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WYKAZ REJESTRÓW I EWIDENCJI PROWADZONYCH W WYDZIALE  SPRAW OBYWATELSKICH URZ ĘDU MIASTA MYSŁOWICE 

Lp. Wydział 
Nazwa rejestru, 

ewidencji 

Data rozpoczęcia 
realizacji zadań 
publicznych przy 
pomocy rejestru 

Podstawa prawna 
utworzenia rejestru 

publicznego 
Cel 

Dane teleadresowe osoby 
odpowiedzialnej za prowadzenie 

rejestru 
Zakres informacji gromadzonych w rejestrze 

Dane podlegające ochronie z uwagi na 
ustawę o ochronie informacji niejawnych lub 

innych ustaw 

1 Wydział 
Spraw 

Obywatel
skich 

Ewidencja 
instruktorów 
nauki jazdy 

1 lipca 1999 r. art. 100a ust. 3 pkt.2 i 
100b ust.1 oraz 108 

ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. - Prawo o ruchu 
drogowym (t.j.: Dz. U. z 

2013 r. poz. 1137). 

Wpisanie osoby do ewidencji 
instruktorów lub wykreślenia 
instruktora z ewidencji oraz 

ewidencja wydawanych 
uprawnień instruktorów nauki 
jazdy w celu ewidencyjnym i 

informacyjnym. 

Stanowisko ds. nadzoru nad 
Stacjami Kontroli Pojazdów,  

Ośrodkami Szkolenia Kierowców  
oraz zgodnym z prawem 
korzystaniem w zakresie 

transportu drogowego 
Zenon Bartosik 

pok. 05 
tel. 32 31 71 140 

Imię i nazwisko, data i miejsce ur. PESEL, adres 
zamieszkania osoby fizycznej, rodzaj oraz 

zakres uzyskanego uprawnienia, datę uzyskania 
pierwszego uprawnienia, datę waŜności 

uprawnienia, nr dokumentu stwierdzającego 
uprawnienia, dane o stanie zdrowia.  

Dane identyfikujące dokumenty wydane w 
wyniku dokonywanych czynności. 

Ewidencja jawna  
(z wyłączeniem informacji o stanie zdrowia 
instruktorów oraz danych adresowych) –

informacja prawnie chroniona z mocy 
ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. o 

ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z  
2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).  

2 Wydział 
Spraw 

Obywatel
skich 

Rejestr 
przedsiębiorcó
w 
prowadzących 
działalność 
regulowaną w 
zakresie 
ośrodków 
szkolenia 
kierowców  

21 sierpnia 2004 r. art. 103 i art. 104 ustawy z 
dnia 20 czerwca 1997 r. - 
Prawo o ruchu drogowym 
(t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 

1137). 

Wpisanie przedsiębiorcy do 
rejestru przedsiębiorców 
prowadzących ośrodek 

szkolenia kierowców w celu 
ewidencyjnym i 
informacyjnym. 

Stanowisko ds. nadzoru nad 
Stacjami Kontroli Pojazdów,  

Ośrodkami Szkolenia Kierowców  
oraz zgodnym z prawem 
korzystaniem w zakresie 

transportu drogowego 
Zenon Bartosik 

pok. 05 
tel. 32 31 71 140 

Firma przedsiębiorcy, numer w rejestrze 
przedsiębiorców albo ewidencji działalności 

gospodarczej oraz numer identyfikacji 
podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki 

numer posiada, adres zamieszkania lub siedziby 
przedsiębiorcy, adres ośrodka szkolenia 

kierowców, zakres prowadzonego szkolenia, 
imiona i nazwiska instruktorów wraz z numerami 

ich uprawnień. 

Rejestr jest jawny 
 w zakresie danych zawartych w ewidencji 

działalności gospodarczej. 

3 Wydział 
Spraw 

Obywatel
skich 

Rejestr 
przedsiębiorcó
w 
prowadzących 
działalność 
regulowaną w 
zakresie stacji 
kontroli 
pojazdów 

21 sierpnia 2004 r. art. 83 a-c ust. 1, art. 84 
ust. 1-4  ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. - Prawo o 
ruchu drogowym (t.j.: Dz. 
U. z 2012 r. poz. 1137). 

Wpisanie lub wykreślenie (i 
wydanie decyzji o zakazie 

prowadzenia przez 
przedsiębiorcę stacji kontroli 

pojazdów) z rejestru 
przedsiębiorców 

prowadzących stacje kontroli 
pojazdów. Wydanie lub 

cofnięcie diagnoście 
uprawnień do wykonywania 

badan technicznych 
pojazdów. 

Stanowisko ds. nadzoru nad 
Stacjami Kontroli Pojazdów,  

Ośrodkami Szkolenia Kierowców  
oraz zgodnym z prawem 
korzystaniem w zakresie 

transportu drogowego 
Zenon Bartosik 

pok. 05 
tel. 32 31 71 140 

Firma przedsiębiorcy, adres zamieszkania lub 
siedziby przedsiębiorcy, adres stacji kontroli 
pojazdów, zakres badań, imiona i nazwiska 

zatrudnionych diagnostów wraz z numerami ich 
uprawnień. 

Rejestr jawny 
Udostępnianie danych reguluje art. 38 ust 1 

ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 

1447, z późn. zm.) 

4 Wydział 
Spraw 

Obywatel
skich  

Ewidencja 
danych o 
pojazdach i 
właścicielach 
pojazdów oraz 
wydanych 
dokumentach 
komunikacyjny
ch 
(Centralna 
Ewidencja 
Pojazdów)  

wersja elektroniczna 
od 9 marca 2000 r. 

art. 80a ust. 1ustawy z 
dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym 
(t.j.: Dz. U. poz. 1137, z 

późn. zm.). 

Gromadzenie danych i 
informacji o pojazdach 

zarejestrowanych oraz o ich 
właścicielach lub niektórych 

posiadaczach. 

Zespół Praw Jazdy  
i Rejestracji Pojazdów:  

– stanowiska rejestracji pojazdów  
BOM 

Izabela Geppert 
tel. 32 31 71 132 

Kalisz Urszula 
tel. 32 31 71 139 

Mirosława Martowicz 
tel. 32 31 71 138 

Beata Bryl-Banasik 
tel. 32 31 71 337 

Małgorzata Bylinowska 
tel. 323171131 

Dane o pojeździe, serię i numer dowodu 
rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego 
oraz datę ich wydania, serię i numer karty 

pojazdu, jeŜeli została wydana, nazwę organu, 
który dokonał rejestracji pojazdu, dane o 

właścicielu pojazdu oraz o posiadaczu, o którym 
mowa w art. 73 ust. 5, informacje o zawartej 

umowie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, 

W ewidencji gromadzi się takŜe dane i 
informacje wymagane do dopuszczenia pojazdu 

do ruchu oraz informacje o wydawanych 
dokumentach i oznaczeniach pojazdu, inne dane 

i informacje stanowiące treść adnotacji 
urzędowych zamieszczanych w dokumentach 
pojazdu zgodnie z ustawą oraz z odrębnymi 

przepisami, identyfikator osoby dokonującej w 
bazie danych zamieszczenia lub zmiany danych 

i informacji. 

Informacje prawnie chronione.  

Udostępnianie danych odbywa się w trybie 
określonym w myśl  art. 80c ustawy Prawo 

o ruchu drogowym oraz w postaci 
zaświadczeń w trybie określonym w art. 217 

KPA dla osób, których dane dotyczą. 

         

U R Z Ą D  M I A S T A  
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH 

ul. Powstańców 1. tel. 317 13 92 
41- 400 MYSŁOWICE 
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Lp. Wydział 
Nazwa rejestru, 

ewidencji 

Data rozpoczęcia 
realizacji zadań 
publicznych przy 
pomocy rejestru 

Podstawa prawna 
utworzenia rejestru 

publicznego 
Cel 

Dane teleadresowe osoby 
odpowiedzialnej za prowadzenie 

rejestru 
Zakres informacji gromadzonych w rejestrze 

Dane podlegające ochronie z uwagi na 
ustawę o ochronie informacji niejawnych lub 

innych ustaw 

5 Wydział 
Spraw 

Obywatel
skich  

Ewidencja 
danych o 
osobach oraz 
wydanych 
dokumentach 
komunikacyjny
ch 
(Centralna 
Ewidencja 
Kierowców)  

wersja elektroniczna 
od 9 marca 2000 r. 

art. 100a ust. 1 ustawy z 
dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym 
(t.j.: Dz. U. poz. 1137, z 

późn. zm.). 

Gromadzenie danych o 
osobach posiadających lub 
którym cofnięto uprawnienia 

do kierowania pojazdami 
silnikowymi lub tramwajami a 

takŜe dane o osobach 
nieposiadających uprawnień, 

w stosunku do których 
orzeczono środek karny w 

postaci zakazu prowadzenia 
pojazdów. 

Zespół Praw Jazdy  
i Rejestracji Pojazdów: 

– stanowiska praw jazdy 
Barbara Wierońska 

 pok. 5A 
 tel. 32 31 71 334 

BOM 
Halina Dworak 

tel. 32 31 71 155 
Ewa Paluch 

tel. 32 31 71 155 

Imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer 
(PESEL), adres zamieszkania, rodzaj oraz 

zakres uzyskanego uprawnienia, datę uzyskania 
pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego 
cofnięcia – takŜe datę ponownego uzyskania 

uprawnienia, datę waŜności uprawnienia, numer 
dokumentu stwierdzającego uprawnienie, 

ograniczenia dotyczące uprawnienia, spełnianie 
wymagań dotyczących uprawnień, nazwę 

organu, który wydał dokument stwierdzający 
uprawnienie, dotyczące: a) zatrzymania 

dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz 
jego zwrócenia, b) cofnięcia uprawnienia oraz 

jego przywrócenia, c) utraty dokumentu 
stwierdzającego uprawnienie oraz jego 

odnalezienia, d) zastosowania środka karnego w 
postaci zakazu prowadzenia pojazdów. 

Informacje prawnie chronione. 

 Udostępnianie danych odbywa się w trybie 
określonym w myśl  art.100c ustawy Prawo 

o ruchu drogowym lub w postaci 
zaświadczeń w trybie określonym w art. 217 

KPA dla osób, których dane dotyczą. 

6 Wydział 
Spraw 

Obywatel
skich 

Rejestr 
stowarzyszeń 
zwykłych, i 
wpisanych do 
Krajowego 
Rejestru 
Sądowego, 
których 
siedzibą jest 
miasto 
Mysłowice 

1 stycznia 1999 r. art. 8 ust. 5 pkt 2 art. 40 
ust. 3, ustawy z dnia 7 

kwietnia 1989 r. prawo o 
stowarzyszeniach (t.j.: Dz. 
U.  z 2001 r. Nr 79, poz. 

855, z późn. zm.). 

Zapewnienie Prezydentowi 
Miasta prowadzenia nadzoru 

nad stowarzyszeniami. 

Stanowisko ds. kwalifikacji 
wojskowej, zbiórek publicznych, 
imprez masowych, zgromadzeń, 

stowarzyszeń, fundacji, 
repatriantów i rzeczy 

znalezionych 
Anna Madeja 

pok. 101 
 tel. 32 31 71 234 

Nazwa stowarzyszenia, adres siedziby 
stowarzyszenia. 

Rejestr jawny  
(z wyłączeniem informacji dotyczących 
danych osobowych członków zarządu, 

załoŜycieli stowarzyszeń) 
 - informacje prawnie chronione na 

podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r 
.o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 

2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

7 Wydział 
Spraw 

Obywatel
skich 

Ewidencja 
wydanych i 
uniewaŜnionyc
h dowodów 
osobistych – 
SOO 

wersja papierowa 
od  

1 stycznia 1995-, 
elektroniczna od  
1 stycznia 2001 r. 

art.44e ustawy z dnia 10 
kwietnia 1974 r. o 

ewidencji ludności i 
dowodach osobistych (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 139, poz. 

993, z późn. zm.). 

Prowadzenie ewidencji 
wydanych i utraconych 
dowodów osobistych, 
gromadzenie danych 

zgłoszonych przy ubieganiu 
sie o wydanie lub wymianie 

dowodu osobistego.  

Zespół Ewidencji Ludności i 
Dowodów Osobistych 

 – stanowisko dowodów 
osobistych 

Teresa Kulita  
Wiesława Zgoda 

BOM 
 tel. 3231 71 310 

Nazwisko i imię (imiona); nazwisko rodowe; imię 
ojca; imię i nazwisko rodowe matki; data i 

miejsce urodzenia; numer PESEL; płeć, wzrost 
w centymetrach i kolor oczu; wizerunek twarzy 
oraz podpis posiadacza dowodu osobistego lub 
informacja o braku moŜliwości złoŜenia podpisu; 

adres miejsca pobytu stałego lub czasowego 
trwającego ponad 3 miesiące na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; seria i numer 
aktualnego i poprzednich dowodów osobistych, 

daty ich wydania, daty odbioru przez 
posiadacza, daty waŜności, oznaczenie organu, 
który je wydał, daty i przyczyny uniewaŜnienia 

poprzednich dowodów osobistych. 

Informacje prawnie chronione  

Ochronie podlega cały zakres danych 
zgromadzonych  w zbiorach na podstawie 

art. 44h ustawy o ewidencji ludności i 
dowodach osobistych, udostępniane są na 
pisemny wniosek zainteresowanej osoby, w 

formie zaświadczenia, pełnego odpisu 
przetworzonych danych dotyczących tej 

osoby. 

8 Wydział 
Spraw 

Obywatel
skich 

Stały rejestr 
wyborców 

19 czerwca 1993 r. art. 18 § 11 ustawy z dnia 
5 stycznia 2011 r. Kodeks 
wyborczy (Dz. U. Nr 21, 
poz. 112, z późn. zm.),  

Rozporządzenie MSWiA z 
dnia 27 lipca 2011 r. w 

sprawie rejestru wyborców 
oraz trybu przekazywania 

przez Rzeczpospolitą 
Polską innym państwom 

członkowskim Unii 
Europejskiej danych 

zawartych w tym rejestrze 
(Dz. U. Nr 158, poz. 941). 

Realizacja zadania zleconego 
gminie - prowadzenie rejestru 
osób stale zamieszkałych na 

obszarze gminy, którym 
przysługuje prawo 

wybierania. Do sporządzania 
spisów wyborców dla wyboru 
Prezydenta Rzeczypospolitej, 

dla wyborów do Sejmu i do 
Senatu, dla wyboru posłów 

do Parlamentu 
Europejskiego, dla wyborów 
do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw, dla 
wyboru wójta, burmistrza i 
prezydenta miasta, a takŜe 

Zespół Ewidencji Ludności  
i Dowodów Osobistych 

 – stanowiska ewidencji ludności 
Aneta Grabowska 

BoŜena Pinda 
Monika Sosnowska 

ElŜbieta Mierzejewska 
Katarzyna Mol 

pok. 01 
Pl. Wolności 4 

tel. 32 31 71 306 i 307  
Aneta Szczot 

pok. 110 
ul. Powstańców 1 
tel. 32 31 71 308  

Nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, 
numer ewidencyjny PESEL, adres 

zamieszkania; 
w zakresie obywateli Unii Europejskiej 

niebędących obywatelami polskimi obejmuje: 
nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, 
obywatelstwo, numer paszportu lub innego 

dokumentu stwierdzającego toŜsamość oraz 
miejsce zamieszkania. 

Informacje prawnie chronione  

Ochronie podlega cały zakres danych 
zgromadzonych – zasady udostępnienia 

reguluje § 12 rozporządzenia MSWiA z dnia 
27 lipca 2011 r. 

Rejestr udostępnia się do wglądu na 
pisemny wniosek, zawierający dane 
umoŜliwiające ustalenie toŜsamości 
wyborcy, w rejestrze, na zasadach 

określonych w rozporządzeniu MSWiA z 
dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru 

wyborców oraz trybu przekazywania przez 
Rzeczypospolitą Polską innym państwom 
członkowskim Unii Europejskiej danych 

zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158, 
poz. 941). 
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Lp. Wydział 
Nazwa rejestru, 

ewidencji 

Data rozpoczęcia 
realizacji zadań 
publicznych przy 
pomocy rejestru 

Podstawa prawna 
utworzenia rejestru 

publicznego 
Cel 

Dane teleadresowe osoby 
odpowiedzialnej za prowadzenie 

rejestru 
Zakres informacji gromadzonych w rejestrze 

Dane podlegające ochronie z uwagi na 
ustawę o ochronie informacji niejawnych lub 

innych ustaw 

do sporządzania spisów osób 
uprawnionych do udziału w 

referendum ogólnokrajowym 
oraz lokalnym oraz 

umoŜliwiające uprawnionym 
podmiotom zlokalizowanie 
konkretnej osoby. Stanowi 

równieŜ podstawę okresowo 
przekazywanych informacji o 
liczbie wyborców właściwym 

organom wyborczym 

9 Wydział 
Spraw 

Obywatel
skich 

Rejestr 
męŜczyzn i 
kobiet objętych 
rejestracją,  

sierpień 1973.r. art. 31 ustawy z dnia 21 
listopada 1967 r. o 

powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (t.j.: Dz. U. z 2012 
r. poz. 461, z późn. zm.). 

Ewidencja męŜczyzn i kobiet, 
którzy w danym roku 

kalendarzowym kończą 18 lat 
w celu przygotowania 
kwalifikacji wojskowej. 

Stanowisko ds. kwalifikacji 
wojskowej, zbiórek publicznych, 
imprez masowych, zgromadzeń, 

stowarzyszeń, fundacji, 
repatriantów i rzeczy 

znalezionych 
Anna Madeja 

pok. 101 
 tel. 32 31 71 234 

Nazwisko i imię, nazwisko rodowe, imiona i 
nazwiska rodowe rodziców, imiona i nazwiska 

poprzednie, data i miejsce urodzenia, stan 
cywilny, numer PESEL, adres i data 

zameldowania na pobyt stały, poprzednie adresy 
zameldowania na pobyt stały wraz z określeniem 

okresu zameldowania, tryb wymeldowania, 
adres zameldowania na pobyt czasowy trwający 

ponad 3 m-ce wraz z określeniem okresu 
zameldowania, tryb wymeldowania, data ujęcia 
w rejestrze, data zgłoszenia się do rejestracji, 

pokwitowanie odbioru potwierdzenia. 

Informacje prawnie chronione 

Wszystkie dane podlegają ochronie na 
podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 

2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) i 
mogą być udostępniane zgodnie z § 6 

rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 

listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób 
na potrzeby prowadzenia kwalifikacji 
wojskowej oraz załoŜenie ewidencji 

wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1565) 
 jedynie Prezesowi Rady Ministrów. 

ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych,  
Ministrowi Obrony Narodowej, wojewodom 

oraz szefom wojewódzkich sztabów 
wojskowych lub wojskowym komendantom 
uzupełnień, a takŜe osobom upowaŜnionym 

i działającym w imieniu tych organów. 

10 Wydział 
Spraw 

Obywatel
skich 

Lista 
stawiennictwa 
do kwalifikacji 
wojskowej 

sierpień 1973.r. art. 32 ustawy z dnia 21 
listopada 1967 r. o 

powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (t.j.: Dz. U. z 2012 
r. poz. 461, z późn. zm.). 

Ewidencja męŜczyzn, którzy 
w danym roku 

kalendarzowym kończą 19 lat 
oraz kobiet, ochotników i 
osób z wykazu osób o 

nieuregulowanym stosunku 
do słuŜby wojskowej. 

Stanowisko ds. kwalifikacji 
wojskowej, zbiórek publicznych, 
imprez masowych, zgromadzeń, 

stowarzyszeń, fundacji, 
repatriantów i rzeczy 

znalezionych 
Anna Madeja 

pok. 101 
 tel. 32 31 71 234 

Nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, nr 
PESEL, miejsce urodzenia, seria i nr DO, 

miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego 
trwającego ponad 3 m-ce, adres do 

korespondencji, numer ksiąŜeczki wojskowej, 
kategoria zdolności do czynnej słuŜby 

wojskowej, nr pozycji z ksiąŜki orzeczeń 
lekarskich oraz wypłata świadczeń wynikających 

z art. 52 ust. 2-3 ustawy. 

Informacje prawnie chronione 

Wszystkie dane podlegają ochronie na 
podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 

2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) i 
mogą być udostępniane zgodnie z § 10 ust. 

1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz MON z 

dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie 
kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 

1566) 
-jedynie osobom upowaŜnionym i 

działającym w imieniu Prezesa Rady 
Ministrów. ministra właściwego ds. 

wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej, 
wojewodom lub szefom wojewódzkich 

sztabów wojskowych. 

11 Wydział 
Spraw 

Obywatel
skich 

Rejestr rzeczy 
znalezionych  

sierpień 1973 r. Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 14 

czerwca 1966 r. w sprawie 
rzeczy znalezionych (Dz. 

U. Nr 22, poz. 141, z późn. 
zm.). 

Przyjmuje zawiadomienia o 
znalezieniu rzeczy, przyjmuje 
rzeczy do przechowania oraz 

poszukuje osób 
uprawnionych do ich odbioru.  

Stanowisko ds. kwalifikacji 
wojskowej, zbiórek publicznych, 
imprez masowych, zgromadzeń, 

stowarzyszeń, fundacji, 
repatriantów i rzeczy 

znalezionych 
Anna Madeja 

pok. 101 
 tel. 32 31 71 234 

Miejsce i data znalezienia rzeczy oraz imię i 
nazwisko i dane adresowe osoby, która rzecz 

znalazła* 

Wykaz depozytów nie podjętych. 

Informacje prawnie chronione 
 Wszystkie informacje są jawne ale są 

ustawowo chronione w oparciu o ustawę z 
dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926, z późn. zm.) 
Udostępnienie danych następuje na 

podstawie przepisów ustawy o ochronie 
danych osobowych i w zakresie 

zgromadzonych danych w rejestrze, na 
pisemny wniosek. 



4 

Lp. Wydział 
Nazwa rejestru, 

ewidencji 

Data rozpoczęcia 
realizacji zadań 
publicznych przy 
pomocy rejestru 

Podstawa prawna 
utworzenia rejestru 

publicznego 
Cel 

Dane teleadresowe osoby 
odpowiedzialnej za prowadzenie 

rejestru 
Zakres informacji gromadzonych w rejestrze 

Dane podlegające ochronie z uwagi na 
ustawę o ochronie informacji niejawnych lub 

innych ustaw 

12 Wydział 
Spraw 

Obywatel
skich 

Rejestr 
wykonanych w 
czasie pokoju 
świadczeń 
osobistych i 
rzeczowych na 
rzecz obrony 

świadczenia od 
2 stycznia.1994 r.  

§ 41 ust 1 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 3 

sierpnia 2004 r.  w sprawie 
świadczeń rzeczowych  na 

rzecz obrony w czasie 
pokoju,(Dz. U. Nr 181, poz. 

1872, z późn. zm.) 
i § 20 ust 1 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 5 
października 2004 r. w 

sprawie świadczeń 
osobistych na rzecz 

obrony w czasie pokoju 
(Dz. U. Nr 229, poz. 2307, 

z późn. zm.). 

Sporządzenie rocznych 
planów świadczeń, które 

maja być wykonane w 
następnym roku 
kalendarzowym. 

Stanowisko ds. akcji kurierskiej, 
świadczeń na rzecz obrony i 

planowania obronnego 
Krzysztof Zuchniarz,  

pok. 101  
tel. 32 31 71 199 

Imię i nazwisko osoby (świadczeniodawcy), 
adres zamieszkania. 

Nazwa i adres posiadacza rzeczy ruchomej lub 
nieruchomości. 

Informacje prawnie chronione 

 Wszystkie informacje są jawne ale są 
ustawowo chronione w oparciu o ustawę z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926, z późn. zm.)  

Udostępnienie danych następuje na 
podstawie przepisów ustawy o ochronie 

danych osobowych i w zakresie 
zgromadzonych danych w rejestrze, na 

pisemny wniosek. 

13 Wydział 
Spraw 

Obywatel
skich 

Rejestr  
wydanych w 
czasie pokoju 
decyzji 
administracyjny
ch w sprawach 
świadczeń 
osobistych i 
rzeczowych na 
rzecz obrony 

świadczenia od 
2 stycznia.1994 r. 

decyzje od  
1 października.2007 

r. 

§ 41 ust 2 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 3 

sierpnia 2004 r. w sprawie 
świadczeń rzeczowych  na 

rzecz obrony w czasie 
pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 

1872, z późn. zm.) 
i § 20 ust 2 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 5 
października 2004 r. w 

sprawie świadczeń 
osobistych na rzecz 

obrony w czasie pokoju 
(Dz. U. Nr 229, poz. 2307, 

z późn. zm.). 

Sporządzenie rocznych 
planów świadczeń, które 

maja być wykonane w 
następnym roku 
kalendarzowym. 

Stanowisko ds. akcji kurierskiej, 
świadczeń na rzecz obrony i 

planowania obronnego 
Krzysztof Zuchniarz  

pok. 101,  
tel. 32 31 71 199 

Imię i nazwisko osoby (świadczeniodawcy), 
adres zamieszkania. 

Nazwa i adres posiadacza rzeczy ruchomej lub 
nieruchomości. 

Informacje prawnie chronione 

 Wszystkie informacje są jawne ale są 
ustawowo chronione w oparciu o ustawę z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926, z późn. zm.)  

Udostępnienie danych następuje na 
podstawie przepisów ustawy o ochronie 

danych osobowych i w zakresie 
zgromadzonych danych w rejestrze, na 

pisemny wniosek. 



5 

Lp. Wydział 
Nazwa rejestru, 

ewidencji 

Data rozpoczęcia 
realizacji zadań 
publicznych przy 
pomocy rejestru 

Podstawa prawna 
utworzenia rejestru 

publicznego 
Cel 

Dane teleadresowe osoby 
odpowiedzialnej za prowadzenie 

rejestru 
Zakres informacji gromadzonych w rejestrze 

Dane podlegające ochronie z uwagi na 
ustawę o ochronie informacji niejawnych lub 

innych ustaw 

14 Wydział 
Spraw 

Obywatel
skich 

Ewidencja 
ludności 
(Gminny Zbiór 
Meldunkowy) 

2 stycznia1975 r. art. 44a i 46 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1974 r. 

o ewidencji ludności i 
dowodach osobistych (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 139, poz. 

993, z późn. zm.). 

Rejestracja danych o miejscu 
pobytu osób, urodzeniach, 

dotyczących obowiązku 
wojskowego, zmianach stanu 

cywilnego, obywatelstwa, 
imion i nazwisk oraz o 

zgonach. 

Zespół Ewidencji Ludności  
i Dowodów Osobistych 

 – stanowiska ewidencji ludności 
Aneta Grabowska 

BoŜena Pinda 
Monika Sosnowska 

ElŜbieta Mierzejewska 
Katarzyna Mol 

pok. 01 
Pl. Wolności 4 

tel. 32 31 71 306 i 307  
Aneta Szczot 

pok. 110 
ul. Powstańców 1 
tel. 32 31 71 308  

Nazwisko i imiona; nazwisko rodowe; nazwiska i 
imiona poprzednie; imiona i nazwiska rodowe 

rodziców; data i miejsce urodzenia; stan cywilny; 
numer aktu urodzenia i oznaczenie urzędu stanu 
cywilnego, który ten akt sporządził; płeć; numer 

PESEL; obywatelstwo (data nabycia 
obywatelstwa polskiego, data utraty 

obywatelstwa polskiego); imię i nazwisko rodowe 
małŜonka oraz jego numer PESEL;  data 

zawarcia związku małŜeńskiego, numer aktu 
małŜeństwa i oznaczenie urzędu stanu 
cywilnego, który ten akt sporządził, data 

rozwiązania związku małŜeńskiego, sygnatura 
akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał 

małŜeństwo, data zgonu małŜonka, numer aktu 
zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, 

który ten akt sporządził; adres i data 
zameldowania na pobyt stały; poprzednie adresy 
zameldowania na pobyt stały wraz z określeniem 
okresu zameldowania; tryb wymeldowania; seria 

i numer aktualnego dowodu osobistego oraz 
serie i numery poprzednich dowodów 

osobistych, daty ich wydania i daty waŜności 
oraz oznaczenie organów wydających; seria i 

numer karty pobytu wydanej w związku z 
udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, 

zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego Unii Europejskiej, ochrony 
uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub 

nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej 
Polskiej, data jej wydania, data waŜności oraz 

oznaczenie organu, który ją wydał; seria i numer 
dokumentu potwierdzającego prawo stałego 
pobytu, data wydania, data waŜności oraz 
oznaczenie organu, który go wydał; seria i 

numer karty stałego pobytu członka rodziny 
obywatela Unii Europejskiej, data wydania, data 

waŜności oraz oznaczenie organu, który ją 
wydał., data wymeldowania; data zgonu oraz 
numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu 
cywilnego, który akt sporządził; seria i numer 

karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem 
zezwolenia na zamieszkanie na czas 

oznaczony, data jej wydania, data waŜności oraz 
oznaczenie organu, który ją wydał; data 
wydania, seria i numer zaświadczenia o 
zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii 

Europejskiej oraz oznaczenie organu, który je 
wydał; seria i numer karty pobytu członka 
rodziny obywatela Unii Europejskiej, data 
wydania, data waŜności oraz oznaczenie 

organu, który ją wydał; seria i numer 
tymczasowego zaświadczenia toŜsamości 

cudzoziemca, data jego wydania, data waŜności 
oraz oznaczenie organu, który je wydał; adres 
pobytu czasowego oraz zamierzony czas jego 

trwania. 

Informacje prawnie chronione 

Ochronie podlega cały zakres danych 
zgromadzony w zbiorach na podstawie 
art.44h ustawy o ewidencji ludności i 

dowodach osobistych.  
Udostępnienie danych następuje na 

podstawie przepisów ustawy o ochronie 
danych osobowych i w zakresie 

zgromadzonych danych w ewidencji, na 
pisemny wniosek. 

         



6 

Lp. Wydział 
Nazwa rejestru, 

ewidencji 

Data rozpoczęcia 
realizacji zadań 
publicznych przy 
pomocy rejestru 

Podstawa prawna 
utworzenia rejestru 

publicznego 
Cel 

Dane teleadresowe osoby 
odpowiedzialnej za prowadzenie 

rejestru 
Zakres informacji gromadzonych w rejestrze 

Dane podlegające ochronie z uwagi na 
ustawę o ochronie informacji niejawnych lub 

innych ustaw 

15 Wydział 
Spraw 

Obywatel
skich 

Centralna 
Ewidencja  i 
Informacja o 
Działalności 

Gospodarczej 

02.07.2004r. Art. 23 ust. 1 ustawy o 
swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. z 

2010 r. Nr 220, poz. 1447, 
z późn. zm.) 

Ewidencjonowanie 
przedsiębiorców będących 

osobami fizycznymi 
prowadzone za 

pośrednictwem platformy 
usług administracji publiczne 
lub w inny sposób środkami 
komunikacji elektronicznej. 

Zespół Ewidencji Działalności 
Gospodarczej: 

– stanowisko ewidencji 
działalności gospodarczej  

Marta Grabka 
BOM 

tel. 31 71 126 

Rodzaj wniosku, dane przedsiębiorcy, adres 
miejsca zamieszkania, adres miejsca 

zameldowania, firma przedsiębiorcy, którego 
wniosek dotyczy, nazwa skrócona, dane do 

kontaktu, główne miejsce wykonywania 
działalności gospodarczej, dodatkowe miejsce 
wykonywania działalności gospodarczej, data 
powstania obowiązku opłacenia składek ZUS, 

informacja o zawieszeniu wykonywania 
działalności gospodarczej, informacja o 
wznowieniu wykonywania działalności 

gospodarczej, informacja o zaprzestaniu 
wykonywania działalności gospodarczej, 

informacja dotycząca naczelników urzędów 
skarbowych, oświadczenie o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, rodzaj 
prowadzonej dokumentacji rachunkowej, forma 

wpłaty zaliczki, adres przechowywania 
dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy, 
informacja o prowadzeniu zakładu pracy 

chronionej, informacja o prowadzeniu 
zagranicznego przedsiębiorstwa drobnej 
wytwórczości, informacja o prowadzeniu 

działalności gospodarczej wyłącznie w formie 
spółki/spółek cywilnych,  informacja o 

małŜeńskiej wspólności majątkowej, dane 
identyfikacyjne rachunków bankowych, rachunek 
bankowy związany z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, osobisty rachunek bankowy, 
informacja o numerach identyfikacyjnych 
uzyskanych w innych krajach dla celów 

podatkowych lub ubezpieczeń społecznych, 
informacja o udzieleniu pełnomocnictwa do 

prowadzenia spraw, dane pełnomocnika, adres 
miejsca zamieszkania lub wykonywania 
działalności gospodarczej lub siedziba 
pełnomocnika, adres pełnomocnika do 

doręczeń, zakres pełnomocnictwa, załączniki. 

Dane i informacje udostępniane przez 
CEIDG są jawne. KaŜdy ma prawo dostępu 

do danych i informacji udostępnianych 
przez CEIDG reguluje to art. 38 ust 1 

ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 

1447, z późn. zm.) 

16 Wydział 
Spraw 

Obywatel
skich 

Wydział Spraw 
Obywatelskich 

Rejestr licencji na 
wykonywanie 

krajowego 
transportu 

drogowego rzeczy, 
osób 

21 października 2009 r. 
6 września 2001 r. 

1) Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) NR 1071/2009 z 
dnia 21 października 2009r. 

ustanawiające wspólne 
zasady dotyczące warunków 

wykonywania zawodu 
przewoźnika drogowego i 

uchylające dyrektywę Rady 
96/26/WE. 

2) art. 7 ust. 1 i 2 pkt 1 
ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o transporcie 
drogowym (Dz. U. z 2012 

poz. 1265) 

Rejestracja przedsiębiorców 
prowadzących działalność 
gospodarczą w zakresie 

transportu drogowego rzeczy, 
osób 

Zespół Ewidencji Działalności Gospodarczej: 
Kierownik 

– wydawanie licencji oraz zaświadczeń na 
przewozy drogowe rzeczy, osób 

BoŜena Proksa 
pok. 101 

tel. 31 71 342 

Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziba i 
adres, numer w rejestrze, numer 

identyfikacji podatkowej (NIP), określenie 
rodzaju i zakresu, rodzaj i liczba pojazdów 

samochodowych, którymi dysponuje 
przedsiębiorca, czas na jaki licencja ma być 

udzielona, numer ewidencyjny licencji, 
nazwa organu udzielającego licencji, data 

udzielenia licencji, podstawa prawna. 

         

         

         

         



7 

Lp. Wydział 
Nazwa rejestru, 

ewidencji 

Data rozpoczęcia 
realizacji zadań 
publicznych przy 
pomocy rejestru 

Podstawa prawna 
utworzenia rejestru 

publicznego 
Cel 

Dane teleadresowe osoby 
odpowiedzialnej za prowadzenie 

rejestru 
Zakres informacji gromadzonych w rejestrze 

Dane podlegające ochronie z uwagi na 
ustawę o ochronie informacji niejawnych lub 

innych ustaw 

17 Wydział 
Spraw 

Obywatel
skich 

Rejestr 
zaświadczeń 
na przewozy 
drogowe na 

potrzeby 
własne 

6 września 2001 r. art. 33 ust. 8  ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 1265) 

Rejestracja przedsiębiorców 
prowadzących działalność 
gospodarczą w zakresie 

transportu drogowego rzeczy, 
osób 

Zespół Ewidencji Działalności 
Gospodarczej: 

Kierownik 
– wydawanie licencji oraz 
zaświadczeń na przewozy 

drogowe rzeczy, osób 
BoŜena Proksa 

pok. 101 
tel.323171342 

Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziba i 
adres, numer w rejestrze , numer identyfikacji 

podatkowej (NIP), określenie rodzaju i zakresu, 
rodzaj i liczba pojazdów samochodowych, 

którymi dysponuje przedsiębiorca, czas na jaki 
licencja ma być udzielona, numer ewidencyjny 
licencji, nazwa organu udzielającego licencji, 
data udzielenia licencji, podstawa prawna. 

Informacje prawnie chronione: 

- adres przedsiębiorcy  na podstawie 
ustawy o ochronie danych osobowych 

Dostęp do danych zawartych w ewidencji 
reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 

r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) 

18 Wydział 
Spraw 

Obywatel
skich 

Rejestr licencji 
na 

wykonywanie 
transportu 
drogowego 
taksówką 

6 września 2001 r. art. 7 ust. 2 pkt. 2  ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o 
transporcie drogowym (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 1265) 

Rejestracja przedsiębiorców 
prowadzących działalność 
gospodarczą w zakresie 
transportu drogowego 

taksówką. 

Zespół Ewidencji Działalności 
Gospodarczej: 

Kierownik 
– wydawanie licencji w zakresie 
transportu drogowego taksówką  

BoŜena Proksa 
pok. 101 

tel.323171342 

Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziba i 
adres, , numer identyfikacji podatkowe (NIP), 

numer identyfikacji statystycznej REGON, 
obszar wykonywanej działalności, czas na jaki 

udzielono licencji i numer licencji. 

Informacje prawnie chronione: 

- adres przedsiębiorcy, zaświadczenie z 
rejestru skazanych o niekaralności  na 
podstawie ustawy o ochronie danych 

osobowych 
Dostęp do danych zawartych w ewidencji 

reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 

r. Nr 101, poz. 926,z późn. zm.) 

19 Wydział 
Spraw 

Obywatel
skich 

Rejestr 
zezwoleń na 
sprzedaŜ i 
podawanie  
napojów 
alkoholowych 

26 września 1982 r. Ustawa z dnia 26 
października 1982 r.  o 

wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi  (t.j.: Dz. U. 
2007 r. Nr 70 poz. 473, z 

późn. zm.). 

Rejestracja przedsiębiorców 
prowadzących działalność 
gospodarczą w zakresie 

sprzedaŜy napojów 
alkoholowych. 

Zespół Ewidencji Działalności 
Gospodarczej: 

– stanowisko zezwoleń na 
podawanie i sprzedaŜ napojów 

alkoholowych,  
Teresa Mazur 

pok. 101 
tel. 32 31 71 341 

Oznaczenie przedsiębiorcy, adres punktu 
sprzedaŜy napojów alkoholowych, numer 

zezwolenia i czas na jaki zostało udzielone, data 
wydania. 

Informacje prawnie chronione: 

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziba i 
adres, imiona, nazwiska i adres 

zamieszkania pełnomocników na podstawie 
o ochronie danych osobowych  

Dostęp do danych zawartych w ewidencji 
reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 

2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH: 

Do wyŜej wymienionych ewidencji i rejestrów mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).  

Dane osobowe z posiadanych zbiorów mogą być udostępniane osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa lub innym osobom lub podmiotom, jeŜeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie 
naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą.  

Dane osobowe udostępnia się na pisemny umotywowany wniosek, chyba Ŝe przepisy ustawy stanowią inaczej. Prawo to podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawowych, w tym m.in.: dotyczących ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, tajemnicy 
skarbowej, tajemnicy handlowej, ochrony dóbr osobistych oraz innych danych prawnie chronionych. 

Dane udostępnia się na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz. 1692).  

Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeŜeli przepisy te nie określają terminu – dane udostępnia się nie później niŜ w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich 
udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych (np. dysk CD). Dane w formie elektronicznej  udostępnia się w formatach: doc, docx,  xls., pdf.  

Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupowaŜnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo 
i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.   


