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RZECZPOSPOLITA POLSKA
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Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

UPOWAŻNIENIE

Na podstawie § 10 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji, stanowiącego 
załącznik do zarządzenia Nr 2 Ministra Cyfryzacji z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Cyf., poz. 3), 
w związku z art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 23-34 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 
Dz.U. z 2019 r., poz. 1781), art. 22-30 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych 
osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 125), art. 80a ust. 4, 80d ust. 2 i 100a ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110), art. 49a ust. 1 i 2 ustawy z 
dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1919 z późn. 
zm.), art. 6 ust. 2 i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.), art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o 
dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 653 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z 
dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 z 
późn. zm.) 

upoważniam
Panią Katarzynę Kopytowską – Dyrektora Departamentu Zarządzania Systemami 

w Ministerstwie Cyfryzacji,

1) do dokonywania czynności materialno – technicznych związanych z aktualizacją 
danych w rejestrze PESEL, Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO), Centralnej 
Ewidencji Pojazdów (CEP), Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK), Centralnej 
Ewidencji Posiadaczy Kart Parkingowych (CEPKP), Rejestrze Stanu Cywilnego (RSC), 
Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych 
(CEWiUDP);
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2) do realizacji zadań związanych z udostępnianiem danych z PESEL, RDO, RSC, 
CEWiUDP, CEP, CEK, CEPKP, w tym do wydawania decyzji, postanowień i 
zaświadczeń w przedmiocie udostępniania danych z powyżej wskazanych 
rejestrów i ewidencji;

3) do prowadzenia spraw związanych z nadaniem i zmianą numeru PESEL, w tym do 
wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w tym zakresie;

4) do wykonywania, określonych przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 
2019 r., poz. 1781) i ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych 
osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 
przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zadań administratora danych 
zgromadzonych w rejestrach i ewidencjach pozostających we właściwości Ministra 
Cyfryzacji; 

5) do podejmowania czynności dysponenta Funduszu – Centralna Ewidencja 
Pojazdów i Kierowców oraz jego obsługi w zakresie realizacji zadań związanych z 
budową, rozwojem i funkcjonowaniem CEP, CEK, CEPKP oraz elektronicznego 
katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym podpisywania faktur, dokumentacji 
księgowej, rozliczenia umów finansowanych ze środków Funduszu, zatwierdzania 
sprawozdań finansowych, zatwierdzania i zmiany planów finansowych, 
z wyłączeniem prawa do zaciągania zobowiązań finansowych;

6) do wykonywania zadań legalizacji (usług specjalnych) w rejestrach państwowych 
będących w kompetencji Ministra, w tym związanych z implementacją 
i funkcjonowaniem systemów niejawnych oraz współpracą w tym zakresie 
z uprawnionymi podmiotami.

Marek Zagórski 
MINISTER CYFRYZACJI 
/-podpisano elektronicznie-/
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