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Projekt 

U S T AWA  

z dnia …. 2017 r. 

o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji 

publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 128, ze zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 80c w ust. 1 w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 

w brzmieniu: 

„19) organom Inspekcji Ochrony Środowiska.”; 

2) w art. 100b: 

a) w ust. 1 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w 

brzmieniu: 

„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, 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym, ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawę 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym, ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawę z dnia 5 
grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci. 

2) Tekst jednolity wymienionej ustawy nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2017 r. poz. 
60. 
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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.”, 

b) w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w 

brzmieniu: 

„6) wymienione w pkt 15 – Policja.”; 

3) w art. 100c po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu: 

„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.”; 

4) w art. 100e w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

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

poszczególnym podmiotom, o których mowa w art. 100c ust. 1–2b i 3;”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze 

zm.3)) w art. 6d w ust. 4a: 

1) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

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

przyznania świadczenia albo ustawowe kryterium wydania dokumentu, 

następującym podmiotom:”; 

2) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„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 
                                                 
3) Tekst jednolity wymienionej ustawy nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2016 r. poz. 

1948.  
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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.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.4)) w art. 50: 

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„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.5)), 

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.”; 

2) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz świadczenia wychowawcze, ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym 

centrom pomocy rodzinie, publicznym służbom zatrudnienia, Komisji Nadzoru 

                                                 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1247, 

1579, 1807, 1810, 1921, 1948, 2138, 2255 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 38 i 60.  
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 868, 

1228, 1244, 1579, 1860 i 1948. 
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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.”; 

3) dodaje się ust. 18 w brzmieniu: 

„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 

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 
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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.”. 

Art. 4. 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) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) po art. 22b dodaje się art. 22c w brzmieniu: 

„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.”; 

2) w art. 23: 

a) ust. 3d i 3e otrzymują brzmienie: 

„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.”, 

b) w ust. 4 w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie: 

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

lub szkoły wyższej,”, 

c) w ust. 5a pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) uczęszczanie dziecka lub osoby uczącej się do szkoły lub szkoły 

wyższej,”, 
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d) w ust. 8 w pkt 1: 

– lit. j otrzymuje brzmienie: 

„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,”, 

– po lit. ja dodaje się lit. jb–jd w brzmieniu: 

„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,”, 

e) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„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. 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.”; 

3) w art. 23b: 

a) w ust. 1: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Organ właściwy oraz marszałek województwa ustalający prawo do 

świadczeń rodzinnych są obowiązani do samodzielnego uzyskania lub 
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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:”, 

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

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

dwudzieste dziewiąte;”, 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) danych, o których mowa w art. 23 ust. 8 pkt 1 lit. a, b, e, g, h, j, 

jb, jc oraz l;”, 

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„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.”, 
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c) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

„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 

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.”. 

Art. 5. W ustawie 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) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 23a: 

a) w ust. 2 w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w 

brzmieniu: 

„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, 
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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.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„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.”; 

2) w art. 105 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Kierownik ośrodka pomocy społecznej lub pracownik socjalny mogą 

wystąpić, drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia 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.”. 

Art. 6. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.6)) w 

art. 188 po ust. 5d dodaje się ust. 5e–5g w brzmieniu: 

                                                 
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 

1860, 1948, 2138, 2173 i 2250 oraz z 2017 r. poz. 60. 
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„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 2016 r. poz. 169, 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 

60), 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: 

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

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

Art. 7. W ustawie 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) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 170c dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„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 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 2016 r. poz. 169, 195 i 

1579 oraz z 2017 r. poz. 60), 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.”; 

2) w art. 201a dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„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 
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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.”. 

Art. 8. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169, 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 15: 

a) w ust. 4 w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły 

wyższej,”, 

b) w ust. 8a w pkt 1: 

– lit. j otrzymuje brzmienie: 

„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,”, 

– po lit. k dodaje się lit. ka–kc w brzmieniu: 

„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,”, 

c) po ust. 8a dodaje się ust. 8aa i 8ab w brzmieniu: 

„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.”, 

d) ust. 8b otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

2) w art. 15a: 

a) w ust. 1: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„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:”, 
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– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„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;”, 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

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

ka, kb oraz m;”, 

– uchyla się pkt 4, 

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„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.”, 

c) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

„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 
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właściwym wierzyciela weryfikacji prawa do świadczeń z 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.”. 

Art. 9. W ustawie 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) po art. 66 dodaje się art. 

66a w brzmieniu: 

„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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Art. 10. W ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 

2016 r. poz. 785 i 1579) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 10: 

a) w ust. 4: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w 

szczególności:”, 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„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;”, 

– uchyla się pkt 2 i 3, 

– pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„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;”, 

– uchyla się pkt 5, 

– pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„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;”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„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; 
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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.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 

e) dodaje się ust. 15–19 w brzmieniu: 

„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 
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pisemnej wymiany informacji. Podmioty prowadzące rejestry publiczne 

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

dni od dnia otrzymania wniosku wójta. 

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.”; 

2) w art. 11: 

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„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;”, 

b) uchyla się ust. 3; 

3) po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu: 

„Art. 20a. 1. Minister właściwy do spraw rodziny oraz wojewoda 

monitorują realizację Karty przez wójta. 
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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.”; 

4) w art. 21 w ust. 1: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z niniejszej 

ustawy wójt oraz minister właściwy do spraw rodziny mogą przetwarzać 

następujące dane członków rodziny wielodzietnej:”, 

b) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) imiona i nazwisko; 

2) datę urodzenia i informację o zgonie;”, 

c) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

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

stwierdzeniu przez sąd nieistnienia związku małżeńskiego;”, 

d) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„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;”, 

e) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 

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

uczęszczania, oraz nazwie i adresie siedziby szkoły wyższej, do 

której dziecko uczęszcza;”, 

f) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) informacje o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, w tym informacje o okresie, na jaki zostało 

wydane orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności;”, 

g) w pkt 12 wyraz „informacja” zastępuje się wyrazem „informację”. 
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Art. 11. W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 

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

r. poz. 352 i 2001) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1: 

a) w pkt 9, w art. 80c w pkt 30 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się 

pkt 31 w brzmieniu: 

„31) organom Inspekcji Ochrony Środowiska.”, 

b) w pkt 17: 

– w art. 100aa: 

– – w ust. 4: 

– – – pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

„17) o instruktorze, wykładowcy, ośrodku szkolenia kierowców i innej 

jednostce, instruktorze techniki jazdy, ośrodku doskonalenia 

techniki jazdy, którzy prowadzili szkolenie;”, 

– – – w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 

w brzmieniu: 

„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.”, 

– – w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) numer ewidencyjny przedsiębiorcy;”, 

– w art. 100ac w ust. 1: 

– – w pkt 8 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„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,”, 

– – w pkt 9 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„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,”; 
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2) art. 15 otrzymuje brzmienie: 

„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 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.”. 

Art. 12. W ustawie 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) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu: 

„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.”; 

2) w art. 13 ust. 11 i 12 otrzymują brzmienie: 

„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 
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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.”; 

3) w art. 14: 

a) w ust. 2 w pkt 1 po lit. i dodaje się lit. ia–ic w brzmieniu: 

„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,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie 

„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 województw przekazują dane do rejestru centralnego, 

wykorzystując systemy teleinformatyczne, o których mowa w ust. 1.”; 

4) w art. 17: 

a) w ust. 1: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Organ właściwy oraz marszałek województwa ustalający prawo do 

świadczenia wychowawczego są obowiązani do samodzielnego 
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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:”, 

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„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;”, 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) danych, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a, b, d, f, g, ia–

ic oraz k;”, 

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„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.”, 
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c) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

„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. 

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.”. 

Art. 13. Policja przekazuje do centralnej ewidencji kierowców dane 

zgromadzone w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego do 

dnia 31 marca 2017 r. w zakresie imienia i nazwiska kierującego, numeru PESEL, 

sumy punktów przypisanych za naruszenia na podstawie prawomocnego 

rozstrzygnięcia, informacji o sumie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w 

przypadku potwierdzenia naruszenia prawomocnym rozstrzygnięciem, wykroczenia 

lub przestępstwa stanowiącego naruszenie przepisów ruchu drogowego obejmujące: 

liczbę punktów przypisanych za naruszenie na podstawie prawomocnego 

rozstrzygnięcia, a także informację o liczbie punktów, które zostaną ostatecznie 

przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia prawomocnym rozstrzygnięciem, 

nazwę naruszenia przepisów ruchu drogowego (kod, kwalifikacja prawna, rodzaj 

czynu), datę, godzinę i miejsce jego popełnienia, jednostkę Policji wprowadzającą 

naruszenie, dane pojazdu (rodzaj, marka, model i numer rejestracyjny), którym 

popełniono naruszenie, oraz kraj rejestracji pojazdu – dla pojazdów 

zarejestrowanych za granicą, serię i numer mandatu karnego, sygnaturę akt sprawy, 

oznaczenie sądu, który wydał orzeczenie – w przypadku naruszenia rozstrzygniętego 
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orzeczeniem sądu w sprawie o naruszenie przepisów ruchu drogowego, nazwę 

podmiotu rejestrującego naruszenie. 

Art. 14. 1. Przepisy art. 23b ust. 1 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 4, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie po raz pierwszy przy 

ustalaniu prawa do świadczeń na okres zasiłkowy rozpoczynający się od dnia 1 

listopada 2017 r. 

2. Przepisy art. 15a ust. 1 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 8, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa 

do świadczeń na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 

2017 r. 

3. Przepisy art. 17 ust. 1 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 12, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa 

do świadczeń na okres rozpoczynający się od dnia 1 października 2017 r. 

Art. 15. 1. W celu umożliwienia wójtom, burmistrzom, prezydentom miast oraz 

marszałkom województw ustalającym prawo odpowiednio do świadczeń rodzinnych, 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego 

weryfikacji prawa do tych świadczeń, a także w celu monitorowania przez ministra 

właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę realizacji świadczeń rodzinnych, 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego przez 

wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz marszałków województw minister 

właściwy do spraw rodziny przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i 

wychowania, do dnia 31 grudnia 2017 r., dane, o których mowa odpowiednio w: 

1) art. 23 ust. 8 pkt 1 lit. a, b, e oraz f ustawy zmienianej w art. 4; 

2) w art. 15 ust. 8a pkt 1 lit. a, b, e oraz f ustawy zmienianej w art. 8; 

3) w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a, b, d oraz e ustawy zmienianej w art. 12. 

2. W związku z przekazanymi danymi w zakresie, o którym mowa w ust. 1, 

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w celu realizacji zadań, o 

których mowa w ust. 1, udostępnia ministrowi właściwemu do spraw rodziny, na 

informatycznym nośniku danych, z systemu informacji oświatowej, o którym mowa 

w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, dane ucznia 

obejmujące imię, nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL oraz dane dziedzinowe 

ucznia obejmujące informacje o: 
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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. 

Art. 16. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie: 

1) art. 23 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 4 zachowują moc do dnia wejścia w 

życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy 

zmienianej w art. 4 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

2) art. 15 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 8 zachowują moc do dnia wejścia w 

życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 ust. 9 ustawy 

zmienianej w art. 8 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

3) art. 22 ustawy zmienianej w art. 10 zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 ustawy zmienianej w 

art. 10 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

4) art. 13 ust. 22 ustawy zmienianej w art. 12 zachowują moc do dnia wejścia w 

życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ust. 22 ustawy 

zmienianej w art. 12 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą 

– jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 17. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r., z wyjątkiem: 

1) art. 1 pkt 2–4, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.; 

2) art. 4 pkt 2 lit. d tiret pierwsze i lit. e, art. 6 w zakresie art. 188 ust. 5g, art. 8 pkt 

1 lit. b tiret pierwsze i lit. d, art. 12 pkt 3 lit. a w zakresie art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. 

ia i pkt 3 lit. b oraz art. 15, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia; 

3) art. 9, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.; 

4) art. 13, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
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