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Pan
Piotr Mierzejewski
Dyrektor Zespołu
Zespół Prawa Administracyjnego
i Gospodarczego
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Dyrektorze,

Odpowiadając na pismo z dnia 16.07.20201r., znak V.7018.767.2021.TS, pragnę na wstępie potwierdzić,
że faktycznie numer PESEL wymienionej w piśmie osoby został błędnie przypisany do danych
cudzoziemca zarejestrowanego w systemie EWP, któremu po przekroczeniu granicy została nałożona
kwarantanna.

Powodem takiej sytuacji był najprawdopodobniej błąd w działaniu mechanizmu uzupełniającego dane
w systemie EWP na podstawie podanego numeru dokumentu tożsamości. Przygotowany algorytm
uzupełniania danych nie uwzględniał sytuacji, kiedy numery dokumentów obcokrajowców są tożsame
z numerami polskich dokumentów tożsamości. Problem ten został już rozpoznany i rozwiązany poprzez
rozszerzenie zakresu rejestrowanych/weryfikowanych danych (o typ i kraj dokumentu tożsamości), co
pozwoli uniknąć tego typu sytuacji w przyszłości (dotyczy to przypadku kiedy numer dokumentu
obcokrajowca jest zgodny z numerem dokumentu osoby widniejącym w rejestrze PESEL).

Przypisanie numeru PESEL spowodowało, że do systemu ZUS została przekazana informacja
o kwarantannie (w eksporcie danych do ZUS osoby są identyfikowane po numerze PESEL), a następnie
ZUS taką informację przekazał do pracodawcy - stąd osoba wymieniona w piśmie dowiedziała się, że „jest
na kwarantannie”.

Błędne dane w systemie EWP (numer PESEL) zostały w dniu 13.07.2021r. usunięte przez pracownika PSSE
w Białej Podlaskiej, z wykorzystaniem dedykowanej do tego typu przypadków roli „Super Edytora”.
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Sugerujemy w tej sytuacji, aby osoba wymieniona w piśmie zwróciła się do ZUS z prośbą o sprostowanie
zapisów dotyczących tej kwarantanny. W tym momencie nie zostanie przekazane sprostowanie
(anulowanie kwarantanny) do systemu ZUS, gdyż kwarantanna ta jest przypisana do innej osoby (już bez
błędnego numeru PESEL).

Z poważaniem,

z upoważnienia
Dyrektora Centrum e-Zdrowia

Rafał Wójcik

Dyrektor Generalny
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Sporządził: Suchan Paweł
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