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Marszałek

Sejmu

Szanowny Panie Marszałku

Na podstawie art. 118 ust. l Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiam
Sejmowi
projekt ustawy o zmianie niektórych usfaw w

związku

z zadaniami organów

administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych.
W

załączeniu

przedstawiam

także opinię dotyczącą zgodności

proponowanych

regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Jednocześnie

uprzejmie

informuję, że

sprawie w toku prac parlamentarnych

do prezentowania stanowiska

został upoważniony

Rządu

w tej

Minister Cyfryzacji.

Projekt
U S T AWA
z dnia
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, liczbę punktów
przypisanych na podstawie prawomocnego rozstrzygnięcia, a także
informację o liczbie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane
w przypadku potwierdzenia naruszenia prawomocnym rozstrzygnięciem,

1)

2)

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

rodzaj prawomocnego rozstrzygnięcia.”,

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) odpowiednio 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.”.

3)

Tekst jednolity wymienionej ustawy nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948.
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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 Finansowego, wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw
Cudzoziemców w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ministrowi właściwemu do
spraw rozwoju regionalnego w zakresie wynikającym z ust. 3a.”;

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

4)

5)

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.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 868, 1228, 1244,
1579, 1860 i 1948.

–4–

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 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
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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,”,

d)

w ust. 8 w pkt 1:
–

lit. j otrzymuje brzmienie:
„j) informacje o uczęszczaniu dziecka lub osoby uczącej się do instytucji
systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, 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,”,
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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 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

–7–

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.”,
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,
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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,

–
b)

nazwie skróconej lub imieniu i nazwisku płatnika składek.”,

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.”.
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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:
„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

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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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.”.
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 alimentów, oraz wójtom, burmistrzom i prezydentom miast
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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 instytucji systemu
oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 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.
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.”,
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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:”,

–

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,
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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 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.”.
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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 do
odpowiednio

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 oraz dane dziedzinowe ucznia obejmujące:
1)

uczęszczanie ucznia do szkoły lub placówki oświatowej;

2)

okres uczęszczania ucznia do szkoły lub placówki oświatowej;

3)

typ szkoły lub rodzaj placówki oświatowej oraz nazwę i adres siedziby szkoły lub
placówki oświatowej, do której uczeń uczęszcza.”.

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,
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–

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;

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 Dużej Rodziny 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,
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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 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 Dużej Rodziny 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
Dużej Rodziny, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw
rodziny oraz wojewodę realizacji Karty Dużej Rodziny przez wójta.
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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)
3)

uchyla się ust. 3;

po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu:
„Art. 20a. 1. Minister właściwy do spraw rodziny oraz wojewoda monitorują
realizację Karty Dużej Rodziny przez wójta.
2. Minister właściwy do spraw rodziny monitoruje realizację Karty Dużej Rodziny
przez pozyskiwanie informacji niezbędnych do ustalenia prawa do Karty Dużej
Rodziny, 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)

c)

data urodzenia i informacja o zgonie;”,

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 instytucji systemu oświaty, o których
mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
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z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 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;”.

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;”,
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–

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,”;

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
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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.”;
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 instytucji systemu oświaty, o których
mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60), okresie
uczęszczania, typie lub rodzaju instytucji oraz nazwie i adresie siedziby
instytucji, do której dziecko uczęszcza,
ib) prawo 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 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 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.”,

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
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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 orzeczeniem sądu w sprawie o naruszenie
przepisów ruchu drogowego, nazwy 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.
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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
alimentacyjnego

wojewodę realizacji
oraz

świadczenia

świadczeń

rodzinnych,

wychowawczego

przez

świadczeń
wójtów,

z

funduszu

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, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą;

2)

w art. 15 ust. 8a pkt 1 lit. a, b, e oraz f ustawy zmienianej w art. 8, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą;

3)

w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a, b, d oraz e ustawy zmienianej w art. 12, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą.
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:
1)

uczęszczanie ucznia do szkoły lub placówki oświatowej;

2)

okres uczęszczania ucznia do szkoły lub placówki oświatowej;

3)

typ szkoły lub rodzaj placówki oświatowej oraz nazwę i adres siedziby szkoły lub
placówki oświatowej, do której uczeń uczęszcza.
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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 dodawanego w art. 188 ust. 5g,
art. 8 pkt 1 lit. b tiret pierwsze i lit. d, art. 12 pkt 3 lit. a, w zakresie dodawanej w art. 14
w ust. 2 w 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.

UZASADNIENIE
Projektowana

ustawa

zakłada

wprowadzenie

zmian

służących

umożliwieniu

obywatelom załatwienia szeregu spraw z administracją publiczną bez konieczności
wychodzenia z domu, tj. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
Projektowane zmiany wpisują się w prowadzone przez Ministra Cyfryzacji we
współpracy z innymi Ministrami prace w ramach programu „Od papierowej do
cyfrowej Polski”. Stanowią one kolejny krok ułatwiający obywatelowi ubieganie się
o przysługujące mu świadczenia bez konieczności wielu wizyt w urzędach wydających
różnorakie zaświadczenia.
W niniejszym projekcie proponuje się zmiany w następujących obszarach:
1) w przepisach o ruchu drogowym − w zakresie sprawdzenia przez Internet liczby
punktów przypisanych kierowcy za popełnione naruszenia, a także w zakresie
umożliwienia nieodpłatnego dostępu do danych o pojazdach zgromadzonych
w centralnej ewidencji pojazdów organom Inspekcji Ochrony Środowiska;
2) w przepisach dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy
społecznej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych
oraz Karty Dużej Rodziny − w zakresie udostępnienia informacji zawartych
w systemie informacji oświatowej, w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych,
w ogólnopolskim wykazie studentów i ogólnopolskim wykazie doktorantów, na
koncie ubezpieczonego i na koncie płatnika składek, na podstawie przepisów
o systemie ubezpieczeń społecznych, a także – w zakresie ustawy z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785, z późn. zm.) – w
rejestrze PESEL i w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania
o Niepełnosprawności (EKSMOON). Projektowane rozwiązania zakładają dalsze
zmiany w zakresie filozofii przyznawania prawa do świadczeń związanych
z wychowywaniem dzieci. Po wprowadzonych w 2016 r. pierwszych zmianach
zwalniających obywateli z konieczności dołączania do wniosku szeregu
zaświadczeń czy dokumentów (np. zaświadczenia o dochodach, orzeczenia
o niepełnosprawności), proponuje się kolejne zmiany ułatwiające obywatelowi
uzyskanie świadczeń. Rodzina nie będzie musiała dołączać do wniosku
zaświadczeń o nauce dziecka w szkole czy w szkole wyższej. Wystarczające będzie
złożenie stosownego oświadczenia. Jednocześnie w celu wyeliminowania

możliwych nieprawidłowości, organ ustalający prawo do poszczególnych
świadczeń

samodzielnie

pozyska

informacje

z

poszczególnych

rejestrów

pozwalające na weryfikację poprawności złożonych oświadczeń.
Ad 1.
Projekt ma na celu nowelizację przepisów regulujących funkcjonowanie centralnej
ewidencji pojazdów, centralnej ewidencji kierowców i przepisów stanowiących ramy
prawne dla uruchomienia systemu CEPiK 2.0.
Projekt tworzy ramy prawne dla uruchomienia e-usługi dla obywateli umożliwiającej
sprawdzenie przez Internet liczby punktów otrzymanych przez kierującego za
popełnione naruszenia przepisów ruchu drogowego. Przepisy w tym zakresie (art. 1
pkt 2–4 projektu) mają wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r. Informacja o liczbie
punktów będzie udostępniana po uwierzytelnieniu osoby, której dane dotyczą, profilem
zaufanym na ePUAP - na podstawie danych przekazywanych przez Policję z ewidencji
kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.
W ramach e-usługi użytkownikowi, którego dane dotyczą, prezentowane będą aktualne
informacje o punktach tzw. „ostatecznych”, przypisanych za naruszenia na podstawie
prawomocnego rozstrzygnięcia (wyroku sądu, mandatu karnego, postanowienia sądu
o warunkowym umorzeniu postępowania albo orzeczenia sądu orzekającego w sprawie
o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym), a także o punktach tzw. tymczasowych,
czyli takich, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia
naruszenia prawomocnym rozstrzygnięciem. Informacja o punktach prezentowana
będzie w e-usłudze do czasu uzyskania od Policji informacji o usunięciu tych punktów
z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego na zasadach
określonych na podstawie art. 130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, ze zm.), tj. po upływie roku od dnia popełnienia
naruszenia, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za
które suma punktów ostatecznych oraz tymczasowych przekroczyłaby 24 punkty albo
20 punktów – w przypadku kierowców, którzy przekroczyliby tę liczbę w ciągu 1 roku
od wydania prawa jazdy po raz pierwszy.
W przypadku potwierdzenia naruszenia prawomocnym rozstrzygnięciem punkty
tymczasowe zmieniają się w ostateczne. W sytuacji zaistnienia możliwości
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przekroczenia granicy 24 punktów, do czasu wydania prawomocnego rozstrzygnięcia,
punkty ostateczne nie są usuwane.
W e-usłudze nie będą prezentowane dane osoby, której cofnięto uprawnienia do
kierowania, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub której punkty
przedawniły się.
Zakres danych, których gromadzenie przewiduje się w centralnej ewidencji kierowców,
obejmuje pełne dane naruszenia – również dane pojazdu, którym to naruszenie
popełniono. Obecnie dane te gromadzone są w ewidencji kierowców naruszających
przepisy ruchu drogowego prowadzonej przez Policję. Projektowana usługa oraz zakres
udostępnianych danych w wyniku konsultacji i uzgodnień przeprowadzonych z Policją
powinien odpowiadać zakresowi danych, które są umieszczane w zaświadczeniu
wydawanym przez Policję, gdy osoba zwróci się o takie zaświadczenie bezpośrednio
w jednostce Policji.
Gromadzenie danych o pojeździe, którym popełniono naruszenie, jest niezbędne dla
realizacji raportów i zestawień na potrzeby Policji w obszarze bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
Do czasu połączenia ww. ewidencji prowadzonej przez Policję z CEK, dane
prezentowane w e-usłudze będą kopią danych zawartych w ewidencji kierowców
naruszających przepisy ruchu drogowego.
Zakres informacyjny e-usługi obejmować będzie:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL;
3) sumę punktów przypisanych na podstawie prawomocnego rozstrzygnięcia;
4) informacje o sumie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku
potwierdzenia naruszenia prawomocnym rozstrzygnięciem;
5) 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;
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6) nazwę podmiotu rejestrującego naruszenie;
7) rodzaj prawomocnego rozstrzygnięcia;
8) dane pojazdu, którym popełniono naruszenie – rodzaj, markę, model, numer
rejestracyjny oraz – w przypadku pojazdów zarejestrowanych za granicą – kraj
rejestracji pojazdu.
W projekcie proponuje się także nowelizację art. 100e ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo
o ruchu drogowym, tak aby zakres merytoryczny odesłania do zmienianego art. 100c
ww. ustawy nie uległ zmianie. Tym samym upoważnienie do wydania aktu
wykonawczego zawarte w art. 100e ww. ustawy pozostanie bez zmian. Wskazać też
należy, że projektowany art. 100c ust. 2c został tak skonstruowany, żeby zawierał
wszystkie elementy określające, komu i w jaki sposób udostępnia się dane, o których
w nim jest mowa.
Ponadto projekt zakłada umożliwienie nieodpłatnego dostępu do danych o pojazdach
zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów organom Inspekcji Ochrony
Środowiska.
Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 1688), do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska
należy m.in. wykonywanie zadań określonych w przepisach o międzynarodowym
przemieszczaniu odpadów. Na mocy rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów
(Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2016, str. 1) oraz art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 29 czerwca
2007r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1048,
z późn. zm.) Główny Inspektor Ochrony Środowiska podejmuje działania zmierzające
do właściwego zagospodarowania odpadów będących przedmiotem nielegalnego
międzynarodowego przemieszczania odpadów. Wśród ujawnianych przypadków
nielegalnego przemieszczania odpadów licznie występują przypadki nielegalnego
wywozu z terytorium Polski odpadów w postaci pojazdów, a także odpadów
z pojazdów (np. w postaci mechanicznie odciętych fragmentów pojazdów). Konstrukcja
przepisów art. 25 i art. 26 ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
wskazuje, że obowiązek właściwego zagospodarowania odpadów przemieszczonych
nielegalnie nakładany jest w drodze postanowienia, a po bezskutecznym upływie
terminu do wykonania obowiązku określonego w ww. postanowieniu, w drodze decyzji,
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na podmiot odpowiedzialny za nielegalne przemieszczenie tych odpadów. Zgodnie
z rozporządzeniem (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, a także biorąc pod uwagę
orzecznictwo sądów administracyjnych, dotyczące omawianego obszaru, w pierwszej
kolejności odpowiedzialność za nielegalne przemieszczanie odpadu ponosi podmiot,
który obowiązany był uzyskać zgodę właściwych zainteresowanych organów.
W przypadku wywozu odpadu w postaci pojazdu za granicę RP odpowiedzialność za
nielegalne przemieszczanie odpadu ponosi podmiot zbywający pojazd, objęty
jurysdykcją RP. Powyższe obliguje zatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
do ustalenia ostatniego właściciela pojazdu będącego przemieszczanym odpadem oraz
przeprowadzenia względem tej osoby czynności administracyjnych, pozwalających na
wydanie rozstrzygnięcia w trybie art. 25 i art. 26 ustawy o międzynarodowym
przemieszczaniu odpadów.
Dotychczas, w toku prowadzonych postępowań w powyższym obszarze, Główny
Inspektor Ochrony Środowiska podejmował próby pozyskania danych (imię i nazwisko,
adres zamieszkania) ostatnich właścicieli pojazdów objętych ww. postępowaniami od
organów właściwych w sprawach rejestracji pojazdów, często bezskutecznie. Brak
informacji w powyższym zakresie realnie utrudnia wykonywanie ustawowych zadań
organu, doprowadzając do sytuacji, w której na skutek braku możliwości ustalenia
osoby odpowiedzialnej za nielegalne przemieszczanie odpadu, koszty związane
z właściwym zagospodarowaniem zatrzymanego odpadu (w postaci pojazdu) będą
musiały zostać poniesione przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Powyższe
wynika z przepisów art. 24 rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów.
Ponadto na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803) Główny Inspektor
Ochrony Środowiska prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących
rozliczania podmiotów wprowadzających pojazdy z obowiązku zapewnienia sieci
zbierania pojazdów. W powyższych postępowaniach Główny Inspektor Ochrony
Środowiska przyjmuje, że wprowadzenie pojazdu dla celów rozliczenia opłaty za brak
sieci następuje w chwili sprzedaży pojazdu wraz z wystawieniem oświadczenia
o podleganiu

obowiązkowi

stworzenia

sieci

zbierania

pojazdów

(dokumentu

niezbędnego do pierwszej rejestracji). W związku z powyższym niezbędne jest ustalenie
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daty pierwszej rejestracji wprowadzonych na terytorium kraju pojazdów. Główny
Inspektor Ochrony Środowiska zazwyczaj ma trudności w zakresie pozyskania tych
danych od osoby wprowadzającej pojazd, jak również od innych organów. Brak
informacji w tym zakresie bardzo często uniemożliwia Głównemu Inspektorowi
Ochrony

Środowiska

właściwe

przeprowadzenie

postępowania

i

wydanie

rozstrzygnięcia zgodnego ze stanem faktycznym w sprawach dotyczących opłat za brak
sieci.
Mając na uwadze powyższe, Główny Inspektor Ochrony Środowiska kilkukrotnie
zwracał się z wnioskiem o udzielenie dostępu do danych i informacji zgromadzonych
w centralnej ewidencji pojazdów, jednak do chwili obecnej pozostaje nieuprawniony do
pozyskania danych

niezbędnych

do

wykonywania ustawowych

obowiązków.

Przedmiotowy projekt uwzględnia powyższe zapotrzebowanie.
Dodatkowo w projekcie zawarto szereg zmian, wynikających z analizy brzmienia
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w brzmieniu nadanym
ustawą 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),
które są niezbędne dla sprawnego uruchomienia systemu CEPiK 2.0:
1. W art. 100aa ust. 4 pkt 17 ustawy – Prawo o ruchu drogowym dopisano ośrodek
doskonalenia techniki jazdy, a w art. 100aa ust. 4 pkt 21 dodano skierowania na
badania lekarskie i badania psychologiczne, o których dane będą gromadzone przy
danych:
1) osób posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami
silnikowymi,
2) osób 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 627,
z późn. zm.),
3) osób nieposiadających uprawnień, w stosunku do których orzeczono środek
karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów
– w centralnej ewidencji kierowców.
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2. W art. 100aa ust. 7 pkt 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym doprecyzowano, iż
chodzi o numer ewidencyjny przedsiębiorcy.
3. W art. 15 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym oraz niektórych innych ustaw doprecyzowano, że okres przejściowy
dotyczy wyłącznie obowiązku dostosowania się do zasady obligatoryjności kanału
elektronicznego przy udostępnianiu danych, określonej odpowiednio w art. 80c ust. 4
i art. 100ah ust. 3.
Ad 2.
W tym zakresie projektowana ustawa przewiduje zmiany w:
1) 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.);
2) ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.);
3) ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1518, z późn. zm.);
4) ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930,
z późn. zm.);
5) 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) ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1842, z późn. zm.);
7) ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. z 2016 r. poz. 169, z późn. zm.);
8) ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1927, z późn. zm.);
9) ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r.
poz. 785, z późn. zm.);
10) ustawie z dnia 16 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz. U. z 2016 r. poz. 195, z późn. zm.).
Istotą projektowanych zmian jest zdecydowane zmniejszenie liczby zaświadczeń, które
muszą dołączać do wniosku osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń rodzinnych,
świadczeń w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów, Karty Dużej Rodziny
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i świadczenia wychowawczego. Zmiany we wskazanych wyżej ustawach (z wyjątkiem
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) oznaczać będą zmniejszenie
obciążeń biurokratycznych dla obywateli.
Projektowane zmiany umożliwią także weryfikację spełnienia warunku zamieszkiwania
osób ubiegających się lub pobierających świadczenia rodzinne, świadczenia
w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów i świadczenie wychowawcze, na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiany te polegać będą na umożliwieniu
uzyskania samodzielnego dostępu (w drodze elektronicznej, za pośrednictwem ministra
właściwego do spraw rodziny) odpowiednio do:
− systemu informacji oświatowej − organom przyznającym świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Kartę Dużej Rodziny i świadczenie
wychowawcze,
− Centralnego Wykazu Ubezpieczonych − organom przyznającym świadczenia
rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenie wychowawcze,
− danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego i na koncie płatnika składek, na
podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych − organom przyznającym
świadczenia rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego i świadczenie wychowawcze,
− rejestru PESEL − organom przyznającym Kartę Dużej Rodziny,
− systemu EKSMOON − organom przyznającym Kartę Dużej Rodziny.
Ponadto przewiduje się umożliwienie Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
uzyskania dostępu do danych zawartych w systemie informacji oświatowej,
w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, na koncie ubezpieczonego i na koncie
płatnika składek, na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz
danych zawartych w ogólnopolskim wykazie studentów i ogólnopolskim wykazie
doktorantów − w celu umożliwienia organom przyznającym odpowiednio świadczenia
rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
i Kartę Dużej Rodziny weryfikacji prawa do tych świadczeń, a także w celu
monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny sposobu realizacji tych
świadczeń przez właściwe organy.
Proponuje się również umożliwienie pozyskiwania organom realizującym świadczenia
rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenie wychowawcze
informacji o rozliczaniu się danej osoby z podatku dochodowego od osób fizycznych,

8

co także będzie elementem weryfikacji warunku zamieszkiwania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku ustalania prawa do świadczeń niezależnych od
dochodu, informacja ta nie będzie obejmowała danych o wysokości dochodu).
Projektowane zmiany są kontynuacją i rozwinięciem obowiązujących już i dających
spodziewane rezultaty rozwiązań stanowiących, że organy realizujące świadczenia
rodzinne, świadczenia w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów i świadczenie
wychowawcze mają samodzielny dostęp do informacji o dochodach osób ubiegających
się/otrzymujących świadczenia i członkach ich rodzin (od organów podatkowych lub
ministra właściwego do spraw finansów publicznych), o składzie rodziny (rejestr
PESEL) czy o orzeczonej niepełnosprawności (system EKSMOON). W efekcie
obywatele nie

muszą np.

samodzielnie uzyskiwać

w urzędzie

skarbowym

zaświadczenia o dochodach, pobierać odpisów aktów stanu cywilnego czy przedkładać
orzeczeń o niepełnosprawności. Ponieważ w celu uzyskania wyżej wskazanych
świadczeń niezbędne jest również odpowiednio potwierdzenie takich faktów jak
uczęszczanie do szkoły, studiowanie czy podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu,
proponuje się umożliwienie organom uzyskania samodzielnego dostępu do właściwych
rejestrów.
W związku z powyższym, planuje się dokonanie, odpowiednio, w przepisach ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zmian mających na celu potwierdzenie
następujących okoliczności:
– uczęszczania dziecka do instytucji systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985
i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) (w tym zakresie należy wprowadzić także odpowiednie
zmiany w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
w której zawarte są podstawy prawne funkcjonowania systemu informacji
oświatowej),
– prawa danej osoby do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (w tym zakresie należy wprowadzić także odpowiednie zmiany
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, w której zawarte są podstawy prawne
funkcjonowania Centralnego Wykazu Ubezpieczonych). Uzyskanie tej informacji

9

pozwoli na weryfikację spełniania warunku zamieszkiwania danej osoby na
terytorium RP.
Dodatkowo w przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów planuje się dokonanie zmian mających na celu potwierdzenie uczęszczania
dziecka do szkoły wyższej (w tym zakresie należy wprowadzić także odpowiednie
zmiany w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym, w której
zawarte są podstawy prawne funkcjonowania prowadzonego przez ministra właściwego
do spraw szkolnictwa wyższego ogólnopolskiego wykazu studentów i wykazu
doktorantów). Należy zwrócić uwagę, że przepisy o świadczeniach rodzinnych
i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przewidują, że przez dziecko może się
również rozumieć osobę, w wieku powyżej 18. roku życia, a zatem dziecko może się
uczyć w szkole wyższej.
Ponadto proponuje się wprowadzić w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny zmiany takie jak wskazane powyżej w zakresie uczęszczania dziecka do
placówki lub szkoły, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, i szkoły wyższej oraz (przepisy o Karcie Dużej Rodziny
przewidują, że przez dziecko może być rozumiana osoba w wieku powyżej 18. roku
życia, a zatem dziecko może się uczyć w szkole wyższej) dodatkowo umożliwić
organowi przyznającemu Kartę Dużej Rodziny dostęp do rejestru PESEL i EKSMOON.
Zmiana do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej poszerza zakres
informacji dostępnych w prowadzonym przez ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego rejestrze centralnym o dane dotyczące składek na
ubezpieczenie zdrowotne. Dzięki umożliwieniu ministrowi właściwemu do spraw
zabezpieczenia

społecznego

dostępu

do

tych

danych,

możliwe

będzie

ich

przekazywanie ośrodkom pomocy społecznej w celu weryfikacji uprawnień do
pobierania świadczeń z pomocy społecznej.
Wobec faktu, że dostosowanie systemów teleinformatycznych ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania w celu przekazywania drogą elektroniczną z systemu
informacji oświatowej danych, o których mowa powyżej, możliwe będzie dopiero pod
koniec roku, proponuje się wcześniejsze wprowadzenie rozwiązania przejściowego
stanowiącego, że dane z systemu informacji oświatowej będą przekazywane ministrowi
właściwemu do spraw rodziny na informatycznym nośniku danych.
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Biorąc pod uwagę, że obowiązujące obecnie na podstawie aktów wykonawczych wzory
wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń w przypadku bezskutecznej
egzekucji alimentów, Karty Dużej Rodziny i świadczenia wychowawczego przewidują
dołączenie do wniosku oświadczeń lub zaświadczeń na potwierdzenie wyżej
wskazanych faktów, proponuje się, aby dotychczasowe przepisy wykonawcze utrzymać
w mocy przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy.
Proponuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 lipca 2017 r., z wyjątkiem
przepisów dotyczących:
1) uruchomienia e-usługi dla obywateli umożliwiającej sprawdzenie przez Internet
liczby punktów otrzymanych przez kierującego za popełnione naruszenia przepisów
ruchu drogowego (art. 1 pkt 2-4 projektu), które mają wejść w życie z dniem
1 kwietnia 2017 r.;
2) przekazania

przez

Policję

do

centralnej

ewidencji

kierowców

danych

zgromadzonych w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
(art. 13 projektu), który ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie przepisu
przejściowego służącego do migracji danych pomiędzy ewidencjami, dla
umożliwienia rozpoczęcia świadczenia e-usługi z dniem 1 kwietnia 2017 r., a zasady
demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie;
3) pozyskiwania z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach
o systemie informacji oświatowej, za pomocą informatycznego nośnika danych,
przez ministra właściwego do spraw rodziny informacji niezbędnych do ustalenia
prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, i świadczeń
wychowawczych w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny
oraz wojewodę realizacji tych świadczeń, które wejdą w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia projektowanej ustawy.
Rozwiązanie takie wynika z faktu, że ze względów technicznych (dostosowanie
systemów teleinformatycznych) udostępnienie organom przyznającym świadczenia
rodzinne,

świadczenia

z

pomocy

społecznej,

świadczenia

z

funduszu

alimentacyjnego, Kartę Dużej Rodziny i świadczenia wychowawcze dostępu do
omówionych w niniejszym uzasadnieniu rejestrów możliwe będzie dopiero 1 lipca
2017 r. Jedynie udostępnienie ministrowi właściwemu do spraw rodziny systemu
informacji oświatowej, za pomocą informatycznego nośnika danych, możliwe będzie
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już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia projektowanej ustawy;
4) zmian wprowadzanych do ustawy o systemie informacji oświatowej, dla których
przewidziano wejście w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. z uwagi na konieczność
dostosowania oprogramowania także do zmienionej struktury szkół.
Projektowana ustawa nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U.
poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
Nie zachodzi również konieczność przedstawienia projektu ustawy właściwym
organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.
Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt ustawy został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie „Rządowy Proces
Legislacyjny”, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
Ministra Cyfryzacji, zainteresowania pracami nad projektem w trybie ustawy nie
zgłoszono.
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Nazwa projektu
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami
organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów
publicznych
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Cyfryzacji

Data sporządzenia
7 lutego 2017 r.
Źródło:
Nr w wykazie prac UD 189

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Marek Zagórski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Joanna Tyszkiewicz – naczelnik Wydziału Legislacyjnego I
w Departamencie Prawnym Ministerstwa Cyfryzacji
Tel. 22 245 58 19

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projektowane zmiany przewidują umożliwienie organom realizującym świadczenia rodzinne, świadczenia
w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów, Kartę Dużej Rodziny oraz świadczenie wychowawcze uzyskania
samodzielnego dostępu (w drodze elektronicznej wymiany informacji) do następujących rejestrów publicznych:
systemu informacji oświatowej, Centralnego Wykazu Ubezpieczonych danych zgromadzonych na koncie
ubezpieczonego i na koncie płatnika składek, na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz
ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów, a także – w zakresie ustawy z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 i 1579) – do rejestru PESEL i Elektronicznego
Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.
Ponadto ustawa wprowadza możliwość uzyskania przez Internet informacji o otrzymanych przez kierującego
punktach za naruszenie przepisów ruchu drogowego, nieodpłatny dostęp organów Inspekcji Ochrony Środowiska do
danych o pojazdach zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.
Rozwiązanie to umożliwi załatwienie organom bardzo wielu spraw bez konieczności doręczenia przez obywateli
zaświadczeń potwierdzających fakty, co do których informacje są zawarte w ww. rejestrach.
Równocześnie w projektowanych przepisach doprecyzowano ramy prawne dla uruchomienia CEPiK 2.0.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projektowana ustawa wprowadzi zmiany w przepisach o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów, o Karcie Dużej Rodziny oraz w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a także,
odpowiednio, w przepisach o systemie informacji oświatowej, o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w przepisach o szkolnictwie wyższym. Zmiany te
polegać będą na wskazaniu, że organy ustalające prawo odpowiednio do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny i świadczeń wychowawczych będą samodzielnie, za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego ministra właściwego do spraw rodziny, uzyskiwać informacje potwierdzające fakty niezbędne do
ustalenia, że dana osoba jest uprawniona do określonych świadczeń. Wprowadzane rozwiązania będą analogiczne do
obowiązujących obecnie, np. w świadczeniach rodzinnych, rozwiązań stanowiących, że organy realizujące te
świadczenia samodzielnie pozyskują np. informacje o niepełnosprawności danej osoby z Elektronicznego Krajowego
Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.
W celu zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym ich wykorzystaniem projektowana ustawa
wskazuje, że dostęp do danych przysługuje organom ustalającym prawo odpowiednio do świadczeń rodzinnych,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny i świadczeń wychowawczych i organy te będą miały
dostęp wyłącznie do danych członków rodzin, którym jest ustalane prawo do tych świadczeń. Na marginesie należy
zauważyć, że już obecnie, jak i w przyszłości, każde pozyskanie danych z danego rejestru jest odnotowywane
w systemach dziedzinowych do obsługi danych świadczeń, zatem istnieje kontrola dostępu do danych.
Ponadto znowelizowane zostaną przepisy regulujące funkcjonowanie centralnej ewidencji pojazdów, centralnej
ewidencji kierowców i przepisów stanowiących ramy prawne dla uruchomienia CEPiK 2.0.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
W Wielkiej Brytanii funkcjonuje usługa, która umożliwia sprawdzenie przez Internet m.in. liczby punktów karnych
przypisanych kierującemu.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Dzieci w wieku 3–17 lat

Osoby w wieku 18–25 lat
kontynuujące naukę
w szkołach wyższych

Organy realizujące
świadczenia rodzinne,
świadczenia w przypadku
bezskutecznej egzekucji
alimentów, Kartę Dużej
Rodziny oraz świadczenie
wychowawcze

Organy odpowiedzialne za
prowadzenie następujących
rejestrów publicznych:
systemu informacji
oświatowej, Centralnego
Wykazu Ubezpieczonych,
danych zgromadzonych na
koncie ubezpieczonego i na
koncie płatnika składek, na
podstawie przepisów
o systemie ubezpieczeń
społecznych, oraz
ogólnopolskiego wykazu
studentów i doktorantów,
rejestru PESEL
i Elektronicznego
Krajowego Systemu
Monitoringu Orzekania
o Niepełnosprawności

Wielkość
3 123 tys. zapytań do
systemu informacji
oświatowej
w zakresie
świadczenia
wychowawczego,
1 730 tys. zapytań
w zakresie świadczeń
rodzinnych,
798 tys. zapytań
w zakresie Karty
Dużej Rodziny,
216 tys. zapytań
w zakresie świadczeń
z funduszu
alimentacyjnego
185 tys. zapytań do
ogólnopolskiego
wykazu studentów
w zakresie świadczeń
rodzinnych,
106 tys. zapytań
w zakresie Karty
Dużej Rodziny,
54 tys. zapytań
w zakresie świadczeń
z Funduszu
Alimentacyjnego
Ok. 2500 podmiotów
gminnych,
16 urzędów
marszałkowskich

Źródło danych
Dane szacunkowe na
podstawie danych GUS,
sprawozdań rzeczowofinansowych z zakresu
świadczeń rodzinnych
i pomocy osobom
uprawnionym do alimentów,
dane z systemu SI KDR

Oddziaływanie
Ułatwienie procedury
ubiegania się o określone
świadczenia (fakty niezbędne
do ustalenia lub weryfikacji,
że dana osoba jest
uprawniona do określonych
świadczeń, organy będą
potwierdzać samodzielnie).

Dane szacunkowe na
podstawie danych GUS,
sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu
świadczeń rodzinnych
i pomocy osobom
uprawnionym do alimentów,
dane z systemu SI KDR

Ułatwienie procedury
ubiegania się o określone
świadczenia (fakty niezbędne
do ustalenia lub weryfikacji,
że dana osoba jest
uprawniona do określonych
świadczeń, organy będą
potwierdzać samodzielnie).

Dane administracyjne

Organy będą samodzielnie, za
pośrednictwem systemu
teleinformatycznego ministra
właściwego do spraw rodziny,
uzyskiwać informacje
potwierdzające fakty
niezbędne do ustalenia lub
weryfikacji, że dana osoba
jest uprawniona do
określonych świadczeń.
Organy będą przekazywać
informacje potwierdzające
fakty niezbędne do ustalenia
lub weryfikacji, że dana
osoba jest uprawniona do
określonych świadczeń.

Dane administracyjne
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Minister Cyfryzacji

1

Informacja ogólnodostępna

Administrator centralnej
ewidencji pojazdów
i centralnej ewidencji
kierowców.
Policja
1
Informacja ogólnodostępna
Administrator ewidencji
kierowców naruszających
przepisy ruchu drogowego.
Kierujący, którzy naruszyli
897 726
Policja
Możliwość sprawdzenia przez
przepisy ruchu drogowego
Internet liczby otrzymanych
punktów za naruszenie
przepisów ruchu drogowego.
Organy Inspekcji Ochrony
17
Informacja ogólnodostępna
Zapewnienie dostępu do
Środowiska
danych zgromadzonych
w centralnej ewidencji
pojazdów.
Starostowie, prezydenci
380
GUS
Przekazywanie do centralnej
miast
ewidencji kierowców danych
o skierowaniach na badania
lekarskie i 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 (Dz. U. z 2016 r.
poz. 627, z późn. zm.).
Wojewodowie
16
Informacja ogólnodostępna
Przekazywanie do centralnej
ewidencji kierowców danych
o ośrodkach doskonalenia
techniki jazdy.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt ustawy, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.), został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej Ministerstwa Cyfryzacji oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces
Legislacyjny”.
Projekt ustawy został przesłany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, a także do konsultacji z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. Ze względu na
planowane uruchomienie e-usługi pozwalającej uzyskać przez Internet informacje o przypisanych kierującemu
punktach za naruszenie przepisów ruchu drogowego już 1 kwietnia 2017 r. czas do zajęcia stanowiska w ramach
konsultacji, opiniowania i uzgodnień został skrócony z 21 do 15 dni.
W dniu 25 stycznia 2017 r. projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Uwagi do projektu ustawy zostały zgłoszone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a także
Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. Uwagi oraz odniesienie się do nich zostały omówione w raporcie
z konsultacji zawierającym zestawienie nieuwzględnionych uwag zgłoszonych w ramach opiniowania.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie
(0–10)

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
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budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych
i przyjętych do obliczeń
założeń

Projektowana regulacja ma na celu zwolnienie obywateli z konieczności doręczenia
organom realizującym świadczenia rodzinne, świadczenia w przypadku bezskutecznej
egzekucji alimentów, Kartę Dużej Rodziny oraz świadczenie wychowawcze zaświadczeń
potwierdzających fakty, co do których informacje są zawarte w rejestrach (system
informacji oświatowej, Centralny Wykaz Ubezpieczonych oraz ogólnopolski wykaz
studentów i ogólnopolski wykaz doktorantów, dane zgromadzone na koncie
ubezpieczonego i na koncie płatnika składek, na podstawie przepisów o systemie
ubezpieczeń społecznych, rejestr PESEL i EKSMOON).
Szacuje się, że koszty związane z integracją systemów teleinformatycznych Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z systemami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
− po stronie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego − wynosić będą w 2017 r. 100 tys. zł.
Prace mające na celu integrację systemów będą finansowane z dotacji celowej na rok 2017
przeznaczonej na realizację zadań zleconych Ośrodkowi Przetwarzania Informacji −
Państwowemu Instytutowi Badawczemu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego związanych z utrzymaniem, modyfikacją oraz rozwojem systemów
informatycznych z części 28 budżetu państwa – Nauka.
W pozostałym zakresie (dotyczącym integracji z systemem informacji oświatowej,
Centralnym Wykazem Ubezpieczonych, rejestrem danych zgromadzonych na koncie
ubezpieczonego i na koncie płatnika składek na podstawie przepisów o systemie
ubezpieczeń społecznych, rejestrem PESEL i EKSMOON) obecnie brak jest możliwości
określenia ewentualnego wpływu projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych.
Ewentualne koszty mogą wiązać się z przystosowaniem rejestrów do wymiany informacji
z systemami merytorycznymi do realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń w przypadku
bezskutecznej egzekucji alimentów, Karty Dużej Rodziny oraz świadczenia
wychowawczego. Wszystkie koszty związane z integracją będą finansowane w ramach
limitów wydatków planowanych w poszczególnych częściach budżetowych czy w budżecie
Narodowego Funduszu Zdrowia, a wejście w życie projektowanych regulacji nie będzie
podstawą o ubieganie się o dodatkowe środki z budżetu państwa na ten cel.
W kwestii zmian w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 128, ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo
o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, z późn. zm.) prace po
stronie Policji zostaną zrealizowane w ramach zasobów własnych Biura Łączności
i Informatyki.
Prace po stronie ewidencji zostały oszacowane w kwocie 429 024 zł brutto i zostaną
sfinansowane z Funduszu Celowego CEPiK ze środków wykazanych w § 4300 zakup usług
pozostałych przeznaczonych na modernizację CEPiK 2.0. Projekt planu finansowego
Funduszu CEPiK na 2017 r. nie wymaga zmiany. Poziom zaplanowanych w planie
finansowym Funduszu CEPiK na 2017 r. kosztów nie ulegnie zmianie. Środki
niewykorzystane zostaną ulokowane w lokatach terminowych i będą mogły być
wykorzystane w 2018 r. Wydatki podmiotów wykonujących zadania i czynności
przewidziane w projekcie ustawy, pokrywane z budżetu państwa, będą finansowane
w ramach limitów wydatków planowanych corocznie dla odpowiednich części
budżetowych bez konieczności ich zwiększania, a wejście projektowanej regulacji w życie
nie będzie podstawą do ubiegania się o dodatkowe środki budżetu państwa na ten cel.
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7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe
z … r.)
W ujęciu
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
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Łącznie
(0–10)

Umożliwienie organom realizującym świadczenia rodzinne, świadczenia
w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów, Kartę Dużej Rodziny
oraz świadczenie wychowawcze załatwienia spraw bez konieczności
doręczenia przez obywateli zaświadczeń potwierdzających fakty, co do
których informacje są zawarte w rejestrach (odpowiednio: system
informacji oświatowej, Centralny Wykaz Ubezpieczonych, ogólnopolski
wykaz studentów i ogólnopolski wykaz doktorantów, dane
zgromadzonych na koncie ubezpieczonego i na koncie płatnika składek,
na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, rejestr
PESEL i EKSMOON).

Niemierzalne
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych
i przyjętych do obliczeń
założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
tabeli zgodności).

tak
nie
nie dotyczy

zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
Organy realizujące świadczenia rodzinne, świadczenia w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów, Kartę Dużej
Rodziny oraz świadczenie wychowawcze będą samodzielnie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ministra
właściwego do spraw rodziny, uzyskiwać z systemu informacji oświatowej, Centralnego Wykazu Ubezpieczonych
oraz ogólnopolskiego wykazu studentów informacje potwierdzające fakty niezbędne do ustalenia, że dana osoba jest
uprawniona do określonych świadczeń. Zmiana ta nie zmniejsza ani nie zwiększa obciążeń regulacyjnych po stronie
organów realizujących świadczenia rodzinne, świadczenia w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów, Kartę
Dużej Rodziny oraz świadczenie wychowawcze (zmienia się sposób uzyskania informacji).

5

9. Wpływ na rynek pracy
Nie dotyczy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
demografia
informatyzacja
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
zdrowie
inne:
Organy realizujące świadczenia rodzinne, świadczenia w przypadku bezskutecznej
egzekucji alimentów, Kartę Dużej Rodziny oraz świadczenie wychowawcze będą
samodzielnie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ministra właściwego do
spraw rodziny, uzyskiwać z systemu informacji oświatowej, Centralnego Wykazu
Ubezpieczonych oraz ogólnopolskiego wykazu studentów informacje potwierdzające fakty
niezbędne do ustalenia, że dana osoba jest uprawniona do określonych świadczeń.
Dostęp organów Inspekcji Ochrony Środowiska do danych o pojazdach zgromadzonych
w centralnej ewidencji pojazdów pozytywnie wpłynie na skuteczność realizowania zadań
nadzorczo-kontrolnych tych organów, co przyczyni się do poprawy ochrony środowiska
naturalnego.
Uruchomienie e-usługi pozwalającej uzyskać przez Internet informacje o przypisanych
Omówienie wpływu
kierującemu punktach za naruszenie przepisów ruchu drogowego stanowi kolejny krok
w informatyzacji państwa. E-usługa będzie dostępna jedynie dla osób, które
niezaprzeczalnie potwierdzą swoją tożsamość z wykorzystaniem profilu zaufanego. Każdy
uwierzytelniony użytkownik uzyska dostęp jedynie do swoich danych. Na potrzeby usługi
przechowywane będą jedynie dane niezbędne do uwierzytelniania użytkownika oraz dane
prezentowane w usłudze. Z uwagi na fakt udostępnienia wrażliwych danych w sieci
Internet, usługa zostanie wydzielona w sieci o wysokim poziomie zabezpieczeń,
monitorowanym i nadzorowanym w trybie ciągłym (całodobowym). Dodatkowo dane
przechowywane do celów tej usługi są zaprojektowane w specjalnie przygotowanym
i zabezpieczonym środowisku, galwanicznie odseparowanym od innych informacji
zawartych w centralnej ewidencji kierowców.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wykonanie przepisów nastąpi w terminie wejścia w życie ustawy.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.
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Raport z konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw zawierający zestawienie
nieuwzględnionych uwag zgłoszonych w ramach opiniowania.

W dniu 29 grudnia 2016 r. projekt został przekazany do 4 podmiotów. Uwagi zostały zgłoszone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
a także Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.

Lp.

Przepis projektu

Autor
uwagi

Treść uwagi

Stanowisko MC

Opiniowanie
1.

Uwagi o charakterze GIODO
ogólnym

Na wstępie przypomnienia wymaga, iż każde przetwarzanie danych
osobowych powinno być planowane z uwzględnieniem koncepcji ochrony
prywatności w fazie projektowania (privacy by design). Idea privacy by
design zrodziła się jako sposób spojrzenia na budowanie systemów
teleinformatycznych. Polega ona na tym, by od samego początku
tworzenia jakiegoś systemu, na każdym etapie, rozważać wpływ
tworzonych rozwiązań na sferę prywatności i nie tyle odpowiadać na
pojawiające problemy, co już wcześniej przewidywać najważniejsze z nich
i im przeciwdziałać. Zasada ochrony prywatności w fazie projektowania
została zawarta również w przepisach 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które
będzie bezpośrednio stosowane w Polsce od dnia 25 maja 2018 r. Ponadto,
jak wynika z rozporządzenia, jeśli operacie przetwarzania stwarzają
szczególne ryzyko dla praw i wolności podmiotów danych z racji swego
charakteru, zakresu lub celów, konieczne jest przeprowadzenie oceny
skutków przewidywanych operacji przetwarzania w zakresie ochrony
danych osobowych (tzw. privacy impact assessment).
Przepisy rozporządzenia ogólnego stwarzają dodatkowe gwarancje
ochrony praw osób, których dane dotyczą, które już teraz powinny być
uwzględniane podczas prac nad nowymi rozwiązaniami legislacyjnymi.
Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, jednym z założeń nowelizacji
jest łączenie różnych rejestrów państwowych, co ma pozwolić urzędom na
1

Odnosząc się do uwagi dotyczącej
wskazania, że dostęp do danych przysługuje
w związku z prowadzonymi w danej sprawie
postępowaniami

uwaga
została
uwzględniona (na tekście projektu) w ten
sposób, że wskazano, iż dostęp do danych
przysługuje organom ustalającym prawo
odpowiednio do świadczeń rodzinnych,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Karty
Dużej Rodziny i świadczeń wychowawczych
i organy te będą miały dostęp wyłącznie do
danych członków rodzin, którym jest ustalane
prawo do tych świadczeń. Na marginesie
należy zauważyć, że już obecnie, jak i w
przyszłości, każde pozyskanie danych z
danego rejestru jest odnotowywane w
systemach dziedzinowych do obsługi danych
świadczeń, zatem trudno mówić o
całkowitym braku kontroli dostępu do
danych.
W kwestii uwagi wskazującej, że
dostęp do danych powinien odbywać się w
trybie wnioskowym, uprzejmie informuję, że
uwagę tę można uznać za bezprzedmiotową

szybsze załatwienie sprawy, a obywatelom na załatwienie sprawy bez
wychodzenia z domu. Nie kwestionując słuszności idei polegającej na
ułatwieniu obywatelom ubiegania się o przysługujące im świadczenia,
poprzez zmniejszanie liczby dokumentów dołączanych do składanych
wniosków, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uważa za
konieczne zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z uchwaleniem zmian
przepisów w zaproponowanej obecnie formie.
Samodzielne uzyskiwanie lub weryfikacja danych przez organ właściwy i
marszałka województwa (vide ustawa o świadczeniach rodzinnych projektowany art. 23b ust. 1 tej ustawy oraz ustawa o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci - art. 17 ust. 1), organ właściwy wierzyciela (ustawa
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - art. 15a ust. 1) oraz wójta
(ustawa o Karcie Dużej Rodziny - art. 10 ust. 9) nie może się odbywać bez
zapewnienia odpowiednich gwarancji ochrony tych danych. Tymczasem
projektowane przepisy nie przewidują jakiegokolwiek mechanizmu
kontroli dostępu do rejestrów, co stwarza ryzyko nadużyć polegających na
nieuzasadnionym udostępnianiu danych - zwłaszcza jeżeli dostęp taki
odbywałby się drogą elektroniczną. Niedawne kontrowersje dotyczące
pozyskiwania danych przez komorników z rejestru PESEL potwierdzają, iż
dostęp do rejestrów publicznych w trybie online powinien być w ścisły
sposób regulowany i poddawany okresowej kontroli, tak, aby możliwe
było przeciwdziałanie ewentualnym nadużyciom.
Brak dookreślenia w projektowanych przepisach, iż samodzielny dostęp
lub weryfikacja danych mają miejsce w związku z prowadzonym przez
dany organ postępowaniem, skutkować będzie możliwością swobodnego,
nieograniczonego dostępu do rejestrów, niezależnie od tego, czy wobec
osoby, której dane sa pozyskiwane łub weryfikowane, organ ten prowadzi
jakiekolwiek postępowanie. Przywołać w tym kontekście należy zasadę
celowości, zgodnie z którą administrator powinien zapewnić, aby dane
osobowe były zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie
poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami (art. 26
ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych).
Zgodnie zaś z zasada adekwatność* wyrażoną w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy
o ochronie danych osobowych, administrator powinien przetwarzać tylko
takiego rodzaju dane i tylko o takiej treści, które są niezbędne ze względu
na cel zbierania danych. Dane osobowe nie mogą być zatem zbierane na
zapas. ..na wszelki wypadek", tj. bez wykazania celowości ich pozyskania
i niezbędności dla realizacji zadań administratora danych - a takie ryzyko
powstałoby w razie przyjęcia uregulowań dotyczących dostępu do
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bowiem dostęp do danych (już dzisiaj, jak i
zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami)
odbywa się w trybie wnioskowym.
Odnosząc się do podniesionej przez
GIODO kwestii dotyczącej roli ministra
właściwego
do
spraw
rodziny
w
„pośredniczeniu w przekazywaniu” danych
uprzejmie wyjaśniam, że propozycja ta jest
oparta na rozwiązaniach już funkcjonujących
w odniesieniu np. do przekazywania danych z
rejestru PESEL, czy danych o dochodach z
rejestrów ministra właściwego do spraw
finansów publicznych, organom realizującym
świadczenia rodzinne, czy świadczenie
wychowawcze. Rozwiązania te wynikają z
faktu, że systemy teleinformatyczne, które
organy realizujące świadczenia wykorzystują
do samodzielnego pozyskiwania danych
osobowych,
są
systemami
teleinformatycznymi ministra właściwego do
spraw rodziny  minister właściwy do spraw
rodziny
udostępnia
infrastrukturę
teleinformatyczną służącą komunikacji gmina
 rejestr publiczny. Z tego względu w
przepisach
wprowadzone
zostało
pośrednictwo ministra właściwego do spraw
rodziny.
Odnośnie do uwagi dotyczącej
zmiany sformułowania „dzieci pozostające na
utrzymaniu tej osoby” na sformułowanie
„członkowie rodziny”, uprzejmie informuję,
że zmiana ta jest zmianą jedynie precyzującą.
Zarówno
przepisy
o
świadczeniach
rodzinnych, jak i przepisy o Karcie Dużej
Rodziny zawierają definicje członków
rodziny. Ustalając prawo do świadczeń
rodzinnych, czy Karty Dużej Rodziny organ
obecnie bierze pod uwagę członków rodziny

rejestrów w zaproponowanej formie. Podkreślić należy, iż zasada, zgodnie
z którą władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać
innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym
państwie prawnym wynika ponadto z art. 51 ust. 2 Konstytucji RP.
Dostęp do systemu informacji oświatowej, centralnego wykazu
ubezpieczonych oraz ogólnopolskiego wykazu studentów regulowany jest
obecnie w sposób restrykcyjny. Każdy z tych rejestrów utworzony został
w określonych celach, a zmiana tych celów - do czego w istocie
sprowadzają się proponowane zmiany przepisów - stanowi istotna
ingerencję w prawa osób, których dane są przetwarzane w
przedmiotowych rejestrach. Dopuszczalność takiej ingerencji należy
ocenić w kontekście art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
oraz zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez niego
prawa (art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Można bowiem - w
ocenie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - oczekiwać,
iż państwo nie będzie zupełnie dobrowolnie wykorzystywać danych
obywateli zebranych w konkretnych celach dla innych celów (z wyjątkiem
sytuacji nadzwyczajnych związanych z kwestiami obronności,
bezpieczeństwa publicznego, czy też ochrony życia i zdrowia ludzkiego).
Mając na uwadze powyższe, Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych postuluje, aby samodzielne uzyskiwanie lub weryfikacja
danych przez podmioty, o których mowa powyżej nie odbywały się na
zasadzie automatyzmu, a ograniczone były wyłącznie do możliwości
pozyskiwania danych w indywidualnych przypadkach i w związku z
prowadzonymi postępowaniami. Tym samym dostęp taki powinien
odbywać się w trybie wnioskowym, aby administratorzy danych
każdorazowo mieli możliwość kontroli, czy pozyskanie danych określonej
osoby jest rzeczywiście niezbędne i należycie uzasadnione, a jeżeli tak, to
w jakim zakresie. O ile bowiem taka konstrukcja byłaby przez
Generalnego Inspektora możliwa do zaakceptowania z uwagi na wyżej
wspomniane ułatwienia dla obywateli, o tyle nie może zyskać aprobaty
koncepcja łączenia rejestrów, gdyż podważałoby to sens ich
funkcjonowania i stałoby w sprzeczności w podstawowymi zasadami
ochrony danych osobowych.
Podkreślenia również wymaga, iż przekazanie danych osobowych innemu
podmiotowi wiąże się z koniecznością spełnienia obowiązku
informacyjnego wobec osoby, której dane dotyczą (art. 25 ustawy o
ochronie danych osobowych). Wymóg uprzedniego informowania o
przekazaniu danych osobowych podkreślony został w wyroku Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 1 października 2015 r. w sprawie C3

stosowanie do definicji zawartych w tych
ustawach.
Ponadto, w powyższym kontekście
warto zwrócić uwagę na obowiązujące
regulacje art. 15-16a ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 15 powołanej ustawy podmiot
prowadzący rejestr publiczny zapewnia
podmiotowi publicznemu albo podmiotowi
niebędącemu
podmiotem
publicznym,
realizującym zadania publiczne na podstawie
odrębnych przepisów albo na skutek
powierzenia lub zlecenia przez podmiot
publiczny ich realizacji, nieodpłatny dostęp
do danych zgromadzonych w prowadzonym
rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji
tych zadań. Dane, o których mowa w art. 15
ust. 1, powinny być udostępniane za pomocą
środków komunikacji elektronicznej i mogą
być wykorzystane wyłącznie do realizacji
zadań publicznych.
Natomiast zgodnie z art. 16 i
dalszymi przepisami tej ustawy, podmiot
publiczny, organizując przetwarzanie danych
w
systemie
teleinformatycznym,
jest
obowiązany
zapewnić
możliwość
przekazywania danych również w postaci
elektronicznej przez wymianę dokumentów
elektronicznych związanych z załatwianiem
spraw należących do jego zakresu działania,
wykorzystując informatyczne nośniki danych
lub środki komunikacji elektronicznej.
Powołane przepisy obowiązują w
systemie prawa i są podstawą do tworzenia
komplementarnego systemu informacyjnego
Państwa, które ma mieć służebną rolę wobec

201/14 Smaranda Bara i in. przeciwko Presedintele Casei Nationale de
Asigurari de Sanatate i in.
Wyjaśnienia wymaga ponadto, jaka jest rola - z perspektywy przepisów
ustawy o ochronie danych osobowych - ministra właściwego do spraw
rodziny, za pośrednictwem którego miałby się odbywać dostęp drogą
elektroniczną do różnych rejestrów publicznych. Zauważyć należy, iż
minister ten nie jest administratorem danych (w rozumieniu art. 7 pkt 4
ustawy o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w żadnym z tych
rejestrów, zatem nie jest jasne na czym miałoby polegać i czym być
uzasadnione jego pośrednictwo w udostępnianiu danych z rejestrów.
Konstrukcja taka wydaje się zaburzać role podmiotów wynikające z
przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, wymaga zatem
doprecyzowania, tak, aby z przepisów w sposób jasny i jednoznaczny
wynikało jaki podmiot, w jakim celu, w jakim zakresie oraz przez jaki
okres przetwarza dane osobowe.
Wyjaśnienie ról i zadań poszczególnych podmiotów pomoże określić ich
status z perspektywy zasad ochrony danych osobowych (a zatem kto w
jakim przypadku funkcjonuje jako administrator danych, podmiot
przetwarzający dane w imieniu i na rzecz administratora, zgodnie z art. 31
ustawy o ochronie danych osobowych, czy też administrator systemu) i
pozwoli Generalnemu Inspektorowi na ewentualne dalsze, kierunkowe
uwagi co do kształtu przyszłych regulacji.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zauważa jednocześnie,
iż projektowanych przepisach ustaw: o świadczeniach rodzinnych (art. 23
ust. 3d i 3e tej ustawy), o Karcie Dużej Rodziny (art. 21 ust. 1) oraz o
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (art. 13 ust. 11 i 12)
sformułowania ,, dzieci pozostające na utrzymaniu tej osoby" oraz „osoby
ubiegające się o przyznanie Karty" zastąpione zostały sformułowaniem „
członkowie rodziny", co w praktyce może skutkować poszerzeniem kręgu
osób, których dane będą pozyskiwane w związku z przyznawaniem
określonych świadczeń. Tymczasem z uzasadnienia nie wynika, czy taka
była intencja projektodawcy i czy nowelizacja rzeczywiście ma na celu
pozyskiwanie danych szerszego kręgu osób, niż ma to miejsce obecnie.
Ponadto, w opinii Generalnego Inspektora nie jest uzasadnione poszerzenie
katalogu danych przetwarzanych w rejestrach centralnych przy
jednoczesnym pozostawieniu dotychczasowych kryteriów przyznawania
poszczególnych świadczeń. W rejestrach centralnych prowadzonych na
podstawie przepisów ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów oraz o pomocy państwa w
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obywateli. Ta służebna rola wyrażona być
może w tym przypadku w rezygnacji z
egzekwowania od obywateli konieczności
dostarczania zaświadczeń w zakresie
informacji i danych, którymi to państwo
dysponuje, na rzecz wymiany danych
pomiędzy
rejestrami
publicznymi
w
odpowiednim zakresie, zawsze w zakresie
realizacji zadań publicznych.

wychowywaniu dzieci, zgodnie z projektowanymi zmianami przepisów,
miałyby być przetwarzane następujące, nowe kategorie danych
osobowych:
1) informacje o uczęszczaniu dziecka lub osoby uczącej do placówki
oświatowej, szkoły, lub szkoły wyższej, okresie uczęszczania, typie szkoły
lub rodzaju placówki oświatowej oraz nazwie i adresie siedziby placówki
oświatowej, szkoły lub szkoły wyższej, do której dziecko uczęszcza
(dotychczas wystarczająca była informacja dotycząca rodzaju szkoły),
2) prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
3) informacje o rozliczaniu się z podatku dochodowego od osób
fizycznych.
Na podstawie zmienionych przepisów ustawy o Karcie Dużej Rodziny
miałyby zaś dodatkowo być przetwarzane, oprócz informacji wskazanych
wyżej w pkt 1, także informacje o zawarciu, rozwiązaniu przez rozwód,
unieważnieniu lub stwierdzeniu przez sąd nieistnienia związku
małżeńskiego oraz informacje o dacie i rodzaju wydanego orzeczenia o
niepełnosprawności oraz okresie na jaki zostało wydane.
Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z obecnie
obowiązującego stanu prawnego byłoby zrozumiałe jedynie wówczas,
gdyby takie dodatkowe dane stanowiły kryterium przyznania określonego
świadczenia. W sytuacji zaś, gdy kryteria te mają pozostać niezmienne,
poszerzenie katalogu danych przetwarzanych w rejestrach centralnych jawi
się jako nieproporcjonalne, a zatem sprzeczne z powołaną wyżej zasadą
adekwatności. Pozyskiwanie danych osobowych w zwiększonym zakresie
- o ile nie jest ono niezbędne do przyznania danego świadczenia - rodzi
ryzyko, iż dane te staną się podstawą do profilowania osób, czy też
pewnych zjawisk lub zachowań. Wydaje się zatem, iż obecnie
obowiązujące przepisy określające katalogi danych przetwarzanych w
rejestrach centralnych powinny pozostać niezmienne.
Z uwagi na powyższe, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
apeluje o ponowną analizę przez projektodawcę planowanych rozwiązań zastrzegając jednocześnie możliwość zgłaszania dalszych uwag do projektu
- i dostosowanie ich do zasad ochrony danych osobowych, w szczególności
mając na względzie przepisy rozporządzenia ogólnego Unii Europejskiej o
ochronie danych osobowych.

Konsultacje publiczne
2

Art. 100ac ust. 2c

PWPW

Obok wymienionego profilu zaufanego ePUAP, proponuję wskazanie także
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Uwaga

nieuwzględniona.

Ze

względu

na

innych sposobów uwierzytelnienia. W naszej opinii przepis powinien
uwzględniać uwierzytelnianie za pomocą kwalifikowanego podpisu
elektronicznego oraz dowodu osobistego z warstwą elektroniczną
zawierającą podpis osobisty i/lub podpis kwalifikowany.

realizację e-usługi w okresie przejściowym
pomiędzy datą wejścia w życie usługi tj. 1
kwietnia 2017r. a uruchomieniem centralnej
ewidencji kierowców, które skutkować będzie
zmianą w e-usłudze i jej docelowym wydaniem
z dniem uruchomienia CEK w ramach CEPiK
2.0.
Dla usługi przejściowej nie przewidywano
innego sposobu uwierzytelniania niż profil
zaufany.
Jednocześnie
nadmieniam,
że
posiadając kwalifikowany podpis elektroniczny
w łatwy sposób można założyć profil zaufany i
nie ma przeszkód aby w przedmiotowym
przypadku z tej możliwości skorzystać.
Dodatkowo z uwagi na czas w jakim e-usługa
będzie realizowana – lata 2017-2018 nie
przewidziano uwierzytelnianie za pomocą
dowodu osobistego z warstwą elektroniczną,
gdyż dowody takie planuje się wydawać od
2019 r.

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania, w trybie i na zasadach ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.), pracami nad projektem rozporządzenia.
Nie zaszła również konieczność przedstawienia projektu rozporządzenia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu
Bankowi Centralnemu.
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