
1Warszawa, 19.04.2012 r.

Departament Ewidencji Paostwowych i Teleinformatyki 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Ogólny przegląd planowanych 

zmian w Systemie Rejestrów 

Państwowych oraz

Centralnej Ewidencji Pojazdów i 

Kierowców
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Agenda

• Zbiór PESEL - stan obecny

• Rejestr PESEL – po 01.01.2013 r.

• OEWiUDO – stan obecny

• RDO – po 01.07.2013 r.

• CEPiK – stan obecny

• CEPiK – po 19.01.2013 r.
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Stan obecny

Zbiór PESEL prowadzony jest w systemie 

teleinformatycznym przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych na podstawie ustawy o 

ewidencji ludności i dowodach osobistych

(Dz.U. z 2006 Nr 139, poz. 996 z późn. zm.)
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Jakie dane gromadzone są w zbiorze 

PESEL?
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Dane 

osobow

e

Dane 

adresow

e

Stany 

cywilne

Dokument 

tożsamoś

ci
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Zakres podmiotowy zbioru PESEL

Obywatele polscy i cudzoziemcy zameldowani 

na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 

miesiące – numer nadawany na wniosek 

właściwego organu gminy

Obywatelom polscy i cudzoziemcy podlegający 

ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym –

numer nadawany osobom nie zameldowanym 

na wniosek płatnika składek ubezpieczeniowych
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Obywatele polscy zamieszkali za granicą 

ubiegający się o wydanie paszportu – numer 

nadawany na wniosek polskiego konsula

 Inne osoby, jeśli odrębne przepisy przewidują 

potrzebę posiadania numeru PESEL przez te 

osoby – numer nadawany na indywidualny 

wniosek tych osób
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Obieg informacji w systemie PESEL
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Gminny

zbiór

meldunkowy

Wojewódzki

zbiór meldunkowy

Zbiór PESEL

Urząd

Stanu

Cywilnego

Gminny

rejestr 

dowodów osobistych

Wojewoda
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Komu udostępniane są dane ze 

zbioru PESEL?
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Zbiór PESEL

Organy administracji publicznej, 

sądy, prokuratura

Służby mundurowe, straże gminne

Organy kontroli skarbowej

wywiad skarbowy

Państwowym

i komunalnym jednostkom organizacyjnym

oraz innym podmiotom

– w zakresie niezbędnym

do realizacji zadań publicznych

Innym podmiotom

- jeśli wykażą interes faktyczny

lub prawny
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W jaki sposób dane są udostępniane?

• Udostępnianie dane stanowią tzw. repliki i zmiany 

danych, zwykle wydawane w cyklu miesięcznym m.in. 

dla: KRUS, MON, NFZ, MS, MPiPS, MF (również w 

cyklu tygodniowym)

• Wielu użytkowników posiada bezpośredni dostęp – są to 

np.: Policja, straże miejskie, komornicy sądowi, 

prokuratura, IPN, urzędy kontroli skarbowej

• Wniosek pisemny
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Rejestr PESEL od 01.01.2013 r.

• Rejestr PESEL oraz Rejestr Dowodów Osobistych 

(RDO) prowadzone w systemie teleinformatycznym 

przez Ministra Spraw Wewnętrznych na podstawie: 

- Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności 

(Dz.U. Nr 217, poz. 1427 z późn.zm.),

- Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych 

(Dz.U. Nr 167, poz. 1131 z późn.zm.).

• Terminy uruchomienia:

- PESEL – 01.01.2013 r.

- RDO – 01.07.2013 r. 
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pl.ID – polska ID karta

• W ramach trwającego projektu pl.ID trwa 

przebudowa Systemu Rejestrów 

Państwowych

Podział ról w Projekcie:

- MSW – Przewodniczący KS, Główny Użytkownik

- CPI (MAiC) – Główny Dostawca
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Zakres zmian od 01.01.2013

• Zasadniczym zmianom ulegają procesy:

- zasilania Rejestru

- aktualizacji danych

- udostępniania danych

• Rejestr PESEL i RDO:

- aktualizowany bezpośrednio (Centralna Szyna 
Integracyjna, dostęp bezpośredni),

- przygotowany do świadczenia całego katalogu 
usług udostępniania danych, przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej.
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Zasilanie Rejestru PESEL

Rejestr PESEL

Organ 

GminyWojewoda

Urząd

Stanu

Cywilnego

ogólnokrajowa

ewidencja

wydanych

i unieważnionych

dowodów osobistych

ewidencja

wydanych

i unieważnionych

dokumentów

paszportowych
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Usługi udostępniania danych

Weryfikacja

danych

np. zgonu

Rejestr PESEL

Weryfikacja

danych adresowych

[tak/nie]

Subskrypcja

Wgląd

do danych

przez osobę,

której dane dotyczą

(poprzez ePUAP)

Udostępnianie

zwykłe

(na wniosek)
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• udostępnianie danych za pośrednictwem tzw. 

usługi subskrypcji spowoduje, że zmiany danych 

w Rejestrze PESEL będą natychmiast 

przekazywane do podmiotu-subskrybenta. 

Oznacza to jednolitą informację we 

wszystkich rejestrach
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Architektura Systemu Rejestrów Państwowych
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Zasilanie zbioru OEWIUDO (stan obecny)

OEWiUDO

System

centralnej

personalizacji

dokumentów

Organ 

Gminy
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Zasilanie rejestru RDO (stan po 01.07.2013)

RDO

System

centralnej

personalizacji

dokumentów

Organ 

Gminy
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Usługi udostępniania 

Tryb

pełnej teletransmisji

Rejestr RDO

Tryb

ograniczonej teletransmisji

weryfikacja

ważności dowodu

[tak/nie]

Subskrypcja

Wgląd

do danych

przez osobę,

której dane dotyczą

(poprzez ePUAP)

Udostępnianie

zwykłe (na wniosek) 
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CEPiK 

= 

Centralna Ewidencja 

Pojazdów 

+ 

Centralna Ewidencja 

Kierowców

CEP-C CEP-S

CEK
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Regulacje prawne

 Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 

czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 

z późn. zm), 

 Rozporządzenie z dnia 19 września 2001 r. w 

sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 

2001 r. Nr 106, poz. 1166), 

 Rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2007 r. w 

sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 

121, poz. 839). 
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CEPiK – procesy i podmioty

Komu i co jest 

udostępniane:

CEP – Art. 80c

CEK – Art. 100c

Kto i co przekazuje:

CEP – Art. 80b

CEK – Art. 100b

Zawartość:

CEP – Art. 80b

CEK – Art. 100b

Płatnie 

i bezpłatnie
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CEP - zasilanie i udostępnianie

DEPiT MSWiA

CEP

Starosta / Prezydent Miasta

Każdy, kto wykaże uzasadniony interes

SKP

Inne podmioty: 

Komercyjne i niekomercyjne

Polskie i zagraniczne

WKU

Komornicy

Ministerstwo Finansów
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CEK - zasilanie i udostępnianie

DEPiT MSWiA

CEK

Starosta / Prezydent Miasta

Każdy, kto wykaże uzasadniony interes

Inne podmioty 

ADR

Ministerstwo Finansów

WKU
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Planowane zmiany – ewidencje otwarte

 dalsza wewnętrzna integracja ewidencji

 optymalizacja niezależnie przetwarzanych danych,

np. integracja SI CEPiK – PESEL2 w zakresie weryfikacji danych osobowo

– adresowych, integracja SI CEPiK – SI Kierowca w zakresie danych o

kierowcach,

 dostosowanie do ustawy o kierujących pojazdami w

zakresie:

• przeniesienia punktów karnych z Policji do SI CEPiK oraz

bezpośrednie zasilanie punktami karnymi przez organy

kontroli ruchu drogowego

• dostosowanie do SIS II umożliwiające odpytywanie przez

organy innych państw o skradzione i utracone pojazdy

• zasilanie CEK danymi o świadectwach kwalifikacji
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Planowane zmiany – ewidencje otwarte

 Optymalizacja procesów związanych z wydawaniem

przez właściwe organy uprawnień do kierowania

pojazdami – bezpośredni dostęp do CEK.

 Automatyzacja procesów związanych z

udostępnianiem danych z ewidencji – ograniczenie

udostępniania w Trybie Urzędowym na rzecz

automatycznej wymiany danych z podmiotami.

 Optymalizacja procesów zasilania ewidencji danymi

z różnych źródeł (np. UFG).
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Dziękuję za uwagę


