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Od około roku zajmuję się sprawą, którą w mediach nazwano „wyciekiem danych z 
bazy PESEL”. W ramach przysługujących mi uprawnień zwróciłem się w tej sprawie do 
szeregu organów z prośbą o przedstawienie dodatkowych informacji i wyjaśnień. W 
sprawie tej zwracałem się również do Pani Minister, a odpowiedź na moje wystąpienie, za 
którą bardzo dziękuję, otrzymałem 19 września 2016 r. (Wasz znak BM-WOP.073.6.2016).

W odpowiedzi otrzymanej z Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych (pismo z 11 maja 2017 r. nr DIS-38473/17), którego kopię przekazuję w 
załączeniu, zostałem poinformowany o tym, że w lutym 2017 r. przeprowadzona została w 
Ministerstwie Cyfryzacji oraz Centralnym Ośrodku Informatyki kontrola, mająca na celu 
ustalenie zasad przyznawania komornikom dostępu do rejestru PESEL za pomocą urządzeń 
teletransmisji danych oraz sposobów weryfikacji tego, czy spełniają oni wymagania 
bezpieczeństwa podyktowane przepisami prawa – w szczególności ustawą z dnia 24 
września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657) oraz dokumentami 
opisującymi środki bezpieczeństwa wymagane przy dostępie do danych przetwarzanych w 
ramach rejestru PESEL.

W związku z dokonanymi podczas kontroli ustaleniami GIODO zwróciło się do 
Ministerstwa Cyfryzacji o podjęcie działań w celu zabezpieczenia danych osobowych przed 
dostępem osób nieupoważnionych oraz przed przetwarzaniem danych w sposób naruszający 
ustawę. Działania wskazane przez GIODO mają na celu realizację wymogów wynikających 
z art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 922). Obejmują one między innymi podjęcie prac legislacyjnych mających na celu 
rozszerzenie uprawnień kontrolnych, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy z dnia 24 
września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017r., poz. 657) na podmioty, którym 
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przyznany został dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (to 
jest także wobec komorników sądowych).  

 W związku z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 958) zwracam się 
do Pani Minister z prośbą o poinformowanie mnie o działaniach podjętych dla 
realizacji zaleceń GIODO przekazanych po kontroli w lutym 2017 r., w szczególności 
dotyczących proponowanych zmian w ustawie o ewidencji ludności, a także procedur 
sprawdzenia w bazie PESEL (konieczność podawania uzasadnienia, postępowanie z 
incydentami czy wykluczenie możliwości przyznawania użytkownikom więcej niż jednej 
karty z certyfikatem umożliwiającym dostęp do bazy).  
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