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1. Zakres świadczonej usługi 

Udostępnienie danych jednostkowych 

2. Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy 

Wójt Gminy Gniezno udostępnia w trybie jednostkowym dane z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. Przez 

dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych 

pod jednym adresem. Do korzystania z nich są uprawnione m.in. organy administracji publicznej, sądy i prokuratura, 

a także inne osoby, pod warunkiem wykazania swojego interesu prawnego lub faktycznego do otrzymania takich 

informacji. Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców Poznania możesz złożyć, gdy: 

 jesteś osobą, która ma interes prawny - np. jesteś wierzycielem, który uzyskał tytuł wykonawczy i kolejnym etapem 

jest przekazanie sprawy do komornika sądowego, aby rozpocząć postępowanie egzekucyjne albo umieszczenie 

dłużnika w Krajowym Rejestrze Długów lub otrzymałeś z sądu wezwanie do usunięcia braków formalnych pozwu 

np. wskazania adresu zameldowania lub nr PESEL osób uczestniczących w postępowaniu; 

 jesteś osobą, która ma interes faktyczny  tzn., chcesz uzyskać dane dotyczące innej osoby, ale nie możesz swojego 

żądania poprzeć żadnymi przepisami prawa. W tym przypadku, aby otrzymać takie informacje, osoba, której dane 

dotyczą, musi wyrazić na to pisemną zgodę, o udzielenie której wystąpimy po złożeniu przez Ciebie kompletnego 

wniosku. 

Żeby uzyskać dane z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL pobierz wniosek 

Do wniosku załącz następujące dokumenty: 

 dokument, który potwierdza Twój interes prawny (np. wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty 

potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione np. wyroki sądowe, 

umowy, wezwania do zapłaty, wezwanie przedsądowe wraz z potwierdzeniem braku odbioru, postanowienia i 

decyzje innych organów); 

 dokument, który potwierdza Twój interes faktyczny. Jeżeli żądanie udostępnienia danych nie wynika wprost z 

przepisów prawa, musisz przedstawić wiarygodną potrzebę posiadania danych osoby. Pamiętaj, w tym przypadku 

informacje dotyczące osoby możesz uzyskać wyłącznie, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane 

dotyczą; 

 dowód opłaty za udostępnienie danych; 

 jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika, dołącz dokument pełnomocnictwa i potwierdzenie dokonania opłaty 

skarbowej. W przypadku, gdy będzie to Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - 

pełnomocnictwo jest bezpłatne. 

 

3. Złożenie wniosku drogą elektroniczną 

 

4. Opłaty 

Opłata skarbowa w wysokości: 

a) 31 zł za udostępnienie jednostkowych danych z ewidencji ludności na wniosek osoby składającej podanie lub jej 

pełnomocnika. 

b) 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, (jeśli osobę wnoszącą podanie reprezentuje 

pełnomocnik). 

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 

małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.  

Opłatę skarbową należy opłacić: 

 za pośrednictwem Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf), 

 w punkcie kasowym BŚ w Urzędzie Gminy Gniezno  (bez dodatkowych opłat), 

 na rachunek bankowy: 

Urząd Gminy Gniezno 

Numer konta: 26 1020 4115 0000 9002 0004 0832   z dopiskiem – opłata dot. „pełnomocnictwo” lub „udostępnienie 

danych” i „imię i nazwisko wnioskodawcy” 

5. Miejsce złożenia dokumentów 

1) W przypadku gdy dokumenty są przesyłane: 

Urząd Gminy Gniezno, 

62-200  Gniezno,  

al. Reymonta 9-11 

2) złóż w formie elektronicznej. W razie skorzystania z tej możliwości musisz pamiętać o uwierzytelnieniu pisma za 

pomocą profilu zaufanego ePUAP lub przez zastosowanie podpisu elektronicznego. 

6. Osoby do kontaktu 
1. Karolina Moszczyńska - al. Reymonta 9-11, parter, pokój nr 5, tel:  61 424 57 60 

7. Sposób i termin załatwienia 
Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu podania. 

http://pgnieznog.wokiss.pl/zasoby/files/karty_spraw/3_so/so_05/so_05_01.pdf
http://pgnieznog.wokiss.pl/zasoby/files/karty_spraw/3_so/so_05/so_05_02.pdf


 

 
Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia. 

8. Tryb odwoławczy 
Od decyzji organu gminy przysługuje odwołanie do miejscowo właściwego wojewody. 

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

9. Podstawa prawna 

 ustawa ustawa z 24.09.2010 r. o ewidencji ludności; 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z 22.12.2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów 

mieszkańców oraz rejestru PESEL; 

 rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 21.12.2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie 

danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po 

wykazaniu interesu faktycznego; 

 ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; 

 ustawa z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych. 

10. Obowiązek informacyjny 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA 
 Administratorami są: 

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój 

rejestru PESEL. 

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 - 

odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie. 

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ 

ewidencji ludności administratorem jest: Wójt Gminy Gniezno 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 
Z administratorem - Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@mc.gov.pl, formularz 

kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Z administratorem - Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby 

administratora. 

Z administratorem – Wójtem Gminy Gniezno można się skontaktować poprzez adres e-mail: lukasz.gasiorek@lesny.com.pl 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 
Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować 

poprzez e-mail: iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych. 

Administrator - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się 

Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Administrator – Wójt Gminy Gniezno - wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować 

poprzez e-mail: iod@lesny.com.pl  

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA 
Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) w związku z przepisem szczególnym ustawy; 

 przez Wójta Gminy Gniezno - w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do rejestru PESEL, udostępniania z niego 

Pani/Pana danych oraz prowadzenia rejestru mieszkańców – na podstawie art. 6a, art. 10, art. 11 oraz art. 50 ust. 1 

pkt 2 ustawy o ewidencji ludności 

 przez Ministra Cyfryzacji i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – w celu prowadzenia ewidencji 

ludności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie danych identyfikujących tożsamość oraz status 

administracyjnoprawny osób fizycznych wprowadzanych do rejestru PESEL – na podstawie art. 2, art. 5 ust. 3 i 4 

oraz art. 6 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności. 

ODBIORCY DANYCH 
Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane: 

 Centrum Personalizacji Dokumentów – w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL w imieniu Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wniosków o udostępnienie danych złożonych przed 1 lipca 2019 

r. 

 Centralny Ośrodek Informatyki – w zakresie technicznego utrzymania rejestru PESEL i jego rozwoju w imieniu 

Ministra Cyfryzacji 

 podmiot świadczący usługi w zakresie utrzymania i serwisu systemu obsługującego rejestr mieszkańców  

 

Pani/Pana dane osobowe udostępnia się podmiotom: 

 służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i 

samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

publicznych;  

mailto:iod@mc.gov.pl
https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt
mailto:lukasz.gasiorek@lesny.com.pl
mailto:iod@mc.gov.pl
mailto:iod@mswia.gov.pl
mailto:iod@lesny.com.pl


 

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

 osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod 

warunkiem uzyskania zgody Pani /Pana zgody; 

 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; 

przez: 

 Wójta Gminy Gniezno– z rejestru mieszkańców w trybie indywidualnych zapytań oraz zapewnienia do danych 

dostępu online - podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1-4, z rejestru PESEL w trybie indywidualnych zapytań 

podmiotom wskazanym w pkt 1-3; 

 Ministra Cyfryzacji – z rejestru PESEL w trybie zapewnienia do danych dostępu online - podmiotom wskazanym 

powyżej w pkt 1 oraz w trybie indywidualnych zapytań podmiotom wskazanym w pkt 4; 

 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - z rejestru PESEL,                 w zakresie wniosków o udostepnienie 

danych złożonych przed 1 lipca 2019 r., w imieniu Ministra dane udostępnia podmiotom wskazanym powyżej w 

pkt 1-3 w trybie indywidualnych zapytań Centrum Personalizacji Dokumentów. 

Pani/Pana dane Wójt Gminy Gniezno udostępnia także stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie 

ustawy o ewidencji ludności i Kodeksu postępowania administracyjnego, których jest Pan/Pani stroną lub uczestnikiem w 

trybie udostępnienia akt tych postępowań. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 
Zgodnie z art. 12a ustawy o ewidencji ludności dane osobowe zgromadzone w rejestrze mieszkańców oraz w rejestrze 

PESEL przetwarzane są bezterminowo.  

 

Dane zgromadzone w formie pisemnej są przetwarzane zgodnie z klasyfikacją wynikająca z jednolitego rzeczowego wykazu 

akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki (rozporządzenie Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. Dz.U. Nr 14, poz. 67): 

 dokumentacja spraw z zakresu ewidencji ludności po 50 latach jest oceniana pod kątem możliwości zniszczenia 

natomiast dotycząca aktualizacji danych w ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach; 

 dokumentacja spraw meldunkowych niszczona jest po 10 latach; 

dokumentacja spraw związanych z udostępnianiem danych i wydawaniem zaświadczeń z ewidencji ludności niszczona jest 
po 5 latach. 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, 

nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych   

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Telefon: 22 531 03 00 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH 
Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy: 

- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający  do tych aktów 

zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska, 

- organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego, 

- organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty, 

- wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport, 

- wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty  obywatelstwa 

polskiego. 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH 
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności (art. 8 i 10 ustawy). W przypadku działania 

na wniosek odmowa podania danych przez ich posiadacza skutkuje nie zrealizowaniem żądania nadania lub zmiany numeru 

PESEL, zameldowania, wymeldowania, rejestracji wyjazdu, powrotu lub udostępnienia danych. Nie wykonanie obowiązku 

meldunkowego przez cudzoziemców niebędących obywatelami państwa członkowskiego UE lub członkami ich rodzin 

zagrożone jest karą grzywny 

   

Opracował Karolina Moszczyńska 21 listopada 2017 

Sprawdził  Anna Pacholczyk 21 listopada 2017 

Zatwierdził Anna Pacholczyk 21 listopada 2017 

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Karolina Moszczyńska 21 listopada 2017 

Aktualizacja Karolina Moszczyńska 4 marca 2019 

Aktualizacja  Karolina Moszczyńska 28 sierpnia 2019 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrgyydimztgm3ds


 

 

 


