
Od: 
Wystano: 
Do: 

20 listopada 2020 09:57 
mc@mc.gov.pl; kontakt@mswia.gov.pl; kontakt@kprm.gov.pl; 

kancelaria@mr.gov.pl; coi@coi.gov.pl; kancelariaogolnaGUS@stat.gov.pl; 
kancelaria.glowna; kontakt; kust; ku; kpet; kpcpp; listy; listy@prezydent.pl 

PET XI/39/2020 - petycja - uzupetnienie Temat: 

({Tresc uzupdnienia)) 

Dzien dobry. Prosz? uprzejmie o potwierdzenie odbioru i podawania sygnatury podanej nizej. 

adres o ktorym mowa w art. 25 kc, art. 3 pkt. 1) i 2) - Prawo pocztowe) 

(adres do dor^czen i adres nadawczy, z uwagi na epidemi?) 
Sz. P 
Parlament RP 
Prezydent RP 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 
Ministerstwo Administracji 
Ministerstwo Rozwoju 
Ministerstwo Cyfryzacji 
Centralny Osrodek Informatyki 
Glowny Urz^d Statystyczny (dw) 
Petycja w interesie publicznym o sygnaturze wiasnej PET XI/39/2020 
Na mocy art. 2 ust. 1 w zbiegu z art. 2 ust. 2 pkt. 1) - Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. 
Dz.U. 2018 poz. 870) w zbiegu z art. 241 - Ustawy kodeksu post^powania administracyjnego z dnia 14 
czerwca 1960 roku (tj. Dz.U. 2020 poz. 256) w zwi^zku z art. 63 w zwi^ku z art. 54 Konstytucji z dnia 2 
kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) przekiadam petycj? udoskonalenia zycia zbiorowego w 
postaci: 
Utworzenia rejestru samorz^dowego na poziomie gminnym, powiatowym i wojewodzkim obejmuj^cy : 
a) imi? i nazwisko osoby zamieszkalej / zameldowanej 
b) data urodzenia i miejscowosc urodzenia osoby zamieszkalej / zameldowanej 
c) nr PESEL lub dokument stwierdzaj^cy tozsamosc w tym organ wydaj^cy 
d) adres zamieszkania / zameldowania 
e) imi?, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL rodzicow osoby 
zamieszkalej / zameldowanej 

Dane z rejestru s^ gromadzone w sposob biez^cy i aktualny, poprzednie wpisy i dane usuwane s^ z 
rejestru po okresie 5 latach 



((Nadawany numer identyfikacyjny jest wedlug 
1. alfabetu nazwiska, imienia a w przypadku dublowania nazwiska i imienia wedlug chronologii daty 
urodzenia 
2. w przypadku dublowania daty urodzenia, miejscowosc urodzenia wedlug alfabetu)) 
Dost?p do rejestru ma : Policja, Prokuratura, S^d, Urz^dy, ABW, AW, SWW, SKW, CBA 
Kazda osoba posiada numer identyfikacyjny : 
- Ewidencja Elektroniczna Ludnosci Krajowego Rejestru Urz^dowego Podzialu Kraju obejmuj^cy nr 
TERYT gminy/powiatu/wojewodztwa i numer ewidencyjny osoby 
- Ewidencja Elektroniczna Ludnosci TERC 
obejmuj^cy nr TERC miejscowosci i numer ewidencyjny osoby mieszkaj^cej w danej miejscowosci 
- Ewidencja Elektroniczna Ludnosci BREC - systemu rejonu statystycznego i obwodu spisowego 
obejmuj^cy nr BERC i numer ewidencyjny osoby 
- Ewidencji Elektronicznej Ludnosci NOBC - systemu identyfikacji adresowej 
obejmuj^cy 
numer ewidencyjny osoby na danej ulicy i kod NOBC 
Rejestr powstatby na podstawie dawnego rejestru PESEL, PESEL2, wspolpracy z GUS, spisu ludnosci i 
spisu wyborcow. 
Zrodlo oparcia: http://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt/rejestr_teryt/udostepnianie_danych/baza teryt 
/uzytkownicv_indvwidualni/wyszukiwanie/wyszukiwanie.aspx?contrast=default 
(na podstawie art. 33 indeks gomy 2) ustawy o prawie autorskim dla celow post?powania 
admini stracyj nego. 
Przyklad ewidencji: 
11111 .xxxx - kod NOBC nazwy ulicy oraz ewidencja osob zamieszkatych na danej ulicy 
1111111 .xxxx -kod SIMC miejscowosci oraz ewidencja osob zamieszkalych w danej miejscowosci 
1111111 .xxxx - kod TERYT gminy, dzielnicy, delegatury oraz ewidencja osob zamieszkalych w danej 
dzielnicy (gminie) 
1111 .xxxx - kod TERYT powiatu oraz ewidencja osob zamieszkalych w danym powiecie 
11 xxxx - kod TERYT wojewodztwa oraz ewidencja osob zamieszkalych w danym wojewodztwie 
Cel: 
lepsza identyfikacja osob zamieszkalych i zameldowanych w danej miejscowosci 
prowadzenie rejestru z aktualnymi danymi osobowymi i adresowymi celem lepszej piynnosci systemow 
lepsza organizacja spisu rolnego, spisu powszechnego, wyboru i danych statystycznych z uwagi na 
aktualne dane osobowe prowadzone w systemic jako spis ludnosci 
Adnotacje; 
1. Zgodnie z art. 25 kc, art. 60 kc, art. 415 kc, art. 416 kc, art. 417 kc - prosz? tylko i wyl^cznie o 
odpowiedz elektroniczna na mail z ktorego zostala wyslana wiadomosc elektroniczna do organu 
rozpatruj^cego. 
2. Zgodnie z art. 25 kc, art. 60 kc, art. 415 kc, art. 416 kc, art. 417 kc, art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach nie 
wyrazam zgody na publikacj? danych osobowych na odwzorowanej tresci petycji lub jego odwzorowania 
cyfrowego (zdj^cie, skan ) na serwisie intemetowym organu lub stronie intemetowej BIP. 



3. Zgodnie z art. 6 ustawy o petycjach, 65 kpa wnosz? o przekazanie pisma organowi wedhig 
wlasciwosci. 
4. Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach wnosz? o pubUkacj? petycji lub tresci petycji na stronie 
intemetowej. 
5. Prosz? o udzielenie odpowiedzi co do: 
1) kwalifikacji archiwalnej niniejszego pisma wedlug Instrukcji Kancelaryjnej Jednolitego Rzeczowego 
WykazuAkt(XRWA). 
2) daty publikacji petycji na stronie intemetowej oraz prosz§ w odpowiedzi o zal^czenie linka do 
niniejszej rozpatrzonej petycji. 
* - Wers (linijka tekstu) podlegaj^ca usuni^ciu danych celem opublikowania tresci pisma na stronie BIP, 
zgodnie z pkt. 1., 2. celem zwi?kszenia ochrony danych osobowych. 
Za ewentualne bl?dy oraz niewiedz? przepraszam oraz ilosc skladanych pism. Niniejsze pismo nie jest z 
zlosliwosci, swawoli a intencj^ jest dobro publiczne. 

Z powazaniem. 



Prezes Gtownego Urzedu Statystycznego 
dr Dominik Rozkrut 

Warszawa, 2020-12-16 

Znaksprawy: GUS-GP03.0303.14.2020 

Znak pisma: GUS-GP03.0303.14.2020.il 

ZAWIADOMIENIE 

Szanowna Pani, 

uprzejmie informuj?, iz na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), 
Pani petycja z dnia 20 listopada br. w sprawie utworzenia rejestru samorz^dowego zostata przekazana - zgodnie 
z wtasciwosci^ - do Ministerstwa Spraw Wewn^trenych i Administracji. 

Ponadto pragn§ poinformowac, ze utworzenie rejestru, ktory Pani proponuje nie lezy w kompetencjach Prezesa 
Gtownego Urz?du Statystycznego, a zakres proponowanego rejestru pokrywa si? z zakresem cech rejestrowanych 
zarowno w obecnie funkcjonuj^cym rejestrze PESEL, jak i w rejestrach mieszkancow funkcjonuj^cych na podstawie 
ustawy z dnia 24 wrzesnia 2010 r. o ewidencji ludnosci (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397, z pozn. zm.). 

Odnosz^c si? natomiast do proponowanego wykorzystania danych zbieranych przez statystyk? publiczn^ 
np. w ramach spisu ludnosci i mieszkan nalezy zaznaczyc, iz art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 
0 statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443 i 1486) wskazuje, ze „Dane jednostkowe identyfikowalne zebrane 
w badaniach statystycznych podlegaj^ bezwzgl?dnej ochronie. Dane te mog^ bye wykorzystywane wyt^cznie 
do opracowan, zestawieri i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez Prezesa Gtownego Urz?du Statystycznego 
operatu do badan statystycznych; udost?pnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych niz podane 
w ustawie celow jest zabronione (tajemnica statystyczna)". 

Prezes 

Gtownego Urz?du Statystycznego 

dr Dominik Rozkrut 

-podpisano podpisem elektronicznym 



Prezes Gtownego Urzedu Statystycznego 
dr Dominik Rozkrut 

Warszawa, 2020-12-14 

Znaksprawy: GUS-GP03.0303.14.2020 

Znak pisma: GUS-GP03.0303.14.2020.12 

Pan Mariusz Kaminski 

Minister Spraw Wewnftrznych 

i Administracji 

Szanowny Panie Ministrze, 

na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), w zat^czeniu uprzejmie 

przekazuj? petycj? IHHimmHH^^ z dnia 20 listopada br., w sprawie utworzenia rejestru 

samorz^dowego. 

Z powazaniem, 

Prezes 

Gtownego Urz?du Statystycznego 

dr Dominik Rozkrut 

-podpisano podpisem elektronicznym 

Zatqczniki: 
- petycjai 


