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Numer PESEL jako podstawowy identyfikator osób 
fizycznych i jego rola w życiu codziennym

Art. 87 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Państwa członkowskie mogą określić szczególne warunki przetwarzania
krajowego numeru identyfikacyjnego lub innego identyfikatora o zasięgu
ogólnym. W takim przypadku krajowego numeru identyfikacyjnego lub innego
identyfikatora o zasięgu ogólnym używa się wyłącznie z zachowaniem
odpowiednich zabezpieczeń praw i wolności osoby, której dane dotyczą, które
przewiduje niniejsze rozporządzenie.



Numer PESEL jako podstawowy identyfikator osób 
fizycznych i jego rola w życiu codziennym

§ 10. ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych

[Typy obiektów wyróżnianych w rejestrach publicznych; struktura danych cech 
informacyjnych obiektów]

1. W rejestrach publicznych wyróżnia się w szczególności następujące typy obiektów:

1) osobę fizyczną;

2) podmiot;

3) obiekt przestrzenny.



Numer PESEL jako podstawowy identyfikator osób 
fizycznych i jego rola w życiu codziennym

Art. 15. ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
1. Osobie, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców,
nadaje się numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji
Ludności, który stanowi numer PESEL.

Art. 3. ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
Ewidencję ludności prowadzi się w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji
Ludności, który stanowi rejestr PESEL, oraz w rejestrach mieszkańców, prowadzonych
w systemie teleinformatycznym.



Numer PESEL jako podstawowy identyfikator osób 
fizycznych i jego rola w życiu codziennym

CPR‐nummer – Dania 
Identifikationsnummer – Niemcy
National Insurance Number – Zjednoczone Królestwo Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej 
Número de Identidad de Extranjero – Królestwo Hiszpanii



Numer PESEL jako podstawowy identyfikator osób 
fizycznych i jego rola w życiu codziennym

Rola numeru PESEL:
• statystyczno‐ewidencyjna
• jednoznaczne i niewątpliwe ustalenie tożsamości osoby
• ułatwienie kontaktów z administracją (zapewnia możliwość

skorzystania ze świadczeń o charakterze społecznym, zdrowotnym
i humanitarnym, a więc działań podejmowanych w celu ochrony
żywotnych interesów osób), ePUAP

• usprawnienie pracy administracji publicznej



Numer PESEL jako podstawowy identyfikator osób 
fizycznych i jego rola w życiu codziennym

Rola numeru PESEL:
• ustanawia wiarygodną elektroniczną tożsamość poprzez fakt

założenia – potwierdzenia profilu zaufanego, podpis zaufany,
funkcjonowanie publicznego systemu identyfikacji elektronicznej

• zapewnienie funkcjonowania zintegrowanej platformy analitycznej

(usprawnienie polityki kadrowej, prognozowanie potrzeb społeczno‐
gospodarczych i tendencji demograficznych, a także przeprowadzanie
spisów ludności, ułatwienie wykonania kontroli obowiązków
np. szkolnego, zautomatyzowanie przygotowania dokumentów)



Numer PESEL jako podstawowy identyfikator osób 
fizycznych i jego rola w życiu codziennym

Rola numeru PESEL:
• obywatele Ukrainy:
‐ legalizuje pobyt, gdy wjazd obywatela Ukrainy na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej nie został zarejestrowany przez komendanta
placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej

‐ kształtuje sytuację – status prawny, nadając szczególne prawa i obowiązki,
bez konieczności spełnienia dodatkowych wymagań, które muszą zostać
spełnione przez innych cudzoziemców legalizujących pobyt w Polsce
(konstytutywny charakter wpisu) i to bez względu na zameldowanie się
choćby na pobyt czasowy



Numer PESEL jako podstawowy identyfikator osób 
fizycznych i jego rola w życiu codziennym

Wyrok WSA wWarszawie z 19 kwietnia 2022 r., II Sa/Wa 3024/21

„Organ nie wykazał, że jest możliwe legalne zaciągnięcie zobowiązań
wyłącznie na podstawie danych obejmujących imię i nazwisko, PESEL,
miejscowość i kod pocztowy … Nie wykazano również, że dane te pozwalają
na uzyskanie dostępu do systemów obsługujących udzielanie świadczeń
medycznych, ponieważ jawność danych w KRS, czy też podpis elektroniczny
narażałaby posiadaczy na poważne konsekwencje.”



Numer PESEL jako podstawowy identyfikator osób 
fizycznych i jego rola w życiu codziennym

Wyrok NSA z 30 listopada 2021 r., III OSK 4558/21
„Dane pochodzące z jawnego KRS oraz MSiG zostały pozyskane legalnie
i w związku z prowadzoną działalnością przetwarzane są na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu – wspomaganie rozwoju demokracji poprzez
upowszechnianie praw obywatela w zakresie dostępu do informacji publicznej
oraz ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.”

Stanowisko Prezesa UODO z 4 czerwca 2021 r., DOL.023.363.2021.
„Włączenie PESEL do certyfikatu podpisu stwarza zagrożenie dla prywatności
osób ze względu na ujawnianie i dalsze posługiwanie się PESEL dla celów
służbowych …”



Rejestry państwowe i ich znaczenie dla wykonywania 
zadań publicznych

art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne 
Rejestr publiczny – rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji,
służąca do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny
na podstawie odrębnych przepisów ustawowych.

art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
Rejestr urzędowy – rejestr publiczny w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne oraz inne rejestry i ewidencje prowadzone
na podstawie ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, zawierające
informacje o podmiotach gospodarki narodowej i ich działalności, informacje
o osobach fizycznych, ich życiu i sytuacji oraz dotyczące zjawisk, zdarzeń i obiektów.



Rejestry państwowe i ich znaczenie dla wykonywania 
zadań publicznych

• utworzony na podstawie przepisów prawa
• prowadzony przez organ administracji publicznej, podmiot odpowiedzialnego

za bezpieczeństwo rejestru
• zawiera wpisy – informacje o osobach, o określonym stanie
• jawny
• organ prowadzący ma uprawnienia nadzorcze oraz kontrolne w stosunku

do zarejestrowanego podmiotu
• rodzi określone skutki prawne dla osoby, której dotyczy oraz dla podmiotów

publicznych
• dane wprowadzone po raz pierwszy do rejestru mogą podlegać weryfikacji

w rejestrze referencyjnym
Źródło: Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność, red. A. Gryszczyńska, Warszawa 2016.



Rejestry państwowe i ich znaczenie dla wykonywania 
zadań publicznych

rejestry referencyjne: gromadzące informacje pierwotne – pochodzące od
podmiotu danych
rejestry pierwotne: zawierające informacje pochodzące bezpośrednio od
zarejestrowanych obiektów
rejestry wtórne: zawierające informacje pochodzące z rejestru pierwotnego
oraz informacje dodatkowe pochodzące z innych rejestrów lub bezpośrednio
od zarejestrowanych obiektów
rejestry pochodne: rejestry wtórne zawierające ograniczony podmiotowo lub
przedmiotowo zakres informacji, pochodzący wyłącznie z danego rejestru
pierwotnego i nieuzupełniony na podstawie innych źródeł



Rejestry państwowe i ich znaczenie dla wykonywania 
zadań publicznych

Wykaz kluczowych rejestrów państwowych:

https://www.gov.pl/web/ia/kluczowe‐rejestry‐publiczne‐lista

Repozytorium standardów informacyjnych GUS:

Baza wiedzy obejmująca metadane o rejestrach urzędowych i systemach
informacyjnych administracji publicznej aktualizowana przez gestorów oraz
administratora RSI o wybrane rejestry/systemy za pomocą aplikacji internetowej
Głównego Urzędu Statystycznego.

https://rsi.stat.gov.pl/#/ https://rsi.stat.gov.pl/#/rsisystemy

System Rejestrów Państwowych (SRP) ‐ PESEL, RDO, RSC, SOP, CRS.pdf
Systemy informacyjne, gestorzy systemów, typy obiektów, cechy informacyjne



Rejestry państwowe i ich znaczenie dla wykonywania 
zadań publicznych

• wspiera zadania realizowane w interesie publicznym
• zapewnia bezpieczeństwo i pewność obrotu prawnego, przy jednoczesnej

gwarancji swobody aktywności społecznej i gospodarczej jednostek
• zapewnia skuteczność i sprawność działania administracji publicznej
• zapewnia jawność określonych stanów i stosunków prawnych

• zapewnia wygodę dla interesariuszy

Ponadto:

• wywiera skutki w sferze prawa materialnego

• pełni funkcję m.in. informacyjną, ochronną, prawotwórczą, kontrolną



Jawność rejestrów państwowych

Art. 14. [Obowiązki podmiotu prowadzącego rejestr publiczny]
Dokonuje uprzedniej weryfikacji danych wprowadzanych po raz pierwszy do tego
rejestru pod względem zgodności tych danych z danymi zgromadzonymi w rejestrze
PESEL poprzez porównanie danych wprowadzanych do rejestru publicznego z danymi
zawartymi w rejestrze PESEL oraz w przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji,
automatycznie wprowadza dane do rejestru, o ile przepisy odrębne nie stanowią
inaczej.

Art. 15. [Udostępnianie danych z rejestrów publicznych]

Zapewnia nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze,
w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań przy pomocy środków komunikacji
elektronicznej i mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadań publicznych.



Jawność rejestrów państwowych

jawność formalna: prawo dostępu rejestru, prawo do udostępniania danych

bezwarunkowe, rozszerzone, ograniczone – warunkowe

jawność materialna: ujawnia określony stan, informację

• uprawnienie do wglądu do rejestru i zapoznanie się z jego treścią
• prawo do samodzielnego sporządzania notatek i odpisów
• prawo do uzyskania odpisów wyciągów zaświadczeń, informacji
• ogłaszanie niektórych danych w publikacjach



Jawność rejestrów państwowych

Warunki dostępności do danych realizowane w formie teletransmisji:

• podmiot posiada urządzenia lub systemy teleinformatyczne przeznaczone do
komunikowania się między uprawnionymi podmiotami a rejestrem PESEL,
umożliwiające identyfikację osoby uzyskującej dane z rejestru, zakres oraz datę ich
uzyskania

• podmiot posiada zabezpieczenia techniczne i organizacyjne właściwe dla
przetwarzania danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp osób
nieuprawnionych do przetwarzania danych osobowych i wykorzystanie danych
niezgodnie z celem ich uzyskania

• uzyskanie danych tą drogą jest uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych
zadań albo prowadzonej działalności



Jawność rejestrów państwowych

Art. 46. 1. ustawy o ewidencji ludności
Dane z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców w zakresie niezbędnym
do realizacji ich ustawowych zadań udostępnia się następującym podmiotom:
1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
2) Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej,

Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego,
Krajowej Administracji Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony
Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego
Centrum Informacji Kryminalnych, Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego,
organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);



Jawność rejestrów państwowych

3) komornikom sądowym – wyłącznie w zakresie niezbędnym do
prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub
zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu
spadku lub sporządzania spisu inwentarza;

4) państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym
podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych
określonych w odrębnych przepisach;

5) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób
poszukiwanych.



Jawność rejestrów państwowych

2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione:
1) osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes

prawny;
2) 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;

3) innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes
faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób,
których dane dotyczą;



Jawność rejestrów państwowych

4) podmiotom odpowiedzialnym za system identyfikacji elektronicznej oraz
podmiotom wydającym środki identyfikacji elektronicznej w systemie
identyfikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r.
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1173 i 2320) w celu wydania środka identyfikacji elektronicznej;

5) kwalifikowanym dostawcom usług zaufania świadczącym kwalifikowane
usługi podpisu elektronicznego lub kwalifikowaną usługę rejestrowanego
doręczenia elektronicznego wpisanym do rejestru, o którym mowa w art. 4
ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej.



Jawność rejestrów państwowych

Art. 6. ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
1. Prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe

zgromadzone zostały w Rejestrze, przysługuje:
1) Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej; Marszałkowi Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów i posłów PE;
Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do senatorów;

2) Państwowej Komisji Wyborczej, w odniesieniu do kandydatów
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

3) okręgowym komisjom wyborczym w odniesieniu do kandydatów
na posłów i senatorów oraz kandydatów na posłów do Parlamentu
Europejskiego;



Jawność rejestrów państwowych

4) terytorialnym komisjom wyborczym, w odniesieniu do kandydatów
na radnych;

5) gminnym komisjom wyborczym, w odniesieniu do kandydatów na wójta,
burmistrza i prezydenta miasta;

6) sądom sprawującym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości,
w związku z prowadzonym postępowaniem;

7) Trybunałowi Stanu i Trybunałowi Konstytucyjnemu, w związku
z prowadzonymi postępowaniami;



Jawność rejestrów państwowych

8) prokuratorom, Policji i innym organom uprawnionym do prowadzenia
postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i karnych
skarbowych oraz czynności sprawdzających w sprawach o wykroczenia,
w związku z prowadzonym postępowaniem ….

9) pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika,
co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności,
korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia
do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego
zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.



Jawność rejestrów państwowych

Art. 105. ustawy o pomocy społecznej
1. Jednostki sektora finansów publicznych, w tym sądy, Policja, Zakład Ubezpieczeń

Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i organy administracji publicznej,
a także kuratorzy sądowi, pracodawcy, podmioty wykonujące działalność leczniczą,
przedszkola, szkoły, placówki, poradnie i ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 1–8 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, szkoły wyższe, gminne komisje rozwiązywania
problemów alkoholowych, organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy są obowiązani niezwłocznie, nie później
jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku kierownika ośrodka pomocy
społecznej, dyrektora centrum usług społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca
2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, lub pracownika
socjalnego – udostępnić informacje, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia o przyznaniu lub
wysokości świadczeń z pomocy społecznej, dla ustalenia wysokości odpłatności
za świadczenia z pomocy społecznej lub dla weryfikacji uprawnień do świadczeń z pomocy
społecznej, wysokości tych świadczeń lub odpłatności za te świadczenia.



Rejestry państwowe

• zadania realizowane w interesie publicznym a prawa osób
• ujednolicenie zakresu gromadzonych danych
• wyraźne określenie zasad dostępności do zgromadzonych danych
• retencja danych
• kolizja dóbr podlegających ochronie
• zintegrowana platforma analityczna
• ryzyko ponownej identyfikacji



ZARZĄDZENIE Nr 11 MINISTRA CYFRYZACJI 

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie Zespołu roboczego do przygotowania założeń nowych Krajowych 
Ram Interoperacyjności

§ 4. 1. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie założeń nowego aktu 
wykonawczego wydawanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087),                                   
a w szczególności przygotowanie założeń nowych Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych                           
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań            
dla systemów teleinformatycznych.

Dz.Urz.MC.2022.14 z dnia 17 sierpnia 2022 r.



Dziękuję za uwagę

mail: agnieszka.a.kozlowska@gmail.com


