
Nawiązując do pisma z dnia 5 lutego 2008 roku (sygn. RPO-578258-I/08/AB) 
w sprawie projektu PESEL2, uprzejmie przedstawiam następujące informacje. 

Odnosząc się do kwestii poruszonych w przedmiotowych wystąpieniu na wstępie należy 
rozróżnić następujące pojęcia: Program PESEL2, Projekt PESEL2 i system PESEL2. 

Program PESEL2 ma charakter kompleksowy, obejmuje zmiany prawa, rozwiązań 
organizacyjnych i infrastruktury technicznej. Jego pełne wdrożenie przewidziane jest na okres 
najbliższych kilku lat. Celem strategicznym Programu PESEL2 jest usprawnienie obsługi obywatela 
i przedsiębiorcy w zakresie spraw objętych programem oraz budowa Zintegrowanego Systemu 
Informatycznego PESEL2 (ZIS PESEL2 lub inaczej nazywanego systemem PESEL2) jako rejestru 
referencyjnego dla ewidencji ludności. Planowane w ramach Programu PESEL2 rozwiązania 
uwzględniają nowe uwarunkowania związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, w tym ze 
swobodą przepływu osób, globalizacją, rozwojem gospodarki elektronicznej oraz nowych 
technologii komunikacji społecznej takich jak Internet czy podpis elektroniczny. 

Projekt PESEL2 jest jednym z elementów Programu PESEL2 - i jako pierwszy realizowany 
jest ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 
(SPO WKP). Wykonany w grudniu 2007 roku przez Komitet Sterujący przegląd realizacji Projektu 
PESEL2 wykazał, iż istnieje istotna różnica pomiędzy deklarowanymi wcześniej zamierzeniami, 
a faktyczną możliwością realizacji projektu. Opracowany został plan naprawczy budowy systemu 
PESEL2 zawężający i urealniający funkcjonalność w ramach perspektywy finansowej SPO WKP. 
Znacząca większość prac nad budową systemu zogniskowana zostanie na modernizacji centralnego 
rejestru PESEL. Decyzja ta podyktowana jest względami strategicznymi - technologie użyte 
do budowy poprzedniej wersji systemu PESEL są dziś przestarzałe i w praktyce uniemożliwiają 
jakikolwiek rozwój systemu. Realizacja pozostałych zadań, w tym zbudowanie warstwy lokalnej 
(dostarczenie komputerów i infrastruktury sieciowej do gmin i modernizacja oprogramowania 
lokalnego) oraz wdrożenie nowych przebiegów informacyjnych w systemie, odbędzie się w ramach 
Projektu pl.ID, który stanowi kontynuację działań rozpoczętych w ramach Projektu PESEL2 i jest 
drugim etapem Programu PESEL2. Z tego powodu bezpośrednie korzyści dla administracji 
wynikające z wprowadzenia ZSI PESEL2 oraz wsparcie dla procesów administracyjnych będą 
dostępne w późniejszym okresie (perspektywa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 
w ramach której Projekt pl.ID ma być finansowany, obejmuje lata 2008-2013). Jednocześnie, projekt 
architektury całego systemu PESEL2, stworzony przez wybranego w postępowaniu przetargowym 
Konsultanta, zawierający dokładne definicje nowych przebiegów informacyjnych i zakresy 
przechowywanych danych, będzie zapewne podlegał zarówno weryfikacji wewnętrznej w MSWiA, 
jak i konsultacjom społecznym. 
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Budowa systemu PESEL2 {ZSI PESEL2) polega na zintegrowaniu i przebudowie już 
istniejących rejestrów państwowych i pełnieniu przez nie funkcji rejestrów referencyjnych. 
Jednocześnie pragnę zapewnić Pana Rzecznika, iż wbrew informacjom pojawiającym się 
w mediach, zasób informacyjny PESEL2 będzie zawierał wyłącznie dane w zakresie 
dotychczasowego zasobu PESEL (dokładny opis znajduje się na stronie internetowej MSWiA), 
pomniejszonego o dane takie jak np. służba wojskowa. Planowany zakres gromadzonej informacji 
nie zawiera danych dotyczących, m.in.: wysokości zarobków, wysokości podatków, miejsca leczenia 
i jego powodów oraz o liczby mandatów za złe parkowanie. W systemie nie będą umieszczone 
informacje o fakcie zalegania ze składkami ZUS, a także o statusie rozliczeń z urzędem skarbowym. 
W planowanym zakresie gromadzonych informacji nie będą umieszczone dane o kontach 
bankowych obywateli oraz o statusie stosunków z Policją. Nie zakłada się także przetwarzania 
informacji o fakcie korzystania z pomocy opieki społecznej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż mając świadomość wagi danych już zgromadzonych 
w systemie PESEL, w trakcie projektowania ZSI PESEL2 ogromną wagę przywiązywano do kwestii 
bezpieczeństwa procesu przetwarzania informacji. Zastosowane środki ochrony danych nie będą 
odbiegały od środków stosowanych w podobnej klasie systemów teleinformatycznych. Ponieważ 
ZSI PESEL2 będzie działał w dwóch sferach: zasilania centralnych baz danych oraz udostępniania 
rejestrów referencyjnych, przewidziano uzupełniające się metody zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zwiększenie bezpieczeństwa danych przesyłanych do centralnych baz danych i w drugą stronę 
zapewnią techniki związane z technologią PKI. Zagwarantowana będzie poufność przesyłanych 
danych w warstwie protokołów sieciowych (VPN), oraz na poziomie komunikatów i dokumentów. 
Wszelkie komunikaty będą podpisane przez aktorów systemu. Następowała będzie identyfikacja, 
weryfikacja i autoryzacja w sposób gwarantujący autentyczność przekazu i niezaprzeczalność źródeł 
jego nadania. Rekomendowane jest, aby również dane przechowywane na wszelkich nośnikach 
fizycznych baz danych (lokalnych i centralnych) były szyfrowane. Procedury przeszyfrowywania 
i odszyfrowywania danych dokonywane będą w specjalistycznych urządzeniach kryptograficznych. 
W ten sposób system będzie odporny nawet na wewnętrzne akty sabotażu. Natomiast w sferze 
udostępniania rejestrów referencyjnych wystawione będą odpowiednie usługi sieciowe podmiotom 
zewnętrznym. Zachowana będzie zasada dostępności zgodnie z regulacjami prawnymi. Poprzez 
zastosowanie technologii PKI konieczne będzie jednoznaczne potwierdzenie tożsamości podmiotu 
żądającego danych. Podmiot otrzyma tylko dane w zakresie podmiotowym, do których może mieć 
dostęp i o zakresie przedmiotowym, do przetwarzania których jest uprawniony. Spośród danych 
w nim zgromadzonych będzie udostępniał podmiotom zewnętrznym dane w maksymalnym stopniu 
ograniczone, tylko takie jakie będą wynikały z uprawnień podmiotu. Wszelkie regulacje w tym 
zakresie będą odzwierciedlały stan legislacji w ramach państwa prawa. 
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