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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 Pana Prezesa, a odpowiedź na moje wystąpienie, za 

którą bardzo dziękuję, otrzymałem 11 maja 2017 r. (Wasz znak KRK/V/830/16). 

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 wątpliwości co do zgodności z przepisami 

prawa wzbudziły ustalenia dotyczące dopuszczalności dokonywania sprawdzenia przez 

komorników w rejestrze PESEL danych osób, wobec których prowadzone są czynności 

niebędące czynnościami egzekucyjnymi (sprawy o sygnaturze Kmn). Z uwagi na istniejące 

rozbieżności w poglądach co do tej kwestii, Generalny Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych zwrócił się do Krajowej Rady Komorniczej o przedstawienie stanowiska w tym 

zakresie. W odpowiedzi z Krajowej Rady Komorniczej, jaka wówczas wpłynęła do 

GIODO, jak wynika z ww. pisma, nie ustosunkowano się do tego zagadnienia, a jedynie 

poinformowano o prowadzonych postępowaniach dyscyplinarnych. 

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 

Pana Prezesa z prośbą o przekazanie informacji, czy od maja 2017 r. Krajowa Rada 

Komornicza udzieliła odpowiedzi w sprawie przedstawionego problemu prawnego 

Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz przesłanie kopii tej 

Warszawa, 30 sierpnia 2017 r.  
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odpowiedzi, jak również wskazanie ewentualnych innych działań podjętych w tej 

sprawie w ostatnim okresie.  

 

 [Adam Bodnar] 
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