Warszawa, 27 kwietnia 2020 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI
BW-I.68.10.2020.JRP

Panie i Panowie
Prezydenci miast,
Burmistrzowie, Wojtowie
wojewodztwa mazowieckiego

w zwiqzku z licznymi pytaniami z Paristwa strony dotyczqcymi przekazania Poczcie Polskiej
informacji ze spisu wyborcow w zwiazku z wyborami Prezydenta Rzeczypospotitej Polskiej,
uprzejmie informuj^, co nast^puje:
1. Zgodnie z art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegolnych instrumentach wsparcia
wzwiqzku z rozprzestrzenianiem s/? wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) operator pocztowy
(Poczta

Polska) jest uprawniony do pozyskania

od organow jednostek

samorzqdu

terytorialnego danych osobowych wskazanych w/w przepisem prawa,
2. Podstawq dziatari Poczty Polskiej jest obowigzek natozony poleceniem (decyzj^) Prezesa Rady
Ministrow z dnia 16 kwietnia 2020 r. wydanym na podstawie art. 11 ustawy z dnia 2 marca
2020 r. 0 szczegolnych rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywofanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. poz. 374 z pozn. zm). Zgodnie z ust. 2 w/w artykutu (wg stanu prawnego na dzien
wydania polecenia) polecenia wydawane sq w drodze decyzji administracyjnej i podlegaj^
natychmiastowemu wykonaniu z chwilq ich dor^czenia lub ogloszenia oraz nie wymagajq
uzasadnienia.
3. Przewodniczqcy Paristwowej Komisji Wyborczej zajql w tej sprawie stanowisko (pismem z dnia
23 kwietnia 2020 r. znak: ZPOW-421-10/20 skierowanym do komlsarzy wyborczych) i wskazat
wymogi formalnoprawne, jakie winien spetniac wniosek Poczty Polskiej ztozony w trybie w/w
art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. - „Podstawq do wydania danych ze spisu wyborcow
przez gminq maze bye wyiqcznie wniosek podpisany podpisem elektronicznym przez osobq

upowaznionq do reprezentowania operatora wyzr)aczonego. Do wniosku powinna bye
doiqczona kopia rozstrzygni^cia organu administracji rzqdowej o naiozeniu na operatora
wyznaczonego obowiqzku, z ktorym wiqze siq koniecznosc pozyskania danych ze spisu
wyborcow."
4. Prezes Urz^du Ochrony Danych Osobowych w oswiadczenlu z dnia 24 l<wietnia 2020 r.
(dost^pnym na stronie internetowej UODO) poinformowat, ze istnieje podstawa prawna
do udostQpnienia danych osobowych operatowi pocztowemu, o ile wniosek ten spetnia
wymogi, co do formy.
5. Poczta Polska skierowata w dniu 24 kwietnia br. do wszystkich gmin stosowny wniosek zgodnie
z w/w wymogami formalnoprawnymi.
6. Wydanie spisu wyborcow Poczcie Polskiej na w/w podstawach prawnych odbywa si?
w ramach koniecznych przygotowah do wyborow zarzqdzonych na 10 maja 2020 r., ktore b^dq
miaty miejsce w okresie pandemii COVID-19.
Ze wzgl^du na powyzsze uwazam, ze przekazanie Poczcie Polskiej zgdanych danych jest
obowiqzkiem prawnym samorz^dow.

