na żądanie właściwych organów wyjaśnień odnoszących się do 
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faktu zgonu i jego przyczyny. Jeżeli zmarły pozostawał podczas ostatniej choroby pod 

opieką lekarską, wyjaśnienia powinny również dotyczyć przebiegu tej choroby. 

Wyjaśnienia te stanowią tajemnicę prawnie chronioną i mogą być wykorzystywane 

tylko dla potrzeb statystyki publicznej oraz w postępowaniu sądowym.". 

 

Art. 126. 

1. Jeżeli w akcie stanu cywilnego sporządzonym na podstawie przepisów 

dotychczasowych jest wpisana wzmianka dodatkowa o nadaniu imienia dziecku z 

urzędu, dokonując przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego, 

informację wynikającą z treści wzmianki dodatkowej zamieszcza się jako adnotację. 

[2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

przenoszenia aktów stanu cywilnego sporządzonych na podstawie przepisów 

dotychczasowych do rejestru stanu cywilnego uwzględniając potrzebę zachowania 

integralności dotychczasowych aktów stanu cywilnego.] 

<2. Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

przenoszenia aktów stanu cywilnego sporządzonych na podstawie przepisów 

dotychczasowych do rejestru stanu cywilnego uwzględniając potrzebę 

zachowania integralności dotychczasowych aktów stanu cywilnego.> 

 

Art. 144. 

1. Do dnia 1 stycznia 2018 r. karta urodzenia, o której mowa w art. 54 ust. 1, zawiera 

oprócz danych, o których mowa w art. 54 ust. 2: 

1)   informacje o stanie zdrowia dziecka: długość, ciężar ciała, punkty w skali Apgar; 

2)   informacje o ciąży i porodzie: okres trwania ciąży, wielorakość i miejsce porodu; 

3)   dane o poprzednich ciążach i porodach matki dziecka: 

a)  liczbę dzieci urodzonych przez matkę, w tym żywo urodzonych lub martwo 

urodzonych, 

b)  datę poprzedniego porodu, 

c)  żywotność poprzedniego dziecka; 

4)   miejsce zamieszkania rodziców dziecka, w tym okres ich przebywania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy, o ile są znane, oraz wykształcenie 

rodziców dziecka, pozyskiwane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. 
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2. Do dnia 1 stycznia 2018 r. karta martwego urodzenia, o której mowa w art. 54 ust. 3, 

zawiera oprócz danych, o których mowa w art. 54 ust. 2 i 3, czas zgonu płodu i 

przyczynę zgonu, jeżeli została stwierdzona. 

3. Do dnia 1 stycznia 2018 r. karta zgonu zawiera oprócz danych, o których mowa w art. 

11 ust. 3b i 3c ustawy zmienianej w art. 114, jeżeli są znane: 

1)   informacje o miejscu zgonu, jego przyczynach, osobie stwierdzającej przyczyny 

zgonu oraz sposobie stwierdzenia przyczyn zgonu; 

2)   w przypadku dziecka do roku życia: 

a)  godzinę urodzenia, informacje o stanie jego zdrowia w chwili urodzenia: długość, 

ciężar ciała, punkty w skali Apgar, 

b)  informacje o przebiegu ciąży i porodzie: okres trwania ciąży, wielorakość porodu oraz 

liczbę dzieci urodzonych przez matkę; 

3)   nazwę podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz nazwisko i imię (imiona) 

sporządzającego kartę zgonu; 

4)   wykształcenie zmarłego; 

5)   miejsce zamieszkania zmarłego, w tym okres przebywania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy. 

4. Dane, o których mowa w ust. 1-3, są przetwarzane, dla potrzeb statystyki publicznej, 

przez kierownika urzędu stanu cywilnego i przesyłane służbom statystyki publicznej. 

5. Do dnia 1 stycznia 2018 r. karta urodzenia i karta martwego urodzenia mogą zostać 

przekazane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w formie dokumentu 

elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

[6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty 

urodzenia, o której mowa w ust. 1, oraz wzór karty martwego urodzenia, o której 

mowa w ust. 2, w tym sporządzanych w formie dokumentów elektronicznych, 

uwzględniając przejrzystość i kompletność wymaganych danych. 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty zgonu, o której mowa w 

ust. 3, w tym sporządzanej w formie dokumentu elektronicznego, uwzględniając zakres 

danych konieczny do sporządzenia aktu zgonu oraz umożliwienia pochówku osoby 

zmarłej.] 
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<6. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty urodzenia, o 

której mowa w ust. 1, oraz wzór karty martwego urodzenia, o której mowa w ust. 

2, w tym sporządzanych w formie dokumentów elektronicznych, uwzględniając 

przejrzystość i kompletność wymaganych danych. 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w 

drodze rozporządzenia, wzór karty zgonu, o której mowa w ust. 3, w tym 

sporządzanej w formie dokumentu elektronicznego, uwzględniając zakres 

danych konieczny do sporządzenia aktu zgonu oraz umożliwienia pochówku 

osoby zmarłej.> 

Art. 145. 

1. Przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy kierownik urzędu 

stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego, może na podstawie 

przepisów dotychczasowych: 

1)   sporządzać akty stanu cywilnego w księgach stanu cywilnego w oparciu o dokumenty 

określone w niniejszej ustawie, 

2)   zamieszczać wzmianki w aktach stanu cywilnego i przypiski przy aktach stanu 

cywilnego sporządzonych w księgach stanu cywilnego, 

3)   wydawać z ksiąg stanu cywilnego odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego 

oraz zaświadczenia, 

4)   wydawać zaświadczenia stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa 

zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 

oraz zaświadczenia stwierdzające, że obywatel polski lub zamieszkały na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, 

zgodnie z polskim prawem, może zawrzeć małżeństwo 

-   nie dłużej niż do czasu przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego. 

2. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który na zasadach określonych w ust. 1 sporządził 

akt stanu cywilnego albo zamieścił wzmiankę w akcie stanu cywilnego skutkującą 

koniecznością zamieszczenia wzmianki w innym akcie lub zamieszczenia przypisku 

przy innym akcie stanu cywilnego tej samej osoby, przekazuje odpis aktu stanu 

cywilnego właściwemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego w terminie jednego 

dnia roboczego od dnia dokonania wpisu w księdze stanu cywilnego. 
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3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, kierownik urzędu stanu cywilnego, który 

otrzymał odpis aktu stanu cywilnego, a prowadzi rejestrację stanu cywilnego na 

zasadach określonych w niniejszej ustawie, dołącza do aktu stanu cywilnego 

wzmiankę lub zamieszcza przypisek przy akcie w rejestrze stanu cywilnego. 

4. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu lub zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego został 

złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu 

cywilnego, z której ma być wydany odpis lub zaświadczenie, a prowadzi rejestrację 

stanu cywilnego na podstawie ust. 1, kierownik ten przekazuje wniosek do 

właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego w terminie jednego dnia roboczego od 

dnia złożenia wniosku. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, kierownik urzędu stanu cywilnego, któremu 

przekazano wniosek, sporządza odpis aktu stanu cywilnego lub wydaje zaświadczenie 

w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Odpis lub 

zaświadczenie przekazuje na adres wskazany przez wnioskodawcę. 

6. W sprawach rejestracji urodzenia, małżeństwa oraz wydawania zaświadczeń, o których 

mowa w ust. 1 pkt 4, dokonywanych na podstawie ust. 1, nie wymaga się 

przedstawiania albo składania odpisów aktów stanu cywilnego. Jeżeli kierownik 

urzędu stanu cywilnego nie przechowuje księgi stanu cywilnego, w której 

sporządzono akt stanu cywilnego niezbędny do dokonania rejestracji lub wydania 

zaświadczenia, występuje do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego o 

przekazanie odpisu aktu stanu cywilnego. Kierownik urzędu stanu cywilnego, do 

którego wystąpiono o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, niezwłocznie przekazuje 

sporządzony odpis aktu stanu cywilnego kierownikowi urzędu stanu cywilnego, który 

o taki odpis wystąpił. 

7. Przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy kierownik urzędu 

stanu cywilnego może dokonywać wpisów dotyczących uznania ojcostwa w księdze 

stanu cywilnego prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych w oparciu o 

dokumenty określone w niniejszej ustawie. 

8. 
(7)

 Wpisy dotyczące uznania ojcostwa dokonane w księgach stanu cywilnego na 

podstawie przepisów dotychczasowych w okresie od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 31 

sierpnia 2015 r. podlegają przeniesieniu do rejestru uznań nie później niż do dnia 31 

grudnia 2015 r., o ile wcześniej nie sporządzono w rejestrze stanu cywilnego aktu 

urodzenia dla dziecka uznanego. 
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9. Jeżeli wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z 

dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, w brzmieniu nadanym 

przez art. 120 niniejszej ustawy, złożono do kierownika urzędu stanu cywilnego, który 

nie przechowuje księgi stanu cywilnego, w której sporządzono akt niezbędny do 

dokonania czynności, kierownik ten występuje w terminie jednego dnia roboczego od 

dnia złożenia wniosku do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego o 

przekazanie odpisu aktu. Ust. 6 zdanie drugie stosuje się. 

10. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję o zmianie imienia lub 

nazwiska przesyła ją, w formie papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), do kierownika urzędu 

stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa wnioskodawcy, a 

jeżeli zmiana rozciąga się na małoletnie dzieci - również do kierownika urzędu stanu 

cywilnego, który sporządził akty urodzenia dzieci. 

11. Z opłaty skarbowej, o której mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej, zwolnione są trzy odpisy aktu stanu cywilnego wydawane na zasadach 

określonych w ust. 1, po sporządzeniu aktu stanu cywilnego w księdze stanu 

cywilnego. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 podlegają opłacie 

skarbowej w wysokości obowiązującej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

12. Kierownik urzędu stanu cywilnego który, na zasadach określonych w ust. 1, 

sporządził akt urodzenia lub dokonał w nim zmian skutkujących zmianą numeru 

PESEL, przekazuje do ministra właściwego do spraw wewnętrznych dane niezbędne 

do nadania lub zmiany numeru PESEL. Przekazanie odbywa się przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia uzyskania tych danych. W 

przypadku braku możliwości przekazania danych przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, dane przekazuje się w formie papierowej w terminie nie 

dłuższym niż 4 dni robocze od dnia ich uzyskania. 

13. 
(8)

 Akty stanu cywilnego, które zostały sporządzone lub w których zamieszczono 

wzmianki lub przy których zamieszczono przypiski na podstawie przepisów 

dotychczasowych w okresie od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r., 
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podlegają przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego nie później niż do dnia 31 grudnia 

2015 r. 

14. Przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy kierownik urzędu 

stanu cywilnego może wydawać zaświadczenia o stanie cywilnym na zasadach 

określonych w niniejszej ustawie, nie stosując blankietów, o których mowa w art. 34. 

 

[Art. 146. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych po 2 latach obowiązywania niniejszej ustawy, 

w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r., przeprowadzi analizę wpływu rozwiązań 

przyjętych w ustawie na funkcjonowanie urzędów stanu cywilnego. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przedstawi Radzie Ministrów oraz 

wojewodom informację o wyniku analizy, o której mowa w ust. 1, w terminie miesiąca 

od dnia sporządzenia analizy.] 

<Art. 146. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych i minister właściwy do spraw 

informatyzacji po 2 latach obowiązywania niniejszej ustawy, w terminie do dnia 

30 kwietnia 2017 r., przeprowadzą analizę wpływu rozwiązań przyjętych w 

ustawie na funkcjonowanie urzędów stanu cywilnego. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych i minister właściwy do spraw 

informatyzacji przedstawią Radzie Ministrów oraz wojewodom informację o 

wyniku analizy, o której mowa w ust. 1, w terminie miesiąca od dnia 

sporządzenia analizy.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. poz. 1272) 

 

Art. 13. 

1. Tworzy się Komitet Konsultacyjny jako organ doradczy organu kontroli. 

2. Do zadań Komitetu Konsultacyjnego należy przedstawianie rekomendacji w zakresie 

zasadności zgłoszenia sprzeciwu. 

3. W skład Komitetu Konsultacyjnego wchodzą przedstawiciele: 

1)   ministra właściwego do spraw zagranicznych; 
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2)   Ministra Obrony Narodowej; 

3)   ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 

4)   ministra właściwego do spraw gospodarki; 

5)   ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa; 

6)   ministra właściwego do spraw środowiska; 

7)   ministra właściwego do spraw rolnictwa; 

8)   ministra właściwego do spraw administracji publicznej; 

9)   ministra właściwego do spraw transportu; 

[10)  ministra właściwego do spraw łączności;] 

<10) ministra właściwego do spraw informatyzacji;> 

11)  Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

12)  Szefa Agencji Wywiadu; 

13)  Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa; 

14)  Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

15)  Szefa Służby Wywiadu Wojskowego; 

16)  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

17)  Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

4. Członkiem Komitetu Konsultacyjnego może być osoba, która posiada poświadczenie 

bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli 

"tajne". 

5. Członków Komitetu Konsultacyjnego powołuje i odwołuje organ kontroli, wskazując 

jednocześnie Przewodniczącego Komitetu Konsultacyjnego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273) 

 

Uwaga: 

użyte w art. 1 w pkt 6 w lit. b, w pkt 7 w zakresie art. 80b ust. 2, w pkt 8 w 

zakresie art. 80ba ust. 6, w zakresie art. 80bb ust. 4, w zakresie art. 80bd ust. 4, 

w zakresie art. 80bg i art. 80bh ust. 9, w pkt 9 w zakresie art. 80c ust. 6, w pkt 

10 w zakresie art. 80cb ust. 3, w zakresie art. 80cd ust. 1, w zakresie art. 80cf i 
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art. 80ch ust. 4, w pkt 16 w lit. b, w pkt 17 w zakresie art. 100aa ust. 8, w 

zakresie art. 100ac ust. 5, w zakresie art. 100ad ust. 4, w zakresie art. 100af ust. 

4, w zakresie art. 100ah ust. 5, w zakresie art. 100aj ust. 3, w zakresie art. 100al 

ust. 1, w zakresie art. 100an, w zakresie art. 100ap ust. 4 i art. 100aq, w pkt 19 

w zakresie art. 100f ust. 2 i 3, w zakresie art. 100g ust. 6, w zakresie art. 100h 

ust. 4, w zakresie art. 100i ust. 4 i art. 100k ust. 3 w różnym przypadku, wyrazy 

[minister właściwy do spraw wewnętrznych] zastępuje się użytymi w 

odpowiednim przypadku wyrazami <minister właściwy do spraw 

informatyzacji>. 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 

z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 2: 

a)  pkt 1a i 1b otrzymują brzmienie: 

"1a)  droga publiczna - drogę w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870); 

1b)  droga wewnętrzna - drogę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych;", 

b)  po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu: 

"21a)  profil kandydata na kierowcę - profil kandydata na kierowcę w rozumieniu art. 2 pkt 3 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155 , z późn. 

zm.);"; 

2)   w art. 75 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, zalegalizowane tablice (tablica) rejestracyjne i 

nalepka kontrolna oraz ich wtórniki są wydawane za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty 

ewidencyjnej. Opłatę oraz opłatę ewidencyjną pobiera organ dokonujący rejestracji."; 

3)   w art. 75a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Produkcja tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników jest działalnością regulowaną w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców 

produkujących tablice rejestracyjne, zwanego dalej "rejestrem". Ilekroć w przepisie 
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niniejszym oraz w art. 75aa-75d jest mowa o tablicach rejestracyjnych, należy przez to 

rozumieć także ich wtórniki."; 

4)   w art. 76 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2)  wysokość opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic 

(tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników;"; 

5)   w art. 77: 

a)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

"3a. Wtórnik karty pojazdu wydaje, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, właściwy 

starosta.", 

b)  w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2)  określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik;", 

c)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

"5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, należy uwzględnić znaczenie tych 

dokumentów dla rejestracji pojazdu oraz wysokość kosztów związanych z drukiem i 

dystrybucją kart pojazdów oraz ich wtórników."; 

6)   w art. 80a: 

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. W ewidencji gromadzi się dane o pojazdach zarejestrowanych oraz o ich właścicielach lub 

niektórych kategoriach posiadaczy, a także o pojazdach niezarejestrowanych, w stosunku do 

których przeprowadzono badania techniczne, lub w stosunku do których zawarto umowę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.", 

b)  dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

"5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania 

techniczne i jakościowe w zakresie standardów przesyłanych danych oraz tryb wprowadzania 

danych do ewidencji, mając na względzie zapewnienie wysokiej jakości przekazywanych 

danych do ewidencji i jej referencyjny charakter."; 

7)   art. 80b otrzymuje brzmienie: 

"Art. 80b. 1. W ewidencji gromadzi się następujące dane: 

1)   identyfikujące pojazd: 

a)   numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu, 

b)   numer rejestracyjny pojazdu; 

2)   o właścicielu pojazdu: 

a)   imię i nazwisko (nazwę lub firmę), 
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b)   numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i 

nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten 

dokument, 

c)   datę i miejsce urodzenia, 

d)   numer identyfikacyjny REGON, 

e)   adres zamieszkania (siedziby), 

f)   datę zgonu; 

3)   o posiadaczu pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5: 

a)   imię i nazwisko (nazwę lub firmę), 

b)   numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i 

nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten 

dokument, 

c)   datę i miejsce urodzenia, 

d)   numer identyfikacyjny REGON, 

e)   adres zamieszkania (siedziby), 

f)   datę zgonu; 

4)   o użytkowniku pojazdu użytkowanego na podstawie umowy leasingu, o rejestrację 

którego wnioskował leasingodawca (właściciel pojazdu): 

a)   imię i nazwisko (nazwę lub firmę), 

b)   numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i 

nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten 

dokument, 

c)   datę i miejsce urodzenia, 

d)   numer identyfikacyjny REGON, 

e)   adres zamieszkania (siedziby), 

f)   datę zgonu; 

5)   o zbyciu pojazdu: 

a)   datę zgłoszenia zbycia pojazdu, 

b)   datę zbycia pojazdu, 

c)   dane nabywcy: 

–   imię i nazwisko (nazwę lub firmę), 
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–   numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i 

nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten 

dokument, 

–   datę i miejsce urodzenia, 

–   numer identyfikacyjny REGON, 

–   adres zamieszkania (siedziby), 

–   datę zgonu; 

6)   o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu: 

a)   imię i nazwisko (nazwę lub firmę) ubezpieczonego i jego adres zamieszkania (siedziby), 

b)   numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i 

nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten 

dokument, 

c)   datę i miejsce urodzenia, 

d)   numer identyfikacyjny REGON, 

e)   dane zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę, 

f)   dane o umowie, 

g)   dane o pojeździe, którego dotyczy umowa ubezpieczenia; 

7)   o zastawach rejestrowych ustanowionych na pojeździe: 

a)   dane o pojeździe, na którym ustanowiono zastaw rejestrowy, 

b)   datę złożenia wniosku o wpis do rejestru zastawów, 

c)   sygnaturę akt, 

d)   datę dokonania wpisu w rejestrze zastawów, 

e)   imię i nazwisko (nazwę lub firmę) zastawnika, 

f)   numer PESEL zastawnika, 

g)   numer identyfikacyjny REGON zastawnika, 

h)   datę wykreślenia zastawu z rejestru zastawów; 

8)   o dokumentach pojazdu: 

a)   dane o dowodzie rejestracyjnym, 

b)   dane o pozwoleniu czasowym, 

c)   dane o karcie pojazdu 

- oraz o ich wtórnikach; 

9)   o tablicach rejestracyjnych pojazdu i ich legalizacji, o nalepkach kontrolnych, oraz o ich 

wtórnikach; 
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10)  o badaniach technicznych pojazdu; 

11)  o szkodach istotnych klasyfikujących pojazd do dodatkowego badania technicznego; 

12)  o nadaniu i wybiciu nowego numeru nadwozia (podwozia); 

13)  techniczne o pojeździe; 

14)  o kradzieży i odnalezieniu pojazdu; 

15)  o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego; 

16)  o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu; 

17)  o czasowym wycofaniu i ponownym dopuszczeniu do ruchu pojazdu oraz o jego 

wyrejestrowaniu; 

18)  o homologacji pojazdu, dopuszczeniu jednostkowym pojazdu albo dopuszczeniu 

indywidualnym WE pojazdu; 

19)  identyfikator osoby lub podmiotu dokonujących w ewidencji wprowadzenia lub zmiany 

danych. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

katalog gromadzonych w ewidencji danych, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. e-g, pkt 7 lit. a 

oraz pkt 8-18, mając na względzie użyteczność oraz proporcjonalność zakresu i rodzaju 

przetwarzanych danych, a także obowiązek monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu 

do emisji CO2. 

3. Danych zgromadzonych w ewidencji nie usuwa się. 

4. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony 

z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662)."; 

8)   po art. 80b dodaje się art. 80ba-80bh w brzmieniu: 

"Art. 80ba. 1. Dane, o których mowa w art. 80b ust. 1, są przekazywane do ewidencji: 

1)   przez organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów - w zakresie danych, o których 

mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, pkt 8 i 9, pkt 10 - w zakresie terminu okresowego badania 

technicznego w przypadku rejestracji pojazdu wcześniej niezarejestrowanego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, pkt 12 i 13 oraz pkt 16-18, z wyłączeniem daty zgonu; 

2)   przez zakłady ubezpieczeń - w zakresie danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 6 i 

11; 

3)   przez właściwą jednostkę organizacyjną Policji - w zakresie danych, o których mowa w 

art. 80b ust. 1 pkt 14; 
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4)   przez właściwą jednostkę organizacyjną Policji, Inspekcji Transportu Drogowego lub 

Żandarmerii Wojskowej - w zakresie danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 15; 

5)   za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, po dokonaniu wpisu zastawu 

rejestrowego do rejestru zastawów - w zakresie danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 

7; 

6)   przez stacje kontroli pojazdów - w zakresie danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 

10 i 15. 

2. Dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 19, są uzupełniane w sposób automatyczny 

przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję. 

3. Podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1-4 i 6 wprowadzają dane do ewidencji w czasie 

wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania danych do ewidencji, za pomocą 

systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą systemów 

teleinformatycznych obsługujących zadania realizowane przez te podmioty. 

4. Podmioty wymienione w ust. 1 pkt 2 wprowadzają dane do ewidencji za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego obsługującego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, o 

którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z 2014 r. poz. 827 oraz z 2015 r. poz. 1273). 

5. Dane gromadzone w ewidencji są do niej przekazywane z rejestru Powszechnego 

Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), krajowego rejestru urzędowego 

podmiotów gospodarki narodowej (REGON), krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT), centralnej ewidencji kierowców, centralnej ewidencji 

posiadaczy kart parkingowych, rejestru zastawów oraz Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego, o ile są w nich gromadzone. 

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych: 

1)   może określić, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy 

ewidencją a rejestrami PESEL, REGON, TERYT, centralną ewidencją kierowców i centralną 

ewidencją posiadaczy kart parkingowych, uwzględniając potrzebę zapewnienia płynności 

przepływu danych pomiędzy ewidencją a innymi rejestrami i ewidencjami, poprawności i 

aktualności gromadzonych danych oraz konieczność zapewnienia ochrony danych 

osobowych; 

2)   w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości może określić, w drodze rozporządzenia, 

tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy ewidencją a rejestrem zastawów, 
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uwzględniając potrzebę zapewnienia płynności przepływu danych pomiędzy ewidencją a 

rejestrem zastawów, poprawności i aktualności gromadzonych danych oraz konieczność 

zapewnienia ochrony danych osobowych; 

3)   w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi, w 

drodze rozporządzenia, tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy ewidencją a 

Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz warunki, sposób i tryb współdziałania 

ewidencji i funduszu w zakresie przekazywania danych przez zakłady ubezpieczeń, 

uwzględniając potrzebę zapewnienia płynności przepływu danych pomiędzy ewidencją a 

Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, poprawności i aktualności gromadzonych 

danych oraz konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych. 

Art. 80bb. 1. W celu umożliwienia wprowadzenia danych do ewidencji, podmiotom 

wymienionym w art. 80ba ust. 1, zapewnia się dostęp do danych zgromadzonych w ewidencji. 

2. Wprowadzenie danych do ewidencji następuje przez pobranie danych zgromadzonych w 

ewidencji, ich weryfikację, w szczególności w oparciu o posiadane bazy danych, rejestry i 

dokumenty, oraz wpisanie do ewidencji nowych danych. 

3. Potwierdzeniem wprowadzenia danych do ewidencji jest otrzymanie odpowiedniego 

komunikatu z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres 

danych, do których zapewnia się dostęp podmiotom wymienionym w art. 80ba ust. 1, mając 

na względzie prawidłowość wykonywania przez poszczególne podmioty zadań wynikających 

z niniejszej ustawy. 

Art. 80bc. W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do ewidencji, 

spowodowanego przyczynami niezależnymi od podmiotu, wprowadzenia danych dokonuje 

się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym powstał 

obowiązek ich wprowadzenia. 

Art. 80bd. 1. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych zgromadzonych w ewidencji, w 

wyniku dokonanej weryfikacji, usuwa te niezgodności, jeżeli jest właściwy do ich usunięcia. 

2. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych, a nie jest właściwy do jej usunięcia, 

niezwłocznie powiadamia o tym, za pośrednictwem administratora ewidencji, podmiot 

właściwy do przekazania tych danych, w celu usunięcia niezgodności. 

3. W przypadku gdy istnienie niezgodności danych w ewidencji stwierdzi administrator 

ewidencji, niezwłocznie powiadamia o tym podmiot właściwy do przekazania tych danych w 

celu usunięcia niezgodności. 
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4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki, 

sposób i tryb wyjaśniania niezgodności danych przez podmioty, które je przekazują, a także 

terminy, zakres, sposób, tryb i warunki przekazywania poprawnych danych, po 

zidentyfikowaniu niezgodności, mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności i 

poprawności danych w ewidencji, zapewnienie terminowej obsługi procesów 

administracyjnych powiązanych z ewidencją i ich bezpieczeństwo. 

Art. 80be. 1. Organy właściwe do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje 

kontroli pojazdów i stacje demontażu przekazują administratorowi ewidencji i aktualizują 

dane o przedsiębiorcach prowadzących stacje kontroli pojazdów i stacje demontażu. 

2. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 1, następuje niezwłocznie nie później niż w 

terminie 2 dni roboczych, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję 

lub za pomocą systemów teleinformatycznych obsługujących zadania realizowane przez te 

podmioty. 

Art. 80bf. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego przekazuje administratorowi 

ewidencji i aktualizuje dane o klasyfikacji homologacyjnej pojazdów. 

Art. 80bg. W celu zapewnienia możliwości realizacji zadań wynikających z art. 35 ust. 4 

ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.) minister właściwy do spraw 

wewnętrznych zapewnia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dostęp do ewidencji. 

Art. 80bh. 1. Tworzy się elektroniczny katalog marek i typów pojazdów homologowanych 

oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej 

"katalogiem". 

2. Katalog jest katalogiem referencyjnym służącym do wprowadzenia danych pojazdów do 

ewidencji na podstawie danych określonych w dokumentach przedstawionych do rejestracji 

pojazdu. 

3. W katalogu prowadzonym w systemie teleinformatycznym podmiotu odpowiedzialnego za 

prowadzenie katalogu gromadzi się dane o typach pojazdów lub pojazdach, które mają być 

dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, takie jak dane o: 

1)   typie pojazdu, na który zostało wydane świadectwo homologacji typu pojazdu albo 

świadectwo homologacji typu WE pojazdu; 

2)   typie pojazdu, na który zostało udzielone zezwolenie na dopuszczenie do ruchu 

drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji; 
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3)   typie pojazdu, na który zostało wydane świadectwo homologacji typu pojazdu, uznane 

przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w przypadkach, o których mowa w 

art. 70j ust. 1 albo art. 70k ust. 1; 

4)   pojeździe, na który udzielono dopuszczenia jednostkowego pojazdu; 

5)   pojeździe, na który udzielono dopuszczenia jednostkowego pojazdu, uznanego przez 

Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w przypadku, o którym mowa w art. 70zp 

ust. 1; 

6)   pojeździe, na który udzielono świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu; 

7)   typach pojazdów albo pojazdach, dopuszczonych do ruchu drogowego, innych niż 

wymienione w pkt 1-6. 

4. Dane, o których mowa w ust. 2, przekazuje do katalogu: 

1)   Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego na podstawie: 

a)   wydanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa homologacji typu WE 

pojazdu albo świadectwa homologacji typu pojazdu albo wydanego na terytorium innego niż 

Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego świadectwa homologacji typu WE pojazdu, 

b)   udzielonego zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii 

produkcji, 

c)   wydanego uznania świadectwa homologacji typu pojazdu w przypadkach, o których 

mowa w art. 70j ust. 1 albo art. 70k ust. 1, 

d)   posiadanych informacji o wygaśnięciu albo cofnięciu dokumentów, o których mowa w lit. 

a, informacji o upływie terminu ważności zezwolenia, o którym mowa w lit. b, albo w 

przypadku uchylenia uznania, o którym mowa w lit. c, 

e)   udzielonego dopuszczenia jednostkowego pojazdu, 

f)   wydanego uznania dopuszczenia jednostkowego pojazdu w przypadku, o którym mowa w 

art. 70zp ust. 1, 

g)   udzielonego świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu; 

2)   organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów - na podstawie dokumentów 

załączonych do wniosku o rejestrację pojazdu, w przypadkach innych niż określone w pkt 1. 

5. Katalog opracowuje podmiot odpowiedzialny za jego prowadzenie, który gromadzi w nim 

dane oraz dokonuje ich weryfikacji na podstawie danych pochodzących z dokumentów, o 

których mowa w ust. 4. 

6. Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie katalogu udostępnia bezpłatnie, za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dane gromadzone w tym katalogu: 
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1)   Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego; 

2)   organowi właściwemu w sprawach rejestracji pojazdów; 

3)   administratorowi centralnej ewidencji pojazdów - na potrzeby przetwarzania i 

udostępniania danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów; 

4)   podmiotowi obowiązanemu do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów - 

na potrzeby przekazywania tych danych. 

7. Zadania związane z prowadzeniem katalogu, gromadzeniem w katalogu danych oraz ich 

weryfikacją są finansowane z przychodów funduszu, o którym mowa w art. 80d ust. 2. 

8. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, podmiot 

odpowiedzialny za prowadzenie katalogu, w tym gromadzenie danych w katalogu oraz ich 

weryfikację, mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystego, obiektywnego i 

konkurencyjnego sposobu wyboru tego podmiotu, a także prawidłowego i sprawnego 

funkcjonowania procesu gromadzenia i weryfikacji danych w katalogu, jednolity system ich 

przekazywania i udostępniania oraz możliwości techniczne realizacji tych zadań. 

9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, zakres, sposób i tryb przekazywania 

danych do katalogu oraz ich udostępniania, a także gromadzenia danych w katalogu oraz ich 

weryfikacji, mając na względzie konieczność zapewnienia prawidłowego i sprawnego 

funkcjonowania procesu gromadzenia i weryfikacji danych w katalogu, jednolity system ich 

przekazywania i udostępniania oraz możliwości techniczne realizacji tych zadań."; 

9)   art. 80c otrzymuje brzmienie: 

"Art. 80c. 1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do 

realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom: 

1)   Policji; 

2)   Żandarmerii Wojskowej; 

3)   Straży Granicznej; 

4)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu; 

5)   Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu; 

6)   Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego; 

7)   Szefowi Biura Ochrony Rządu; 

8)   sądom; 

9)   prokuraturze; 

10)  organom kontroli skarbowej, organom celnym i wywiadowi skarbowemu; 
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11)  Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu; 

12)  Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 

13)  Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - w celu umożliwienia zabezpieczenia ustawowym 

prawem zastawu należności z tytułu składek, do których poboru Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych jest obowiązany; 

14)  organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów; 

15)  strażom gminnym (miejskim); 

16)  Inspekcji Transportu Drogowego; 

17)  Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; 

18)  komornikom sądowym; 

19)  administracyjnym organom egzekucyjnym oraz organom podatkowym; 

20)  wojskowym komendantom uzupełnień; 

21)  ministrowi właściwemu do spraw środowiska; 

22)  ministrowi właściwemu do spraw transportu; 

[23)  ministrowi właściwemu do spraw łączności;] 

24)  Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego; 

25)  zakładom ubezpieczeń; 

26)  stacjom kontroli pojazdów; 

27)  Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego; 

28)  organom właściwym w sprawach realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem stref 

płatnego parkowania; 

29)  ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, kierownikowi ośrodka 

pomocy społecznej lub pracownikowi socjalnemu. 

[2. Dane o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3, udostępnia się wyłącznie podmiotom 

określonym w ust. 1 pkt 1-10 i 16.] 

<2. Dane o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3, udostępnia się wyłącznie 

podmiotom określonym w ust. 1 pkt 1 – 10 i 16 oraz w ust. 2a.> 

<2a. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się także ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych, w celu realizacji jego ustawowych zadań, za 

pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego 

wniosku.> 

3. Zgromadzone w ewidencji dane mogą być udostępniane sądom za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, którego administratorem jest Minister Sprawiedliwości. 
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4. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się w 

postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. Udostępnienie danych w innej postaci może nastąpić 

wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie możliwe udostępnienie w postaci elektronicznej. 

5. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na 

uzasadniony wniosek, złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, 

uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Odpowiedź w postaci papierowej może stanowić wydruk z systemu teleinformatycznego 

obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani pieczęci. 

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na 

udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, 

albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez 

konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: 

1)   posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim 

celu oraz jakie dane uzyskał; 

2)   posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3)   jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej 

działalności."; 

<7. Decyzji, o której mowa w ust. 6, nie wydaje się w przypadku, o którym mowa w ust. 

2a.> 

10)  po art. 80c dodaje się art. 80ca-80ch w brzmieniu: 

"Art. 80ca. Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane podmiotom 

zagranicznym w celu wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską 

umów międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa stanowionego przez organizację 

międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem. Tryb i sposób udostępniania 

danych określają ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe, akty 

prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest 

członkiem lub porozumienia zawarte pomiędzy właściwymi ministrami państw 

członkowskich Unii Europejskiej. 
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Art. 80cb. 1. Każdemu zainteresowanemu, po podaniu danych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 3, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się w postaci 

elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego. 

2. Dane osobowe zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane po uwierzytelnieniu 

zainteresowanego na zasadach określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   dane, których podanie jest wymagane do udostępnienia poszczególnych danych, 

2)   szczegółowy zakres udostępnianych danych 

-  mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych. 

Art. 80cc. 1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek właściciela 

pojazdu, posiadacza pojazdu wymienionego w art. 73 ust. 5 oraz użytkownika pojazdu 

użytkowanego na podstawie umowy leasingu, o rejestrację którego wnioskował 

leasingodawca (właściciel pojazdu), których one dotyczą. 

2. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na 

wniosek, złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, uwierzytelniony przy 

użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Odpowiedź w 

postaci papierowej może stanowić wydruk z systemu teleinformatycznego obsługującego 

ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani pieczęci. 

Art. 80cd. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może udostępnić dane zgromadzone 

w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w art. 80c-80cc, w tym osobom fizycznym, 

osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, 

jeżeli wykażą swój interes prawny. 

2. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na 

uzasadniony wniosek, złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, 

uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Odpowiedź w postaci papierowej może stanowić wydruk z systemu teleinformatycznego 

obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani pieczęci. 

Art. 80ce. 1. Dane zgromadzone w ewidencji są przekazywane do ponownego 

wykorzystywania w celach komercyjnych i niekomercyjnych, w sposób wykluczający 

możliwość identyfikacji osób lub pojazdów, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 6 
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września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i 1662 oraz z 

2015 r. poz. 1240), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

2. Dane zgromadzone w ewidencji przekazywane są do ponownego wykorzystywania na 

uzasadniony wniosek, złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, 

uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Art. 80cf. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór wniosku o udostępnianie danych na podstawie art. 80c ust. 1, art. 80cc ust. 1, art. 80cd 

ust. 1 i art. 80ce ust. 1, kierując się potrzebami usprawnienia procesu udostępniania danych z 

ewidencji oraz zróżnicowaniem postaci wniosku. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj i 

zakres danych udostępnianych na podstawie art. 80c i art. 80cc-80ce, uwzględniając 

konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w ewidencji i ich ochrony 

przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem. 

Art. 80cg. Udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji następuje: 

1)   nieodpłatnie, w przypadku: 

a)   danych udostępnianych na podstawie art. 80c-80cc, 

b)   danych udostępnianych na podstawie art. 80ce organom administracji publicznej, 

niewymienionym w art. 80c ust. 1, w celach niekomercyjnych; 

2)   odpłatnie, w przypadku: 

a)   danych udostępnianych na podstawie art. 80cd, 

b)   danych udostępnianych na podstawie art. 80ce w celach komercyjnych, 

c)   danych udostępnianych na podstawie art. 80ce - z zastrzeżeniem pkt 1 lit. b, w celach 

niekomercyjnych. 

Art. 80ch. 1. Wysokość opłaty za udostępnienie danych jednostkowych dotyczących jednego 

pojazdu lub jednej osoby nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia w 

gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748 i 

1240). 

2. Wysokość opłaty za udostępnianie danych z ewidencji do celów komercyjnych i 

niekomercyjnych określa się według wzoru: 

O = K x (A + B) + M 

gdzie: 
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O  -   łączna kwota opłaty za udostępnienie danych do celów komercyjnych i 

niekomercyjnych, 

K  -   współczynnik wynoszący: 

a)   1,0 - do celów niekomercyjnych, 

b)   1,5 - do celów komercyjnych, 

A  -   opłata za prace informatyczne, 

gdzie 

A = 0,5H1 x Z + 0,5H2 x Z + 0,75H3 x Z + 10H4 x Z + H5 x Z 

B  -   opłata za prace eksploatacyjne, 

gdzie 

B = 1,5H6 x 10Z + H7 x 10Z + 1,5H8 x 10Z + 0,6H9 x 10Z + 0,5H10 x 10Z 

M  -    koszt materiałów eksploatacyjnych doliczany, w przypadku gdy przekroczy 5% 

wartości usługi, a poszczególne symbole oznaczają: 

H  -    ilość godzin przeznaczonych na realizację zadania: 

H1  -     czas trwania prac programowo-projektowych, 

H2  -     czas opracowania dokumentacji programowej, 

H3  -     czas trwania prac analitycznych i projektowych, 

H4  -     czas opracowania nowego programu, 

H5  -     czas opracowania programu z gotowych modułów, 

H6  -     czas wyboru podzbioru z bazy danych, 

H7  -     czas przetwarzania wybranych danych, 

H8  -     czas wykonania tablicy statystycznej, 

H9  -     czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego do 300 danych 

jednostkowych, 

H10  -    czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego powyżej 300 

danych jednostkowych, 

Z  -    opłatę za udostępnienie danych jednostkowych z ewidencji. 

3. Maksymalna wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, wynosi 23 000 zł. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wysokość opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z ewidencji, 

2)   warunki i sposób wnoszenia opłaty za udostępnienie danych z ewidencji, 

3)   sposób dokumentowania wniesienia opłaty za udostępnienie danych z ewidencji 
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-  mając na względzie zróżnicowaną postać składania wniosku o udostępnienie danych oraz 

tryb ich udostępniania do celów komercyjnych i niekomercyjnych."; 

11)  w art. 80d: 

a)  uchyla się ust. 1, 

b)  w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2)  opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 83 ust. 1 i art. 150 

ust. 1;", 

c)  ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

"5. Wydatki Funduszu są przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z 

utworzeniem, rozwojem i funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej 

ewidencji kierowców, w tym Krajowego Punktu Kontaktowego, centralnej ewidencji 

posiadaczy kart parkingowych oraz elektronicznego katalogu marek i typów pojazdów 

homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Wysokość każdej opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 83 

ust. 1 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, 

art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 

pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, 

art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3 i 3a, art. 109 ust. 1, 3 i 4, 

art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o 

kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym i w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie 

towarów niebezpiecznych, nie może przekroczyć równowartości w złotych 2 euro, a w 

przypadku opłaty, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy, równowartości w złotych 50 

eurocentów, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ustalonego przez Narodowy Bank 

Polski w dniu ogłoszenia rozporządzenia, o którym mowa w ust. 7.", 

d)  w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1)  wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5, art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 

3, art. 83 ust. 1 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 

ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 

ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 

ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3 i 3a, art. 109 ust. 1, 3 

i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 

r. o kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 



- 205 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

transporcie drogowym i w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie 

towarów niebezpiecznych, oraz sposób jej wnoszenia;"; 

12)  w art. 80e uchyla się ust. 1; 

13)  w art. 80o w ust. 1: 

a)  w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

"b)  numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu, ", 

b)  w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: 

"c)  numer PESEL, "; 

14)  w art. 82 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Jeżeli pojazd jest zarejestrowany, kolejny termin badania technicznego wpisuje do 

dowodu rejestracyjnego uprawniony diagnosta po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania 

technicznego."; 

15)  w art. 83 w ust. 1 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"Badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza 

pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej, w:"; 

16)  w art. 100a: 

a)  uchyla się ust. 2 i 3, 

b)  dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

"5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania 

techniczne i jakościowe w zakresie standardów przesyłanych danych oraz tryb wprowadzania 

danych do ewidencji, mając na względzie zapewnienie odpowiedniej jakości danych 

przekazywanych do ewidencji i jej referencyjny charakter."; 

17)  po art. 100a dodaje się art. 100aa-100aq w brzmieniu: 

"Art. 100aa. 1. W ewidencji gromadzi się dane o: 

1)   osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami 

silnikowymi, tramwajami lub motorowerami, zwane dalej "uprawnieniami"; 

2)   osobach nieposiadających uprawnień, które kierując pojazdem popełniły naruszenie 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. o kierujących pojazdami; 

3)   osobach nieposiadających uprawnień, w stosunku do których orzeczono środek karny w 

postaci zakazu prowadzenia pojazdów; 

4)   osobach ubiegających się o uzyskanie uprawnień; 

5)   wykładowcach prowadzących szkolenie; 
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6)   egzaminatorach; 

7)   lekarzach uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia 

lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami; 

8)   psychologach uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie 

psychologii transportu; 

9)   instruktorach techniki jazdy; 

10)  instruktorach prowadzących szkolenie; 

11)  ośrodkach szkolenia kierowców i innych jednostkach prowadzących szkolenie; 

12)  pracowniach psychologicznych wykonujących badania psychologiczne w zakresie 

psychologii transportu; 

13)  ośrodkach doskonalenia techniki jazdy; 

14)  ośrodkach egzaminacyjnych. 

2. W ewidencji gromadzi się również identyfikator osoby lub podmiotu dokonujących w 

ewidencji zamieszczenia lub zmiany danych. 

3. W ewidencji gromadzi się także dane zgromadzone do dnia 3 stycznia 2016 r. przez organy 

właściwe w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w związku z 

tworzeniem profilu kandydata na kierowcę. 

4. W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, gromadzi się następujące dane: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   datę i miejsce urodzenia; 

3)   numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i 

nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten 

dokument; 

4)   obywatelstwo; 

5)   adres zamieszkania; 

6)   datę zgonu; 

7)   o uprawnieniach; 

8)   o okresie próbnym i jego przedłużeniu; 

9)   o skierowaniu na kurs reedukacyjny; 

10)  o dokumentach stwierdzających uprawnienia; 

11)  o zastosowaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów; 

12)  o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu 

drogowego i przypisanych im punktach; 
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13)  o kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka 

działającego podobnie do alkoholu; 

14)  o zaświadczeniach ADR, o których mowa w przepisach o przewozie towarów 

niebezpiecznych; 

15)  o świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie odpowiednich 

kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego, o których mowa w przepisach o 

transporcie drogowym; 

16)  o zezwoleniach na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami, 

przewożącymi wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, o 

których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1099); 

17)  o instruktorze, wykładowcy, ośrodku szkolenia kierowców i innej jednostce, instruktorze 

techniki jazdy, którzy prowadzili szkolenie; 

18)  o egzaminatorze i wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, którzy przeprowadzili 

egzamin państwowy; 

19)  o psychologu, który wykonywał badania psychologiczne w zakresie psychologii 

transportu oraz lekarzu, który przeprowadzał badania lekarskie w celu ustalenia istnienia lub 

braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami; 

20)  o orzeczeniach dotyczących przeciwwskazań do kierowania pojazdami. 

5. W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4, gromadzi się następujące dane: 

1)   identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju; 

2)   datę utworzenia profilu kandydata na kierowcę; 

3)   unikalny numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę; 

4)   imię i nazwisko; 

5)   datę i miejsce urodzenia; 

6)   datę zgonu; 

7)   fotografię; 

8)   wzór podpisu; 

9)   numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i 

nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten 

dokument; 

10)  obywatelstwo; 

11)  adres zamieszkania; 
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12)  telefon, adres poczty elektronicznej - o ile został podany we wniosku; 

13)  o posiadanych uprawnieniach; 

14)  o dokumentach stwierdzających uprawnienia; 

15)  wskazanie, jakiej kategorii prawa jazdy dotyczy profil; 

16)  o orzeczeniach dotyczących przeciwwskazań do kierowania pojazdami; 

17)  wskazanie, czy wniosek dotyczy: 

a)   wydania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, 

b)   przywrócenia cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami, 

c)   wymiany wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu 

drogowym, 

d)   zwrotu zatrzymanego prawa jazdy, 

e)   skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji; 

18)  dotyczące obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów; 

19)  dotyczące obowiązywania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub 

zatrzymaniu prawa jazdy; 

20)  dotyczące rozpoczęcia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej; 

21)  dotyczące ukończonego szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do 

kierowania pojazdami - w przypadku jeżeli informacja o ukończonym szkoleniu widnieje w 

dokumentach kierowcy; 

22)  dotyczące zgód, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. o kierujących pojazdami - jeżeli są wymagane; 

23)  dotyczące wyników egzaminów państwowych; 

24)  o posiadanych świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie 

odpowiednich kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego, o których mowa w 

przepisach o transporcie drogowym. 

6. W odniesieniu do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5-10, gromadzi się następujące dane: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   datę i miejsce urodzenia; 

3)   numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i 

nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten 

dokument; 

4)   numer ewidencyjny odpowiednio, wykładowcy, egzaminatora, lekarza, psychologa, 

instruktora techniki jazdy lub instruktora; 
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5)   dotyczące uprawnień oraz dokumentów je stwierdzających; 

6)   datę i przyczynę skreślenia z ewidencji; 

7)   datę, do której nie może być dokonany kolejny wpis do ewidencji. 

7. W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 11-14, gromadzi się 

następujące dane: 

1)   nazwę; 

2)   adres siedziby; 

3)   numer ewidencyjny; 

4)   numer identyfikacyjny REGON; 

5)   dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej; 

6)   datę i przyczynę skreślenia z rejestru; 

7)   datę, do której nie może być dokonany kolejny wpis do rejestru; 

8)   o wpisach i skreśleniach. 

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

katalog gromadzonych w ewidencji danych, mając na względzie użyteczność oraz 

proporcjonalność zakresu i rodzaju przetwarzanych danych, a także konieczność zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania ewidencji oraz bezpieczeństwo gromadzonych w niej danych. 

Art. 100ab. 1. Danych zgromadzonych w ewidencji nie usuwa się, z wyłączeniem danych, o 

których mowa w: 

1)   art. 100aa ust. 4 pkt 11 oraz ust. 5 pkt 18, które podlegają usunięciu z ewidencji, jeżeli 

skazanie, na podstawie którego orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia 

pojazdów, uległo zatarciu; 

2)   art. 100aa ust. 4 pkt 12 i 13, które podlegają usunięciu z ewidencji na zasadach 

określonych w art. 98 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 

2. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony 

z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. 

Art. 100ac. 1. Dane, o których mowa w art. 100aa ust. 2-7, przekazują do ewidencji: 

1)   organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienie do 

kierowania pojazdami - w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 1-5, pkt 7-

10 i pkt 20 oraz ust. 5 pkt 1-5, pkt 7-17, pkt 19-22 i pkt 24; 

2)   sąd, niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia - w zakresie danych, o których 

mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 11 i 13 oraz ust. 5 pkt 18; 
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3)   odpowiednio do swoich kompetencji: organy kontroli ruchu drogowego, prokurator, sąd 

lub organ orzekający w sprawach o naruszenia w postępowaniu dyscyplinarnym - w zakresie 

danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 12; 

4)   odpowiednio do swoich kompetencji: organy kontroli ruchu drogowego, prokurator lub 

sąd - w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 10; 

5)   marszałek województwa lub Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - w zakresie 

danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 14; 

6)   wojewoda lub dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej - w zakresie danych, o których 

mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 15; 

7)   kierownik ośrodka szkolenia kierowców, o którym mowa w art. 39e ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym - w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa 

ust. 4 pkt 15; 

8)   starosta - w zakresie danych, o których mowa w: 

a)   art. 100aa ust. 4 pkt 16-19 oraz ust. 6 w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa 

ust. 1 pkt 5 i 10, 

b)   art. 100aa ust. 7 w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 11; 

9)   wojewoda - w zakresie danych, o których mowa w: 

a)   art. 100aa ust. 4 pkt 17 w zakresie danych o instruktorze techniki jazdy oraz w ust. 6 w 

stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 9, 

b)   art. 100aa ust. 7 w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 13; 

10)  marszałek województwa - w zakresie danych, o których mowa w: 

a)   art. 100aa ust. 6 w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 6-8, 

b)   art. 100aa ust. 7 w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 12 i 

14; 

11)  Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego - w zakresie zatarcia skazania, na 

podstawie którego orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, o 

którym mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 11 i ust. 5 pkt 18, w momencie usunięcia danych z 

Krajowego Rejestru Karnego; 

12)  kierownik ośrodka szkolenia kierowców - w zakresie danych, o których mowa w art. 

100aa ust. 5 pkt 21; 

13)  dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego - w zakresie danych, o których mowa 

w art. 100aa ust. 5 pkt 23. 
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2. Dane, o których mowa w art. 100aa ust. 2, są uzupełniane w sposób automatyczny przez 

system teleinformatyczny obsługujący ewidencję. 

3. Podmioty wymienione w ust. 1, wprowadzają dane do ewidencji w czasie wykonania 

czynności skutkującej koniecznością przekazania danych do ewidencji, za pomocą systemu 

teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą systemów teleinformatycznych 

obsługujących zadania realizowane przez te podmioty. 

4. Dane gromadzone w ewidencji są do niej przekazywane z rejestrów PESEL, REGON, 

TERYT, centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych, 

o ile są gromadzone w tych rejestrach. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może określić, w drodze rozporządzenia, tryb i 

terminy przekazywania danych pomiędzy ewidencją a rejestrami PESEL, REGON i TERYT, 

centralną ewidencją pojazdów i centralną ewidencją posiadaczy kart parkingowych, 

uwzględniając potrzebę zapewnienia płynności przepływu danych pomiędzy ewidencją a 

innymi rejestrami i ewidencjami, poprawności i aktualności gromadzonych danych oraz 

konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych. 

Art. 100ad. 1. W celu umożliwienia wprowadzenia danych do ewidencji, podmiotom 

wymienionym w art. 100ac ust. 1 zapewnia się dostęp do danych zgromadzonych w 

ewidencji. 

2. Wprowadzenie danych do ewidencji następuje przez pobranie danych zgromadzonych w 

ewidencji, ich weryfikację, w szczególności w oparciu o posiadane bazy danych, rejestry i 

dokumenty oraz wpisanie do ewidencji nowych danych. 

3. Potwierdzeniem wprowadzenia danych do ewidencji jest otrzymanie odpowiedniego 

komunikatu z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres 

danych, do których zapewnia się dostęp podmiotom wymienionym w art. 100ac ust. 1, mając 

na względzie prawidłowość wykonywania przez poszczególne podmioty zadań wynikających 

z niniejszej ustawy. 

Art. 100ae. W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do ewidencji, 

spowodowanego przyczynami niezależnymi od podmiotu, wprowadzenia danych dokonuje 

się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym powstał 

obowiązek ich wprowadzenia. 

Art. 100af. 1. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych zgromadzonych w ewidencji, w 

wyniku dokonanej weryfikacji, usuwa te niezgodności, jeżeli jest właściwy do ich usunięcia. 
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2. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych, a nie jest właściwy do jej usunięcia, 

niezwłocznie powiadamia o tym, za pośrednictwem administratora ewidencji, podmiot 

właściwy do przekazania tych danych, w celu usunięcia niezgodności. 

3. W przypadku gdy istnienie niezgodności danych w ewidencji stwierdzi administrator 

ewidencji, niezwłocznie powiadamia o tym podmiot właściwy do przekazania tych danych, w 

celu usunięcia niezgodności. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki, 

sposób i tryb wyjaśniania niezgodności danych przez podmioty, które je przekazują, a także 

terminy, zakres, sposób, tryb i warunki przekazywania poprawnych danych, po 

zidentyfikowaniu niezgodności, mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności i 

poprawności danych w ewidencji oraz ich bezpieczeństwo. 

Art. 100ag. 1. Organy właściwe do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących 

ośrodki szkolenia w zakresie świadectw kwalifikacji zawodowej oraz zaświadczeń do 

przewozu towarów niebezpiecznych przekazują administratorowi ewidencji i aktualizują dane 

o przedsiębiorcach prowadzących wskazane ośrodki. 

2. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 1, następuje niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 2 dni roboczych, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję 

lub za pomocą systemów teleinformatycznych obsługujących zadania realizowane przez te 

podmioty. 

Art. 100ah. 1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do 

realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom: 

1)   Policji; 

2)   Inspekcji Transportu Drogowego; 

3)   Żandarmerii Wojskowej; 

4)   Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych; 

5)   Straży Granicznej; 

6)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu; 

7)   Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu; 

8)   Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego; 

9)   Szefowi Biura Ochrony Rządu; 

10)  sądom; 

11)  prokuraturze; 

12)  starostom; 
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13)  strażom gminnym (miejskim); 

14)  Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; 

15)  organom kontroli skarbowej, organom celnym, wywiadowi skarbowemu i komórkom, o 

których mowa w art. 11g ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 

2015 r. poz. 553 , 788 i 1269); 

16)  wojskowym komendantom uzupełnień; 

17)  podmiotowi wydającemu karty, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o 

systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494, z późn. zm.); 

18)  ministrowi właściwemu do spraw transportu w celu umożliwienia organom i służbom 

uprawnionym do korzystania z systemu Tachonet wymianę danych z organami i 

uprawnionymi służbami w innych państwach, w których funkcjonuje system tachografu 

cyfrowego; 

19)  marszałkowi województwa; 

20)  wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego; 

21)  zakładom ubezpieczeń w zakresie niezbędnym do wykonywania uprawnień, o których 

mowa w art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych; 

22)  Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu; 

23)  ministrowi właściwemu do spraw rodziny; 

24)  ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego; 

25)  organowi właściwemu dłużnika, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 

2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859 i 1217). 

<1a. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także ministrowi właściwemu do 

spraw wewnętrznych, w celu realizacji jego ustawowych zdań, za pomocą urządzeń 

teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku.> 

2. Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane sądom za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, którego administratorem jest Minister Sprawiedliwości. 

3. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się w 

postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. Udostępnienie danych w innej postaci, może nastąpić 

wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie możliwe udostępnienie w postaci elektronicznej. 
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4. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na 

uzasadniony wniosek, złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, 

uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Odpowiedź w postaci papierowej może stanowić wydruk z systemu teleinformatycznego 

obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani pieczęci. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na 

udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, 

albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez 

konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: 

1)   posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu 

oraz jakie dane uzyskał; 

2)   posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3)   jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej 

działalności. 

<6. Decyzji, o której mowa w ust. 5, nie wydaje się w przypadku, o którym mowa w ust. 

1a.> 

Art. 100ai. 1. Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane podmiotom 

zagranicznym w celu wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską 

umów międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa stanowionego przez organizację 

międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem. Tryb i sposób udostępniania 

danych określają ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe, akty 

prawa stanowionego przez organizację międzynarodową której Rzeczpospolita Polska jest 

członkiem lub porozumienia zawarte pomiędzy właściwymi ministrami państw 

członkowskich Unii Europejskiej. 

2. Dane zgromadzone w ewidencji dotyczące praw jazdy udostępnia się właściwym organom 

państw członkowskich Unii Europejskiej przy wykorzystaniu Europejskiej Sieci Praw Jazdy. 

Art. 100aj. 1. Każdemu zainteresowanemu, po podaniu danych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 3, dane zgromadzone w ewidencji, udostępnia się w postaci 

elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego. 
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2. Dane osobowe zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane po uwierzytelnieniu 

zainteresowanego na zasadach określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   dane wymagane do uzyskania dostępu do poszczególnych danych, 

2)   szczegółowy zakres udostępnianych danych 

-  mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych. 

Art. 100ak. 1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także osobie, której one 

dotyczą. 

2. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na wniosek, złożony w postaci papierowej 

lub w postaci elektronicznej, uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 

20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. Odpowiedź w postaci papierowej stanowi wydruk z systemu 

teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani pieczęci. 

Art. 100al. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może udostępnić dane zgromadzone 

w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w art. 100ag-100ak, w tym osobom 

fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości 

prawnej, jeżeli wykażą swój interes prawny. 

2. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na 

uzasadniony wniosek, złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, 

uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Odpowiedź w postaci papierowej stanowi wydruk z systemu teleinformatycznego 

obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani pieczęci. 

Art. 100am. 1. Dane zgromadzone w ewidencji są przekazywane do ponownego 

wykorzystywania w celach komercyjnych i niekomercyjnych, w sposób wykluczający 

możliwość identyfikacji osób, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

2. Dane zgromadzone w ewidencji są przekazywane do ponownego wykorzystywania na 

uzasadniony wniosek, złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, 

uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
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Art. 100an. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór wniosku o udostępnianie danych na podstawie art. 100ah ust. 1, art. 100ak ust. 1, art. 

100al ust. 1 i art. 100am ust. 1, mając na względzie zróżnicowanie postaci wniosku oraz 

potrzebę usprawnienia procesu udostępniania danych z centralnej ewidencji kierowców. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj i 

zakres danych udostępnianych na podstawie art. 100ah i art. 100ak-100am, uwzględniając 

konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w ewidencji i ich ochrony 

przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem. 

Art. 100ao. Udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji następuje: 

1)   nieodpłatnie, w przypadku: 

a)   danych udostępnianych na podstawie art. 100ah-100ak, 

b)   danych udostępnianych na podstawie art. 100am organom administracji publicznej, 

niewymienionym w art. 100ah ust. 1, w celach niekomercyjnych; 

2)   odpłatnie, w przypadku: 

a)   danych udostępnianych na podstawie art. 100al, 

b)   danych udostępnianych na podstawie art. 100am w celach komercyjnych, 

c)   danych udostępnianych na podstawie art. 100am - z zastrzeżeniem ust. 1 lit. b, w celach 

niekomercyjnych. 

Art. 100ap. 1. Wysokość opłaty za udostępnienie danych jednostkowych dotyczących jednej 

osoby lub jednego podmiotu nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia w 

gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

2. Wysokość opłaty za udostępnianie danych z ewidencji do celów komercyjnych i 

niekomercyjnych określa się według wzoru: 

O = K x (A + B) + M 

gdzie: 

O   -     łączna kwota opłaty za udostępnienie danych do celów komercyjnych i 

niekomercyjnych, 

K   -     współczynnik wynoszący: 

a)   1,0 - do celów niekomercyjnych, 

b)   1,5 - do celów komercyjnych, 

A  -     opłata za prace informatyczne, gdzie 

A = 0,5H1 x Z + 0,5H2 x Z + 0,75H3 x Z + 10H4 x Z + H5 x Z 
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B  -     opłata za prace eksploatacyjne, 

gdzie 

B = 1,5H6 x 10Z + H7 x 10Z + 1,5H8 x 10Z + 0,6H9 x 10Z + 0,5H10 x 10Z 

M  -     koszt materiałów eksploatacyjnych doliczany, w przypadku gdy przekroczy 5% 

wartości usługi, a poszczególne symbole oznaczają: 

H  -     ilość godzin przeznaczonych na realizację zadania: 

H1  -      czas trwania prac programowo-projektowych, 

H2  -      czas opracowania dokumentacji programowej, 

H3  -      czas trwania prac analitycznych i projektowych, 

H4  -      czas opracowania nowego programu, 

H5  -      czas opracowania programu z gotowych modułów, 

H6  -      czas wyboru podzbioru z bazy danych, 

H7  -      czas przetwarzania wybranych danych, 

H8  -      czas wykonania tablicy statystycznej, 

H9  -      czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego do 300 danych 

jednostkowych, 

H10  -     czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego powyżej 300 

danych jednostkowych, 

Z  -     opłatę za udostępnienie danych jednostkowych z ewidencji. 

3. Maksymalna wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, wynosi 23 000 zł. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wysokość opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z ewidencji, 

2)   warunki i sposób wnoszenia opłaty za udostępnienie danych z ewidencji, 

3)   sposób dokumentowania wniesienia opłaty za udostępnienie danych z ewidencji 

-  mając na względzie zróżnicowaną postać składania wniosku o udostępnienie danych oraz 

tryb ich udostępniania do celów komercyjnych i niekomercyjnych. 

Art. 100aq. W celu zapewnienia możliwości realizacji zadań wynikających z art. 35 ust. 4 

ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu, minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego dostęp do ewidencji."; 

18)  uchyla się art. 100b-100e; 

19)  w dziale IV po rozdziale 1a dodaje się rozdział 1b w brzmieniu: 

"Rozdział 1b 
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Centralna ewidencja posiadaczy kart parkingowych 

Art. 100f. 1. Tworzy się centralną ewidencję posiadaczy kart parkingowych, o których mowa 

w art. 8, zwaną dalej "ewidencją". 

2. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych w systemie 

teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem 

danych zgromadzonych w ewidencji. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania 

techniczne i jakościowe w zakresie standardów przesyłanych danych oraz tryb wprowadzania 

danych do ewidencji, mając na względzie zapewnienie odpowiedniej jakości przekazywanych 

do ewidencji danych i jej referencyjny charakter. 

Art. 100g. 1. W ewidencji gromadzi się następujące dane: 

1)   numer karty; 

2)   datę wydania karty; 

3)   datę ważności karty; 

4)   oznaczenie zespołu, którego przewodniczący wydał kartę; 

5)   imię i nazwisko, numer PESEL osoby niepełnosprawnej, której wydano kartę, a w 

przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu 

potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument; 

6)   datę zgonu; 

7)   nazwę i adres oraz numer identyfikacyjny REGON placówki, której wydano kartę, markę, 

model oraz numer rejestracyjny pojazdu, którego kierujący jest uprawniony do posługiwania 

się kartą - w przypadku kart wydanych placówce, o której mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3; 

8)   datę i przyczynę utraty ważności karty; 

9)   status karty; 

10)  identyfikator osoby lub podmiotu dokonującej w ewidencji zamieszczenia lub zmiany 

danych. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 oraz pkt 7 i 8, z wyłączeniem numeru PESEL, oraz 

informację o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 5e pkt 2 i 3 przekazuje do 

ewidencji powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, którego 

przewodniczący wydał kartę. 

3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 9 i 10, są uzupełniane w sposób automatyczny przez 

system teleinformatyczny obsługujący ewidencję. 
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4. Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wprowadza dane do ewidencji 

w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania danych do ewidencji za 

pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez ten podmiot. 

5. Dane gromadzone w ewidencji są do niej przekazywane z rejestrów PESEL, REGON, 

TERYT, centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, o ile są w tych 

rejestrach gromadzone. 

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może określić, w drodze rozporządzenia, tryb i 

terminy przekazywania danych pomiędzy ewidencją a rejestrami PESEL, REGON i TERYT, 

centralną ewidencją pojazdów i centralną ewidencją kierowców, uwzględniając potrzebę 

zapewnienia płynności przepływu danych pomiędzy ewidencją a innymi rejestrami i 

ewidencjami, poprawności i aktualności gromadzonych danych oraz konieczność zapewnienia 

ochrony danych osobowych. 

7. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony 

z obowiązku informacyjnego, określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. 

8. Dane, o których mowa w ust. 1, usuwa się z ewidencji po upływie 3 lat od dnia utraty 

ważności karty. 

Art. 100h. 1. W celu wprowadzenia danych do ewidencji, powiatowym zespołom do spraw 

orzekania o niepełnosprawności zapewnia się dostęp do danych zgromadzonych w ewidencji. 

2. Wprowadzenie danych do ewidencji następuje przez pobranie danych zgromadzonych w 

ewidencji, ich weryfikację, w szczególności w oparciu o posiadane bazy danych, rejestry i 

dokumenty, oraz wpisanie do ewidencji nowych danych. 

3. Potwierdzeniem wprowadzenia danych do ewidencji jest otrzymanie odpowiedniego 

komunikatu z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres 

danych, do których zapewnia się dostęp powiatowym zespołom do spraw orzekania o 

niepełnosprawności, mając na względzie prawidłowość wykonywania przez nie zadań 

wynikających z niniejszej ustawy. 

Art. 100i. 1. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych zgromadzonych w ewidencji, w 

wyniku dokonanej weryfikacji, usuwa te niezgodności, jeżeli jest właściwy do ich usunięcia. 

2. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych, a nie jest właściwy do ich usunięcia, 

niezwłocznie powiadamia o tym, za pośrednictwem administratora ewidencji, podmiot 

właściwy do przekazania tych danych, w celu usunięcia niezgodności. 
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3. W przypadku gdy istnienie niezgodności danych w ewidencji stwierdzi administrator 

ewidencji, niezwłocznie powiadamia o tym podmiot właściwy do przekazania tych danych, w 

celu usunięcia niezgodności. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki, 

sposób i tryb wyjaśniania niezgodności danych przez podmioty, które je przekazują, a także 

terminy, zakres, sposób, tryb i warunki przekazywania poprawnych danych, po 

zidentyfikowaniu niezgodności, mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności i 

poprawności danych w ewidencji oraz ich bezpieczeństwo. 

Art. 100j. W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do ewidencji, 

spowodowanego przyczynami niezależnymi od podmiotu, wprowadzenia danych dokonuje 

się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym powstał 

obowiązek ich wprowadzenia. 

Art. 100k. 1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile jest to niezbędne do 

realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom: 

1)   Policji; 

2)   Inspekcji Transportu Drogowego; 

3)   Żandarmerii Wojskowej; 

4)   Straży Granicznej; 

5)   starostom; 

6)   strażom gminnym (miejskim); 

7)   powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

2. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na umotywowany wniosek 

zainteresowanego podmiotu, złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, 

uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na 

udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, 

albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez 

konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: 

1)   posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu 

oraz jakie dane uzyskał; 

2)   posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 
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3)   jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej 

działalności. 

Art. 100l. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek osoby, której one 

dotyczą. Dane te mogą być udostępniane z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji danych. 

Art. 100m. Udostępnianie danych, o którym mowa w art. 100k i art. 100l, jest nieodpłatne."; 

20)  w art. 135: 

a)  w ust. 1 pkt 1: 

–  lit. g otrzymuje brzmienie: 

"g)  przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów 

ruchu drogowego w okresie 5 lat od wydania skierowania na kurs reedukacyjny, o którym 

mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;", 

–  w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu: 

"j)  popełnienia w okresie próbnym, o którym mowa w art. 91 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 

r. o kierujących pojazdami, trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub 

jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;", 

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. g i j 

oraz pkt 1a, uprawnia do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania, a 

w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1a - w okresie 72 godzin.". 

 

Art. 17. 

 1. Maksymalny limit zwiększonych wydatków funduszu celowego, o którym mowa w art. 

80d ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, wynikający z wejścia w życie niniejszej ustawy, 

przeznaczonych na finansowanie wydatków związanych z wejściem w życie niniejszej 

ustawy wynosi 55 156 tys. zł, z tym że: 

1)   w roku 2016 - 11 217 tys. zł; 

2)   w roku 2017 - 5 378 tys. zł; 

3)   w roku 2018 - 5 247 tys. zł; 

4)   w roku 2019 - 5 119 tys. zł; 

5)   w roku 2020 - 4 994 tys. zł; 

6)   w roku 2021 - 4 872 tys. zł; 

7)   w roku 2022 - 4 753 tys. zł; 

8)   w roku 2023 - 4 638 tys. zł; 
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9)   w roku 2024 - 4 524 tys. zł; 

10)  w roku 2025 - 4 414 tys. zł. 

2. Organem monitorującym wykorzystanie limitów wydatków określonych w ust. 1 jest 

[minister właściwy do spraw wewnętrznych] <minister właściwy do spraw 

informatyzacji>. 

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia limitu wydatków na dany rok 

budżetowy zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu kosztów 

zlecanych usług na rozwój i utrzymanie centralnej ewidencji pojazdów, centralnej ewidencji 

kierowców oraz centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 1864)  

 

Uwaga: 

użyte w art. 1 w pkt 3 w zakresie art. 59a ust. 6 i art. 59b, w art. 2 w pkt 3 w 

zakresie art. 13a ust. 6 i art. 13b, w art. 5 w pkt 3 i w art. 6 ust. 1, w różnym 

przypadku, wyrazy „minister właściwy do spraw wewnętrznych” zastępuje się 

użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw 

informatyzacji”. 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. 

zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 56 dodaje się art. 56a w brzmieniu: 

"Art. 56a. 1. Bank jest obowiązany przy zawieraniu umowy rachunku, o którym mowa w art. 

56 ust. 1, poinformować w sposób zrozumiały dla posiadacza rachunku o możliwości 

wydania przez niego dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz o treści art. 56. 

2. W przypadku powzięcia przez bank informacji o śmierci posiadacza rachunku, który wydał 

dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, bank jest obowiązany niezwłocznie 

zawiadomić wskazane przez posiadacza rachunku osoby o możliwości wypłaty określonej 

kwoty."; 
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2) art. 57 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 57. Przepisy art. 55 ust. 1, art. 56 ust. 1, art. 56a i art. 59a nie dotyczą rachunku, o 

którym mowa w art. 51."; 

3) po art. 59 dodaje się art. 59a i art. 59b w brzmieniu: 

"Art. 59a. 1. Umowa rachunku bankowego, którego posiadaczem jest osoba fizyczna, 

niezawarta w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, ulega rozwiązaniu z: 

1) dniem śmierci posiadacza rachunku albo 

2) upływem 10 lat od dnia wydania przez posiadacza rachunku ostatniej dyspozycji 

dotyczącej tego rachunku, a w przypadku gdy umowa przewiduje prowadzenie więcej niż 

jednego rachunku - tych rachunków, chyba że umowa rachunku oszczędnościowego lub 

rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej była zawarta na czas oznaczony dłuższy 

niż 10 lat. 

2. Dyspozycją, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest postanowienie umowne przewidujące, w 

razie braku wypowiedzenia, odnowienie umowy rachunku bankowego zawartej na czas 

oznaczony nie dłuższy niż 10 lat. Jeżeli na skutek odnowienia umowa wiązałaby dłużej 

niż 10 lat od jej zawarcia, warunkiem odnowienia jest wydanie przez posiadacza rachunku 

takiej dyspozycji. Brak dyspozycji skutkuje wygaśnięciem umowy. 

3. Umowa rachunku oszczędnościowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej 

zawarta na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat może zostać odnowiona, jeżeli posiadacz 

rachunku wyda taką dyspozycję. Dyspozycją nie jest postanowienie umowne 

przewidujące, w razie braku jej wypowiedzenia, odnowienie umowy. Brak dyspozycji 

skutkuje wygaśnięciem umowy. 

4. Jeżeli umowa uległa rozwiązaniu na podstawie ust. 1, uważa się ją za wiążącą do chwili 

wypłaty przez bank środków pieniężnych osobie posiadającej do nich tytuł prawny, chyba 

że stan środków pieniężnych na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej 

określonej w umowie. 

5. Od dnia wygaśnięcia umowy rachunku bankowego na podstawie ust. 2 albo 3, do dnia 

wypłaty środków pieniężnych osobie posiadającej do nich tytuł prawny, środki te 

podlegają waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny 

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Waloryzacji dokonuje się na 

ostatni dzień roku kalendarzowego. 

6. Z upływem 5 lat od dnia wydania ostatniej dyspozycji dotyczącej rachunku prowadzonego 

na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, bank jest obowiązany wystąpić do ministra 
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właściwego do spraw wewnętrznych o udostępnienie danych z rejestru Powszechnego 

Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) umożliwiających ustalenie, czy 

posiadacz rachunku żyje. W przypadku gdy umowa przewiduje prowadzenie więcej niż 

jednego rachunku, termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, liczy się od dnia wydania 

ostatniej dyspozycji dotyczącej tych rachunków. 

7. Na co najmniej 6 miesięcy przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, bank jest 

obowiązany poinformować posiadacza rachunku bankowego o skutkach upływu tego 

okresu. 

Art. 59b. Z upływem 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy rachunku bankowego, o której 

mowa w art. 59a, zawartej na czas oznaczony, w razie braku wcześniejszej dyspozycji 

wypłaty środków pieniężnych, bank jest obowiązany wystąpić do ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych o udostępnienie danych z rejestru PESEL umożliwiających 

ustalenie, czy posiadacz rachunku żyje."; 

4) po art. 92b dodaje się art. 92ba-92bd w brzmieniu: 

"Art. 92ba. 1. Bank jest obowiązany udzielić posiadaczowi rachunku bankowego, będącemu 

osobą fizyczną, oraz osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu 

rachunku, zbiorczej informacji o: 

1) rachunkach bankowych posiadacza, w tym rachunkach wspólnych - bez wskazania 

danych współposiadacza; 

2) umowach rachunku bankowego posiadacza rozwiązanych albo wygasłych z przyczyn, o 

których mowa w art. 59a ust. 1-3; 

3) rachunkach posiadacza rachunku bankowego prowadzonych w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, w tym rachunkach wspólnych - bez wskazania danych 

współposiadacza; 

4) umowach rachunków posiadacza rachunku bankowego prowadzonych w spółdzielczej 

kasie oszczędnościowo-kredytowej rozwiązanych albo wygasłych z przyczyn, o których 

mowa w art. 13a ust. 1-3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, z późn. zm.). 

2. W zbiorczej informacji wskazuje się podmiot, który prowadzi albo prowadził rachunek, 

numery rachunków wynikające z umowy rachunku oraz informację, czy rachunki są nadal 

prowadzone. 

Art. 92bb. 1. Banki są obowiązane prowadzić centralną informację o rachunkach, zwaną dalej 

"Centralną informacją". Banki mogą utworzyć w tym celu spółkę handlową. 
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2. Centralną informację może prowadzić izba rozliczeniowa, o której mowa w art. 67. 

Art. 92bc. 1. Zbiorczą informację bank jest obowiązany pozyskać z Centralnej informacji 

niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego żądania od osoby, o której mowa w art. 92ba ust. 

1, i zweryfikowaniu jej tytułu prawnego. Zbiorczą informację bank jest obowiązany 

dostarczyć osobie, która wystąpiła z żądaniem, niezwłocznie po jej pozyskaniu z 

Centralnej informacji. 

2. Zbiorcza informacja może być dostarczona odpłatnie, przy czym opłata nie może być 

wyższa niż koszt wygenerowania takiej informacji. 

Art. 92bd. 1. Bank prowadzący rachunek bankowy jest obowiązany nieodpłatnie udzielić 

informacji, o których mowa w art. 92ba ust. 1, Centralnej informacji. Bank spółdzielczy 

może udzielić informacji za pośrednictwem banku zrzeszającego. 

2. Informacji, o których mowa w art. 92ba ust. 1, bank udziela niezwłocznie, ale nie później 

niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania od Centralnej informacji."; 

5) w art. 105 w ust. 1 po pkt 1c dodaje się pkt 1d w brzmieniu: 

"1d) innym bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, Krajowej 

Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej oraz izbie rozliczeniowej, o której 

mowa w art. 67, albo spółce handlowej, o której mowa w art. 92bb ust. 1, w zakresie 

niezbędnym do udzielania zbiorczej informacji, o której mowa w art. 92ba ust. 1;"; 

6) po art. 105a dodaje się art. 105b w brzmieniu: 

"Art. 105b. Podmioty, o których mowa w art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. a-h, k-ł, p, s, t oraz v, w 

granicach uprawnień wynikających z tych przepisów, a także gmina, po uzyskaniu 

informacji, o której mowa w art. 111c, z której wynika, że posiadacz rachunku zmarł, są 

uprawnione do uzyskania zbiorczej informacji, o której mowa w art. 92ba ust. 1, w 

dowolnym banku."; 

7) po art. 111b dodaje się art. 111c w brzmieniu: 

"Art. 111c. W przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia umowy rachunku bankowego z 

przyczyn, o których mowa w art. 59a ust. 1-3, bank jest obowiązany pisemnie 

poinformować gminę ostatniego miejsca zamieszkania posiadacza rachunku bankowego 

o: 

1) dacie powzięcia przez bank informacji o śmierci posiadacza rachunku bankowego, 

2) dacie wydania przez posiadacza rachunku bankowego ostatniej dyspozycji dotyczącej 

tego rachunku, a w przypadku gdy umowa przewidywała prowadzenie więcej niż jednego 

rachunku - tych rachunków, 
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3) wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, a w przypadku gdy umowa 

przewidywała prowadzenie więcej niż jednego rachunku - na rachunkach, 

4) kwotach i tytułach wypłat dokonanych z rachunku, a w przypadku gdy umowa 

przewidywała prowadzenie więcej niż jednego rachunku - z rachunków, 

5) możliwości nabycia przez nią prawa do środków pieniężnych, o których mowa w pkt 3, 

zgodnie z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

– wskazując źródło i podstawę ustaleń."; 

8) w art. 133 w ust. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w 

brzmieniu: 

"8) badaniu wykonywania przez banki obowiązków, o których mowa w art. 56a, art. 59a, art. 

59b, art. 92ba-92bd i art. 111c."; 

9) w art. 138 w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w 

brzmieniu: 

"10) przestrzeganie art. 92ba-92bd oraz art. 111c.". 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 9f w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

"5a) innym kasom, Kasie Krajowej, bankom oraz izbie rozliczeniowej, o której mowa w 

art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, albo spółce handlowej, o 

której mowa w art. 92bb ust. 1 tej ustawy, w zakresie niezbędnym do udzielania zbiorczej 

informacji, o której mowa w art. 13d ust. 1;"; 

2) po art. 9f dodaje się art. 9fa w brzmieniu: 

"Art. 9fa. Podmioty, o których mowa w art. 9f ust. 1 pkt 4, 12-16 oraz 20-23, w granicach 

uprawnień wynikających z tych przepisów, a także gmina po uzyskaniu informacji, o 

której mowa w art. 13c, z której wynika, że członek kasy zmarł, są uprawnione do 

uzyskania zbiorczej informacji, o której mowa w art. 13d ust. 1, w dowolnej kasie."; 

3) po art. 13 dodaje się art. 13a-13f w brzmieniu: 

"Art. 13a. 1. Umowa imiennego rachunku członka kasy, o którym mowa w art. 28, ulega 

rozwiązaniu z: 

1) dniem śmierci członka kasy albo 
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2) upływem 10 lat od dnia wydania przez członka kasy ostatniej dyspozycji dotyczącej tego 

rachunku, chyba że umowa lokaty była zawarta na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat. 

2. Dyspozycją, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest postanowienie umowne przewidujące, w 

razie braku wypowiedzenia, odnowienie umowy imiennego rachunku członka kasy, o 

której mowa w ust. 1, zawartej na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat. Jeżeli na skutek 

odnowienia umowa wiązałaby dłużej niż 10 lat od jej zawarcia, warunkiem odnowienia 

jest wydanie przez członka kasy takiej dyspozycji. Brak dyspozycji skutkuje 

wygaśnięciem umowy. 

3. Umowa lokaty zawarta na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat może zostać odnowiona, jeżeli 

członek kasy wyda taką dyspozycję. Dyspozycją taką nie jest postanowienie umowne 

przewidujące, w razie braku jej wypowiedzenia, odnowienie umowy. Brak dyspozycji 

skutkuje wygaśnięciem umowy. 

4. Jeżeli umowa imiennego rachunku członka kasy uległa rozwiązaniu na podstawie ust. 1, 

umowę uważa się za wiążącą do chwili wypłaty przez kasę środków pieniężnych osobie 

posiadającej tytuł prawny, chyba że stan środków pieniężnych na tym rachunku nie 

przekracza kwoty minimalnej określonej w umowie. 

5. Od dnia wygaśnięcia umowy imiennego rachunku członka kasy na podstawie ust. 2 albo 3, 

do dnia wypłaty środków pieniężnych osobie posiadającej do nich tytuł prawny, środki te 

podlegają waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny 

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Waloryzacji dokonuje się na 

ostatni dzień roku kalendarzowego. 

6. Z upływem 5 lat od dnia wydania przez członka kasy ostatniej dyspozycji dotyczącej 

rachunku, kasa jest obowiązana wystąpić do ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

o udostępnienie danych z rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji 

Ludności (PESEL) umożliwiających ustalenie, czy członek kasy żyje. 

7. Na co najmniej 6 miesięcy przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, kasa jest 

obowiązana poinformować członka kasy o skutkach upływu tego okresu. 

8. Przepisy ust. 1-7 nie dotyczą rachunku wspólnego. 

Art. 13b. Z upływem 3 miesięcy od wygaśnięcia umowy imiennego rachunku członka kasy, o 

którym mowa w art. 28, zawartej na czas oznaczony, w razie braku wcześniejszej 

dyspozycji wypłaty środków pieniężnych, kasa jest obowiązana wystąpić do ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych o udostępnienie danych z rejestru PESEL 

umożliwiających ustalenie, czy członek kasy żyje. 
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Art. 13c. W przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia umowy imiennego rachunku członka 

kasy z przyczyn, o których mowa w art. 13a ust. 1-3, kasa jest obowiązana pisemnie 

poinformować gminę ostatniego miejsca zamieszkania członka kasy o: 

1) dacie powzięcia przez kasę informacji o śmierci członka kasy, 

2) dacie wydania przez członka kasy ostatniej dyspozycji dotyczącej imiennego rachunku 

członka kasy, a w przypadku gdy umowa przewidywała prowadzenie więcej niż jednego 

rachunku - tych rachunków, 

3) wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na imiennym rachunku członka kasy, a 

w przypadku gdy umowa przewidywała prowadzenie więcej niż jednego rachunku - na 

rachunkach, 

4) kwotach i tytułach wypłat dokonanych z imiennego rachunku członka kasy, a w 

przypadku gdy umowa przewidywała prowadzenie więcej niż jednego rachunku - z 

rachunków, 

5) możliwości nabycia przez nią prawa do środków pieniężnych, o których mowa w pkt 3, 

zgodnie z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 121, z późn. zm.) 

– wskazując źródło i podstawę ustaleń. 

Art. 13d. 1. Kasa jest obowiązana udzielić członkowi kasy albo osobie, która uzyskała tytuł 

prawny do spadku po członku kasy zbiorczej, informacji o: 

1) imiennych rachunkach członka kasy, w tym rachunkach wspólnych - bez wskazania 

danych współposiadacza; 

2) umowach imiennego rachunku członka kasy rozwiązanych albo wygasłych z przyczyn, o 

których mowa w art. 13a ust. 1-3; 

3) rachunkach bankowych członka kasy, o których mowa w art. 59a ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, w tym rachunkach wspólnych - bez wskazania danych 

współposiadacza; 

4) umowach rachunku bankowego członka kasy rozwiązanych albo wygasłych z przyczyn, o 

których mowa w art. 59a ust. 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. 

2. W zbiorczej informacji wskazuje się podmiot, który prowadzi albo prowadził rachunek, 

numery rachunków wynikające z umowy rachunku oraz informację, czy rachunki są nadal 

prowadzone. 

Art. 13e. 1. Zbiorczą informację kasa jest obowiązana pozyskać z centralnej informacji o 

rachunkach, o której mowa w art. 92bb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 



- 229 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

bankowe, zwanej dalej "Centralną informacją", niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego 

żądania od osoby, o której mowa w art. 13d ust. 1, i zweryfikowaniu jej tytułu prawnego. 

Zbiorczą informację kasa jest obowiązana dostarczyć osobie, która wystąpiła z żądaniem, 

niezwłocznie po jej pozyskaniu z Centralnej informacji. 

2. Zbiorcza informacja może być dostarczona odpłatnie, przy czym opłata nie może być 

wyższa niż koszt wygenerowania takiej informacji. 

Art. 13f. 1. Kasa prowadząca imienny rachunek członka kasy jest obowiązana nieodpłatnie 

udzielić informacji, o których mowa w art. 13d ust. 1, Centralnej informacji. Obowiązek 

udzielenia informacji może być realizowany za pośrednictwem Kasy Krajowej. 

2. Informacji, o których mowa w art. 13d ust. 1, kasa lub Kasa Krajowa udziela niezwłocznie, 

ale nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania od Centralnej 

informacji."; 

4) w art. 14 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

"2a. Kasa jest obowiązana przy zawieraniu umowy imiennego rachunku członka kasy 

poinformować, w sposób zrozumiały, o możliwości pisemnego wskazania osób, na rzecz 

których ma nastąpić wypłata kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 2, oraz o treści ust. 1 pkt 2 

oraz ust. 2. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się do rachunku wspólnego. 

2b. W przypadku powzięcia przez kasę informacji o śmierci członka kasy, który dokonał 

wskazania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, kasa jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić 

wskazane przez członka kasy osoby o możliwości wypłaty określonej kwoty."; 

5) w art. 67 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

"8) badaniu wykonywania przez kasę obowiązków, o których mowa w art. 13a-13f oraz art. 

14 ust. 2a i 2b."; 

6) w art. 71 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

"6) przestrzeganie art. 13c-13f.". 

 


