
Docierają do mnie w ostatnich tygodniach niepokojące informacje o trwających 

pracach nad projektem ustawy dotyczącej powszechnego spisu ludności i mieszkań, 

który ma zostać przeprowadzony w roku 2011. Według doniesień prasowych, 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów we współpracy z Głównym Urzędem 

Statystycznym przygotowuje projekt ustawy, który nałoży na Główny Urząd 

Statystyczny obowiązek przeprowadzenia w 2011 powszechnego spisu, który 

obejmowałby gromadzenie bardzo szczegółowych informacji na temat życia 

prywatnego, zawodowego i stanu majątkowego obywateli, w tym także danych 

wrażliwych („Polityka" z dnia 10 marca 2009 r., Spis powszechny czy inwigilacja?). 

Moje zaniepokojenie budzi szczególnie możliwość zbierania informacji objętych 

sferą intymności, jak chociażby dotyczących przebytych chorób, czy wyznania. Może 

to bowiem stanowić naruszenie prawa do prywatności obywateli, gwarantowanego 

przez art. 47 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Nadto niepokojące są informacje 

o zamiarze stworzenia tzw. „superbazy danych", która zawierałaby dane osobowe 

wszystkich obywateli, zaś uzyskane w ramach powszechnego spisu informacje będą 

przypisane do osoby udzielającej tych informacji poprzez jej imię, nazwisko, adres, 

a przede wszystkim numer PESEL. Stworzenie tego typu zintegrowanej bazy danych 

rodzi problem bezpieczeństwa informacji w niej zawartych. Jest to tym bardziej 

istotne, gdyż w przeszłości miały miejsce przypadki wycieku danych osobowych, jak 



2 

zapewniano, 

z bardzo dobrze zabezpieczonych baz danych (np. wyciek poufnych informacji 

z Pekao SA, czy też Instytutu Pamięci Narodowej). Umieszczenie więc w jednym 

zbiorze szczegółowych danych umożliwiających łatwą identyfikację osób i uzyskania 

informacji o nich, nie tylko dotyczących miejsca zamieszkania, ale także 

o zarobkach, czy wyznaniu, z pewnością stwarza poważne niebezpieczeństwo dla 

osób, o których informacje będą tam przechowywane. 

Wobec powyższego, działając w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 

lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14 poz. 147 

ze zm.) zwracam się z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej kwestii, 

a w szczególności o wyjaśnienie, w jaki sposób przedstawione problemy zostaną 

rozwiązane, aby zagwarantować pełną ochronę konstytucyjnych praw podmiotowych 

obywateli. 


