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Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Szanowny Pan
Krzysztof Kwiatkowski
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej 

Dot. korespondencji z dnia 28 kwietnia 2020 r. BPS.DKS.KPCPP.0330.9.2020

Szanowny Panie Przewodniczący,

W nawiązaniu do pisma Pana Przewodniczącego, udzielam informacji na zawarte w piśmie 
zagadnienia:

1. wskazanie podstaw prawnych udostępnienia danych z rejestru PESEL operatorowi 
pocztowemu Poczta Polska S.A

Dane udostępnione zostały Poczcie Polskiej S. A. na podstawie art. 99 ustawy dnia 16 
kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, dalej: ustawa COVID.

Przepisem tym ustawodawca zobligował Ministra Cyfryzacji do przekazania w terminie 
dwóch dni od dnia złożenia wniosku przez operatora pocztowego, danych z rejestru 
PESEL, jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją 
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten wszedł w życie w dniu 
następującym po dniu ogłoszenia ustawy.

Należy również zauważyć, że Poczta Polska na mocy decyzji Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 8 września 2014 r. nr DSO-WUI-6173-24.2/14 (w załączeniu) 
posiada dostęp do rejestru PESEL w trybie teletransmisji danych do realizacji zadań 
ustawowych. Zadaniem takim było i jest zadanie wynikające z ustawy z dnia 21 
kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1801 z późn. zm.). 
Oznacza to, że Poczta Polska posiada już dostęp do danych z rejestru PESEL w dużo 
szerszym zakresie niż objęte dane wnioskiem z dnia 20 kwietnia 2020 r., bowiem jest 
to dostęp do wszystkich danych, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 24 września 
2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.). 

2. udostępnienie dokumentacji wskazującej obieg korespondencji między Pocztą 
Polską S.A a Ministerstwem Cyfryzacji, zaświadczającej o działaniach 



Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

podejmowanych w  związku z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie
W załączeniu przekazuję:

1. Podpisany elektronicznie wniosek Poczty Polskiej z dnia 20 kwietnia 2020 r. nr 
D.WW-DZZ.0421.5.2020

2. Upoważnienie osoby podpisującej wniosek,
3. Upoważnienie – Dyrektor Katarzyna Kopytowska, 
4. Pismo z dnia 22 kwietnia 2020 r. nr DZS-WZDiJU.5801.2.2020 informujące Pocztę 

Polską o możliwości odbioru nośnika z danymi,
5. Protokół fizycznego przekazania danych Poczcie Polskiej w dniu 22 kwietnia 2020 r.

Dodatkowo:

6. Kopia decyzji teletransmisyjnej dla Poczty Polskiej wydanej przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 8 września 2014 r. nr DSO-WUI-6173-24.2/14 .

Z poważaniem,

Marek Zagórski
Minister Cyfryzacji

/podpisano elektronicznie/
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