
UDOSTĘPNIANIE DANYCH 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2019 

roku, właściwe do udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL są wyłącznie 

organy gmin. Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL można złożyć w dowolnym 

organie gminy na terenie kraju.  

 

Dane jednostkowe z rejestru mieszkańców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry.  

 

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestru mieszkańców oraz rejestru 

PESEL dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym 

adresem. 

 

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych należy złożyć w formie pisemnej lub dokumentu 

elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 700).  

 

W tej samej sprawie wniosek o udostępnienie danych jednostkowych może zostać złożony 

wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.  

 

Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł i wnosi się ją do kasy organu 

udostępniającego dane lub na jego rachunek bankowy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz 

rejestru PESEL (Dz. U. z 2017r. poz. 2482).  

 

I. Dane z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców w zakresie niezbędnym do realizacji ich 

ustawowych zadań udostępnia się następującym podmiotom: 

1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze; 

2) Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, 

Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, 

organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim); 

3)  komornikom sądowym - wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich 

postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia                     

o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza;  

4) państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie 

niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach; 

5) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych. 

 

II. Dane z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców mogą być udostępnione: 

1) osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; 

2) jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, 

jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić 

tożsamości osób, których dane dotyczą; 

3) innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu 

danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą; 

4) podmiotom odpowiedzialnym za system identyfikacji elektronicznej oraz podmiotom 

wydającym środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej zgodnie z 

ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  

(tekst jednolity: Dz. u. z 2019r. poz. 162) w celu wydania środka identyfikacji elektronicznej. 


