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- Dziś zamiast nagrody spotyka nas dotkliwa kara 

finansowa i - co jest jeszcze ważniejsze - pozbawiono nas 

honoru - mówi Lech Rutkowski, były naczelnik służby 

terenowej w departamencie PESEL. Jemu i jego kolegom 

władza w wyniku dezubekizacji obniżyła emerytury. 
 
 

Dezubekizacja nazywana jest przez PiS „aktem sprawiedliwości 

dziejowej". Wprowadzono ją na początku 2017 r. Prawie 40 tys. emerytów  

i rencistów mundurowych obniżono świadczenia - część z nich dostaje 

najniższą emeryturę, ok. 1100 zł netto. Objęty tym został każdy, kto przed 

sierpniem 1990 r. choćby jeden dzień przepracował w strukturach uznanych przez 

IPN za „organy państwa totalitarnego". Ich katalog znacznie rozszerzono,  

https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,28372988,ludzi-ktorzy-tworzyli-system-pesel-pis-uznal-za-zbrodniarzy.html?_ga=2.161302845.1464269425.1650969475-1876230028.1623934359&fbclid=IwAR3AmhF508QHKSA_g5qNfm5poC7HOC_IT5cdfpJm9jlW2eN2SSiWpfSWdxI#S.main_topic-K.C-B.2-L.2.maly
https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,28372988,ludzi-ktorzy-tworzyli-system-pesel-pis-uznal-za-zbrodniarzy.html?_ga=2.161302845.1464269425.1650969475-1876230028.1623934359&fbclid=IwAR3AmhF508QHKSA_g5qNfm5poC7HOC_IT5cdfpJm9jlW2eN2SSiWpfSWdxI#S.main_topic-K.C-B.2-L.2.maly
https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,28372988,ludzi-ktorzy-tworzyli-system-pesel-pis-uznal-za-zbrodniarzy.html?_ga=2.161302845.1464269425.1650969475-1876230028.1623934359&fbclid=IwAR3AmhF508QHKSA_g5qNfm5poC7HOC_IT5cdfpJm9jlW2eN2SSiWpfSWdxI#S.main_topic-K.C-B.2-L.2.maly
https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,28372988,ludzi-ktorzy-tworzyli-system-pesel-pis-uznal-za-zbrodniarzy.html?_ga=2.161302845.1464269425.1650969475-1876230028.1623934359&fbclid=IwAR3AmhF508QHKSA_g5qNfm5poC7HOC_IT5cdfpJm9jlW2eN2SSiWpfSWdxI#S.main_topic-K.C-B.2-L.2.maly


dodając np. pracowników wydziałów łączności, policjantów, którzy w PRL 

przeszli szkolenia oficerskie, i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. 

Zmniejszone emerytury mają też pracownicy MSW z departamentu 

PESEL, czyli ok. 200 programistów i informatyków, absolwentów informatyki 

Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy opracowali 

Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności. Według MSWiA służyli 

na rzecz „totalitarnego państwa". 

Leszek Kostrzewski:  

Jak wyglądała ewidencja ludności, zanim powstał Powszechny Elektroniczny 

System Ewidencji Ludności (PESEL)? 

 

Lech Rutkowski, były naczelnik służby terenowej w departamencie PESEL:  

Akta stanu cywilnego przechowywane były w Urzędach Stanu Cywilnego 

(w formie ksiąg). Do niektórych dokumentów trzeba było docierać w kościołach 

katolickich czy w cerkwiach, gdzie niekiedy wpisy dokonywane były jeszcze 

cyrylicą. Informacje meldunkowe (o adresie pobytu stałego i czasowego) 

przechowywane były w urzędach gminnych/miejskich i w Centralnym Biurze 

Adresowym. 

Jak była tworzona baza danych? Urzędnicy gminni mieli każdego spisywać? 

Centralna Baza Danych PESEL powstawała poprzez przenoszenie danych 

z nośników papierowych. Dokumenty papierowe przekazywane były partiami  

do urządzeń, gdzie operatorzy urządzeń wejścia-wyjścia przenosili dane  

na nośniki maszynowe. Po wykorzystaniu dokumenty były zwracane z naklejką  

z wydrukowanym numerem ewidencyjnym PESEL. 

Kto pracował przy tworzeniu PESEL-u? 

To byli zwykle młodzi ludzie po różnego rodzaju wyższych studiach  

(w tym informatyka, cybernetyka, elektronika, studia ekonomiczne)  

na uniwersytetach, politechnikach, w wyższych szkołach ekonomicznych w kraju 

i za granicą. Każdy musiał zaliczyć trudny test na inteligencję. Etatów  

w departamencie PESEL było ok. 300. 

Aby zatrzymać ucieczkę ludzi na lepiej płatne posady, często 

informatykom proponowano przejście do służby jako funkcjonariusze policji. 

Wtedy płaca była większa. Część osób skorzystała. Było więc tak, że pracownicy 

cywilni i funkcjonariusze wykonywali te same zadania w tych samych 

pomieszczeniach. 



A pan jak trafił do departamentu PESEL? 

Po ukończeniu studiów na kierunku inżynier mechanik na Politechnice 

Warszawskiej pełnomocnik ds. zatrudnienia absolwentów skierował mnie  

do pracy w MSW. Na początku w Zakładzie Techniki Specjalnej jako inżynier 

konstruktor technolog. Miałem jednak większe ambicje, chciałem się rozwijać. 

Wystąpiłem o służbowe przeniesienie do Ośrodka Informatyki MSW. Zostałem 

członkiem wspólnego zespołu MSW i Ministerstwa Sprawiedliwości 

opracowującego koncepcję Zintegrowanego Systemu Informacyjnego organów 

ścigania i wymiaru sprawiedliwości TEMIDA. System ten w miał być połączony 

z systemem PESEL. I tak zostałem przeniesiony do Rządowego Centrum 

Informatycznego PESEL. 

Organizowałem w województwach placówki terenowe. Nazywało się  

to Terenowe Banki Danych PESEL i Stacje Łączności Komputerowej PESEL. 

Placówki te organizowane były przy urzędach wojewódzkich miast,  

a nie w komendach wojewódzkich MO, i organizacyjnie podlegały wojewodom. 

Praca wiązała się z bardzo wyczerpującym trybem życia - rozjazdy po Polsce, 

wielogodzinne narady z przedstawicielami administracji terenowej itp. 

Jaki były pierwsze rezultaty waszej pracy? Popularna teoria mówi,  

że PESEL zaczął się od rejestru MAGISTER, a ten miał się pojawić jako 

efekt wydarzeń Marca 1968 roku. Służby chciały skontrolować „element 

wywrotowy". 

Generalnie rezultaty były współmierne do przekazywanych środków.  

W 1974 roku jako test rzeczywiście uruchomiono system MAGISTER 

zawierający dane o osobach z wyższym wykształceniem (system wykonała  

„pod klucz" niemiecka firma Siemens). 

Śmieszą mnie jednak niektóre niezbyt logiczne teorie spiskowe,  

że MAGISTER miał służyć do gnębienia studentów, którzy protestowali sześć lat 

wcześniej, w 1968 r. Zbierane dane były w pełni jawne i nie zawierały żadnych 

informacji dotyczących spraw politycznych. 

Po co więc powstał MAGISTER? 

Po prostu na początku lat 70. władze zorientowały się, jak ważny może być 

odpowiedni dobór kadrowy na stanowiska w kraju i przy kierowaniu polskich 

specjalistów na kontrakty zagraniczne wymagające wyższego wykształcenia. 

System MAGISTER to ułatwiał. 



Pod koniec lat 70. na bazie doświadczeń z systemem MAGISTER 

uruchomiono pierwszą Terenową Bazę Danych dla dzielnicy Warszawa-Wola,  

z oprogramowaniem użytkowym w całości autorstwa informatyków z PESEL-u. 

Problemy pojawiły się na początku lat 80., gdy moce obliczeniowe  

nie mogły być dostatecznie rozbudowywane w stosunku do strumieni danych.  

Po prostu było coraz więcej danych, a pamięć dyskowa ograniczona. 

 

Gdy pojawił się problem z pamięcią przy budowie PESEL-u, to podobno 

sprowadzaliście nielegalnie dyskietki ze Skandynawii? 

Niewiele o tej akcji wiadomo, ale nieformalnie słyszeliśmy, że kutrami 

sprowadzano ze Skandynawii sprzęt objęty embargiem, taki jak komputery  

i jednostki dyskowe. 

Warto dodać, że już w czasie stanu wojennego zaczęły się prace nad 

własnym polskim systemem zarządzania bazą danych. I tak w 1985 roku powstał 

silnik JANTAR-a. To dzięki niemu można było zarządzać bazą danych na 40 mln 

rekordów. 

Po roku 1990 JANTAR został przeprogramowany i zaimplementowany  

dla komputerów IBM. 

Czy PESEL był wykorzystywany do łapania opozycjonistów w stanie 

wojennym? 

PESEL przechowywał wyłącznie jawne dane osobowe (ewidencyjno-

adresowe) określone w ustawie o ewidencji ludności. System stanowił 

infrastrukturę teleinformatyczną udostępniającą dane ewidencyjno-adresowe 

uprawnionym użytkownikom, np. policji, sądom, gminom. Podkreślam jeszcze 

raz - PESEL był tylko operatorem infrastruktury teleinformatycznej, który  

nie analizował, w jakich celach używane były dane ewidencyjno-adresowe. 

Kiedy ostatecznie powstał PESEL? 

Generalnie proces budowy systemu PESEL był rozłożony  

na dziesięciolecia, to jest od założeń zatwierdzonych w początkach lat 70.  

do zebrania danych pełnej populacji w 1992 r. 

Zatem dopiero po przemianach ustrojowych w 1989 r. system uzyskał pełną 

funkcjonalność i do dziś jest rozwijany. Dziś pojemność numeru PESEL obejmuje 

5000 mężczyzn/chłopców i 5000 kobiet/dziewczynek urodzonych jednego dnia, 

zatem uwzględniając statystyki dziennych urodzeń, nawet po przyjęciu 



uchodźców z Ukrainy, nie grozi to przepełnieniem. Problemem może stać się 

kiedyś konieczność rejestrowania płci innej niż męska lub żeńska. 

Co się stało z departamentem PESEL po 1989 r.? 

Po 1990 r. zadania systemu PESEL nie zmieniły się, pracownicy 

wykonywali zadania jak dotychczas i w miejscach jak dotychczas. Następowały 

formalne zmiany w przyporządkowaniu kadrowym funkcjonariuszy, którzy byli 

kierowani formalnie na etaty w UOP, Policji czy potem Straży Granicznej.  

Ja trafiłem na etat w UOP. 

Czy czuje się pan esbekiem, który działał na rzecz państwa totalitarnego? 

Tak zarzut postawił panu i pana kolegom PiS w ustawie dezubekizacyjnej 

W trakcie mojej służby działałem na rzecz usprawniania funkcjonowania 

administracji naszego kraju, nigdy nie wykonywałem działań techniczno-

operacyjnych i nigdy nie miałem do czynienia z działaniami mającymi na celu 

zwalczanie opozycji. Nie czuję się esbekiem i nigdy nim nie byłem. 

A w wyniku dezubekizacji obniżono mi w 2017 r. emeryturę z 4552,67 zł 

do 1926,40 zł. Wygrałem sprawę w sądzie w pierwszej instancji, ZER MSWiA 

złożył jednak apelację i czekam na wyznaczenie terminu rozprawy w drugiej 

instancji. Mam 82 lata i liczę, że może dożyję wyroku… 

Dezubekizacja to jeden z najbardziej skandalicznych przykładów karania 

w majestacie prawa funkcjonariuszy, którzy w swojej karierze zawodowej nigdy 

nie szkodzili Kościołowi czy opozycji. 

Ja i moi koledzy z departamentu PESEL nigdy nie dopuściliśmy się 

jakichkolwiek indywidualnych czynów, które można kwalifikować pod kątem 

naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka - tym samym nie sposób 

jest uznać, że pełniliśmy służbę na rzecz totalitarnego państwa. Bezsporne jest 

natomiast, że funkcjonariusze PESEL tworzyli system nowoczesnej 

komputerowej ewidencji ludności PESEL, który wzmacniał siłę naszego państwa 

i który jest rozwijany do dzisiaj. Na przykład przeprowadzona ostatnio bardzo 

sprawna akcja nadawania numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy w pełni 

potwierdza bardzo wysoką użyteczność systemu PESEL.  

Dziś jednak zamiast nagrody twórców systemu PESEL spotyka dotkliwa 

kara finansowa i kara - co jest jeszcze ważniejsze - pozbawienia honoru. 

 


