
Dopiewo, dnia 28 kwietnia 2020r. 

Wójt Gminy Dopiewo 

 

RSO.5345.2.37.2020 

 

DECYZJA 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. Z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 99 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020r. poz. 695). 

 

postanawiam 

odmówić Poczcie Polskiej SA  przekazania danych ze spisu wyborców wskazanych w złożonym 

wniosku z dnia 23 kwietnia 2020r. (data wpływu 24 kwietnia 2020r.). 

UZASADNIENIE 

 Wnioskiem z dnia 23.04.2020r. (Znak: PRZ.85.2020) wniesionym w dniu 24.04.2020r. za 

pośrednictwem poczty e-mail, Zarząd Poczty Polskiej SA zwrócił się do „wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast” o przekazanie określonych danych ze spisu wyborców, o którym mowa w art. 26 

§ 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.), 

sporządzanego i aktualizowanego przez gminę, jako zadanie zlecone, na podstawie rejestru 

wyborców, w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze licząc od dnia otrzymania wniosku, 

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

związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) oraz decyzję Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020r. (BPRM.4820.2.3.2020), której jedynie skan załączono. 

Zarząd Spółki wskazał, że dane te są niezbędne do realizacji zadań związanych z organizacją 

wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku. 

 

 Powyższy wniosek nie mógł odnieść zamierzonego skutku z kilku powodów. 

 W pierwszej kolejności wskazać należy, iż wniosek został skierowany bez zachowania 

odpowiedniej formy wymaganej przez prawo, tj. bez należytego określenia adresata (wskazano 

ogólnikowo bliżej nieokreślonych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast), a tym samym bez 

odniesienia do konkretnego zbioru danych osobowych. 

 Po drugie Zarząd Poczty Polskiej SA powołał się na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia 

16 kwietnia 2020r. (BPRM.4820.2.3.2020), która w ogóle nie wspomina o jakichkolwiek rejestrach 

danych, w tym spisach czy rejestrach wyborców, czy poleceniu Poczcie Polskiej SA gromadzenia 

danych osobowych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, a jedynie poleca w trybie ustawy 

przeznaczonej do zwalczania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, przygotowanie się przez 

Spółkę do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w trybie korespondencyjnym, w szczególności 

poprzez przygotowanie struktury organizacyjnej, zapewnienie niezbędnej infrastruktury i pozyskanie 

koniecznych zasobów kadrowych. 

 Z kolei przepis art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) 

przewiduje otrzymanie przez tzw. operatora wyznaczonego danych z rejestru PESEL, bądź też z 



innego spisu lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji publicznej, wyłącznie w 

sytuacji, jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bądź w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez 

organy administracji rządowej. 

Skoro Poczta Polska SA nie powołała się na jakąkolwiek decyzję organu administracji rządowej 

nakładającej na nią obowiązek pozyskania tak olbrzymiego i newralgicznego zbioru danych 

osobowych, a tylko na decyzję mówiącą o przygotowaniu struktury organizacyjnej, infrastruktury 

czy zasobów kadrowych, przesłanka ta w ogóle nie znajduje zastosowania. 

Natomiast jeśli chodzi o prowadzenie zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 99 przywołanej ustawy, to podkreślić należy, iż na 

dzień dzisiejszy nie istnieje żaden akt prawny rangi ustawy, powierzający Poczcie Polskiej SA 

przeprowadzenie takowych zadań. Natomiast w demokratycznym państwie prawa, jakim jest 

Rzeczpospolita Polska (vide: art. 2 Konstytucji) źródła prawa powszechnie obowiązującego są ściśle 

określone (vide: art. 87 i nast. Konstytucji), zatem spółka prawa handlowego w postaci Poczty 

Polskiej SA, podobnie jak jakakolwiek inna spółka prawa handlowego, nie może uzyskać danych ze 

spisu wyborców bez właściwego umocowania, a li tylko z powoływaniem się na to, iż 

prawdopodobnie będzie wyznaczona do wykonania zadań związanych z organizacją wyborów 

powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przyszłości, na mocy ustawy, która nie 

została jeszcze uchwalona, podpisana przez Prezydenta RP ani ogłoszona. 

Zatem na dzień wydania niniejszej decyzji Poczta Polska SA nie pełni w procesie wyborczym roli, 

która uprawniałaby ją do pozyskania żądanych danych ze spisu wyborców, gdyż projekt ustawy o 

szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej zarządzonych w 2020r., która może jej wyznaczyć taką rolę, jest dopiero procedowany w 

Senacie. 

 Dodatkowo należy też mieć na uwadze konieczność zachowania odpowiedniego poziomu 

ochrony danych osobowych przed potencjalnym naruszeniem praw i wolności osób fizycznych 

wskutek procesu przetwarzania danych ze spisu wyborców, który w ocenie organu nie został tu 

zapewniony. Wójt, burmistrz czy prezydent miasta jako Administrator Danych Osobowych nie może 

w sposób odpowiedzialny przekazać takiej ilości danych osobowych bez przedstawienia przez Pocztę 

Polską SA raportu z oceny ryzyka i oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych (DPIA) 

zgodnie z obowiązującymi przepisami (vide: art. 32 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 w łączności z motywem 

75 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) – tzw. RODO. 

Przy założeniu obowiązującej podstawy prawnej do takiego działania, docelowe udostępnienie 

danych osobowych ze spisu wyborców przez jednostkę samorządu terytorialnego do spółki prawa 

handlowego miałoby charakter przetwarzanie danych na dużą skalę, a zatem - co wynika z 

komunikatu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie 

wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków 

przetwarzania dla ich ochrony - niezbędne jest przeprowadzenie takiej oceny przez podmiot 

przetwarzający przed rozpoczęciem przetwarzania, czego zabrakło. 

Wójt Gminy Dopiewo 

Adrian Napierała 

 

 



Pouczenie: 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Dopiewo w terminie 14 dni od dnia jej 

doręczenia. 

 
 

 

 

Otrzymują: 

- Zarząd Poczty Polskiej SA 

- a/a. 


