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Sprawa: wniosek o przesłanie z rejestru PESEL 

 

Działając w imieniu Pionu Informatyki i Telekomunikacji Poczty Polskiej S.A. (pełnomocnictwo w załączeniu), 

na podstawie art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i realizacją zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, niniejszym składam wniosek o przekazanie w formie elektronicznej następujących 

danych z rejestru PESEL. : 

 

1. Adresy: 
- ostatni (aktualny albo ostatni nieaktualny jeśli osoba nie posiada aktualnego) zameldowania na pobyt stały: 

a. TERYT (7-mio znakowy kod TERYT gminy) 
b. SIMC – identyfikator miejscowości 
c. ULIC – identyfikator ulicy 
d. kod pocztowy  
e. województwo (nazwa) 
f. powiat (nazwa) 
g. gmina (nazwa). Dla miast z dzielnicami, nazwa dzielnicy będzie w nazwie gminy. 
h. miejscowość 
i. ulica 
j. nr domu 
k. nr  lokalu 
l. wskaźnik aktualności adresu 

 
- adres zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu pobytu: 

a. TERYT (7-mio znakowy kod TERYT gminy) 
b. SIMC – identyfikator miejscowości 
c. ULIC – identyfikator ulicy 
d. kod pocztowy  
e. województwo (nazwa) 
f. powiat (nazwa) 
g. gmina (nazwa). Dla miast z dzielnicami, nazwa dzielnicy będzie w nazwie gminy. 
h. miejscowość 
i. ulica 
j. nr domu 
k. nr  lokalu 



l. wskaźnik aktualności adresu 

Dane nie obejmują adresów nieaktualnych tj. takich, które posiadają datę wymeldowania z pobytu czasowego. 

 
- data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy – jeżeli wyjazd jest 

aktualny tj. nie posiada daty powrotu lub data powrotu jest z przyszłości na dzień wygenerowania danych; 

- data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy – jeżeli jest datą 

z przyszłości w dniu wygenerowania danych; 

 
 

2. Dane obywatela: 
 

a. Imię 
b. Drugie Imię 
c. Nazwisko 
d. Numer PESEL 

 
Przekazanie danych, o których mowa powyżej dotyczy wyłącznie osób pełnoletnich w dniu 10 maja 2020 r. ,które 

na dzień wygenerowania przekazywanych danych posiadają w rejestrze PESEL zarejestrowane obywatelstwo 

polskie oraz figurują jako osoby żyjące i dla których jako kraj zamieszkania wskazano Polskę. 

 
Uzasadnieniem przekazania danych we wnioskowanej strukturze, w tym m.in. również dat zameldowania, 

wymeldowania na pobyt stały, wyjazdów i powrotów do kraju jest art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który uprawnia 

Pocztę Polską S.A. do otrzymania danych, które konieczne są do realizacji zadań związanych z organizacją 

wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bądź w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez 

organy administracji rządowej.  

 

Dane otrzymane z bazy PESEL będą połączone przez Pocztę Polską S.A. z rejestrami wyborców z gmin 

i w przypadku braku wskazania przez gminy adresów, na które należy doręczyć pakiety wyborcze Poczta Polska 

S.A. będzie posiłkować się danymi z bazy PESEL. Skutkiem tego połączenia będzie zbudowanie najbardziej 

aktualnej bazy adresów wyborców do doręczenia pakietów wyborczych w oparciu o dane z gmin oraz bazy PESEL. 

 

Poczta Polska S.A. oświadcza, że ww. dane są potrzebne i zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji 

zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a po zrealizowaniu celu zostaną 

usunięte z systemu teleinformatycznego operatora. 

 

Załącznik: 

- pełnomocnictwo      
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