Informacja o uzyskiwaniu danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i
Kierowców (CEPiK) w Polsce.
Centralna ewidencja pojazdów i kierowców w Polsce gromadzi dane i
informacje o pojazdach zarejestrowanych oraz o ich właścicielach.
Wnioski o udostępnianie danych z CEPiK należy kierować na wskazany niżej adres:

Centralny Ośrodek Informatyki
-Oddział Terenowy w Poznaniuul. Szyperska 14
61-754 Poznań
tel.

061 415 19 46

fax: 061 666 11 42
www.cepik.gov.pl
Wniosek w wersji PDF
Obowiązujący obecnie wniosek o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej
Ewidencji Pojazdów i Kierowców jest wnioskiem wielojęzycznym, który może być
złożony w języku polskim, niemieckim lub angielskim.
Wniosek należy wypełnić czytelnie (DRUKIEM) oraz uwzględnić następujące
informacje:
- dane wnioskodawcy;
- zakres żądanych informacji;
- uzasadnienie potrzeby posiadania danych;
- wskazanie przeznaczenia dla udostępnionych danych lub informacji z ewidencji;
- informacje umożliwiające wyszukanie w ewidencji danych (dane osobowe kierowcy
bądź własciciela pojazdu lub dane pojazdu)
Ilość wskazanych informacji ma decydujący wpływ na jakość uzyskanej odpowiedzi.

Opłata za udostępnienie danych

Zgodnie z informacją Centalnego Ośrodka Informatyki, zwolnieniu z opłaty za
udostępnienie danych z ewidencji CEPiK podlegają wyłącznie państwowe urzędy
administacyjne (np.policja). Pozostałe, w tym ambasady, urzędy miejskie i wydziały
komunikacji ponoszą opłatę w wysokości 30, 40 Zloty za każdy wniosek.
Dowód dokonania opłaty (konto do przelewów poniżej) należy dołączyć do wniosku o
udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji.
Konto do przelewów:

BGK o/ Warszawa
IBAN:
PL 52 1130 1017 0020 1232 2420 0001
BIC:
GOSKPLPW
z dopiskiem „CEPiK – opłata za udostępnienie danych- znak sprawy:-”

Adres kontaktowy w MSW malgorzata.kotowska@mswia.gov.pl obsługuje
wyłącznie wnioski związane z korespondencją dotyczącą wymiany informacji o
pojazdach, na podstawie Dyrektywy 199/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie
dokumentów rejestracyjnych pojazdów uprzednio zarejestrowanych na terytorium
RP, a obecnie rejestrowanych w innym Państwie Członkowskim – głównie chodzi tu
o potwierdzenie rejestracji na terytorium RP oraz przekazanie właściwemu staroście
informacji o zarejestrowaniu pojazdu na terytorium innego Państwa Członkowskiego
(podstawa wyrejestrowania pojazdu w RP).
Stan: marzec 2012
Powyższe informacje udzielane są bez gwarancji

