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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 23 marca 2017 r. 

 

o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej 

w zakresie niektórych rejestrów publicznych 

 

(druk nr 457) 

 

 

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, 

60 i 379) 

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; 

5a)   Szefowi Biura Ochrony Rządu; 

6)   sądom; 

7)   prokuraturze; 

8)   
(35)

 organom Krajowej Administracji Skarbowej; 

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; 
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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)   (uchylony); 

17a)   ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, kierownikowi 

ośrodka pomocy społecznej lub pracownikowi socjalnemu; 

18)  Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego[.]<;> 

<19) organom Inspekcji Ochrony Środowiska.> 

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

zawartych w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym 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. 

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. 
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3e. 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 informatyzacji 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 sposób wykluczający możliwość identyfikacji osób lub pojazdów, z 

zachowaniem przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu 

informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 

inaczej. 

6. 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 

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 informatyzacji 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; 
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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 informatyzacji, 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. 100b. 

1. W ewidencji gromadzi się dane o osobach nią objętych: 

1)   imię i nazwisko; 

1a)  datę i miejsce urodzenia; 

2)   numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(PESEL); 

3)   adres zamieszkania; 

4)   rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia; 

5)   datę uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego cofnięcia - także datę 

ponownego uzyskania uprawnienia; 

6)   datę ważności uprawnienia; 

7)   numer dokumentu stwierdzającego uprawnienie; 

8)   ograniczenia dotyczące uprawnienia; 

8a)  spełnianie wymagań dotyczących uprawnień; 

9)   nazwę organu, który wydał dokument stwierdzający uprawnienie; 

10)  dotyczące: 

a)  zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego zwrócenia, 

b)  cofnięcia uprawnienia oraz jego przywrócenia, 

c)  utraty dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego odnalezienia, 

d)  zastosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów; 

11)  zakres i numer zaświadczenia ADR, o którym mowa w przepisach o przewozie 

towarów niebezpiecznych, a także okres, na jaki zostało ono wydane; 
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12)  zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego 

uzyskanie kwalifikacji wstępnej, o którym mowa w art. 39c ust. 1 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym; 

13)  zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego 

ukończenie szkolenia okresowego, o którym mowa w art. 39e ust. 1 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym; 

14)  (uchylony)[.] <;> 

<15) dotyczące naruszenia przepisów ruchu drogowego: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer PESEL, 

c) sumę punktów przypisanych za naruszenia na podstawie prawomocnego 

rozstrzygnięcia, 

d) informację o sumie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku 

potwierdzenia naruszenia prawomocnym rozstrzygnięciem, 

e) nazwę naruszenia przepisów ruchu drogowego – kwalifikację prawną, rodzaj 

czynu, datę, godzinę i miejsce jego popełnienia, liczbę punktów przypisanych na 

podstawie prawomocnego rozstrzygnięcia, a także informację o liczbie punktów, 

które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia 

prawomocnym rozstrzygnięciem, 

f) nazwę podmiotu rejestrującego naruszenie, 

g) dane pojazdu, którym popełniono naruszenie – rodzaj, markę, model, numer 

rejestracyjny oraz – w przypadku pojazdów zarejestrowanych za granicą – kraj 

rejestracji pojazdu, 

h) rodzaj prawomocnego rozstrzygnięcia.> 

2. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazują do ewidencji: 

1)   wymienione w pkt 1-9 i 14 - organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów 

stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po wydaniu 

dokumentu stwierdzającego uprawnienie; 

2)   wymienione w pkt 10: 

a)  w lit. a - odpowiednio do swoich kompetencji: właściwa jednostka organizacyjna 

Policji, Inspekcji Transportu Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej, organ 

właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do 

kierowania pojazdami, prokurator, sąd, kolegium do spraw wykroczeń
(38)

 lub inny 
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organ uprawniony do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie 

dyscyplinarnym, niezwłocznie po dokonaniu tych czynności, 

b)  w lit. b - organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających 

uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po podjęciu decyzji o 

dokonaniu tych czynności, 

c)  w lit. c - organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających 

uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o 

wystąpieniu tych zdarzeń, 

d)  w lit. d - sąd, kolegium do spraw wykroczeń lub inny organ uprawniony do 

orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym, niezwłocznie po 

uprawomocnieniu się orzeczenia; 

3)   wymienione w pkt 11 - odpowiednio marszałek województwa lub Szef Inspektoratu 

Wsparcia Sił Zbrojnych, zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych; 

4)   wymienione w pkt 12 - wojewoda lub dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej; 

5)   wymienione w pkt 13 - kierownik ośrodka szkolenia, o którym mowa w przepisach 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym[.] <;> 

<6) wymienione w pkt 15 – Policja.> 

3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 10 lit. d, zgromadzone w ewidencji, podlegają 

usunięciu z tej ewidencji, jeżeli skazanie, na podstawie którego orzeczono środek karny w 

postaci zakazu prowadzenia pojazdów, uległo zatarciu. Informacje o zatarciu przekazuje 

do ewidencji Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego. 

4. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony 

z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 

80b ust. 4. 

Art. 100c. 

1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile 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; 
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4a)  Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu; 

5)   Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego; 

5a)   Szefowi Biura Ochrony Rządu; 

6)   sądom; 

7)   prokuraturze; 

8)   starostom; 

8a)  strażom gminnym (miejskim); 

9)   Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; 

10)  organom Krajowej Administracji Skarbowej; 

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. poz. 1494, z 2007 r. poz. 661, z 2011 r. poz. 

622 i 1016, z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 1579); 

12a)   ministrowi właściwemu do spraw rodziny; 

12b)   ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego; 

12c)   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 2016 r. poz. 

169, 195 i 1579); 

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. 

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. 
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<2c. Dane, o których mowa w art. 100b ust. 1 pkt 15, udostępnia się osobie, której dane 

dotyczą, w postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego 

obsługującego ewidencję, po uwierzytelnieniu profilem zaufanym ePUAP.> 

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji 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 informatyzacji 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. 1b. 
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Art. 100e. 

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji 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;] 

<3) rodzaj danych zgromadzonych w ewidencji, które mogą być udostępniane 

poszczególnym podmiotom, o których mowa w art. 100c ust. 1–2b i 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. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948) 

 

Art. 6d. 

1. Tworzy się Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, 

zwany dalej "systemem", w którym przetwarza się dane w celu usprawnienia i 

podniesienia jakości orzekania o niepełnosprawności oraz realizacji zadań przez zespoły 

orzekające o niepełnosprawności. 

1a. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu sprawuje Pełnomocnik. 

1b. W ramach nadzoru Pełnomocnik: 

1)   określa zakres i kierunki rozwoju systemu; 
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2)   proponuje w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia 

społecznego wysokość środków niezbędnych do utrzymania i rozwoju systemu; 

3)   informuje ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego o zagrożeniach 

dla prawidłowego funkcjonowania systemu. 

2. Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły oraz Pełnomocnik są administratorami danych 

w prowadzonych przez siebie bazach danych systemu. 

3. W systemie gromadzi się dane dotyczące: 

1)   osób, które złożyły wniosek o ustalenie niepełnosprawności albo o ustalenie stopnia 

niepełnosprawności; 

2)   przedstawicieli ustawowych osób, o których mowa w pkt 1; 

3)   członków powiatowych zespołów i wojewódzkich zespołów; 

4)   innych osób zatrudnionych w zespołach; 

5)   kosztów funkcjonowania powiatowych zespołów i wojewódzkich zespołów, w tym: 

a)  amortyzacji, 

b)  zużycia materiałów i energii, 

c)  wynagrodzeń, obowiązkowych składek i innych świadczeń, w tym na 

pracowników wykonujących badania lub wykonujących czynności pomocnicze 

przy wykonywaniu tych badań, 

d)  umów cywilnoprawnych, w tym umów zawartych z osobami wykonującymi 

badania lub wykonujących czynności pomocnicze przy wykonywaniu tych badań, 

e)  pozostałych rodzajowo wyżej niewymienionych, w podziale na finansowane z 

budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

4. Dane gromadzone w systemie obejmują: 

1)   dane dotyczące osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3: 

a)  imię (imiona) i nazwisko, 

b)  datę i miejsce urodzenia, 

c)  płeć, 

d)  adres miejsca zameldowania, 

e)  adres miejsca pobytu, 

f)  cechy dokumentów tożsamości: rodzaj dokumentu, numer i serię dokumentu, 

g)  numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(PESEL) lub obywatelstwo w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru 

PESEL; 
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1a)   dane określone w art. 6b
2
 ust. 1, dotyczące osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1; 

2)   dane dotyczące wykształcenia i zawodu osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3; 

3)   dane dotyczące formy zatrudnienia i wymiaru czasu pracy osób, o których mowa w 

ust. 3 pkt 3; 

4)   dane dotyczące liczby osób, o których mowa w ust. 3 pkt 4, formy ich zatrudnienia i 

wymiaru czasu pracy; 

5)   dane dotyczące daty i rodzaju wydanego orzeczenia, symbolu przyczyny 

niepełnosprawności, daty powstania niepełnosprawności lub stopnia 

niepełnosprawności, okresu, na jaki zostało wydane orzeczenie, wskazań, o których 

mowa w art. 6b ust. 3; 

6)    dane dotyczące karty parkingowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym: 

a)  numer karty, 

b)  datę wydania karty, 

c)  datę ważności karty, 

d)  oznaczenie powiatowego zespołu, którego przewodniczący wydał kartę, 

e)  imię i nazwisko, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji 

Ludności (PESEL) osoby niepełnosprawnej, której wydano kartę, 

f)  nazwę i adres placówki, numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym 

podmiotów gospodarki narodowej (REGON), 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 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, 

g)  datę i przyczynę utraty ważności karty. 

4a. [Dane gromadzone w systemie udostępnia się, jeżeli stanowią one kryterium przyznania 

świadczenia, następującym podmiotom:] 

<Dane gromadzone w systemie udostępnia się, jeżeli stanowią one kryterium 

przyznania świadczenia albo ustawowe kryterium wydania dokumentu, 

następującym podmiotom:> 

1)   organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 

r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579), i marszałkowi 

województwa - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o 
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świadczenia rodzinne, osób pobierających świadczenia rodzinne oraz członków ich 

rodzin; 

2)   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 2016 r. poz. 

169, 195 i 1579), i organowi właściwemu wierzyciela, o którym mowa w art. 2 pkt 10 

tej ustawy - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego, osób pobierających świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i członków ich rodzin oraz danych dotyczących dłużników 

alimentacyjnych; 

3)   jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej prowadzonym przez jednostki 

samorządu terytorialnego - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających 

się o świadczenia z pomocy społecznej, osób pobierających świadczenia z pomocy 

społecznej oraz członków ich rodzin. 

4)    organowi właściwemu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579), i marszałkowi 

województwa - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o 

świadczenie wychowawcze, osób pobierających świadczenie wychowawcze oraz 

członków ich rodzin[.] <;> 

<5) wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta – w celu weryfikacji danych 

dotyczących osób ubiegających się o przyznanie Karty Dużej Rodziny, o której 

mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 785 i 1579), w zakresie posiadania orzeczenia o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i informacji o okresie, na jaki zostało 

wydane.> 

4b. Podmioty wymienione w ust. 4a mogą przetwarzać dane udostępnione z systemu w celu, 

w którym te dane zostały im udostępnione, na zasadach określonych w przepisach ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

4c. Podmioty wymienione w ust. 4a przechowują dane udostępnione z systemu przez okres 10 

lat od dnia ich udostępnienia, z wyjątkiem danych dotyczących osób, którym świadczenie 

nie zostało przyznane, które przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja 

w sprawie świadczenia stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie 

prawa do świadczenia bez rozpatrzenia. 
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4d. Dane udostępnione z systemu usuwa się niezwłocznie po upływie okresów 

przechowywania, o których mowa w ust. 4c. 

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zapewnia warunki organizacyjno-

techniczne funkcjonowania systemu. 

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki, w tym techniczne i organizacyjne, sposób oraz tryb gromadzenia i 

usuwania danych z systemu, mając na względzie ich zabezpieczenie przed dostępem lub 

wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 963, z późn. zm.) 

 

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)  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: 

a)  należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, 

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

współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność 
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- 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 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 
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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. 

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 
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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 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. 

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: 
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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, 

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, 
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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 2016 r. poz. 599, z późn. zm.), 

ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym służbom 

zatrudnienia, Komisji Nadzoru Finansowego, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki 

w zakresie koniecznym do rozstrzygania spraw prowadzonych na podstawie art. 34 oraz 

art. 35 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 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.] 

<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 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 2016 

r. poz. 599, z późn. zm.), ministrowi właściwemu do spraw rodziny, ministrowi 

właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, organom realizującym 

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia 

wychowawcze, 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. 



- 19 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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. 

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. 
(19)

 Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się bezpłatnie 

sądom, prokuratorom, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży 

Granicznej, ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, 

publicznym służbom zatrudnienia, Komisji Nadzoru Finansowego, ministrowi właściwemu 

do spraw gospodarki w zakresie koniecznym do rozstrzygania spraw prowadzonych na 

podstawie art. 34 oraz art. 35 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej, 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.] 

<9. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się bezpłatnie 

sądom, prokuratorom, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży 

Granicznej, ministrowi właściwemu do spraw rodziny, ministrowi właściwemu do 

spraw zabezpieczenia społecznego, organom realizującym świadczenia rodzinne, 
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świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze, 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 oraz ministrowi właściwemu 

do spraw rozwoju regionalnego w zakresie wynikającym z ust. 3a.> 

10. 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. 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. 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. 

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; 
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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; 

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, 
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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. 

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; 
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6)   kod tytułu ubezpieczenia. 

17.  Zakład udostępnia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz organom 

Krajowej Administracji Skarbowej na ich żądanie dane: 

1)   dotyczące ubezpieczonego: 

a)  numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości, 

b)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu zameldowania - do najniższego posiadanego 

poziomu, 

c)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu korespondencji - do najniższego posiadanego 

poziomu, 

d)   numer NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano 

tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu 

osobistego albo paszportu, 

e)  numer płatnika w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

f)  ustalone prawo do emerytury lub renty, 

g)  stopień niepełnosprawności, 

h)  kod pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

i)  okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

j)  wymiar czasu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

k)  okres rozliczeniowy, 

l)  kod tytułu ubezpieczenia, 

m)  informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, 

n)  wymiar czasu pracy, 

o)  kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego, 

p)  podstawa wymiaru składki na: 

-  ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 

-  ubezpieczenie chorobowe, 

-  ubezpieczenie wypadkowe, 

-  ubezpieczenie zdrowotne, 

q)  wysokość składki na: 
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-  ubezpieczenie emerytalne, 

-  ubezpieczenia rentowe, 

-  ubezpieczenie chorobowe, 

-  ubezpieczenie wypadkowe, 

-  ubezpieczenie zdrowotne, 

r)  kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu 

opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego, 

s)  kod świadczenia lub kod przerwy wraz z kwotą wypłaty tego świadczenia, 

t)  liczba dni zasiłkowych oraz liczba wypłat; 

2)   dotyczące osób zgłaszanych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego: 

a)  numer PESEL, 

b)  kod stopnia pokrewieństwa albo powinowactwa, 

c)  stopień niepełnosprawności, 

d)  czy pozostaje we wspólnym gospodarstwie z osobą ubezpieczoną; 

3) dotyczące płatników składek: 

a)   numer NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano 

tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu 

osobistego albo paszportu, 

b)  data powstania obowiązku opłacania składek, 

c)  numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

d)  liczba ubezpieczonych, 

e)  stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe, 

f)  kwota należnych składek na Fundusz Pracy, 

g)  kwota należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

h)  liczba pracowników, za których jest opłacana składka na Fundusz Emerytur 

Pomostowych, 

i)  liczba stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

j)  suma należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych; 

4) dotyczące uprawnionych do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń 

wypłacanych przez Zakład na mocy odrębnych przepisów: 

a)  numer PESEL, 
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b)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu zamieszkania - do najniższego posiadanego 

poziomu, 

c)  stopień niezdolności do pracy, 

d)  symbol świadczenia, 

e)  wysokość świadczenia, 

f)  wysokość dodatków przysługujących do świadczenia 

-  w celu niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań zmierzających do 

skutecznego poboru należności podatkowych i weryfikacji danych własnych oraz 

zadań analityczno-sprawozdawczych. 

<18. Zakład udostępnia ministrowi właściwemu do spraw rodziny lub ministrowi 

właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w postaci elektronicznej, wykaz 

zawierający dane wskazanych przez ministra osób pobierających świadczenia z 

pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz świadczenia wychowawcze, a także członków ich rodzin, którzy zostali zgłoszeni 

do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, w okresie wskazanym 

przez ministra właściwego do spraw rodziny lub ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego, obejmujące: 

1) imię i nazwisko, 

2) numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – serię i numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia, 

3) datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia 

zdrowotnego, 

4) datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia 

zdrowotnego, 

5) kod i nazwę tytułu ubezpieczenia, 

6) okres rozliczeniowy, 

7) dane dotyczące płatników składek: 

a) numer NIP, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tego numeru – numer 

PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, 

b) nazwę skróconą lub imię i nazwisko płatnika składek 

– w celu umożliwienia ośrodkom pomocy społecznej, organom właściwym 

i marszałkom województw weryfikacji prawa do świadczeń z pomocy 
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społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

oraz świadczeń wychowawczych, a także w celu monitorowania przez 

ministra właściwego do spraw rodziny, ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego oraz wojewodę realizacji świadczeń z pomocy 

społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

oraz świadczeń wychowawczych przez ośrodki pomocy społecznej, organy 

właściwe oraz marszałków województw.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1518 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60) 

 

Art. 22b. 

1. Rada gminy, biorąc pod uwagę lokalne potrzeby w zakresie świadczeń na rzecz rodziny, 

może w drodze uchwały, ustanowić dla osób zamieszkałych na terenie jej działania 

świadczenia na rzecz rodziny inne niż określone w art. 2 pkt 1-3, 4 i 5. 

2. Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz ich wysokość 

określa uchwała, o której mowa w ust. 1. 

3. Do świadczeń, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów rozdziałów 4, 6 i 7. 

4. Wypłaty świadczeń, o których mowa w ust. 1, finansowane są ze środków własnych gminy. 

 

<Art. 22c. 

1. Minister właściwy do spraw rodziny oraz wojewoda monitorują realizację świadczeń 

rodzinnych przez organy właściwe oraz marszałków województw. 

2. Minister właściwy do spraw rodziny monitoruje realizację świadczeń rodzinnych 

przez pozyskiwanie informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń 

rodzinnych, o którym mowa w art. 23b ust. 6, oraz przekazywanie tych informacji 

organom właściwym oraz marszałkom województw.> 

 

Art. 23. 

1. Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na 

wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna 
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faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, rodziny zastępczej niezawodowej, 

osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do 

reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

ciąży obowiązek alimentacyjny. 

2. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby, o której mowa w ust. 1. 

3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące: 

1)   osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę 

urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

2)   dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, o której mowa w ust. 1, w tym: imię, 

nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano 

numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

3a. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 mogą być składane drogą 

elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra 

właściwego do spraw rodziny lub systemu teleinformatycznego wskazanego w informacji 

zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra 

właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji. 

3b. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 składane w postaci elektronicznej 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP. W przypadku gdy wniosek i załączniki składane są z 

wykorzystaniem systemu, o którym mowa w ust. 6a, w systemie tym może być 

zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych 

danych w postaci elektronicznej. 

3c. Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne nie może złożyć w formie dokumentu 

elektronicznego zaświadczenia wymaganego dla potwierdzenia faktów lub stanu prawnego 

lub innego dokumentu niezbędnego w postępowaniu w sprawie o świadczenia rodzinne, 

osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne może złożyć elektroniczną kopię takiego 

dokumentu, po uwierzytelnieniu jej w sposób określony w ust. 3b. 

[3d. W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej, po wpisaniu do formularza 

wniosku numerów PESEL wnioskodawcy i członków jego rodziny, formularz wniosku może 
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być uzupełniony o dane zgromadzone w rejestrze PESEL w zakresie imion, nazwiska, 

miejsca urodzenia, daty urodzenia, stanu cywilnego, obywatelstwa i płci osoby 

występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych i dzieci pozostających na utrzymaniu tej 

osoby. 

3e. Wniosku nie uzupełnia się o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, jeżeli w oparciu o 

dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego nie można stwierdzić stopnia 

pokrewieństwa pomiędzy osobą występującą o przyznanie świadczeń rodzinnych a dziećmi 

pozostającymi na utrzymaniu tej osoby.] 

<3d. W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej, po wpisaniu do 

formularza wniosku numerów PESEL wnioskodawcy i członków jego rodziny, 

formularz wniosku może być uzupełniony o dane zgromadzone w rejestrze PESEL w 

zakresie imion, nazwiska, miejsca urodzenia, daty urodzenia, stanu cywilnego, 

obywatelstwa i płci wnioskodawcy i członków jego rodziny. 

3e. Wniosku nie uzupełnia się o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, jeżeli w oparciu 

o dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego nie można stwierdzić stopnia 

pokrewieństwa pomiędzy osobą występującą o przyznanie świadczeń rodzinnych a 

członkami jej rodziny.> 

3f. W przypadku niezgodności ze stanem faktycznym danych uzupełnionych z rejestru 

PESEL zawartych w formularzu wniosku osoba występująca o przyznanie świadczeń 

rodzinnych wskazuje w formularzu wniosku poprawne dane. 

4. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 

1)   zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż 

dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 

zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny; 

2)   oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające 

przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o: 

a)  wysokości dochodu, 

b)  wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne, 

c)  wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

d)  wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, 

e)  wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku; 
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3)   zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do 

świadczeń rodzinnych: 

a)  prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub 

zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym 

postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, 

b)  prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację, 

c)  orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, 

[d)  zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły 

wyższej,] 

<d) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka lub osoby uczącej się do szkoły lub szkoły 

wyższej,> 

e)  zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o okresie, na który został udzielony 

urlop wychowawczy, oraz o okresach zatrudnienia, 

f)  inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia 

wysokości świadczenia rodzinnego będącego przedmiotem wniosku. 

4a. (uchylony). 

4aa. Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się lub pobierającej świadczenie pielęgnacyjne 

wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki, o której mowa w art. 17 ust. 1, organ 

właściwy oraz marszałek województwa mogą zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy 

społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w 

ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930), w celu 

weryfikacji tych wątpliwości. 

4b. W przypadku, o którym mowa w ust. 4aa, organ właściwy oraz marszałek województwa 

mogą wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji o okolicznościach 

dotyczących sprawowania opieki, o której mowa w art. 17 ust. 1, jeżeli okoliczności te 

zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej 

wniosku o udzielenie informacji. 

4c. Przepis ust. 4b stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy: 

1)   organ właściwy upoważnił do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń 

rodzinnych kierownika ośrodka pomocy społecznej lub kierownika innej jednostki 

organizacyjnej gminy, lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy 

społecznej, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy; 
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2)   marszałek województwa upoważnił do załatwiania w jego imieniu spraw dotyczących 

realizacji świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego dyrektora, jego zastępcę lub innego pracownika regionalnego ośrodka 

polityki społecznej albo innego pracownika urzędu marszałkowskiego. 

4d. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenia rodzinne 

należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość. 

4e. Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, organ właściwy zwraca się do 

kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu 

środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

w celu weryfikacji okoliczności dotyczących sprawowania opieki, o której mowa w art. 

16a ust. 1. 

4f. Aktualizację wywiadu, o którym mowa w ust. 4e, przeprowadza się po upływie 6 

miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który ustalone zostało prawo do specjalnego zasiłku 

opiekuńczego, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją 

wątpliwości co do sprawowania opieki, o której mowa w art. 16a ust. 1. 

4g. Przepisy ust. 4e i 4f stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy organ właściwy upoważnił 

do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych kierownika ośrodka 

pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, lub inną osobę na wniosek 

kierownika ośrodka pomocy społecznej, lub innej jednostki organizacyjnej gminy. 

5. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz wzory: 

1)   wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, 

2)   oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz zaświadczeń i oświadczeń, o 

których mowa w ust. 4 pkt 3 

- kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania w 

sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz dokumentacji niezbędnej do 

sprawnej realizacji, również drogą elektroniczną, zadań w zakresie świadczeń 

rodzinnych. 

5a. Ilekroć w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych jest wymagane 

potwierdzenie następujących okoliczności: 

[1)   uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,] 
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<1) uczęszczanie dziecka lub osoby uczącej się do szkoły lub szkoły wyższej,> 

2)   wysokość dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub 

członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w tym 

dochodów, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 

3)   wielkość gospodarstwa rolnego, 

4)   nieponoszenie opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe 

utrzymanie, 

5)   termin i okres, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy, oraz 

okresy zatrudnienia, 

6)   niekorzystanie z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym 

ośrodku szkolno-wychowawczym 

- osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia rodzinnego przedkłada zaświadczenie 

albo oświadczenie. 

5b. (uchylony). 

5c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5a, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   opis systemów teleinformatycznych stosowanych w urzędach administracji publicznej 

realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, zawierający strukturę 

systemu, wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres komunikacji 

między elementami struktury systemu, w tym zestawienie struktur dokumentów 

elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, 

o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

2)   wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju systemu, 

3)   sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem 

systemu 

- mając na uwadze zapewnienie spójności systemów teleinformatycznych stosowanych w 

urzędach administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń 
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rodzinnych, w szczególności w zakresie jednorodności zakresu i rodzaju danych, która 

umożliwi ich scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie zgodności z 

minimalnymi wymogami i sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, 

określonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

6a. Minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany do utworzenia i prowadzenia 

systemu teleinformatycznego umożliwiającego ubieganie się o świadczenia rodzinne drogą 

elektroniczną oraz zapewnienia funkcjonowania tego systemu. Uwierzytelnianie 

użytkowników w systemie teleinformatycznym wymaga użycia profilu zaufanego ePUAP, 

danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego 

lub innych technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie. 

7. Urzędy administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych 

używają oprogramowania, które jest zgodne z wymaganiami określonymi przez ministra 

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w przepisach wydanych na podstawie 

ust. 6, i z jego zastosowaniem sporządzają sprawozdawczość, którą przekazują 

wojewodzie. 

8. Minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany utworzyć rejestr centralny 

obejmujący następujące informacje gromadzone na podstawie przepisów ustawy przez 

organy właściwe i samorządy województw podczas realizacji zadań w zakresie świadczeń 

rodzinnych: 

1)   dane dotyczące osób pobierających świadczenia rodzinne, osób ubiegających się o 

świadczenia rodzinne oraz członków ich rodzin: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  datę urodzenia, 

c)  adres miejsca zamieszkania lub pobytu, 

d)  miejsce zamieszkania lub pobytu, 

e)  numer PESEL, 

f)  numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie 

posiadają numeru PESEL, 

g)  stan cywilny, 

h)  obywatelstwo, 

i)  stopień pokrewieństwa z członkami rodziny, 
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[j)  rodzaj szkoły, do której uczęszcza dziecko, na które jest pobierane świadczenie 

rodzinne, lub osoba ucząca się,] 

<j) informacje o uczęszczaniu dziecka lub osoby uczącej się do szkół i placówek 

oświatowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927 i 1984 oraz z 

2017 r. poz. 60), okresie uczęszczania, typie lub rodzaju instytucji oraz nazwie i 

adresie siedziby instytucji, do której dziecko lub osoba ucząca się uczęszcza,> 

ja)  orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 

<jb) informacje o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, 

jc) informacje o rozliczaniu się z podatku dochodowego od osób fizycznych, 

jd) informacje o uczęszczaniu dziecka lub osoby uczącej się do szkoły wyższej, 

okresie uczęszczania oraz nazwie i adresie siedziby szkoły wyższej, do której 

dziecko lub osoba ucząca się uczęszcza,> 

k)  liczbę, rodzaj i wysokość wypłaconych świadczeń, 

l)  płeć, 

m)  dochody, 

n)  organ, do którego złożono wniosek, rodzaj wnioskowanego świadczenia oraz datę 

złożenia wniosku, 

o)  organ, który przyznał świadczenie, datę wydania decyzji przyznającej świadczenie 

oraz numer tej decyzji, 

p)  okres, na który świadczenie zostało przyznane; 

2)   wartości udzielonych świadczeń. 

[9. Informacje, o których mowa w ust. 8, mogą być przetwarzane przez ministra właściwego 

do spraw rodziny w celu umożliwienia organom właściwym i marszałkom województw 

weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych oraz przez podmioty wymienione w ust. 10 w 

celu, w którym informacje te zostały im udostępnione, na zasadach określonych w 

przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 922). Organy właściwe i marszałkowie województw przekazują dane do rejestru 

centralnego, wykorzystując oprogramowanie, o którym mowa w ust. 7.] 

<9. Informacje, o których mowa w ust. 8, mogą być przetwarzane przez ministra 

właściwego do spraw rodziny i wojewodę w celu monitorowania realizacji świadczeń 

rodzinnych oraz w celu umożliwienia organom właściwym i marszałkom województw 

weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych oraz przez podmioty wymienione w ust. 
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10 w celu, w którym informacje te zostały im udostępnione, na zasadach określonych 

w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 922). Organy właściwe i marszałkowie województw przekazują dane do 

rejestru centralnego, wykorzystując oprogramowanie, o którym mowa w ust. 7.> 

10. Informacje zawarte w rejestrze centralnym, o którym mowa w ust. 8, udostępnia się, w 

zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań ustawowych, następującym podmiotom: 

1)   organowi właściwemu i marszałkowi województwa - w celu weryfikacji danych 

dotyczących osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, osób pobierających 

świadczenia rodzinne oraz członków ich rodzin; 

2)   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 2016 r. poz. 

169 i 195), i organowi właściwemu wierzyciela, o którym mowa w art. 2 pkt 10 tej 

ustawy - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego, osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

i członków ich rodzin oraz danych dotyczących dłużników alimentacyjnych; 

3)   jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej prowadzonym przez jednostki 

samorządu terytorialnego - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających 

się o świadczenia z pomocy społecznej, osób pobierających świadczenia z pomocy 

społecznej oraz członków ich rodzin; 

4)   powiatowym i wojewódzkim zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności - w 

celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności i osób posiadających orzeczenie 

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności; 

5)   organowi właściwemu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), i marszałkowi 

województwa - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o 

świadczenie wychowawcze, osób pobierających świadczenie wychowawcze oraz 

członków ich rodzin. 

11. Minister właściwy do spraw rodziny przechowuje informacje w rejestrze centralnym, o 

którym mowa w ust. 8, przez okres 10 lat od dnia zaprzestania udzielania świadczeń, z 

wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane, które 

przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia stała 
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się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia bez 

rozpatrzenia. 

12. Podmioty wymienione w ust. 10 przechowują informacje, o których mowa w ust. 8, przez 

okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestru centralnego, o którym mowa w ust. 8, z 

wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane albo 

którym wydane zostało orzeczenie o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub o 

odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, które przechowuje się przez okres 1 roku 

od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia albo wydania orzeczenia stała się 

ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia albo o 

wydanie orzeczenia bez rozpatrzenia. 

13. Informacje, o których mowa w ust. 8, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów 

przechowywania, o których mowa w ust. 11 i 12. 

 

Art. 23b. 

1. [Organ właściwy oraz marszałek województwa prowadzący postępowanie w sprawie 

świadczeń rodzinnych są obowiązani do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji od 

organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów 

emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym 

mowa w przepisach o ewidencji ludności, drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra 

właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, odpowiednio:] 

<Organ właściwy oraz marszałek województwa ustalający prawo do świadczeń 

rodzinnych są obowiązani do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji drogą 

elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą 

pisemną, od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym 

z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, oraz drogą 

elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny z systemu 

informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji 

oświatowej, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, odpowiednio:> 

1)   informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 

osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego 
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członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, 

zawierających dane o wysokości: 

a)  dochodu, 

b)  składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, 

c)  należnego podatku; 

<1a) informacji o dochodzie, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. c tiret dwudzieste 

dziewiąte;> 

[2)   danych, o których mowa w art. 23 ust. 8 pkt 1 lit. a, b, e, g, h oraz 1;] 

<2) danych, o których mowa w art. 23 ust. 8 pkt 1 lit. a, b, e, g, h, j, jb, jc oraz l;> 

3)   informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o 

wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych 

składek; 

4)   zaświadczenia lub informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych; 

5)   informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem wydanym na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.), 

obejmującej następujące dane: 

a)  datę i rodzaj wydanego orzeczenia, 

b)  wskazania, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

c)  datę powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, 

d)  datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu 

niepełnosprawności, 

e)  okres, na jaki zostało wydane orzeczenie. 

2. W przypadku gdy w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o 

Niepełnosprawności znajduje się więcej niż jedno orzeczenie wydane na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczące tej samej osoby, informacja, o której 

mowa w ust. 1 pkt 5, jest przekazywana wyłącznie na podstawie orzeczeń, które 

potwierdzają prawo do świadczeń rodzinnych. 

3. W przypadku braku w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o 

Niepełnosprawności informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 5, organ właściwy oraz 

marszałek województwa prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych 
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wzywają osobę, o której mowa w art. 23 ust. 1, do dołączenia orzeczenia o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. 

[4. W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany informacji 

drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1, organ właściwy oraz marszałek województwa 

prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych uzyskują informacje, o których 

mowa w ust. 1, w drodze pisemnej wymiany informacji. Organy podatkowe, organy 

emerytalno-rentowe oraz podmioty prowadzące rejestry publiczne przekazują te 

informacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wniosku organu właściwego lub marszałka województwa prowadzącego postępowanie w 

sprawie świadczeń rodzinnych. 

5. W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez organ właściwy lub 

marszałka województwa informacji lub zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, z 

przyczyn nieleżących po stronie organu właściwego lub marszałka województwa, organ 

właściwy lub marszałek województwa prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń 

rodzinnych wzywają osobę, o której mowa w art. 23 ust. 1, do dołączenia tych informacji 

lub zaświadczeń.] 

<4. W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany, drogą 

elektroniczną, informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 1a, 3, 4 i 5 oraz w art. 23 

ust. 8 pkt 1 lit. a, b, e, g, h oraz l, organ właściwy oraz marszałek województwa 

uzyskują te informacje w drodze pisemnej wymiany informacji. Organy podatkowe, 

organy emerytalno-rentowe oraz podmioty prowadzące rejestry publiczne 

przekazują te informacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania wniosku organu właściwego lub marszałka województwa. 

5. W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez organ właściwy lub 

marszałka województwa informacji lub zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

1a, 3 i 4 oraz w art. 23 ust. 8 pkt 1 lit. a, b, e, g, h oraz l, z przyczyn nieleżących po 

stronie organu właściwego lub marszałka województwa, organ właściwy lub 

marszałek województwa wzywają osobę, o której mowa w art. 23 ust. 1, do dołączenia 

tych informacji lub zaświadczeń.> 

<6. Minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje drogą elektroniczną informacje 

niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych od organów emerytalno-

rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w 

przepisach o ewidencji ludności, z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w 



- 38 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

przepisach o systemie informacji oświatowej, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych 

oraz z ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów, o 

których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym, w celu umożliwienia organom 

właściwym i marszałkom województw weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych, a 

także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz 

wojewodę realizacji świadczeń rodzinnych przez organy właściwe lub marszałków 

województw. 

7. Minister właściwy do spraw rodziny w celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 

6, przekazuje drogą elektroniczną organom emerytalno-rentowym oraz podmiotom 

prowadzącym rejestry, o których mowa w ust. 6, dane, o których mowa w art. 23 ust. 

8 pkt 1 lit. a, b, e oraz f.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, 1583, 

1948 i 2174 oraz z 2017 r. poz. 38 i 60) 

 

Art. 23a. 

1. W rejestrze centralnym, o którym mowa w art. 23 ust. 4a, gromadzi się zanonimizowane 

informacje o: 

1)   jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej; 

2)   wnioskach o przyznanie świadczeń; 

3)   realizowanych świadczeniach; 

4)   sytuacji osób lub rodzin, którym przyznano świadczenia; 

5)   rozstrzygnięciach w sprawie świadczeń. 

2. W celu umożliwienia weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia 

z pomocy społecznej, osób korzystających z tych świadczeń oraz członków ich rodzin, w 

rejestrze centralnym, o którym mowa w art. 23 ust. 4a, gromadzi się informacje o: 

1)   imieniu i nazwisku; 

2)   dacie urodzenia; 

3)   adresie miejsca zamieszkania lub pobytu lub zameldowania na pobyt stały; 

4)   miejscu zamieszkania lub pobytu; 

5)   numerze PESEL; 
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6)   numerze dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

7)   płci; 

8)   stanie cywilnym; 

9)   obywatelstwie; 

10)  dacie wydania, numerze i rodzaju dokumentu określającego status cudzoziemca w 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

11)  stopniu pokrewieństwa z członkami rodziny; 

12)  rodzaju szkoły lub szkoły wyższej, do której uczęszcza osoba; 

13)  dacie i miejscu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia oraz rodzaju 

wnioskowanego świadczenia; 

14)  dacie wydania i rodzaju rozstrzygnięcia w sprawie świadczenia; 

15)  okresie, na który świadczenie zostało przyznane; 

16)  liczbie, rodzaju i wysokości przyznanych świadczeń o charakterze pieniężnym; 

17)  liczbie, rodzaju, zakresie, wartości i miejscu przyznanych usług i świadczeń o 

charakterze niepieniężnym; 

18)  miejscu otrzymania świadczenia[.] <;> 

<19) składkach na ubezpieczenie zdrowotne obejmujące informacje o: 

a) imieniu i nazwisku, 

b) numerze PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – serii i numerze 

paszportu oraz dacie urodzenia, 

c) dacie powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, 

d) dacie wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego, 

e) kodzie i nazwie tytułu ubezpieczenia, 

f) okresie rozliczeniowym, 

g) danych dotyczących płatników składek: 

– numerze NIP, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tego numeru – numerze 

PESEL lub serii i numerze dowodu osobistego albo paszportu, 

– nazwie skróconej lub imieniu i nazwisku płatnika składek.> 

3. Prawo dostępu do informacji, o których mowa w ust. 2, oraz ich przetwarzania mają: 

1)   ośrodek pomocy społecznej oraz powiatowe centrum pomocy rodzinie - w celu 

weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z pomocy 

społecznej, osób korzystających z tych świadczeń oraz członków ich rodzin; 
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2)   wojewoda w stosunku do osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w 

związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z 

dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - w celu koordynowania działań w zakresie 

integracji cudzoziemców; 

3)   organ właściwy, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.), i marszałek 

województwa - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o 

świadczenia rodzinne, osób pobierających świadczenia rodzinne oraz członków ich 

rodzin; 

4)   organ właściwy 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 2016 r. poz. 169 i 195), i 

organ właściwy wierzyciela, o którym mowa w art. 2 pkt 10 tej ustawy - w celu 

weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego, osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego i 

członków ich rodzin oraz danych dotyczących dłużników alimentacyjnych; 

5)   organ właściwy, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o 

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, i marszałek województwa - w celu 

weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze, 

osób pobierających świadczenie wychowawcze oraz członków ich rodzin. 

<3a. Prawo dostępu do informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 19, oraz ich 

przetwarzania ma także minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego 

w celu umożliwienia podmiotom wymienionym w ust. 3 weryfikacji danych 

dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, osób 

korzystających z tych świadczeń oraz członków ich rodzin. 

3b. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w celu realizacji zadania, o 

którym mowa w ust. 3a, przekazuje drogą elektroniczną jednostkom organizacyjnym 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 19 lit. a 

i b.> 

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przechowuje informacje w 

rejestrze centralnym, o którym mowa w art. 23 ust. 4a, przez okres 10 lat od dnia 

zaprzestania udzielania świadczeń, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym 

świadczenie nie zostało przyznane, które przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w 
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którym decyzja w sprawie świadczenia stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia 

wniosku o ustalenie prawa do świadczenia bez rozpatrzenia. 

5. Podmioty wymienione w ust. 3 przechowują informacje, o których mowa w ust. 2, przez 

okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestru centralnego, o którym mowa w art. 23 ust. 

4a, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane, 

które przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie 

świadczenia stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do 

świadczenia bez rozpatrzenia. 

6. Informacje, o których mowa w ust. 2, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów 

przechowywania, o których mowa w ust. 4 i 5. 

 

Art. 105. 

1. Jednostki sektora finansów publicznych, w tym sądy, Policja, Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i organy administracji 

publicznej, a także kuratorzy sądowi, pracodawcy, podmioty wykonujące działalność 

leczniczą, przedszkola, szkoły, placówki, poradnie i ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 

1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 

2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668), szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, o których mowa 

w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy są obowiązani 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku 

kierownika ośrodka pomocy społecznej lub pracownika socjalnego udostępnić informacje, 

które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia o przyznaniu lub wysokości świadczeń z pomocy 

społecznej, dla ustalenia wysokości odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej lub 

dla weryfikacji uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, wysokości tych świadczeń 

lub odpłatności za te świadczenia. 

2. Udostępnienie informacji gromadzonych przez publiczne służby zatrudnienia, które mają 

znaczenie dla rozstrzygnięcia o przyznaniu lub wysokości świadczeń z pomocy społecznej 

odbywa się na zasadach określonych w art. 4 ust. 6 i art. 33 ust. 6-9 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 

645). 

<3. Kierownik ośrodka pomocy społecznej lub pracownik socjalny mogą wystąpić, drogą 

elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 
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społecznego, do jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

z wnioskiem o udostępnienie informacji, o których mowa w art. 23a ust. 2 pkt 19, 

w celu weryfikacji prawa do świadczeń z pomocy społecznej.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm. 

 

Art. 188. 

1. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych ubezpieczonych w celu: 

1)   stwierdzenia istnienia ubezpieczenia zdrowotnego oraz prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych przez Fundusz; 

2)   wystawienia dokumentów uprawniających do korzystania ze świadczeń finansowanych 

przez Fundusz; 

3)   stwierdzenia obowiązku płacenia składki i ustalenia kwoty składki; 

4)   kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń; 

5)   rozliczenia ze świadczeniodawcami; 

6)   rozliczenia z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ich zobowiązań wobec 

Funduszu; 

7)   kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 

finansowania udzielanych świadczeń zdrowotnych; 

8)   monitorowania stanu zdrowia i zapotrzebowania ubezpieczonych na świadczenia 

zdrowotne oraz leki i wyroby medyczne; 

9)   identyfikacji płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne; 

10)  prowadzenia i utrzymywania elektronicznego systemu monitorowania programów 

lekowych, o którym mowa w art. 188c. 

1a. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 2, w celu: 

1)   rozliczania ze świadczeniodawcami; 

2)   rozliczania dotacji, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 5; 

3)   kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 

finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej; 
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4)   kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. 

1b. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4, w celu rozliczania kosztów refundacji leków. 

2. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych do 

świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji oraz umów 

międzynarodowych w celu: 

1)   potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej; 

2)   rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom uprawnionym 

na podstawie przepisów o koordynacji; 

3)   rozliczania z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ponoszonych przez 

świadczeniodawców i Fundusz kosztów świadczeń opieki zdrowotnej; 

4)   kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń; 

5)   kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 

finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej; 

6)   prowadzenia punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 97 ust. 3d. 

2a. Fundusz jest uprawniony do uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych związanych 

z realizacją zadań określonych w art. 97 ust. 3 pkt 2 i 3a. 

2b. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania następujących danych pacjentów z innych niż 

Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z realizacją 

zadań, o których mowa w art. 97a ust. 2 i 5: 

1)   nazwisko i imię (imiona); 

2)   obywatelstwo; 

3)   data urodzenia; 

4)   numer identyfikacyjny pacjenta w państwie ubezpieczenia; 

5)   numer dokumentu tożsamości; 

6)   informacje o stanie zdrowia; 

7)   informacje o świadczeniach zdrowotnych udzielonych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

8)   informacje o lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

i wyrobach medycznych zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2c. Fundusz jest uprawniony do uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych związanych 

z wystawieniem recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyroby medyczne oraz ich realizacją w aptece. 
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3. Minister właściwy do spraw zdrowia jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych: 

1)   osób ubezpieczonych, w celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4-8; 

2)   osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o 

koordynacji, w celu określonym w ust. 2 pkt 2 i 3; 

3)   osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4, w celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4-8. 

4. Dla realizacji zadań, o których mowa w ust. 1-3, minister właściwy do spraw zdrowia i 

Fundusz mają prawo do przetwarzania następujących danych: 

1)   nazwisko i imię (imiona); 

2)   nazwisko rodowe; 

3)   data urodzenia; 

4)   płeć; 

5)   obywatelstwo; 

6)   (uchylony); 

7)   numer PESEL; 

8)   (uchylony); 

9)   seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego 

tożsamość - w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL; 

10)  adres zamieszkania; 

11)  adres czasowego miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dana 

osoba nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania; 

11a)  adres zameldowania; 

11b)  adres do korespondencji i inne dane pozwalające na skontaktowanie się z osobą, 

której dane Fundusz przetwarza w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych; 

12)  numer ubezpieczenia; 

13)  stopień pokrewieństwa z opłacającym składkę; 

14)  stopień niepełnosprawności; 

15)  rodzaj uprawnień oraz numer i termin ważności dokumentu potwierdzającego 

uprawnienia osób, o których mowa w art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 46 

ust. 1 i art. 47, a także osób posiadających na podstawie odrębnych przepisów szersze 

uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej niż wynikające z ustawy; 

15a)  informacja o uprawnieniu, o którym mowa w art. 43a ust. 1; 

16)  dotyczące udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4; 
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17)  przyczyn udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej; 

18)  nazwa instytucji właściwej osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na 

podstawie przepisów o koordynacji; 

19)  dane dotyczące lekarza, felczera, pielęgniarki lub położnej wystawiających receptę na 

refundowane leki lub środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo 

zaopatrzenie na wyroby medyczne; 

20)  dane dotyczące świadczeniodawcy zatrudniającego lekarza, felczera, pielęgniarkę lub 

położną, o których mowa w pkt 19; 

21)  dane dotyczące apteki realizującej receptę na refundowane leki i wyroby medyczne; 

22)  data zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego; 

22a)  kod tytułu ubezpieczenia; 

22b)  data powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego; 

22c)  data wypełnienia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego; 

23)  data wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego; 

23a)  data wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego; 

24)  okres, za który opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne, oraz dane dotyczące 

opłaconych, nieopłaconych, nieopłaconych w terminie i należnych składek na 

ubezpieczenie zdrowotne wraz ze wskazaniem okresu, jakiego dotyczą; 

25)  dane o płatniku składki na ubezpieczenie zdrowotne; 

26)  typ dokumentu uprawniającego do świadczeń opieki zdrowotnej; 

27)  data zgonu; 

28)  dane dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych, będące w posiadaniu 

ubezpieczonego, jego pracodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

29)  informacje, określające ustawodawstwo właściwe zgodnie z przepisami o koordynacji, 

będące w posiadaniu ubezpieczonego, jego pracodawcy, Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

30)  dane o przychodach z tytułów rodzących obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego; 

31)  okres uprawnień wynikających z art. 67 ust. 6 i 7; 

32)  informacje, czy członek rodziny pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym; 

33)  kod przyczyny wyrejestrowania z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. 

5. Świadczeniodawcy działający w ramach umów z Funduszem obowiązani są do 

gromadzenia i przekazywania Funduszowi danych dotyczących udzielanych świadczeń 

zdrowotnych. 
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5a. Informacje i dane zgromadzone w Funduszu udostępnia się: 

1)   nieodpłatnie organom egzekucyjnym określonym w art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 

599, 868, 1228, 1244 i 1579), 

2)   odpłatnie komornikom sądowym 

- w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego. 

5b. Opłata za udzielenie przez Fundusz komornikom sądowym informacji i danych, 

dotyczących jednego świadczeniobiorcy lub jednego płatnika składek, wynosi 50 zł. 

5c. Kwota, o której mowa w ust. 5b, podlega waloryzacji o prognozowany w ustawie 

budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogółem ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

5d. Komornik sądowy dołącza do wniosku o udzielenie informacji i danych kopię dowodu 

dokonania opłaty, o której mowa w ust. 5b, na rachunek wskazany przez Fundusz. 

<5e. Informacje i dane zgromadzone w Funduszu, w zakresie wskazanym w ust. 5f, 

udostępnia się nieodpłatnie, drogą elektroniczną, następującym podmiotom: 

1) za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny: 

a) organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579 oraz z 2017 r. 

poz. 60), i marszałkowi województwa w celu weryfikacji prawa do świadczeń 

rodzinnych osób ubiegających się o te świadczenia lub osób je pobierających oraz 

członków ich rodzin, 

b) organowi właściwemu wierzyciela, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 

września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 489), w celu weryfikacji prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osób 

ubiegających się o te świadczenia lub osób je pobierających oraz członków ich 

rodzin, 

c) organowi właściwemu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 

2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 

2017 r. poz. 60 i 245), i marszałkowi województwa w celu weryfikacji prawa do 

świadczeń wychowawczych osób ubiegających się o te świadczenia lub osób je 

pobierających oraz członków ich rodzin; 

2) ministrowi właściwemu do spraw rodziny w celu: 
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a) umożliwienia organom właściwym i marszałkom województw weryfikacji prawa 

do świadczeń, o których mowa w pkt 1, 

b) w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny realizacji 

świadczeń, o których mowa w pkt 1. 

5f. Zakres udostępnianych danych i informacji obejmuje: imię i nazwisko, numer 

PESEL, a także informację o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej według stanu na 

dzień udostępniania. W przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia i nie 

została zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, informacja o prawie do świadczeń 

obejmuje także informację, że dana osoba nie jest objęta ubezpieczeniem 

zdrowotnym. 

5g. Minister właściwy do spraw rodziny i Fundusz uzgadniają warunki techniczne 

i organizacyjne wymiany danych, o której mowa w ust. 5e.> 

6. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, osoby spośród wymienionych w 

art. 66 ust. 1 pkt 2-9, wobec których, z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 

form i metod realizacji zadań podlegających ochronie zgodnie z przepisami o ochronie 

informacji niejawnych, stosuje się odrębny tryb przetwarzania danych, o których mowa w 

ust. 4. Rozporządzenie powinno w szczególności określać dane osobowe, które będą 

przetwarzane, sposób ich przetwarzania oraz podmiot uprawniony do ich gromadzenia i 

przetwarzania. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1842, 1933, 2169 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60) 

 

Art. 170c. 

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi ogólnopolski wykaz 

studentów, z wyłączeniem studentów uczelni wojskowych będących żołnierzami. 

2. W wykazie zamieszcza się następujące dane dotyczące studenta: 

1)   imiona i nazwisko; 

2)   numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość oraz kraj wydania dokumentu tożsamości; 

3)   obywatelstwo; 
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4)    w przypadku cudzoziemców: 

a)  kraj pochodzenia, 

b)  informacje o podjęciu i odbywaniu studiów na zasadach obowiązujących 

obywateli polskich, 

c)  informacje o przyjęciu na studia na podstawie umów międzynarodowych oraz na 

podstawie decyzji właściwego ministra; 

5)   rok urodzenia; 

6)   płeć; 

7)   miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś lub miasto; 

8)   sumę uzyskanych przez studenta punktów ECTS na każdym kierunku studiów, 

poziomie i profilu kształcenia; 

9)   rodzaj przyznanych świadczeń pomocy materialnej; 

10)  liczbę punktów ECTS, która w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się została 

zaliczona studentowi do danego programu kształcenia określonego kierunku, 

poziomu i profilu kształcenia; 

11)  numer dyplomu ukończenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu 

kształcenia; 

12)  datę ukończenia studiów i nazwę uzyskanego tytułu zawodowego albo datę 

skreślenia z listy studentów. 

2a. Dane, o których mowa w ust. 2 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 170d, 

wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy uczelni oraz rektorzy uczelni prowadzonych 

przez kościoły i związki wyznaniowe otrzymujących dotacje i inne środki z budżetu 

państwa. 

3. Dostęp do danych zawartych w wykazie przysługuje właściwym ministrom wskazanym w 

art. 33 ust. 2, Komisji oraz rektorom w zakresie danych dotyczących studentów 

kształcących się w kierowanych przez nich uczelniach. 

4. (uchylony). 

<5. Dostęp do danych zawartych w wykazie dotyczących imienia, nazwiska, numeru 

PESEL, a w przypadku jego braku – numeru dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, daty rozpoczęcia studiów, daty ukończenia studiów albo daty skreślenia 

z listy studentów, nazwy uczelni oraz jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kształcenie przysługuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny w celu 

umożliwienia organom właściwym i marszałkom województw weryfikacji prawa do 
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świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60), 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 

2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489), 

oraz wójtom, burmistrzom i prezydentom miast weryfikacji prawa do Karty Dużej 

Rodziny, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny 

sposobu realizacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego przez organy właściwe lub marszałków województw.> 

 

Art. 201a. 

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi ogólnopolski wykaz 

doktorantów, z wyłączeniem doktorantów uczelni wojskowych będących żołnierzami. 

2. W wykazie zamieszcza się następujące dane dotyczące doktoranta: 

1)   imiona i nazwisko; 

2)   numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość oraz kraj wydania dokumentu tożsamości; 

3)   obywatelstwo; 

4)    w przypadku cudzoziemców: 

a)  kraj pochodzenia, 

b)  informacje o podjęciu i odbywaniu studiów na zasadach obowiązujących obywateli 

polskich, 

c)  informacje o przyjęciu na studia na podstawie umów międzynarodowych oraz na 

podstawie decyzji właściwego ministra; 

5)   rok urodzenia; 

6)   płeć; 

7)   rodzaj przyznanych świadczeń pomocy materialnej; 

8)   informacje o przyznanym stypendium doktoranckim lub stypendium doktorskim, o 

którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki; 

9)    informacje o pozostawaniu w stosunku pracy z uczelnią, w której odbywa stacjonarne 

studia doktoranckie. 
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3. Dane, o których mowa w ust. 2 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 170d, 

wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy uczelni, dyrektorzy instytutów naukowych 

Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektor Centrum 

Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz dyrektorzy międzynarodowych instytutów 

naukowych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, utworzonych na 

podstawie odrębnych przepisów. 

4. Dostęp do danych zawartych w wykazie przysługuje: 

1)   właściwym ministrom wskazanym w art. 33 ust. 2, organom Centralnej Komisji do 

Spraw Stopni i Tytułów, Prezesowi Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji; 

2)   rektorom uczelni, dyrektorom instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, 

dyrektorom instytutów badawczych, dyrektorowi Centrum Medycznego Kształcenia 

Podyplomowego oraz dyrektorom międzynarodowych instytutów naukowych 

działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, utworzonych na podstawie 

odrębnych przepisów - w zakresie danych dotyczących doktorantów kształcących się w 

kierowanych przez nich jednostkach. 

<5. Dostęp do danych zawartych w wykazie dotyczących imienia, nazwiska, numeru 

PESEL, a w przypadku jego braku – numeru dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, daty rozpoczęcia studiów doktoranckich, daty zakończenia realizacji 

programu studiów doktoranckich albo daty skreślenia z listy doktorantów, nazwy 

uczelni oraz jej podstawowej jednostki organizacyjnej przysługuje ministrowi 

właściwemu do spraw rodziny w celu umożliwienia organom właściwym i 

marszałkom województw weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o których mowa w ustawie z dnia 7 

września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, oraz wójtom, 

burmistrzom i prezydentom miast weryfikacji prawa do Karty Dużej Rodziny, a 

także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny realizacji 

świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organy 

właściwe lub marszałków województw.> 
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USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 

2017 r. poz. 489) 

Art. 15. 

1. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują 

odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. 

2. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby uprawnionej. 

3. Wniosek powinien zawierać: 

1)   dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer 

PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 

2)   oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich 

znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego 

przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu; 

3)   oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji 

ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji. 

3a. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 mogą być składane drogą 

elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra 

właściwego do spraw rodziny lub systemu teleinformatycznego wskazanego w informacji 

zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra 

właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji. 

3b. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 składane w postaci elektronicznej 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP. W przypadku gdy wniosek i załączniki składane są z 

wykorzystaniem systemu, o którym mowa w ust. 11, w systemie tym może być 

zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych 

danych w postaci elektronicznej. 

3c. Jeżeli osoba składająca wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie może 

złożyć w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego dla 

potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w 

postępowaniu w sprawie o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, może złożyć 
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elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej w sposób określony w 

ust. 3b. 

3d. W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej, po wpisaniu do formularza 

wniosku numerów PESEL wnioskodawcy i członków jego rodziny, formularz wniosku 

może być uzupełniony o dane zgromadzone w rejestrze PESEL w zakresie imion, 

nazwiska, miejsca urodzenia, daty urodzenia, stanu cywilnego, obywatelstwa i płci 

wnioskodawcy i członków jego rodziny. 

3e. Wniosku nie uzupełnia się o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, jeżeli w oparciu o 

dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego nie można stwierdzić stopnia 

pokrewieństwa pomiędzy wnioskodawcą a członkami jego rodziny. 

3f. W przypadku niezgodności ze stanem faktycznym danych uzupełnionych z rejestru 

PESEL zawartych w formularzu wniosku wnioskodawca wskazuje w formularzu 

wniosku poprawne dane. 

4. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 

1)   zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż 

dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60), każdego członka rodziny; 

2)   oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające 

przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o: 

a)  wysokości dochodu, 

b)  wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne, 

c)  wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

d)  wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, 

e)  wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku; 

3)   zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do 

świadczenia: 

a)  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie 

stwierdzające bezskuteczność egzekucji, 
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b)  odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis 

postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu 

zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, 

c)  orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej, 

[d)  zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub 

szkoły wyższej,] 

<d) oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,> 

e)  informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę 

uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą 

albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z: 

–  brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub 

–  brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania 

dłużnika alimentacyjnego za granicą, 

f)  inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia 

wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem 

wniosku. 

4a. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub 

uzyskanie oraz ich wysokość. 

5. W przypadku złożenia wniosku bez zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a, 

organ właściwy wierzyciela występuje do organu prowadzącego postępowanie 

egzekucyjne z wezwaniem o przesłanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji. 

6. Organ prowadzący postępowanie egzekucyjne jest zobowiązany do przesłania 

zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

wezwania. 

7. Osoba składająca wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa 

oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1 i 3 lit. a oraz d, pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

8. Urzędy administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego używają oprogramowania, które jest zgodne z wymaganiami 
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określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 10, i z jego zastosowaniem sporządzają sprawozdawczość, którą 

przekazują wojewodzie. 

8a. Minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany utworzyć rejestr centralny 

obejmujący następujące informacje gromadzone na podstawie przepisów ustawy przez 

organy właściwe wierzyciela i organy właściwe dłużnika podczas realizacji zadań 

wynikających z ustawy: 

1)   dane dotyczące osób uprawnionych i członków ich rodzin: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  datę urodzenia, 

c)  adres miejsca zamieszkania lub pobytu, 

d)  miejsce zamieszkania lub pobytu, 

e)  numer PESEL, 

f)  numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie 

posiadają numeru PESEL, 

g)  stan cywilny, 

h)  obywatelstwo, 

i)  stopień pokrewieństwa z członkami rodziny, 

[j)  rodzaj szkoły, do której uczęszcza osoba uprawniona,] 

<j) informacje o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkół i placówek 

oświatowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1927 i 1984 oraz z 2017 r. poz. 60), okresie uczęszczania, typie lub rodzaju 

instytucji oraz nazwie i adresie siedziby instytucji, do której osoba 

uprawniona uczęszcza,> 

k)  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 

<ka) informacje o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, 

kb) informacje o rozliczaniu się z podatku dochodowego od osób fizycznych, 

kc) informacje o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły wyższej, okresie 

uczęszczania oraz nazwie i adresie siedziby szkoły wyższej, do której osoba 

uprawniona uczęszcza,> 

l)  liczbę, rodzaj i wysokość wypłaconych świadczeń, 

m)  płeć, 
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n)  dochody, 

o)  wysokość zasądzonych alimentów, 

p)  poziom egzekucji zasądzonych alimentów, 

q)  organ, do którego złożono wniosek, oraz datę złożenia wniosku, 

r)  organ, który przyznał świadczenie, datę wydania decyzji przyznającej 

świadczenie oraz numer tej decyzji, 

s)  okres, na który świadczenie zostało przyznane; 

2)   dane dotyczące dłużników alimentacyjnych i podejmowanych wobec nich działań: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  datę urodzenia, 

c)  adres zamieszkania lub pobytu, 

d)  miejsce zamieszkania lub pobytu, 

e)  numer ewidencyjny PESEL, 

f)  numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie 

posiadają numeru PESEL, 

g)  stan cywilny i płeć, 

h)  obywatelstwo, 

i)  stopień pokrewieństwa z członkami rodziny, 

j)  stan zdrowia, 

k)  wykształcenie, 

l)  zawód, 

m)  zatrudnienie, 

n)  osobę lub osoby, na które zasądzone są alimenty (imię, nazwisko, PESEL) oraz 

wysokości zasądzonych alimentów, 

o)  poziom i rodzaj zobowiązań dłużnika z tytułu niewyegzekwowanych świadczeń 

alimentacyjnych, 

p)  stan majątkowy dłużnika, 

r)  posiadanie prawa jazdy przez dłużnika, 

s)  rodzaj podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych. 

<8aa. Minister właściwy do spraw rodziny oraz wojewoda monitorują realizację 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organy właściwe oraz marszałków 

województw. 
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8ab. Minister właściwy do spraw rodziny monitoruje realizację świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego przez pozyskiwanie informacji niezbędnych do ustalenia prawa do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w art. 15a ust. 6, oraz 

przekazywanie tych informacji organom właściwym oraz marszałkom 

województw.> 

[8b. Informacje zawarte w rejestrze centralnym, o którym mowa w ust. 8a, mogą być 

przetwarzane przez ministra właściwego do spraw rodziny w celu umożliwienia organom 

właściwym dłużnika i organom właściwym wierzyciela weryfikacji prawa do świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego oraz przez podmioty wymienione w ust. 8c w celu, w którym 

informacje te zostały im udostępnione, na zasadach określonych w przepisach ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

Organy właściwe wierzyciela oraz organy właściwe dłużnika przekazują dane do rejestru 

centralnego, wykorzystując oprogramowanie, o którym mowa w ust. 8.] 

<8b. Informacje zawarte w rejestrze centralnym, o którym mowa w ust. 8a, mogą być 

przetwarzane przez ministra właściwego do spraw rodziny i wojewodę w celu 

monitorowania realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w celu 

umożliwienia organom właściwym dłużnika i organom właściwym wierzyciela 

weryfikacji prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przez podmioty 

wymienione w ust. 8c w celu, w którym informacje te zostały im udostępnione, na 

zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Organy właściwe wierzyciela oraz 

organy właściwe dłużnika przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując 

oprogramowanie, o którym mowa w ust. 8.> 

8c. Informacje zawarte w rejestrze centralnym, o którym mowa w ust. 8a, udostępnia się, w 

zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań ustawowych, następującym podmiotom: 

1)   organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych, i marszałkowi województwa - w celu 

weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, osób 

pobierających świadczenia rodzinne oraz członków ich rodzin; 

2)   organowi właściwemu dłużnika i organowi właściwemu wierzyciela - w celu 

weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego, osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego i 

członków ich rodzin oraz danych dotyczących dłużników alimentacyjnych; 
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3)   jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej prowadzonym przez jednostki 

samorządu terytorialnego - w celu weryfikacji danych dotyczących osób 

ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, osób pobierających 

świadczenia z pomocy społecznej oraz członków ich rodzin; 

4)   powiatowym i wojewódzkim zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności - w 

celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności i osób posiadających 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności; 

5)   organowi właściwemu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 

r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. 

poz. 60), i marszałkowi województwa - w celu weryfikacji danych dotyczących osób 

ubiegających się o świadczenie wychowawcze, osób pobierających świadczenie 

wychowawcze oraz członków ich rodzin. 

8d. Minister właściwy do spraw rodziny przechowuje informacje w rejestrze centralnym, o 

którym mowa w ust. 8a, przez okres 10 lat od dnia zaprzestania udzielania świadczeń, z 

wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane, które 

przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia 

stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 

bez rozpatrzenia. 

8e. Podmioty wymienione w ust. 8c przechowują informacje, o których mowa w ust. 8a, przez 

okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestru centralnego, o którym mowa w ust. 8a, z 

wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane albo 

którym wydane zostało orzeczenie o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub o 

odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, które przechowuje się przez okres 1 roku 

od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia albo wydania orzeczenia stała się 

ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia albo o 

wydanie orzeczenia bez rozpatrzenia. 

8f. Informacje, o których mowa w ust. 8a, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów 

przechowywania, o których mowa w ust. 8d i 8e. 

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

1)   sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i wstrzymywania jego wypłaty, 
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2)   sposób ustalania dochodu uprawniającego do świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego, 

3)   wzory: 

a)  wniosku o ustalenie prawa do świadczenia, 

b)  oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz zaświadczeń i oświadczeń, o 

których mowa w art. 15 ust. 4 pkt 3, 

c)  zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności 

egzekucji zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej 

bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania 

zasądzonych świadczeń alimentacyjnych 

- kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania w 

sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dokumentacji niezbędnej do 

sprawnej realizacji, również drogą elektroniczną, zadań w zakresie świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego. 

10. Minister właściwy do spraw rodziny w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   opis systemów teleinformatycznych stosowanych w urzędach administracji 

publicznej realizujących zadania w zakresie świadczeń, zawierający strukturę 

systemu, wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres komunikacji 

między elementami struktury systemu, w tym zestawienie struktur dokumentów 

elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i 

szyfrujących, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579), 

2)   wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju 

systemu, 

3)   sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem 

systemu 

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia spójności systemów teleinformatycznych 

stosowanych w urzędach administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie 

świadczeń, w szczególności w odniesieniu do jednorodności zakresu i rodzaju danych, 
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która umożliwi ich scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie zgodności z 

minimalnymi wymogami i sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, 

określonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne. Systemy teleinformatyczne nie mają 

zastosowania do działalności naczelnika urzędu skarbowego wynikającej z przepisów 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138). 

11. Minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany do utworzenia i prowadzenia 

systemu teleinformatycznego umożliwiającego ubieganie się o świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego drogą elektroniczną oraz zapewnienia funkcjonowania tego systemu. 

Uwierzytelnianie użytkowników w systemie teleinformatycznym wymaga użycia profilu 

zaufanego ePUAP, danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu 

podpisu elektronicznego lub innych technologii jeżeli zostaną udostępnione w tym 

systemie. 

Art. 15a. 

1. [Organ właściwy wierzyciela prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego jest obowiązany do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji od organów 

podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów 

emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym 

mowa w przepisach o ewidencji ludności, drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra 

właściwego do spraw rodziny, lub w drodze pisemnej, odpowiednio:] 

<Organ właściwy wierzyciela ustalający prawo do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego jest obowiązany do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji drogą 

elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą 

pisemną, od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z 

rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, oraz drogą 

elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny z systemu 

informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji 

oświatowej, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, odpowiednio:> 

1)   informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 

osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego 
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członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, 

zawierających dane o wysokości: 

a)  dochodu, 

b)  składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, 

c)  należnego podatku; 

<1a) informacji o dochodzie, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. c tiret dwudzieste 

dziewiąte ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;> 

[2)    danych, o których mowa w art. 15 ust. 8a pkt 1 lit. a, b, e, g, h oraz m;] 

<2) danych, o których mowa w art. 15 ust. 8a pkt 1 lit. a, b, e, g, h, j, ka, kb oraz 

m;”,> 

3)   informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o 

wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych 

składek; 

[4)   zaświadczenia lub informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych;] 

5)   informacji o legitymowaniu się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 

wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2046 i 1948), obejmującej następujące dane: 

a)  datę wydanego orzeczenia, 

b)  datę powstania stopnia niepełnosprawności, 

c)  datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

d)  okres, na który zostało wydane orzeczenie. 

2. W przypadku gdy w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o 

Niepełnosprawności znajduje się więcej niż jedno orzeczenie wydane na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczące tej samej osoby, informacja, o której 

mowa w ust. 1 pkt 5, jest przekazywana wyłącznie na podstawie orzeczeń, które 

potwierdzają prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

3. W przypadku braku w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o 

Niepełnosprawności informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 5, organ właściwy wierzyciela 

prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wzywa osobę 

uprawnioną albo jej przedstawiciela ustawowego do dołączenia orzeczenia o znacznym 

stopniu niepełnosprawności. 
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[4. W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany informacji 

drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1, organ właściwy wierzyciela prowadzący 

postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzyskuje informacje, o 

których mowa w ust. 1, w drodze pisemnej wymiany informacji. Organy podatkowe, organy 

emerytalno-rentowe oraz podmioty prowadzące rejestry publiczne przekazują te 

informacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wniosku organu właściwego wierzyciela prowadzącego postępowanie w sprawie 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

5. W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez organ właściwy wierzyciela 

informacji lub zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, z przyczyn nieleżących po 

stronie tego organu, organ właściwy wierzyciela, prowadzący postępowanie w sprawie 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wzywa osobę uprawnioną albo jej przedstawiciela 

do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.] 

<4. W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany, drogą 

elektroniczną, informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 1a, 3 i 5 oraz w art. 15 ust. 

8a pkt 1 lit. a, b, e, g, h oraz m, organ właściwy wierzyciela uzyskuje te informacje w 

drodze pisemnej wymiany informacji. Organy podatkowe, organy emerytalno-

rentowe oraz podmioty prowadzące rejestry publiczne przekazują te informacje 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku 

organu właściwego wierzyciela. 

5. W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez organ właściwy 

wierzyciela informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 1a i 3 oraz w art. 15 ust. 8a pkt 

1 lit. a, b, e, g, h oraz m, z przyczyn nieleżących po stronie tego organu, organ 

właściwy wierzyciela wzywa osobę uprawnioną albo jej przedstawiciela ustawowego 

do przedstawienia tych informacji.> 

<6. Minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje drogą elektroniczną informacje 

niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od organów 

emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o 

którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, z systemu informacji oświatowej, o 

którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, z Centralnego Wykazu 

Ubezpieczonych oraz z ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu 

doktorantów, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym, w celu 

umożliwienia organom właściwym wierzyciela weryfikacji prawa do świadczeń z 
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funduszu alimentacyjnego, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego 

do spraw rodziny oraz wojewodę realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

przez organ właściwy wierzyciela. 

7. Minister właściwy do spraw rodziny w celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 

6, przekazuje drogą elektroniczną organom emerytalno-rentowym oraz podmiotom 

prowadzącym rejestry, o których mowa w ust. 6, dane, o których mowa w art. 15 ust. 

8a pkt 1 lit. a, b, e oraz f.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1927 i 1984 oraz z 2017 r. poz. 60) 

<Art. 66a. 

Minister właściwy do spraw rodziny, w celu umożliwienia wójtom, burmistrzom, 

prezydentom miast oraz marszałkom województw weryfikacji prawa odpowiednio do 

świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia 

wychowawczego oraz Karty Dużej Rodziny, a także w celu monitorowania przez 

ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę realizacji świadczeń rodzinnych, 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz Karty Dużej 

Rodziny odpowiednio przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz marszałków 

województw, pozyskuje z bazy danych SIO dane identyfikacyjne ucznia obejmujące 

imię, nazwisko i numer PESEL, a w przypadku ucznia nieposiadającego numeru 

PESEL – imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, serię i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dane dziedzinowe ucznia obejmujące 

informacje o: 

1) uczęszczaniu ucznia do szkoły lub placówki oświatowej; 

2) okresie uczęszczania ucznia do szkoły lub placówki oświatowej; 

3) typie szkoły lub rodzaju placówki oświatowej oraz nazwie i adresie siedziby szkoły 

lub placówki oświatowej, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał. 
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USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 i 

1579) 

Art. 10. 

1. Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny 

wielodzietnej. 

2. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze 

względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. 

3. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków 

rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do 

czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o 

przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu 

członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku. 

4. [Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów 

potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:] 

<Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:> 

[1)   w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że 

rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy 

rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co 

najmniej trojga dzieci;] 

<1) w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy 

rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie 

dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;> 

[2)   w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt 

małżeństwa; 

3)   w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub 

dokument potwierdzający tożsamość;] 

[4)   w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający 

tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej 

placówce;] 

<4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub 

w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w 

danej placówce;> 
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[5)   w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym 

stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument 

potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu 

niepełnosprawności;] 

[6)   w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 

dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 

dziecka;] 

<6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 

dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie 

zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;> 

7)   w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w 

rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o 

pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

<4a. W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o 

przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa w ust. 4, przedstawia się 

oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, 

w szczególności: 

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość; 

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt 

małżeństwa; 

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub 

dokument potwierdzający tożsamość; 

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający 

tożsamość; 

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo 

znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – 

dokument potwierdzający tożsamość.> 

[5. W przypadku osób, o których mowa w art. 5 pkt 2, składając wniosek o przyznanie Karty, 

poza dokumentami, o których mowa w ust. 4, okazuje się dokument potwierdzający prawo 

do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.] 
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<5. W przypadku osób, o których mowa w art. 5 pkt 2, składając wniosek o przyznanie 

Karty, poza dokumentami, o których mowa w ust. 4 i 4a, okazuje się dokument 

potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

6. Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 4 i 

7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. 

7. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się dokument potwierdzający 

tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu 

urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość. 

8. Wójt sporządza i uwierzytelnia kopie przedstawionych dokumentów. 

[9. Przedstawienie dokumentów, o których mowa w ust. 4, 5 i 7, nie jest wymagane, w 

przypadku gdy wójt może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych niezbędnych do ustalenia 

prawa do posiadania Karty, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na 

podstawie danych, którymi rozporządza.] 

<9. Wójt ustalający prawo do Karty jest obowiązany do samodzielnego uzyskania lub 

weryfikacji: 

1) drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, 

lub drogą pisemną, z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym 

mowa w przepisach o ewidencji ludności, 

2) drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny z 

systemu informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie 

informacji oświatowej 

– odpowiednio informacji, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 7, 8, 8a, 10 

i 11. Przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest wymagane w przypadku, gdy wójt 

może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych potwierdzających to prawo, dane te 

są mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi 

rozporządza.> 
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9a. Wniosek i dokumenty, o których mowa w ust. 4, 5 i 7, mogą być składane drogą 

elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez 

ministra właściwego do spraw rodziny. 

10. Wniosek o przyznanie karty lub wydanie jej duplikatu składany w postaci elektronicznej 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP. W przypadku gdy wniosek ten składany jest z 

wykorzystaniem systemu, o którym mowa w ust. 9a, w systemie tym może być 

zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych 

danych w postaci elektronicznej. 

11. 
(2)

 W przypadku gdy wniosek o przyznanie Karty lub jej duplikatu jest składany w formie, 

o której mowa w ust. 10, do wniosku dołącza się elektroniczne kopie dokumentów, o 

których mowa w ust. 4, 5 i 7, po uwierzytelnieniu ich w sposób określony w ust. 10. 

12. W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej , po wpisaniu do formularza 

wniosku numerów PESEL wnioskodawcy i członków rodziny wielodzietnej, formularz 

wniosku może być uzupełniony o dane zgromadzone w rejestrze PESEL w zakresie 

imion, nazwiska, daty urodzenia, stanu cywilnego, obywatelstwa wnioskodawcy i 

członków rodziny wielodzietnej. 

13. Wniosku nie uzupełnia się o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, jeżeli w oparciu o 

dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego nie można stwierdzić stopnia 

pokrewieństwa pomiędzy wnioskodawcą a członkami rodziny wielodzietnej. 

14. W przypadku niezgodności ze stanem faktycznym danych uzupełnionych z rejestru 

PESEL zawartych w formularzu wniosku wnioskodawca wskazuje w formularzu 

wniosku poprawne dane. 

<15. W przypadku braku w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu 

Orzekania o Niepełnosprawności informacji, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11, 

wójt wzywa wnioskodawcę do dołączenia orzeczenia o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 

16. W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany 

informacji drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 9 pkt 1, wójt uzyskuje 

informacje, o których mowa w ust. 9 pkt 1, w drodze pisemnej wymiany informacji. 

Podmioty prowadzące rejestry publiczne przekazują te informacje niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku wójta. 
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17. W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez wójta informacji, o 

których mowa w ust. 9, z przyczyn nieleżących po stronie wójta, wójt wzywa 

wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów potwierdzających te informacje. 

18. Minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje drogą elektroniczną informacje 

niezbędne do ustalenia prawa do Karty z rejestrów publicznych, w tym z rejestru 

PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, z systemu informacji 

oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, oraz z 

ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów, o 

których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym, w celu umożliwienia wójtowi 

weryfikacji prawa do Karty, a także w celu monitorowania przez ministra 

właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę realizacji Karty przez wójta. 

19. Minister właściwy do spraw rodziny w celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 

18, przekazuje drogą elektroniczną podmiotom prowadzącym rejestry, o których 

mowa w ust. 18, dane, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6.> 

 

Art. 11. 

1. Karta jest przyznawana: 

1)   rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony; 

2)   dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia; 

[3)   dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po 

końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, 

lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w 

danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, o których mowa w 

art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;] 

<3) dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września 

następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie 

nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest 

planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, 

o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

25. roku życia;> 

4)   dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 

niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności 

orzeczenia; 
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5)   dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w 

danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; 

6)   osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu 

dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września 

następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki 

w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane 

ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w 

art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia. 

2. W przypadku osób, o których mowa w art. 5 pkt 2, Karta jest przyznawana odpowiednio na 

okres, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z dokumentu 

potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

[3. W przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 6, Karta jest ważna wraz z 

dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.] 

 

<Art. 20a. 

1. Minister właściwy do spraw rodziny oraz wojewoda monitorują realizację Karty 

przez wójta. 

2. Minister właściwy do spraw rodziny monitoruje realizację Karty przez pozyskiwanie 

informacji niezbędnych do ustalenia prawa do Karty, o którym mowa w art. 10 ust. 

18, oraz przekazywanie tych informacji wójtowi.> 

 

Art. 21. 

1. [W zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z niniejszej ustawy wójt oraz 

minister właściwy do spraw rodziny mogą przetwarzać następujące dane osób 

ubiegających się o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu:] 

<W zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z niniejszej ustawy wójt 

oraz minister właściwy do spraw rodziny mogą przetwarzać następujące dane 

członków rodziny wielodzietnej:> 

[1)   imię i nazwisko; 

2)   data urodzenia;] 

<1) imiona i nazwisko; 

2) datę urodzenia i informację o zgonie;> 
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3)   miejsce zamieszkania lub pobytu; 

4)   adres do korespondencji; 

5)   numer PESEL; 

6)   numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają 

numeru PESEL; 

7)   stan cywilny; 

8)   obywatelstwo; 

<8a) informacje o zawarciu, rozwiązaniu przez rozwód, unieważnieniu lub 

stwierdzeniu przez sąd nieistnienia związku małżeńskiego;> 

9)   stopień pokrewieństwa z członkami rodziny; 

[10)  rodzaj szkoły, do której uczęszcza dziecko;] 

<10) informacje o uczęszczaniu dziecka do szkół i placówek oświatowych, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927 i 1984 oraz z 2017 r. poz. 60), okresie 

uczęszczania, typie lub rodzaju instytucji oraz nazwie i adresie siedziby 

instytucji, do której dziecko uczęszcza;> 

<10a) informacje o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej, okresie uczęszczania, 

oraz nazwie i adresie siedziby szkoły wyższej, do której dziecko uczęszcza;> 

[11)  rodzaj i stopień niepełnosprawności;] 

<11) informacje o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym 

informacje o okresie, na jaki zostało wydane orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;> 

12)  [informacja] <informację> o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej; 

13)  orzeczenie sądu o odebraniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej; 

14)  dochody członków rodziny wielodzietnej - w przypadku złożenia wniosku, o którym 

mowa w art. 13 ust. 3; 

15)  adres poczty elektronicznej i numer telefonu osoby składającej wniosek o przyznanie 

Karty lub wydanie jej duplikatu - o ile je posiada. 

2. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w zakresie niezbędnym do realizacji 

zadań wynikających z niniejszej ustawy są wójt oraz minister właściwy do spraw rodziny. 

3. Minister właściwy do spraw rodziny może udostępnić mechanizm weryfikacji numerów i 

statusów wydanych Kart instytucjom oraz podmiotom, które przyznały uprawnienia na 
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rzecz rodzin wielodzietnych na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do udzielenia 

tych uprawnień. 

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, mogą być przetwarzane przez okres 1 roku od 

dnia utraty prawa do korzystania z Karty, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, 

którym Karta nie została przyznana, które przetwarza się przez okres 1 roku od dnia, w 

którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna. 

5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów 

przetwarzania, o których mowa w ust. 4. 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z poz. 1273, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 352, 1948 i 

2001) 

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: 

(pkt 1-8 pominięto) 

9)   
(5) 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; 

11)  Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu; 

12)  Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 
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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)  (uchylony); 

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; 

30)  organowi prowadzącemu Rejestr Zastawów Skarbowych[.] <;> 

<31) organom Inspekcji Ochrony Środowiska.> 

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. 

3a. Zgromadzone w ewidencji dane mogą być udostępniane zakładom ubezpieczeń za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, obsługującego Ubezpieczeniowy Fundusz 

Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 
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obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

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 informatyzacji 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."; 

(pkt 10-16 pominięto) 

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; 
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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; 

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 czerwca 2018 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; 
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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; 

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;] 

<17) o instruktorze, wykładowcy, ośrodku szkolenia kierowców i innej jednostce, 

instruktorze techniki jazdy, ośrodku doskonalenia 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[.] <;> 

<21) o skierowaniach na badania lekarskie i badania psychologiczne w zakresie 

psychologii transportu, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 

stycznia 2011 r. o kierujących 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; 



- 75 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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; 

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)  o egzaminach państwowych; 
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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; 

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;] 

<3) numer ewidencyjny przedsiębiorcy;> 

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 informatyzacji 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: 
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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; 

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,] 

<a) art. 100aa ust. 4 pkt 16–19 i 21 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: 
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[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,] 

<a) art. 100aa ust. 4 pkt 17 w zakresie danych o instruktorze techniki jazdy i ośrodku 

doskonalenia 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. 

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 informatyzacji 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. 
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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 informatyzacji 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. 

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 informatyzacji 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. 
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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; 

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; 
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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 zadań, 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. 

2a. Zgromadzone w ewidencji dane mogą być udostępniane zakładom ubezpieczeń 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. 

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. 

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 informatyzacji może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na 

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

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 informatyzacji 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. 
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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 informatyzacji 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 sposób wykluczający możliwość identyfikacji osób, z zachowaniem 

przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji 

sektora publicznego, 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. 

Art. 100an. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór wniosku, o którym mowa w art. 100ah ust. 4, art. 100ak ust. 2, art. 100al ust. 2 oraz 

art. 100am ust. 2, kierując się potrzebami usprawnienia procesu udostępniania danych z 

ewidencji oraz zróżnicowaniem postaci wniosku. 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji 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: 
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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 

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, 
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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 informatyzacji 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 informatyzacji zapewnia Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego dostęp do ewidencji."; 

[Art. 15. 

Do czasu dostosowania podmiotów, o których mowa w art. 80c ust. 1 oraz art. 100ah ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do wymogów dotyczących 

udostępniania danych określonych odpowiednio w art. 80c i art. 100ah ustawy zmienianej w 

art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy, dane z centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej 

ewidencji kierowców mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie zmienianej 

w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.] 

 

<Art. 15. 

Do czasu dostosowania podmiotów, o których mowa w art. 80c ust. 1 oraz art. 100ah ust. 

1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do wymogów 
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dotyczących udostępniania danych określonych odpowiednio w art. 80c ust. 4 i art. 

100ah ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie 

dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, dane z 

centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców mogą być 

udostępniane na zasadach określonych w ustawie zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

dotychczasowym.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 

195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60 i 245) 

 

<Art. 12a. 

1. Minister właściwy do spraw rodziny oraz wojewoda monitorują realizację 

świadczenia wychowawczego przez organy właściwe oraz marszałków województw. 

2. Minister właściwy do spraw rodziny monitoruje realizację świadczenia 

wychowawczego poprzez pozyskiwanie informacji niezbędnych do ustalenia prawa 

do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 17 ust. 6, oraz 

przekazywanie tych informacji organom właściwym oraz marszałkom województw.> 

 

Art. 13. 

1. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują 

odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna 

prawnego dziecka. 

2. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze. 

3. Wniosek zawiera dane dotyczące: 

1)   osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym: imię, 

nazwisko, adres miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania, stan cywilny, 

obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - 

numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres poczty 

elektronicznej; 
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2)   dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, o której mowa w ust. 1, w tym: imię, 

nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w 

przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu 

potwierdzającego tożsamość. 

4. Do wniosku dołącza się odpowiednio: 

1)   zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż 

dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 

zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z 

późn. zm.) każdego członka rodziny; 

2)   oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające 

przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o: 

a)  wysokości dochodu, 

b)  wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne, 

c)  wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

d)  wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, 

e)  wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku; 

3)   zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do 

świadczenia wychowawczego: 

a)  zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym 

postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, 

b)  prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację, 

c)  orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, 

d)  inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia 

wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku. 

5. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 mogą być składane drogą 

elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: 

1)   utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny; 

2)   udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

3)   
(1)

 banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 

świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w 

informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 
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ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do 

spraw informatyzacji; 

4)   wskazanego w informacji, o której mowa w pkt 3. 

6. Minister właściwy do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji, w informacji, o której mowa w ust. 5 pkt 3: 

1)   
(2)

 wskaże wymogi, które muszą spełniać systemy teleinformatyczne banków 

krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, o których mowa w 

ust. 5 pkt 3; 

2)   może wskazać systemy teleinformatyczne, za pomocą których mogą być składane 

drogą elektroniczną wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4. 

7. 
(3)

 Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 składane w postaci elektronicznej za 

pomocą systemów teleinformatycznych, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 4, opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP lub uwierzytelnia w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia 

pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej. 

8. 
(4)

 Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 składane w postaci elektronicznej za 

pomocą systemów, o których mowa w ust. 5 pkt 3, uwierzytelnia się przy użyciu danych 

uwierzytelniających stosowanych przez bank krajowy lub spółdzielczą kasę 

oszczędnościowo-kredytową do weryfikacji w drodze elektronicznej posiadacza 

rachunku. 

9. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4, składane w postaci elektronicznej za 

pomocą systemów, o których mowa w ust. 5 pkt 3, podpisane przy użyciu danych 

obejmujących imię, nazwisko oraz numer PESEL, są równoważne pod względem 

skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym. 

10. 
(5)

 Na potrzeby złożenia wniosku i załączników do wniosku określonych w ust. 4, 

składanych w postaci elektronicznej za pomocą systemu, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, 

bank krajowy na wniosek klienta, a spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa - na 

wniosek członka, przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dane niezbędne do 

uwierzytelnienia, pozwalające na założenie konta w systemie, o którym mowa w ust. 5 pkt 

2. 

[11. 
(6)

 W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP lub uwierzytelnionego w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia 



- 89 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, po wpisaniu 

do formularza wniosku numerów PESEL osoby występującej o przyznanie świadczenia 

wychowawczego i dzieci pozostających na utrzymaniu tej osoby, formularz wniosku może 

być uzupełniony o dane zgromadzone w rejestrze PESEL w zakresie imion, nazwiska, daty 

urodzenia, stanu cywilnego, obywatelstwa i płci osoby występującej o przyznanie 

świadczenia wychowawczego i dzieci pozostających na utrzymaniu tej osoby. 

12. Wniosku nie uzupełnia się o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, jeżeli w oparciu o 

dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego nie można stwierdzić stopnia 

pokrewieństwa pomiędzy osobą występującą o przyznanie świadczenia wychowawczego a 

dziećmi pozostającymi na utrzymaniu tej osoby.] 

<11. W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP lub uwierzytelnionego w sposób zapewniający możliwość 

potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci 

elektronicznej, po wpisaniu do formularza wniosku numerów PESEL osoby 

występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego i dzieci pozostających na 

utrzymaniu tej osoby, formularz wniosku może być uzupełniony o dane 

zgromadzone w rejestrze PESEL w zakresie imion, nazwiska, daty urodzenia, stanu 

cywilnego, obywatelstwa i płci osoby występującej o przyznanie świadczenia 

wychowawczego i członków rodziny. 

12. Wniosku nie uzupełnia się o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, jeżeli w oparciu 

o dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego nie można stwierdzić stopnia 

pokrewieństwa pomiędzy osobą występującą o przyznanie świadczenia 

wychowawczego a członkami rodziny.> 

13. W przypadku niezgodności ze stanem faktycznym danych uzupełnionych z rejestru 

PESEL zawartych w formularzu wniosku osoba występująca o przyznanie świadczenia 

wychowawczego wskazuje w formularzu wniosku poprawne dane. 

14. Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze nie może złożyć w formie 

dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego dla potwierdzenia faktów lub 

stanu prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w postępowaniu w sprawie o 

świadczenie wychowawcze, osoba ta może złożyć elektroniczną kopię takiego 

dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 

1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
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realizujących zadania publiczne, a w przypadku składania dokumentów za pomocą 

systemów, o których mowa w ust. 5 pkt 3, przy pomocy mechanizmów określonych w ust. 

9. 

15. Sprawa z wniosku złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, załatwiana jest 

w formie pisemnej. 

16. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć 

dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość. 

17. Dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 oraz ust. 16, nie dołącza się do wniosku, 

w przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1, nie ubiega się o przyznanie świadczenia 

wychowawczego na pierwsze dziecko. 

18. Ilekroć w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego jest 

wymagane potwierdzenie: 

1)   wysokości dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub 

członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest 

prawo do świadczenia wychowawczego, w tym dochodów, o których mowa w ust. 4 

pkt 1, 

2)   wielkości gospodarstwa rolnego, 

3)   nieponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej 

całodobowe utrzymanie 

- osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia wychowawczego przedkłada 

zaświadczenia lub oświadczenia. 

19. Oświadczenia, o których mowa w ust. 18, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

20. Potwierdzenie złożenia w postaci elektronicznej wniosku wraz z załącznikami do 

wniosku, określonymi w ust. 4, przesyłane jest osobie ubiegającej się o świadczenie 

wychowawcze, w sposób przewidziany w systemie, za pośrednictwem którego nastąpiło 

złożenie wniosku, a w przypadku braku takiej możliwości na adres poczty elektronicznej 

wskazany przez osobę ubiegającą się o świadczenie. 

21. Podmioty, których systemy teleinformatyczne, o których mowa w ust. 5 pkt 2-4, są 

wykorzystywane do składania wniosków i załączników do wniosków, o których mowa w 
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ust. 4, usuwają dane objęte treścią wniosków i załączników do wniosków, o których 

mowa w ust. 4, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o potwierdzeniu złożenia wniosku 

przez organ właściwy. 

22. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wzory: 

1)   wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, 

2)   oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

3)   oświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego 

- kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania w 

sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz przekazywania 

dokumentacji niezbędnej do sprawnej realizacji, w tym drogą elektroniczną, zadań w 

zakresie świadczenia wychowawczego. 

Art. 14. 

1. Systemy teleinformatyczne stosowane w urzędach administracji publicznej realizujących 

zadania w zakresie określonym w ustawie stanowią integralne części systemów 

teleinformatycznych stosowanych do realizacji świadczeń rodzinnych określonych w 

ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

114, z późn. zm.). 

2. Minister właściwy do spraw rodziny tworzy rejestr centralny obejmujący następujące 

informacje gromadzone na podstawie przepisów ustawy przez organy właściwe i 

samorządy województw podczas realizacji zadań w zakresie świadczenia 

wychowawczego: 

1)   dane dotyczące osób pobierających świadczenie wychowawcze, osób ubiegających się 

o świadczenie wychowawcze oraz członków ich rodzin: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  datę urodzenia, 

c)  adres miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania, 

d)  numer PESEL, 

e)  numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie 

posiadają numeru PESEL, 

f)  stan cywilny, 
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g)  obywatelstwo, 

h)  stopień pokrewieństwa z członkami rodziny, 

i)  orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 

<ia) informacje o uczęszczaniu dziecka do szkół i placówek oświatowych, o 

których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie 

informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927 i 1984 oraz z 2017 r. poz. 60), 

okresie uczęszczania, typie lub rodzaju instytucji oraz nazwie i adresie siedziby 

instytucji, do której dziecko uczęszcza, 

ib) informacje o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, 

ic) informacje o rozliczaniu się z podatku dochodowego od osób fizycznych,> 

j)  liczbę i wysokość wypłaconych świadczeń, 

k)  płeć, 

l)  dochody, 

m)  organ, do którego złożono wniosek, oraz datę złożenia wniosku, 

n)  organ, który przyznał świadczenie, datę wydania decyzji przyznającej świadczenie 

oraz numer tej decyzji, 

o)  okres, na jaki świadczenie zostało przyznane; 

2)   wartości udzielonych świadczeń. 

[3. Informacje, o których mowa w ust. 2, mogą być przetwarzane przez ministra właściwego 

do spraw rodziny w celu umożliwienia organom właściwym i marszałkom województw 

weryfikacji prawa do świadczenia wychowawczego oraz przez podmioty wymienione w 

ust. 4 w celu, w jakim informacje te zostały im udostępnione, na zasadach określonych w 

przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 2135 i 2281). Organy właściwe i marszałkowie województw przekazują dane 

do rejestru centralnego, wykorzystując systemy teleinformatyczne, o których mowa w ust. 

1.] 

<3. Informacje, o których mowa w ust. 2, mogą być przetwarzane przez ministra 

właściwego do spraw rodziny i wojewodę w celu monitorowania realizacji świadczeń 

wychowawczych oraz w celu umożliwienia organom właściwym i marszałkom 

województw weryfikacji prawa do świadczeń wychowawczych oraz przez podmioty 

wymienione w ust. 4 w celu, w jakim informacje te zostały im udostępnione, na 

zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Organy właściwe i marszałkowie 
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województw przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując systemy 

teleinformatyczne, o których mowa w ust. 1.> 

4. Informacje zawarte w rejestrze centralnym, o którym mowa w ust. 2, udostępnia się, w 

zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań ustawowych, następującym podmiotom: 

1)   organowi właściwemu i marszałkowi województwa - w celu weryfikacji danych 

dotyczących osób ubiegających się o przyznanie świadczenia wychowawczego, osób 

pobierających świadczenie wychowawcze oraz członków ich rodzin; 

2)   organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych, i marszałkowi województwa - w celu weryfikacji 

danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, osób 

pobierających świadczenia rodzinne oraz członków ich rodzin; 

3)   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 2016 r. poz. 

169), i organowi właściwemu wierzyciela, o którym mowa w art. 2 pkt 10 tej ustawy - 

w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego, osób pobierających świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i członków ich rodzin oraz danych dotyczących dłużników 

alimentacyjnych; 

4)   jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej prowadzonym przez jednostki 

samorządu terytorialnego - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających 

się o świadczenia z pomocy społecznej, osób pobierających świadczenia z pomocy 

społecznej oraz członków ich rodzin; 

5)   powiatowym i wojewódzkim zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności - w 

celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności i osób posiadających orzeczenie 

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. 

5. Minister właściwy do spraw rodziny przechowuje informacje w rejestrze centralnym, o 

którym mowa w ust. 2, przez okres 10 lat od dnia zaprzestania udzielania świadczenia 

wychowawczego, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie 

zostało przyznane, które przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w 

sprawie świadczenia stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie 

prawa do świadczenia bez rozpatrzenia. 
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6. Podmioty wymienione w ust. 4 przechowują informacje, o których mowa w ust. 2, przez 

okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestru centralnego, o którym mowa w ust. 2, z 

wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie wychowawcze nie zostało 

przyznane albo którym wydane zostało orzeczenie o niezaliczeniu do osób 

niepełnosprawnych lub o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, które 

przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia 

albo wydania orzeczenia stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o 

ustalenie prawa do świadczenia albo o wydanie orzeczenia bez rozpatrzenia. 

7. Informacje, o których mowa w ust. 2, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów 

przechowywania, o których mowa w ust. 5 i 6. 

 

Art. 17. 

1. [Organ właściwy oraz marszałek województwa prowadzący postępowanie w sprawie 

świadczenia wychowawczego są obowiązani do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji 

od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 

organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o 

którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, drogą elektroniczną, za pośrednictwem 

ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, odpowiednio:] 

 <Organ właściwy oraz marszałek województwa ustalający prawo do świadczenia 

wychowawczego są obowiązani do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji drogą 

elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą 

pisemną, od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z 

rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, oraz drogą 

elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny z systemu 

informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji 

oświatowej, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, odpowiednio:> 

1)   informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych każdego członka 

rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierających 

dane o wysokości: 

a)  dochodu, 
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b)  składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, 

c)  należnego podatku; 

<1a) informacji o dochodzie, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. c tiret dwudzieste 

dziewiąte ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;> 

[2)   danych, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a, b, d, f, g oraz k;] 

<2) danych, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a, b, d, f, g, ia–ic oraz k;> 

3)   informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o 

wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych 

składek; 

4)   informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem wydanym na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), 

obejmującej następujące dane: 

a)  datę i rodzaj wydanego orzeczenia, 

b)  datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu 

niepełnosprawności, 

c)  okres, na jaki zostało wydane orzeczenie. 

2. W przypadku gdy w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o 

Niepełnosprawności znajduje się więcej niż jedno orzeczenie wydane na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczące tej samej osoby, informacja, o której 

mowa w ust. 1 pkt 4, jest przekazywana wyłącznie na podstawie orzeczeń, które 

potwierdzają prawo do świadczenia wychowawczego. 

3. W przypadku braku w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o 

Niepełnosprawności informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 4, organ właściwy oraz 

marszałek województwa prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia 

wychowawczego wzywają osobę, o której mowa w art. 13 ust. 1, do dołączenia orzeczenia 

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. 

[4. W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany informacji 

drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1, organ właściwy oraz marszałek 

województwa prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego uzyskują 

informacje, o których mowa w ust. 1, w drodze pisemnej wymiany informacji. Organy 

podatkowe, organy emerytalno-rentowe oraz podmioty prowadzące rejestry publiczne 
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przekazują te informacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wniosku organu właściwego lub marszałka województwa prowadzącego 

postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego. 

5. W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez organ właściwy lub 

marszałka województwa informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, z przyczyn 

nieleżących po stronie organu właściwego lub marszałka województwa, organ właściwy 

lub marszałek województwa prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia 

wychowawczego wzywają osobę, o której mowa w art. 13 ust. 1, do dołączenia tych 

informacji.] 

<4. W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany, drogą 

elektroniczną, informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 1a, 3 i 4 oraz art. 14 ust. 2 

pkt 1 lit. a, b, d, f, g oraz k, organ właściwy oraz marszałek województwa uzyskują te 

informacje w drodze pisemnej wymiany informacji. Organy podatkowe, organy 

emerytalno-rentowe oraz podmioty prowadzące rejestry publiczne przekazują te 

informacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wniosku organu właściwego lub marszałka województwa. 

5. W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez organ właściwy lub 

marszałka województwa informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 1a i 3 oraz art. 

14 ust. 2 pkt 1 lit. a, b, d, f, g oraz k, z przyczyn nieleżących po stronie organu 

właściwego lub marszałka województwa, organ właściwy lub marszałek 

województwa wzywają osobę, o której mowa w art. 13 ust. 1, do dołączenia tych 

informacji.> 

<6. Minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje drogą elektroniczną informacje 

niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych od organów 

emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o 

którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, z systemu informacji oświatowej, o 

którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, oraz z Centralnego 

Wykazu Ubezpieczonych, w celu umożliwienia organom właściwym i marszałkom 

województw weryfikacji prawa do świadczeń wychowawczych, a także w celu 

monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę 

realizacji świadczeń wychowawczych przez organy właściwe oraz marszałków 

województw. 
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7. Minister właściwy do spraw rodziny w celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 

6, przekazuje drogą elektroniczną organom emerytalno-rentowym oraz podmiotom 

prowadzącym rejestry, o których mowa w ust. 6, dane, o których mowa w art. 14 ust. 

2 pkt 1 lit. a, b, d oraz e.> 

 

 


