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PODSTAWOWE PROBLEMY
I. Rozumienie pojęcia „weryfikacja danych” –

„potwierdzenie lub zaprzeczenie zgodności” z danymi 
rejestrowymi. 

Rozróżnienie „weryfikacji danych” od „udostępnienia 
danych”. 

II. Cele wprowadzenia instytucji prawnej „weryfikacji 
danych”. 
Zależność:
- jawność rejestru – powszechna dostępność danych,
- brak jawności rejestru – co najwyżej powszechna 
weryfikowalność danych.

III. Podstawy prawne „weryfikacji danych” oraz 
„udostępniania danych” – ustawy szczególne



PODSTAWY PRAWNE WERYFIKACJI I 
UDOSTĘPNIENIA ON-LINE DANYCH

1. PESEL oraz ogólnopolska ewidencja wydanych 
i unieważnionych dowodów osobistych – ustawa 
z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i 
dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, 
poz. 993 ze zm.)

2. CEPiK („centralna ewidencja kierowców”, 
„centralna ewidencja pojazdów) - ustawa z dnia 
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.)

3) Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG) – ustawa z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, Nr 180 ze 
zm.)



PODSTAWY PRAWNE – DATA WEJŚCIA W 
ŻYCIE 

1. PESEL oraz ogólnopolska ewidencja wydanych 
i unieważnionych dowodów osobistych – już
obowiązuje na podstawie nowelizacji z dnia 3 
października 2008 r. (tożsame rozwiązania 
przewidziano w projekcie ustawy o ewidencji 
ludności) 

2. CEPiK – przepisy  wchodzą w życie 17 czerwca 
2010 r. (w ramach nowelizacji ustawy o 
informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne)

3. Centralna Ewidencja i Informacja o 
Działalności Gospodarczej (CEIDG) – przepisy 
wchodzą w życie od 1 lipca 2011 r.



C E I D G – obowiązuje od 1.7.2011
Art. 38. 
1.Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do 
danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. 
2. Dane i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2, udostępniane są na stronie 
internetowej CEIDG, z zastrzeżeniem przepisu art. 37 ust. 6. Dane i informacje z CEIDG 
udostępniane są za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. 
(…)
Art. 39. 

1.(…). 
2. Dane CEIDG mogą być odpłatnie udostępniane, w sposób inny niż określony w art. 38 ust. 2, za 
pomocą urządzeń teletransmisji innym podmiotom do wykorzystania w celach komercyjnych i 
niekomercyjnych. 
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, musi łącznie spełniać następujące warunki: 

1) posiadać urządzenia umożliwiające identyfikację: osoby uzyskującej dane w systemie 
oraz zakresu, daty i celu ich uzyskania; 

2) posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wy-korzystanie 
danych niezgodnie z celami określonymi w ustawach.

4. Udostępnienie, o którym mowa w ust. 2, wymaga zawarcia z ministrem właści-wym do spraw 
gospodarki umowy określającej przynajmniej zakres udostępnia-nych danych i warunki techniczne 
ich udostępnienia. 
5. Podmioty, którym udostępniono dane CEIDG w trybie ust. 1 albo ust. 2, nie mo-gą przekazywać
tych danych, ani ich fragmentów, innym podmiotom, chyba że umowa, o której mowa w ust. 4, 
stanowi inaczej. 

6. Opłaty za udostępnianie danych z CEIDG stanowią dochód budżetu państwa 



PRZEDMIOT WERYFIKACJI (PORÓWNANIA)

CEPiK PESEL

1) Dane zawarte w 
dowodzie 
rejestracyjnym 
lub pozwoleniu 
czasowym

2) Dane zawarte w 
dokumencie 
stwierdzającym 
uprawnienie do 
kierowania 
pojazdami 

3) Nie wszystkie 
dane zawarte w 
dokumentach

Dane dotyczące adresu i 
dowodów osobistych 



UPRAWNIENI 

CEPiK PESEL

Każdy 
posługujących się
tzw. 
kwalifikowanym 
podpisem 
elektronicznym lub 
podpisem 
potwierdzonym 
profilem zaufanym 
ePUAP.

Jedynie osoby i jednostki 
organizacyjne wykazujące w 
tym interes prawny.

Uprawnienie nabywa się z mocy 
decyzji MSWiA – zgody na 
udostępnienie danych w drodze 
weryfikacji. Decyzja wydawana 
na wniosek.



DODATKOWE WYMOGI 

CEPiK PESEL

Brak Kompetencje MSWiA – wyrażanie zgody, 
odmawianie zgody i cofanie zgody.

MSWiA może przeprowadzać kontrolę
podmiotów, w zakresie spełniania przez 
te podmioty warunków  uprawniających 
do weryfikacji. Ustawa i przepisy 
wykonawcze określają zasady i tryb 
kontroli.



SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA - ODPŁATNOŚĆ

CEPiK PESEL

1) Za 
pośrednictwem  
E-PUAP

2) Nieodpłatne 

1) Techniczny sposób udostępnienia 
nie został określony w przepisach 
prawa.

Warunki techniczne i organizacyjne 
(w tym sposób teletransmisji) ustala 
MSWiA).

2) Odpłatne. Przepisy wykonawcze 
określają opłatę od 1 rekordu



Dziękuję za uwagę.

gsibiga@inp.pan.pl
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