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Do:  
Temat: ODP: Zapytanie o udzielenie Informacji Publicznej 

Dzień dobry, 
  

w odpowiedzi na zapytanie w trybie informacji publicznej dotyczące ilości zarejestrowanych 

pojazdów w roku 2018 i 2019 w poszczególnych miesiącach i w rozbiciu na właścicieli 

prywatnych i firmowych przesyłam załączone zestawienie.  
  

Zestawienie dotyczy rejestracji pojazdów w Szczecinie.  

W zapytaniu pojawia się prośba o zestawienie w rozbiciu na powiaty, których w Polsce jest 400. 
  

Wyjaśniam, że każdy powiat/miasto na prawach powiatu ma dostęp jedynie do danych ze 

swojego terenu i zasadniczo nie jest organem właściwym do udzielania informacji 

statystycznych. Zgodnie z art.80a ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Pord) ewidencję 

pojazdów prowadzi, jest jej administratorem i udostępnia dane – Minister Cyfryzacji a 

konkretnie podległy Ministrowi podmiot – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 

(CEPiK). Na stronie internetowej CEPiK: www.cepik.gov.pl pod linkiem „statystyki” są gotowe 

statystyki np. . Pojazdy zarejestrowane w Polsce w 2019 r., 2018 r. z rozbiciem na miesiące, 

województwa, rodzaje pojazdów. Dla dostępu do statystyk w innym zakresie niż gotowe 

statystyki służy link „Dla obywateli i przedsiębiorców” – „Wniosek o dane statystyczne” albo 

link „Dla podmiotów uprawnionych” – „Dostęp do danych” oraz „Pliki do pobrania”. 
  

W art. 80c ustawy – Pord są wymienione podmioty uprawnione. Na poz. 14) są organy właściwe 

w sprawach rejestracji pojazdów (jak Wydział Spraw Obywatelskich w UM Szczecin) a na poz. 

25) zakłady ubezpieczeniowe (jak PZU). W art. 80c ust.3a uszczegółowiono, że „zgromadzone 

w ewidencji dane udostępnia się zakładom ubezpieczeń za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego obsługującego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny”.  
  

Organy rejestrujące pojazdy mają dostęp do CEPiK za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego Pojazd i Kierowca obsługującego Polską Wytwórnię Papierów 

Wartościowych (PWPW) – producenta dokumentów komunikacyjnych. W służącym do 

rejestracji systemie Pojazd znajduje się aplikacja „Moduł Sprawozdawczo-Kontrolny” (MSK) 

służąca do sporządzania sprawozdań ilości operacji wykonanych przez poszczególne stanowiska 

pracy. W MSK można zsumować określone operacje dla wszystkich stanowisk pracy i w ten 

sposób zostało sporządzone załączone zestawienie. Wizualnie zsumowanie to kilkadziesiąt stron 

zawierających listę pojazdów zrejestrowanych w danym miesiącu a liczba wierszy jest liczbą 

zarejestrowanych pojazdów. Liczby podane w załączonym zestawieniu są właśnie numerami 

ostatniego wiersza. MSK nie jest bowiem aplikacją statystyczną a sprawozdawczo-kontrolną. 
  

Te szczegółowe wyjaśnienia podaję w celu zachęcenia do bezpośredniego korzystania z dostępu 

do CEPiK, który ustawowo jest zagwarantowany zarówno dla organów właściwych w sprawach 

rejestracji pojazdów jak i zakładów ubezpieczeniowych. Ponadto wiarygodność informacji 

statystycznych wygenerowanych z MSK oceniamy na ok. 90% bo gdy w lutym-marcu dostajemy 

z Ministerstwa Cyfryzacji dane z poprzedniego roku (tzw. sprawozdanie T-03r) jakie CEPiK 

przekazuje do GUS to są właśnie różnice ok. 10 % a właściciel systemu Pojazd (PWPW) nie jest 

w stanie wyjaśnić tych różnic. Dla celów poglądowych przesyłam otrzymane w lutym 2019 r. 

sprawozdanie T-03r za rok 2018.  
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