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Jako Rzecznik Praw Obywatelskich śledzę postępy w budowie Zintegrowanego
Systemu Informatycznego - PESEL 2, realizowanego pod nadzorem Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Z informacji umieszczonych na witrynie internetowej Ministerstwa wynika, że
celem

strategicznym

projektu

PESEL

2

jest

usprawnienie

obsługi

obywatela

i przedsiębiorcy w zakresie spraw realizowanych przez organy administracji publicznej
różnych szczebli. Odbywać się to będzie m.in. poprzez stworzenie usług realizowanych
przez sieć Internet polegających na potwierdzaniu, weryfikacji i udostępnianiu danych
z rejestrów i ewidencji: ludności, aktów stanu cywilnego i dowodów osobistych.
Nie ulega wątpliwości, że różnego typu rejestry danych osobowych są
niezbędne dla sprawnego funkcjonowania urzędów publicznych i całego państwa,
jednak system PESEL 2 już na etapie wstępnych założeń budzi uzasadnione
wątpliwości. Powodem, dla którego w tej sprawie głos zabiera Rzecznik Praw
Obywatelskich, jest

troska

o

zapewnienia

właściwej

ochrony

praw

człowieka

i obywatela.
Zgodnie z przepisem art. 51 ust. 2 Konstytucji RP, władze publiczne nie mogą
pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne
w demokratycznym państwie prawnym. Co za tym idzie, organy władzy publicznej nie
mogą w sposób dowolny ustalać zasobu informacji, jakie mają zamiar gromadzić na
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temat obywateli. Tymczasem, z wyłaniającego się obrazu systemu PESEL 2 można
wnioskować, że planowany zakres danych osobowych gromadzonych w systemie jest
niezwykle szeroki.
Z informacji uzyskanych przeze mnie do chwili obecnej nie wynika w sposób
precyzyjny, do jakich celów mają służyć konkretne dane ujawnione w projektowanym
systemie. Ponadto, z uwagi na zagrożenia, jakie wiążą się z tak szerokim zbiorem
danych osobowych, zawierającym m.in. tzw. dane wrażliwe, a także mając na uwadze
ostatnie przykre doświadczenia na tym polu m.in. Wielkiej Brytanii, szczególnie istotne
wydaje się być pytanie o bezpieczeństwo danych w obrębie systemu PESEL 2.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 lipca 1987 r. o RPO (Dz. U. z 2001 r. Nr 14 poz. 147 ze zm.), zwracam się do Pana
Premiera z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do przedstawionych kwestii oraz
poinformowanie mnie o zajętym w sprawie stanowisku.
W

szczególności

będę

zobowiązany

za

udzielenie

informacji

na

temat

szczegółowej koncepcji systemu PESEL 2, w tym funkcji, jaką w zamiarach Ministerstwa
ma spełniać projektowany system, zdefiniowanie procesów administracyjnych, które system
miałby wspomagać, dokładne wskazanie zakresu danych gromadzonych w systemie, a także
udzielenie precyzyjnej odpowiedzi na pytanie dotyczące mechanizmów służących
zabezpieczeniu zgromadzonych w systemie danych.
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