
GENERALNYINSPEKTOR 
OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH 

DOLiS-033-331/14 f T G-{ 8' 1 "Z~ f Ą S" 

Do wiadomości: 

Do druku nr 2675 

Warszawa, dnia Y lutego 2015 r. 

Pani 

Brygida Kolenda-Labuś 

Poseł na Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Przewodnicząca 

Podkomisji nadzwyczajnej 

do rozpatrzenia 

rządowego projektu ustawy 

o zmianie ustawy -

Prawo o ustroju sądów wojskowych 

(druk nr 2675) 

ul. Wiejska 4/6/8 

00 - 902 Warszawa 

Pan 

Adam Podgórski 

Zastępca Szefa 

Kancelarii Sejmu 

ul. Wiejska 4/6/8 

00-902 Warszawa 

w związku z inauguracją merytorycznych prac Podkomisji nadzwyczajnej 

ustawy do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy Q zm~ame 

Prawo o ustroju sądów wojskowych (druk nr 2675), której Pani Poseł przewodniczy, 



jak również w nawiązaniu do pisma Pana Adama Podgórskiego - Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu 

z dnia 27 sierpnia 2014 roku - znak: GMS-WP-173-185/14 - (data wpływu do Biura 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych l września 2014 roku), uprzejmie informuję, 

iż istotne wątpliwości Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych budzą 

propozycje zmian ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o ustroju sądów wojskowych 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 952, z późn. zm.), wprowadzone przez art. l pkt 16 projektu ustawy 

o zmianie ustawy- Prawo o ustroju sądów wojskowych (druk sejmowy nr 2675). 

W pierwszej kolejności organ do spraw ochrony danych osobowych zwraca uwagę, 

że w projektowanym art. l pkt 16 projektu ustawy o zmianie ustawy -

Prawo o ustroju sądów wojskowych (druk sejmowy nr 2675), powoływanego dalej 

z zastosowaniem skrótu "projekt ustawy nowelizującej" - art. 64 c §1-3 ustawy -

Prawo o ustroju sądów wojskowych, powoływanej dalej z zastosowaniem skrótu "posw", 

nieuwzględnione zostały ustalenia poczynione w trakcie prac legislacyjnych dotyczących projektu 

ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych 

oraz niektórych innych ustaw (projekt ten w dniu 19 stycznia 2015 roku został przekazany 

przez Marszałka Sejmu Marszałkowi Senatu). To zaś podczas tych prac Minister Sprawiedliwości 

zgodził Slę ze stanowiskiem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 

iż w kontekście zasady trójpodziału władz oraz zasady odrębności niezależności 

władzy sądowniczej od innych władz - odpowiednio art. 10 ust. l i art. 173 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej Ministrowi Sprawiedliwości Ol~ InQże 12x~ tu:z;xznanx 
status administratora danych [w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.)] w odniesieniu do danych 

stron, pełnomocników innych uczestników postępowań sądowych. Ta konkluzja 

skutkowała wprowadzeniem do projektu ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy -

Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw 

(art. l pkt 39) nowego brzmienia art. 175 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku -

Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z późn. zm.), co -

w opmu organu do spraw ochrony danych osobowych wmno skutkować 

przyjęciem podobnych zmian w treści art. 64 c §1-3 posw, dodawanego przez art. l pkt 16 

projektu ustawy nowelizującej. Także bowiem w przypadku sądownictwa wojskowego 

zadania Ministra Sprawiedliwości określone w posw nie uzasadniai/l przyznania temu organowi 

możliwości władczego decydowania o celach i środkach przetwarzania danych osobowych 



zgromadzonych w aktach sądowych (co zgodnie z art. 7 pkt 4 ustawy 

o ochronie danych osobowych- immanentnie związane jest ze statusem administratora danych). 

Po drugie zaś 

uważa za nieprawidłowy 

projektu ustawy nowelizującej. 

Generalny 

art. 64 d 

Inspektor Ochrony Danych 

posw, dodawany przez art. 

Osobowych 

pkt 16 

Jeśli chodzi o wojskowych sędziów, sędziów w stanie spoczynku oraz kandydatów 

na sędziów wojskowych, to z przepisów ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej 

żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm.) dotyczących ewidencji wojskowej 

(art. 48 ust. 2-6 oraz rozporządzenie wydane na podstawie delegacji z art. 48 ust. 8) 

oraz z art. 22 a §4 posw wprost wynika uprąwnienie Ministra Obrony Narodowej 

do przetwarząnią ich danych. Tak więc w tej części (art. 64 d §l pkt l i 3 w zw. z §2 posw, 

dodawane przez art. l pkt 16 projektu ustawy nowelizującej) krytykowany przepis jest zbedny. 

W przypadku jednak asystentów sędziów, urzędników i innych pracowników 

sądów wojskowych Minister Obrony Narodowej me jest pracodawcą tych osób 

[art. 64 a i art. 64 b posw w związku z art. 155 §3 ustawy- Prawo o ustroju sądów powszechnych 

oraz art. l a i art. 5 pkt 3a-4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów 

i prokuratury (Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639, z późn. zm.)], a zatem - w oceme 

organu do spraw ochrony danych osobowych - brak jest ja.kieiokolwiek uzasadnienia 

dlą przyznania temu Ministrowi kompetencji do przetwarzania ich danych. Tym samym -

dodawane przez art. l pkt 16 projektu ustawy nowelizującej - art. 64 d §l pkt 2 posw 

oraz art. 64 d §2 posw, ustanawiający Ministra Obrony Narodowej administratorem danych 

wyżej wymienionych osób, me mogą być przez Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych uzuane za poprawne. 

Wobec powyższego organ do spraw ochrony danych osobowych wnosi o usumęcte 

całego art. 64 d ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych 

(zaproponowanego wart. l pkt 16 projektu ustawy nowelizującej) i zmianę art. 64 c §1-3 ustawy

Prawo o ustroju sądów wojskowych (dodawanego przez art. l pkt 16 

projektu ustawy nowelizującej) w sposób wskazany w akapicie drugim niniejszego pisma. 
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