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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  

 

o ochronie danych osobowych 

 

(druk nr 811 ) 

 

 

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 155, z późn. zm.) 

Art. 17. 

Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy: 

1)   o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o 

ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania 

ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia; 

2)   o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów 

użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i 

topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych; 

3)   o roszczenia wynikające z Prawa prasowego; 

4)   o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć 

tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie 

rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z 

rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym 

postępowaniu upominawczym; 

4
1
)  o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni; 

4
2
)  o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób 

prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa 

przyznaje zdolność prawną; 

4
3
)  o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji; 

4
4
)  o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia 

niezgodnego z prawem[.] <;> 
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<4
5
) o roszczenia wynikające z naruszenia praw przysługujących na mocy przepisów 

o ochronie danych osobowych.> 

5)   (uchylony); 

6)   (uchylony). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1201, 1475, 1954 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 138 i 398) 

 

UWAGA: 

użyte w art. 2 w § 1 w pkt 12 i w art. 20 w § 2, w różnym przypadku wyrazy 

[Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych] zastępuje się użytymi w 

odpowiednim przypadku wyrazami <Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych> 

 

Art. 2. 

§ 1. Egzekucji administracyjnej podlegają następujące obowiązki: 

1)   podatki, opłaty i inne należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 

935); 

1a)  niepodatkowe należności budżetowe, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.); 

1b)  należności z tytułu przychodów z prywatyzacji; 

2)   grzywny i kary pieniężne wymierzane przez organy administracji publicznej; 

3)   należności pieniężne, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, jeżeli pozostają we 

właściwości rzeczowej organów administracji publicznej; 

4)   należności przypadające od jednostek budżetowych, wynikające z zastosowania 

wzajemnego potrącenia zobowiązań podatkowych z zobowiązaniami tych jednostek; 

5)   należności pieniężne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie innych 

ustaw; 

6)   wpłaty na rzecz funduszy celowych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów; 

7)   należności pieniężne z tytułu składek do Funduszu Żeglugi Śródlądowej oraz składek 

specjalnych do Funduszu Rezerwowego; 
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8)   należności pieniężne państwa członkowskiego wynikające z tytułu: 

a)  podatków i należności celnych pobieranych przez to państwo lub w jego imieniu, 

przez jego jednostki podziału terytorialnego lub administracyjnego, w tym organy 

lokalne, lub w imieniu tych jednostek lub organów, a także w imieniu Unii 

Europejskiej, 

b)  refundacji, interwencji i innych środków stanowiących część całkowitego lub 

częściowego systemu finansowania Europejskiego Funduszu Rolniczego 

Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW), w tym kwot należnych w związku z tymi działaniami, 

c)  opłat i innych należności pieniężnych przewidzianych w ramach wspólnej 

organizacji rynku Unii Europejskiej dla sektora cukru, 

d)  kar, grzywien, opłat i dopłat administracyjnych związanych z należnościami 

pieniężnymi, o których mowa w lit. a-c, nałożonych przez organy właściwe do 

pobierania podatków i należności celnych lub właściwe do prowadzenia 

postępowań administracyjnych dotyczących podatków i należności celnych lub 

potwierdzonych przez organy administracyjne lub sądowe na wniosek organów 

właściwych w sprawie podatków i należności celnych, 

e)  opłat za zaświadczenia i podobne do zaświadczeń dokumenty wydane w 

postępowaniach administracyjnych w sprawie należności pieniężnych, o których 

mowa w lit. a, 

f)  odsetek i kosztów związanych z należnościami pieniężnymi, o których mowa w lit. 

a-e, w związku z którymi możliwe jest zwrócenie się o wzajemną pomoc na 

podstawie ustawy o wzajemnej pomocy, 

g)  administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych nałożonych na 

pracodawcę delegującego pracownika z terytorium RP w związku z naruszeniem 

przepisów dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług; 

9)   należności pieniężne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie 

ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska; 

10)  obowiązki o charakterze niepieniężnym pozostające we właściwości organów 

administracji rządowej i samorządu terytorialnego lub przekazane do egzekucji 

administracyjnej na podstawie przepisu szczególnego; 
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11)  obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty należnego 

wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi, 

nakładane w drodze decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy; 

12)  obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych, nakładane w drodze decyzji 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

§ 2. W zakresie nieuregulowanym odrębnymi przepisami, należności, o których mowa w § 1, 

podlegają zabezpieczeniu w trybie i na zasadach określonych w dziale IV. 

§ 3. Poddanie obowiązku egzekucji administracyjnej nie przesądza o wyłączeniu sporu co do 

jego istnienia lub wysokości przed sądem powszechnym, jeżeli z charakteru obowiązku 

wynika, że do rozpoznania takiego sporu właściwy jest ten sąd. 

 

Art. 18i. 

§ 1. Zobowiązanemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w sprawie: 

1)   zagrożenia ujawnieniem w rejestrze; 

2)   wprowadzenia danych, o których mowa w art. 18b § 2, do systemu 

teleinformatycznego, w którym jest prowadzony rejestr. 

§ 2. Sprzeciw wnosi się do wierzyciela. 

§ 3. Prawo wniesienia sprzeciwu przysługuje od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym 

mowa w art. 18c § 1, albo od dnia wprowadzenia do rejestru danych, o których mowa w 

art. 18b § 2, bez tego zawiadomienia i trwa do dnia, do którego te dane znajdują się w 

rejestrze. 

§ 4. W sprzeciwie określa się żądanie oraz wskazuje się okoliczności i dowody uzasadniające 

sprzeciw. 

§ 5. Prawo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w § 1 pkt 1, przysługuje wyłącznie w 

przypadku, gdy zobowiązany kwestionuje istnienie lub wysokość należności pieniężnej 

lub odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie. 

§ 6. Postępowanie w sprawie sprzeciwu staje się bezprzedmiotowe w przypadku wykreślenia 

z rejestru danych, o których mowa w art. 18b § 2, których ten sprzeciw dotyczy. 

§ 7. Jeżeli okoliczność, na której oparto sprzeciw, jest lub była przedmiotem rozpatrzenia w 

odrębnym postępowaniu administracyjnym, podatkowym lub sądowym albo zobowiązany 

kwestionuje w całości lub w części wymagalność należności pieniężnej z uwagi na jej 

wysokość ustaloną lub określoną w decyzji, postanowieniu lub innym orzeczeniu, od 
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którego przysługują środki zaskarżenia, wierzyciel wydaje postanowienie o 

niedopuszczalności zgłoszonego sprzeciwu. 

§ 8. Jeżeli sprzeciw wniesiony jednocześnie z zarzutami, o których mowa w art. 33 § 1, 

oparto na okoliczności będącej przedmiotem tych zarzutów, postępowanie wszczęte 

sprzeciwem staje się bezprzedmiotowe. 

§ 9. Wniesienie sprzeciwu nie stanowi podstawy do wykreślenia z rejestru danych, o których 

mowa w art. 18b § 2. 

§ 10. W przypadku uwzględnienia sprzeciwu wierzyciel wprowadza do rejestru zmianę albo 

wykreśla z rejestru dane, o których mowa w art. 18b § 2, w odpowiednim zakresie. 

§ 11. Wniesienie sprzeciwu nie stanowi przeszkody do wszczęcia lub prowadzenia egzekucji 

administracyjnej należności pieniężnej, o której dane są wprowadzone do rejestru. 

[§ 12. Postępowanie w sprawie sprzeciwu nie wyłącza odpowiedzialności za naruszenie 

obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).] 

<§ 12. Postępowanie w sprawie sprzeciwu nie wyłącza odpowiedzialności za naruszenie 

obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.> 

§ 13. Na postanowienie wierzyciela o odmowie uwzględnienia sprzeciwu przysługuje 

zażalenie. Zażalenie wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem wierzyciela, 

który wydał zaskarżone postanowienie. 

§ 14. Od postanowienia w przedmiocie rozpoznania zażalenia, o którym mowa w § 13, 

przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

 

Art. 20. 

§ 1. Organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o 

charakterze niepieniężnym jest: 

1)     wojewoda; 

2)     właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych, 

zadań zleconych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz obowiązków 

wynikających z decyzji i postanowień z zakresu administracji publicznej 

wydawanych przez samorządowe jednostki organizacyjne; 

3)   kierownik wojewódzkiej służby, inspekcji lub straży w odniesieniu do 

obowiązków wynikających z wydawanych w imieniu własnym lub wojewody 

decyzji i postanowień; 
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4)   kierownik powiatowej służby, inspekcji lub straży w odniesieniu do obowiązków 

wynikających z wydawanych w zakresie swojej właściwości decyzji i 

postanowień. 

§ 2. Ponadto w przypadkach określonych szczególnymi przepisami jako organ egzekucyjny w 

zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym działa 

każdy organ Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu lub 

Straży Granicznej, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, organ Państwowej 

Inspekcji Pracy wydający decyzję w pierwszej instancji, organ straży pożarnej kierujący 

akcją ratowniczą, a także inne organy powołane do ochrony spokoju, bezpieczeństwa, 

porządku, zdrowia publicznego lub mienia społecznego. 

§ 3. Organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o 

charakterze niepieniężnym, wynikających z decyzji z zakresu administracji rządowej 

wydanych przez przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe jednostki organizacyjne, 

spółdzielnie, a także przez stowarzyszenia, organizacje zawodowe i samorządowe oraz 

inne organizacje społeczne jest wojewoda. 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4,138, 305 i 

357) 

Art. 22
1
. 

§ 1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych 

osobowych obejmujących: 

1)   imię (imiona) i nazwisko; 

2)   imiona rodziców; 

3)   datę urodzenia; 

4)   miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); 

5)   wykształcenie; 

6)   przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

§ 2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, 

o których mowa w § 1, także: 

1)   innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia 

dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na 
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korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie 

pracy; 

2)   numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne 

Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL). 

§ 3. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, 

której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych 

osób, o których mowa w § 1 i 2. 

§ 4. Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 2, 

jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów. 

§ 5. W zakresie nieuregulowanym w § 1-4 do danych osobowych, o których mowa w tych 

przepisach, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

<Art. 22
2
. 

§ 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony 

mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których 

ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić 

szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w 

postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).  

§ 2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub 

pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, chyba, że 

stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu 

określonego w § 1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, 

a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, w szczególności 

poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w 

tych pomieszczeniach osób. 

§ 3. Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały 

zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. 

§ 4. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one 

stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w § 3 ulega przedłużeniu do 

czasu prawomocnego zakończenia postępowania.  
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§ 5. Po upływie okresów, o których mowa w § 3 lub 4, uzyskane w wyniku monitoringu 

nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy 

odrębne nie stanowią inaczej. 

§ 6. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym 

pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest 

objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu 

pracy. 

§ 7. Pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób 

przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie przed jego 

uruchomieniem.  

§ 8. Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy przekazuje mu na piśmie 

informacje, o których mowa w § 6.  

§ 9. W przypadku wprowadzenia monitoringu pracodawca oznacza pomieszczenia i 

teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków 

lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed jego uruchomieniem.  

§ 10. Przepis § 9 nie narusza przepisów art. 12 i art. 13 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

 

Art. 22
3
. 

§ 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne 

wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych 

pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej 

poczty elektronicznej pracownika (monitoring poczty elektronicznej). 

§ 2. Monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać tajemnicy korespondencji oraz 

innych dóbr osobistych pracownika. 

§ 3. Przepisy art. 222 § 6–10 stosuje się odpowiednio. 

§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio do innych form monitoringu niż określone w 

§ 1, jeśli ich zastosowanie jest konieczne do realizacji celów, określonych w § 1.> 
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USTAWA z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1998 oraz z 2018 r. poz. 650) 

 

Art. 2. 

Ustawa ustala zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe: 

1)   Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   
(1)

 Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wicemarszałka 

Sejmu, wicemarszałka Senatu, wiceprezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej Izby 

Kontroli, ministra, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Finansowego, Rzecznika Małych 

i Średnich Przedsiębiorców, [Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych] 

<Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych>, Prezesa Instytutu Pamięci 

Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 

Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wiceprezesa Najwyższej 

Izby Kontroli, Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa Kancelarii Senatu, zastępcy Szefa 

Kancelarii Sejmu, zastępcy Szefa Kancelarii Senatu, Szefa Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów, Szefa Służby Cywilnej, Głównego Inspektora Pracy, zastępcy Głównego 

Inspektora Pracy, Kierownika Krajowego Biura Wyborczego; 

3)   Ministra Stanu, Szefa Kancelarii Prezydenta, zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta, 

zastępcy Prokuratora Generalnego; 

4)   
(2)

 Prezesa Polskiej Akademii Nauk, sekretarza stanu, członka Krajowej Rady 

Radiofonii i Telewizji, pierwszego zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego, 

podsekretarza stanu (wiceministra), wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, 

Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Dziecka, 

Zastępcy [Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych] <Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych>, Zastępcy Rzecznika Finansowego, zastępcy 

Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, kierownika urzędu centralnego, 

wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, wojewody, zastępcy kierownika urzędu 

centralnego, wicewojewody. 
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USTAWA z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 2142 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106 i 650) 

 

UWAGA: 

użyte w art. 1 w ust. 1 w pkt 13, w art. 36 w ust. 5 w pkt 1 oraz art. 48 w ust. 2, w 

różnym przypadku, wyrazy [Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych] zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <Urząd 

Ochrony Danych Osobowych>. 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa obowiązki i prawa urzędników państwowych oraz innych pracowników 

zatrudnionych w: 

1)   Kancelarii Sejmu; 

2)   Kancelarii Senatu; 

3)   Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

3a)  (uchylony); 

3b)  Sądzie Najwyższym; 

4)   (uchylony); 

5)   (uchylony); 

6)   
(1)

 Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego; 

7)   Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; 

7a)  Biurze Rzecznika Praw Dziecka; 

7b)  
(2)

 Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców; 

8)   Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; 

8a)  Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach 

nieuregulowanych w odrębnych przepisach; 

9)   Krajowym Biurze Wyborczym; 

9a)  (uchylony); 

10)  (uchylony); 

11)  (uchylony); 

12)  regionalnych izbach obrachunkowych; 

13)  Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; 
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14)  Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu. 

2. Ustawa określa obowiązki i prawa osób zatrudnionych w: 

1)   Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

2)   urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady 

Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej, 

3)   urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy 

terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym 

organom administracji rządowej, 

4)   (uchylony), 

4a)  Rządowym Centrum Legislacji, 

5)   komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat 

pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz 

kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, 

5a)  Centralnym Biurze Śledczym Policji, 

5b)  
(3)

 Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, 

5c)  
(4)

 Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, 

6)   (uchylony), 

7)   (uchylony), 

8)   Biurze Nasiennictwa Leśnego 

wobec których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889). 

 

Art. 36. 

1. W sprawach dyscyplinarnych orzekają komisje dyscyplinarne I i II instancji powoływane 

przez kierowników urzędów, przy których działają. 

2. Członków komisji dyscyplinarnych, w tym przewodniczącego i zastępców 

przewodniczącego, powołuje na okres czterech lat kierownik urzędu, przy którym komisja 

działa, po zasięgnięciu opinii zakładowej organizacji związkowej. Członkiem komisji 

dyscyplinarnej może być urzędnik mianowany, zatrudniony w urzędzie co najmniej pięć 

lat, dający rękojmię należytego pełnienia tej funkcji. 

3. Komisja dyscyplinarna orzeka w składach trzyosobowych. 
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4. Komisje dyscyplinarne I instancji powołuje się we wszystkich urzędach państwowych, z 

tym że wojewoda może powołać komisję dyscyplinarną I instancji dla urzędników 

zatrudnionych w urzędach kilku rejonowych organów rządowej administracji ogólnej
(10)

. 

Uprawnienie takie przysługuje również innym organom rządowej administracji specjalnej 

stopnia wojewódzkiego
(11)

 w stosunku do podległych im urzędów. 

5. Komisje dyscyplinarne II instancji (odwoławcze) powołuje się przy: 

1)   Marszałku Sejmu - dla urzędników Kancelarii Sejmu, Krajowego Biura Wyborczego, 

Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Instytutu Pamięci 

Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; 

2)   Marszałku Senatu - dla urzędników Kancelarii Senatu; 

3)   Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej - dla urzędników Kancelarii Prezydenta; 

4)   Prezesie Rady Ministrów - dla urzędników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

urzędów podległych Prezesowi Rady Ministrów oraz ministerstw i urzędów 

centralnych organów administracji rządowej; 

5)   właściwym ministrze - dla urzędników urzędów podległych naczelnym i centralnym 

organom administracji państwowej; 

6)   ministrze właściwym do spraw administracji publicznej - dla urzędników urzędów 

wojewódzkich i regionalnych izb obrachunkowych; 

7)   Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - dla urzędników Biura 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z uwzględnieniem ust. 5
a
; 

7a)  Pierwszym Prezesie Sądu Najwyższego - dla urzędników Sądu Najwyższego; 

8)   
(12)

 Prezesie Trybunału Konstytucyjnego - dla urzędników Kancelarii Trybunału 

Konstytucyjnego, z uwzględnieniem ust. 5
a
; 

9)   Rzeczniku Praw Obywatelskich - dla urzędników Biura Rzecznika Praw 

Obywatelskich; 

9a)  (uchylony); 

9b)  Rzeczniku Praw Dziecka - dla urzędników Biura Rzecznika Praw Dziecka; 

9c)  
(13)

 Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców - dla urzędników Biura Rzecznika 

Małych i Średnich Przedsiębiorców; 

10)  (uchylony); 

11)  wojewodzie - dla urzędników urzędów rejonowych organów rządowej administracji 

ogólnej
(14)

. 
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5
a
. Komisja dyscyplinarna II instancji (odwoławcza) dla urzędników wymienionych w ust. 5 

pkt 7 może być powołana przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek 

Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a dla urzędników 

wymienionych w ust. 5 pkt 8 - przy Marszałku Sejmu, na wniosek Prezesa Trybunału 

Konstytucyjnego. 

6. Członkowie komisji dyscyplinarnych są w zakresie orzekania niezawiśli i podlegają tylko 

ustawom. 

7. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb 

postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, zasady i tryb powoływania i 

odwoływania komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych, uwzględniając 

w szczególności przebieg postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, a także 

zapewnienie należytego działania komisji i rzeczników dyscyplinarnych. 

 

Art. 48. 

1. Przepisy określone w art. 2 pkt 1, art. 7 ust. 6, art. 7
1
 ust. 2, art. 20 ust. 4, art. 21 ust. 3, art. 

22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2, art. 26 ust. 2, art. 30 ust. 1, art. 31 ust. 4, art. 36 ust. 7 

i art. 47
1
 ust. 3 wydaje, w drodze zarządzenia: 

1)   (uchylony); 

2)   (uchylony); 

3)   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - w odniesieniu do pracowników Kancelarii 

Prezydenta i Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 

1a. Przepisów art. 2 pkt 1, art. 7 ust. 6 i art. 30 ust. 1 nie stosuje się w odniesieniu do 

pracowników urzędów wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1, 2, 3b, 6-7a, 9 i 13. Kierownicy 

tych urzędów są uprawnieni do określania: 

1)   stanowisk, na których zatrudnieni pracownicy są urzędnikami państwowymi; 

2)   wykazu stanowisk objętych aplikacją administracyjną oraz zasad i trybu odbywania 

tej aplikacji; 

3)   rozkładu czasu pracy w tygodniu i jego wymiaru w poszczególnych dniach tygodnia. 

1b. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia określonych w ustawie budżetowej 

kierownicy urzędów, o których mowa w ust. 1a, ustalają regulamin wynagradzania w 

urzędzie. Regulamin ten w odniesieniu do Kancelarii Sejmu zatwierdza Marszałek Sejmu, 

a w odniesieniu do Kancelarii Senatu - Marszałek Senatu. Przepisów art. 21 ust. 3, art. 22 

ust. 2, art. 23 ust. 2 i art. 47
1
 ust. 3 nie stosuje się. 
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1c. Dodatkowy fundusz nagród dla urzędników państwowych za szczególne osiągnięcia w 

pracy zawodowej utworzony na podstawie art. 24 ust. 2 w urzędach, o których mowa w 

ust. 1a, pozostaje w dyspozycji kierowników tych urzędów i może być przez nich 

podwyższany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia. 

2. Uprawnienie wynikające z art. 31 ust. 3 przysługuje odpowiednio organowi wymienionemu 

w ust. 1 oraz Marszałkowi Sejmu w odniesieniu do pracowników Kancelarii Sejmu, 

Krajowego Biura Wyborczego i Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych, a także Marszałkowi Senatu w odniesieniu do pracowników Kancelarii 

Senatu oraz kierownikom urzędów wymienionym w art. 1 ust. 1 pkt 3b i 6-7a w 

odniesieniu do pracowników tych urzędów. 

3. Przewidziane w ustawie uprawnienia ministrów przysługują odpowiednio kierownikom 

urzędów wymienionych w ust. 1 oraz w art. 1 ust. 1 pkt 1, 2, 3b, 6-7a, 9 i 13. 

4. (uchylony). 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 

oraz z 2018 r. poz. 130) 

Art. 9. 

1. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także 

zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. 

2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą 

wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w 

przypadkach określonych w odrębnej ustawie. 

3. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o 

charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa. 

4. Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, 

określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. 

 

<Art. 9a. 

1. Gmina w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz 

ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej może stosować środki techniczne 
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umożliwiające rejestrację obrazu (monitoring) w obszarze przestrzeni publicznej, za 

zgodą zarządzającego tym obszarem lub podmiotu posiadającego tytuł prawny do 

tego obszaru lub na terenie nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących 

mienie gminy lub jednostek organizacyjnych gminy, a także na terenie wokół takich 

nieruchomości i obiektów budowlanych, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli lub ochrony przeciwpożarowej i 

przeciwpowodziowej. 

2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz 

obiektów socjalnych.  

3. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów dla 

których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od 

dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, uzyskane w wyniku monitoringu 

nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem 

sytuacji w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Nieruchomości i obiekty budowlane objęte monitoringiem oznacza się w sposób 

widoczny i czytelny informacją o monitoringu, w szczególności za pomocą 

odpowiednich znaków. 

6. Monitoring, w ramach którego dochodzi do przetwarzania danych osobowych, 

wymaga stosowania środków zabezpieczających przetwarzanie tych danych, w 

szczególności uniemożliwiających ich utratę lub bezprawne rozpowszechnienie, a 

także uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.”; 

 

Art. 50. 

<1.> Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest 

zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z 

przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona. 

<2. Ochrona mienia obejmuje w szczególności monitoring na terenie nieruchomości i w 

obiektach budowlanych stanowiących mienie gminy i na terenie wokół takich 

nieruchomości i obiektów budowlanych. Przepisy art. 9a ust. 2–6 stosuje się 

odpowiednio.> 
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USTAWA z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524) 

 

Art. 4. 

1. Najwyższa Izba Kontroli kontroluje wykonanie budżetu, realizację zadań audytu 

wewnętrznego, gospodarkę finansową i majątkową Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, 

Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika 

Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 

[Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych] <Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych>, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego oraz Państwowej 

Inspekcji Pracy. 

2. Na zlecenie Sejmu Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza kontrolę działalności Kancelarii 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Krajowej 

Rady Radiofonii i Telewizji, Rzecznika Praw Dziecka, [Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych] <Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych>, Instytutu 

Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz 

Państwowej Inspekcji Pracy, tak jak działalności organów i jednostek, o których mowa w 

art. 2 ust. 1. 

3. Kontrolę działalności Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tak jak działalności 

organów i jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1, Najwyższa Izba Kontroli 

przeprowadza również na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a Kancelarii 

Senatu na wniosek Senatu. 

Art. 29. 

1. Dla realizacji celu, o którym mowa w art. 28: 

1)   kierownicy jednostek, o których mowa w art. 2 i art. 4, mają obowiązek niezwłocznie 

przedkładać na żądanie Najwyższej Izby Kontroli wszelkie dokumenty i materiały, w 

tym na nośnikach elektronicznych, niezbędne do przygotowania lub przeprowadzenia 

kontroli, a także umożliwić dostęp do baz danych, z zachowaniem przepisów o 

tajemnicy ustawowo chronionej; 

2)   upoważnieni przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli mają prawo do: 

a)  swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń jednostek kontrolowanych, 
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b)  wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością jednostek 

kontrolowanych, pobierania oraz zabezpieczania dokumentów i innych materiałów 

dowodowych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej, 

c)  przeprowadzania oględzin obiektów, składników majątkowych i przebiegu 

określonych czynności, 

d)  wzywania i przesłuchiwania świadków, 

e)  żądania udzielenia wyjaśnień przez osoby, które wykonują lub wykonywały pracę 

na podstawie stosunku pracy lub innej umowy w jednostkach kontrolowanych, 

f)  zasięgania w związku z przygotowywaną lub przeprowadzaną kontrolą informacji 

oraz żądania dokumentów od jednostek niekontrolowanych, a także żądania 

wyjaśnień od pracowników tych jednostek, 

g)  korzystania z pomocy biegłych i specjalistów, 

h)  zwoływania narad w związku z przeprowadzaną kontrolą, 

[i)  przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem danych ujawniających poglądy 

polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, jak również danych o kodzie 

genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym.] 

<i) przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem danych ujawniających 

poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, jak również 

danych genetycznych, o nałogach, o seksualności lub o orientacji seksualnej.> 

2. Dostęp Najwyższej Izby Kontroli do dokumentów i materiałów potrzebnych do ustalenia 

stanu faktycznego w zakresie kontrolowanej działalności lecz zawierających informacje 

stanowiące tajemnicę ustawowo chronioną może być wyłączony lub ograniczony jedynie 

na podstawie innych ustaw. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z 

2017 r. poz. 60 oraz z 2018 r. poz. 650) 

Art. 44. 

1. Organy prowadzące urzędowe rejestry, z wyjątkiem rejestrów sądowych, i systemy 

informacyjne administracji publicznej zawierające dane o poszczególnych podmiotach są 

obowiązane do wpisywania numeru identyfikacyjnego podmiotu nadanego w rejestrze 

podmiotów, posługiwania się nim przy przekazywaniu informacji oraz stosowania 
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jednolitych oznaczeń kodowych opisu podstawowych cech podmiotu, kodowanych 

według standardów klasyfikacyjnych. 

1a. Rejestr podmiotów udostępnia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

Centralnemu Rejestrowi Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników informację o 

nadanym podmiotowi numerze identyfikacyjnym. 

2. Urzędy statystyczne udostępniają nieodpłatnie: 

1)   organom prowadzącym inne urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji 

publicznej, o których mowa w ust. 1, okresowo wykazy podmiotów wpisanych do 

rejestru podmiotów wraz z nadanym im numerem identyfikacyjnym i zakodowanym 

opisem informacji objętych rejestrem, 

2)   organom administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, innym 

instytucjom rządowym, Najwyższej Izbie Kontroli, Narodowemu Bankowi Polskiemu, 

[Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych] <Prezesowi Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych>, równorzędnym organom, jednostkom i instytucjom 

państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, państw, które zawarły ze Wspólnotą Europejską i jej państwami 

członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, oraz Komisji 

Europejskiej na ich pisemny wniosek, wyciągi z rejestru podmiotów, 

3)   Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej z urzędu, 

kwartalnie, zgromadzone w rejestrze podmiotów informacje o podmiotach 

deklarujących zatrudnienie pracowników wraz z nadanym im numerem 

identyfikacyjnym i zakodowanym opisem informacji objętych rejestrem 

- w uzgodnionym zakresie, niezbędnym do wykonywania statutowych zadań tych 

organów lub instytucji. 

3. Udostępniane w trybie ust. 2 informacje nie mogą obejmować danych, o których mowa w 

art. 42 ust. 3 pkt 7 i 8. 
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USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 

685 i 771) 

Art. 9c. 

1. Operator systemu: przesyłowego, dystrybucyjnego, magazynowania paliw gazowych i 

skraplania gazu ziemnego lub operator systemu połączonego gazowego, odpowiednio do 

zakresu działania, stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe 

traktowanie użytkowników tych systemów oraz uwzględniając wymogi ochrony 

środowiska, jest odpowiedzialny za: 

1)   bezpieczeństwo dostarczania paliw gazowych poprzez zapewnienie bezpieczeństwa 

funkcjonowania systemu gazowego i realizację umów z użytkownikami tego systemu; 

2)   prowadzenie ruchu sieciowego w sposób skoordynowany i efektywny z zachowaniem 

wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych i ich jakości; 

3)   eksploatację, konserwację i remonty sieci, instalacji i urządzeń, wraz z połączeniami z 

innymi systemami gazowymi, w sposób gwarantujący niezawodność funkcjonowania 

systemu gazowego; 

4)   zapewnienie długoterminowej zdolności systemu gazowego w celu zaspokajania 

uzasadnionych potrzeb w zakresie przesyłania paliw gazowych w obrocie krajowym i 

transgranicznym, dystrybucji tych paliw i ich magazynowania lub skraplania gazu 

ziemnego, a także w zakresie rozbudowy systemu gazowego, a tam gdzie ma to 

zastosowanie, rozbudowy połączeń z innymi systemami gazowymi; 

5)    współpracę z innymi operatorami systemów gazowych lub przedsiębiorstwami 

energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemów 

gazowych, systemów gazowych wzajemnie połączonych oraz skoordynowania ich 

rozwoju, w tym współpracę w ramach ENTSO gazu, o którym mowa w art. 4 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 715/2009 z dnia 13 lipca 

2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i 

uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005; 

6)   dysponowanie mocą instalacji magazynowych i instalacji skroplonego gazu ziemnego; 

7)   zarządzanie przepływami paliw gazowych oraz utrzymanie parametrów jakościowych 

tych paliw w systemie gazowym i na połączeniach z innymi systemami gazowymi; 

8)   świadczenie usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu gazowego; 
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9)   bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami w systemie gazowym oraz 

prowadzenie z użytkownikami tego systemu rozliczeń wynikających z 

niezbilansowania paliw gazowych dostarczonych i pobranych z systemu; 

10)  dostarczanie użytkownikom systemu i operatorom innych systemów gazowych 

informacji o warunkach świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji, usług 

magazynowania paliw gazowych lub usług skraplania gazu ziemnego, w tym o 

współpracy z połączonymi systemami gazowymi; 

11)  (uchylony). 

12)   realizację obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci 

przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 oraz 

obowiązków wynikających z rozporządzeń przyjętych na podstawie art. 8 oraz art. 23 

rozporządzenia 715/2009. 

2. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego 

elektroenergetycznego w zakresie systemu przesyłowego, stosując obiektywne i 

przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników tych systemów oraz 

uwzględniając wymogi ochrony środowiska, jest odpowiedzialny za: 

1)   bezpieczeństwo dostarczania energii elektrycznej poprzez zapewnienie 

bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i odpowiedniej 

zdolności przesyłowej w sieci przesyłowej elektroenergetycznej; 

2)   prowadzenie ruchu sieciowego w sieci przesyłowej w sposób efektywny, przy 

zachowaniu wymaganej niezawodności dostarczania energii elektrycznej i jakości jej 

dostarczania oraz, we współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych 

elektroenergetycznych, koordynowanie prowadzenia ruchu sieciowego w 

koordynowanej sieci 110 kV; 

3)   eksploatację, konserwację i remonty sieci, instalacji i urządzeń, wraz z połączeniami z 

innymi systemami elektroenergetycznymi, w sposób gwarantujący niezawodność 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego; 

4)   zapewnienie długoterminowej zdolności systemu elektroenergetycznego w celu 

zaspokajania uzasadnionych potrzeb w zakresie przesyłania energii elektrycznej w 

obrocie krajowym i transgranicznym, w tym w zakresie rozbudowy sieci przesyłowej, 

a tam gdzie ma to zastosowanie, rozbudowy połączeń z innymi systemami 

elektroenergetycznymi; 
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5)   współpracę z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub 

przedsiębiorstwami energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego 

funkcjonowania systemów elektroenergetycznych oraz skoordynowania ich rozwoju; 

6)   dysponowanie mocą jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci przesyłowej oraz 

jednostek wytwórczych o mocy osiągalnej równej 50 MW lub wyższej, przyłączonych 

do koordynowanej sieci 110 kV, uwzględniając umowy z użytkownikami systemu 

przesyłowego oraz techniczne ograniczenia w tym systemie; 

7)   zarządzanie zdolnościami przesyłowymi połączeń z innymi systemami 

elektroenergetycznymi; 

8)   zakup usług systemowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego, niezawodności pracy tego systemu i utrzymania parametrów 

jakościowych energii elektrycznej; 

9)   bilansowanie systemu elektroenergetycznego, określanie i zapewnianie dostępności 

odpowiednich rezerw zdolności wytwórczych, przesyłowych i połączeń 

międzysystemowych na potrzeby równoważenia bieżącego zapotrzebowania na 

energię elektryczną z dostawami tej energii, zarządzanie ograniczeniami systemowymi 

oraz prowadzenie rozliczeń wynikających z: 

a)  niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu 

elektroenergetycznego, 

b)  zarządzania ograniczeniami systemowymi; 

9a)  prowadzenie centralnego mechanizmu bilansowania handlowego; 

10)  zarządzanie przepływami energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym 

przesyłowym, w sposób skoordynowany z innymi połączonymi systemami 

elektroenergetycznymi oraz, we współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych 

elektroenergetycznych, w koordynowanej sieci 110 kV, z uwzględnieniem 

technicznych ograniczeń w tym systemie; 

11)  zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat powstałych w sieci przesyłowej 

podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią oraz stosowanie przejrzystych i 

niedyskryminacyjnych procedur rynkowych przy zakupie tej energii; 

12)  udostępnianie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów 

elektroenergetycznych, z którymi system przesyłowy jest połączony, informacji o: 

a)  warunkach świadczenia usług przesyłania energii elektrycznej niezbędnych do 

uzyskania dostępu do sieci przesyłowej, korzystania z tej sieci i krajowego systemu 
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elektroenergetycznego oraz pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, w tym w 

szczególności dotyczących realizacji obrotu transgranicznego, zarządzania siecią i 

bilansowania systemu, planowanych wyłączeniach jednostek wytwórczych 

przyłączonych do sieci przesyłowej oraz jednostek wytwórczych centralnie 

dysponowanych przyłączonych do koordynowanej sieci 110 kV, a także o ubytkach 

mocy tych jednostek wytwórczych, 

b)  ofertach bilansujących składanych dla jednostek wytwórczych, o których mowa w lit. 

a; 

13)  opracowywanie planów działania na wypadek zagrożenia wystąpienia awarii o 

znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego systemu 

po wystąpieniu awarii; 

14)  realizację ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej, wprowadzonych zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 6 i 7; 

15)  opracowywanie normalnego układu pracy sieci przesyłowej oraz, we współpracy z 

operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, normalnego układu 

pracy sieci dla koordynowanej sieci 110 kV; 

16)  opracowywanie prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną i moc w systemie 

elektroenergetycznym; 

17)  określanie potrzeb rozwoju sieci przesyłowej i połączeń międzysystemowych, a także 

w zakresie budowy nowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej; 

18)  utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci przesyłowej 

elektroenergetycznej. 

2a. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego jest obowiązany współpracować z 

operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w utrzymywaniu 

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci przesyłowej elektroenergetycznej 

oraz technicznych rezerw zdolności dystrybucyjnych koordynowanej sieci 110 kV. 

2b. Za usługi świadczone przez operatora systemu przesyłowego gazowego oraz operatora 

systemu przesyłowego elektroenergetycznego w przypadku, o którym mowa w art. 9h ust. 

3 pkt 2, właściciel sieci przesyłowej nie pobiera opłat. 

3. Operator systemu dystrybucyjnego lub systemu połączonego elektroenergetycznego w 

zakresie systemów dystrybucyjnych, stosując obiektywne i przejrzyste zasady 

zapewniające równe traktowanie użytkowników tych systemów oraz uwzględniając 

wymogi ochrony środowiska, jest odpowiedzialny za: 
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1)   prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej w sposób efektywny, z 

zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania energii elektrycznej i jakości jej 

dostarczania oraz we współpracy z operatorem systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego, w obszarze koordynowanej sieci 110 kV; 

2)   eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej w sposób gwarantujący 

niezawodność funkcjonowania systemu dystrybucyjnego; 

3)   zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej, a tam gdzie ma to zastosowanie, 

rozbudowy połączeń międzysystemowych w obszarze swego działania; 

4)   współpracę z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub 

przedsiębiorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spójności działania systemów 

elektroenergetycznych i skoordynowania ich rozwoju, a także niezawodnego oraz 

efektywnego funkcjonowania tych systemów; 

5)   dysponowanie mocą jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, z 

wyłączeniem jednostek wytwórczych o mocy osiągalnej równej 50 MW lub wyższej, 

przyłączonych do koordynowanej sieci 110 kV; 

6)   bilansowanie systemu, z wyjątkiem równoważenia bieżącego zapotrzebowania na 

energię elektryczną z dostawami tej energii, oraz zarządzanie ograniczeniami 

systemowymi; 

7)   zarządzanie przepływami energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej oraz współpracę 

z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego w zakresie zarządzania 

przepływami energii elektrycznej w koordynowanej sieci 110 kV; 

8)   zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat powstałych w sieci dystrybucyjnej 

podczas dystrybucji energii elektrycznej tą siecią oraz stosowanie przejrzystych i 

niedyskryminacyjnych procedur rynkowych przy zakupie tej energii; 

9)    dostarczanie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów 

elektroenergetycznych, z którymi system jest połączony, informacji o warunkach 

świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, w tym korzyściach z tytułu 

udostępnienia instalacji zarządzania popytem oraz zarządzaniu siecią, niezbędnych do 

uzyskania dostępu do sieci dystrybucyjnej i korzystania z tej sieci; 

9a)  umożliwienie realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez 

odbiorców przyłączonych do sieci poprzez: 
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a)  budowę i eksploatację infrastruktury technicznej i informatycznej służącej 

pozyskiwaniu i transmisji danych pomiarowych oraz zarządzaniu nimi, zapewniającej 

efektywną współpracę z innymi operatorami i przedsiębiorstwami energetycznymi, 

b)  pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie, w uzgodnionej 

pomiędzy uczestnikami rynku energii formie, danych pomiarowych dla energii 

elektrycznej pobranej przez odbiorców wybranym przez nich sprzedawcom i 

podmiotom odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe oraz operatorowi systemu 

przesyłowego, 

c)  opracowywanie, aktualizację i udostępnianie odbiorcom oraz ich sprzedawcom ich 

standardowych profili zużycia, a także uwzględnianie zasad ich stosowania w 

instrukcji, o której mowa w art. 9g, 

d)  udostępnianie danych dotyczących planowanego i rzeczywistego zużycia energii 

elektrycznej wyznaczonych na podstawie standardowych profili zużycia dla 

uzgodnionych okresów rozliczeniowych, 

e)  wdrażanie warunków i trybu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz ich 

uwzględnianie w instrukcji, o której mowa w art. 9g, 

f)  zamieszczanie na swoich stronach internetowych oraz udostępnianie do publicznego 

wglądu w swoich siedzibach: 

–  aktualnej listy sprzedawców energii elektrycznej, z którymi operator systemu 

dystrybucyjnego elektroenergetycznego zawarł umowy o świadczenie usług 

dystrybucji energii elektrycznej, 

–  informacji o sprzedawcy z urzędu energii elektrycznej działającym na obszarze 

działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, 

–  wzorców umów zawieranych z użytkownikami systemu, w szczególności wzorców 

umów zawieranych z odbiorcami końcowymi oraz ze sprzedawcami energii 

elektrycznej; 

10)  współpracę z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego przy 

opracowywaniu planów, o których mowa w ust. 2 pkt 13; 

11)  planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej z uwzględnieniem przedsięwzięć 

związanych z efektywnością energetyczną, zarządzaniem popytem na energię 

elektryczną lub rozwojem mocy wytwórczych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej; 

12)  stosowanie się do warunków współpracy z operatorem systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego w zakresie funkcjonowania koordynowanej sieci 110 kV; 
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13)  opracowywanie normalnego układu pracy sieci dystrybucyjnej w porozumieniu z 

sąsiednimi operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych oraz 

współpracę z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego przy 

opracowywaniu normalnego układu pracy sieci dla koordynowanej sieci 110 kV; 

14)  utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej 

elektroenergetycznej oraz współpracę z operatorem systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego w utrzymaniu 

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy koordynowanej sieci 110 kV. 

3a. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, którego sieć dystrybucyjna nie 

posiada bezpośrednich połączeń z siecią przesyłową, realizuje określone w ustawie 

obowiązki w zakresie współpracy z operatorem systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego za pośrednictwem 

operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, z którego siecią jest 

połączony, który jednocześnie posiada bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową. 

4. Operatorzy systemu, o których mowa w ust. 1-3, wykonując działalność gospodarczą, są 

obowiązani w szczególności przestrzegać przepisów o ochronie informacji niejawnych i 

innych informacji prawnie chronionych. 

4a. Operatorzy systemu, o których mowa w ust. 1-3, oraz właściciel sieci przesyłowej są 

obowiązani zachować poufność informacji handlowych, które uzyskali w trakcie 

wykonywania działalności oraz zapobiegać ujawnianiu, w sposób dyskryminacyjny, 

informacji o własnej działalności, które mogą powodować korzyści handlowe. W tym celu 

właściciel sieci przesyłowej oraz pozostała część przedsiębiorstwa nie mogą korzystać ze 

wspólnych służb, w szczególności wspólnej obsługi prawnej, za wyjątkiem obsługi 

administracyjnej lub informatycznej. Obowiązek ten nie dotyczy przedsiębiorstw, o 

których mowa w art. 9d ust. 7. 

4b. W przypadku zakupu lub sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej przez 

przedsiębiorstwa powiązane, operatorzy systemu, o których mowa w ust. 1-3, nie mogą 

wykorzystywać w niewłaściwy sposób informacji handlowych podlegających ochronie, 

uzyskanych od osób trzecich w trakcie wykonywanej działalności. 

5. Jeżeli do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1-3, jest niezbędne korzystanie przez 

operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego z sieci, instalacji lub urządzeń 

należących do innych operatorów systemów lub przedsiębiorstw energetycznych, 

udostępnienie tych sieci, instalacji lub urządzeń następuje na zasadach określonych w 
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ustawie oraz na warunkach określonych w umowie o świadczenie usług przesyłania lub 

dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej. 

[5a. Operatorzy systemów dystrybucyjnych instalujący u odbiorców końcowych 

przyłączonych do ich sieci liczniki zdalnego odczytu są obowiązani chronić dane 

pomiarowe dotyczące tych odbiorców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. 

poz. 138).] 

<5a. Operatorzy systemów dystrybucyjnych instalujący u odbiorców końcowych 

przyłączonych do ich sieci liczniki zdalnego odczytu są obowiązani chronić dane 

pomiarowe dotyczące tych odbiorców na zasadach określonych w przepisach o 

ochronie danych osobowych.> 

5b. Przez liczniki zdalnego odczytu rozumie się zespół urządzeń służących do pozyskiwania 

danych pomiarowych, umożliwiający dwustronną komunikację z systemem 

teleinformatycznym. 

6. Operator systemu elektroenergetycznego, w obszarze swojego działania, jest obowiązany 

zapewnić wszystkim podmiotom pierwszeństwo w świadczeniu usług przesyłania lub 

dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii 

oraz w wysokosprawnej kogeneracji, z zachowaniem niezawodności i bezpieczeństwa 

krajowego systemu elektroenergetycznego. 

6a. Operator systemu dystrybucyjnego gazowego, w obszarze swojego działania, jest 

obowiązany do odbioru biogazu rolniczego o parametrach jakościowych określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 11, wytworzonego w instalacjach 

przyłączonych bezpośrednio do sieci tego operatora. 

7. Operator systemu elektroenergetycznego, w obszarze swojego działania, jest obowiązany 

do odbioru energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w źródłach 

znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przyłączonych bezpośrednio do 

sieci tego operatora. 

8. Operator systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego za korzystanie z krajowego systemu 

elektroenergetycznego pobiera opłaty na warunkach określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 46 ust. 3 i 4, a także może żądać od odbiorców przyłączonych do 

systemu elektroenergetycznego informacji o ilości energii elektrycznej zużywanej przez 

tych odbiorców, służącej do obliczenia tej opłaty. 
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9. Operator systemu przesyłowego, odpowiednio do zakresu działania, przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw energii, do dnia 31 marca każdego roku, informacje za poprzedni 

rok kalendarzowy o realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu 

gazowego lub systemu elektroenergetycznego, w szczególności dotyczące: 

1)   zdolności przesyłowych sieci oraz mocy źródeł przyłączonych do tej sieci; 

2)   jakości i poziomu utrzymania sieci; 

3)   podejmowanych działań mających na celu pokrywanie szczytowego zapotrzebowania 

na paliwa gazowe lub energię elektryczną, w tym, w przypadku wystąpienia przerw w 

dostarczaniu tych paliw lub energii do sieci; 

4)   sporządzanych planów w zakresie określonym w pkt 1-3. 

9a. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego 

elektroenergetycznego, odpowiednio do zakresu działania, przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw energii, co 2 lata, w terminie do dnia 31 marca danego roku, 

informacje w zakresie objętym sprawozdaniem, o którym mowa w art. 15b. Sporządzając 

informacje dotyczące oceny połączeń międzysystemowych z sąsiednimi krajami, należy 

uwzględnić opinie operatorów systemów przesyłowych elektroenergetycznych tych 

krajów. 

9b. Użytkownicy systemu elektroenergetycznego, w szczególności operatorzy systemów 

dystrybucyjnych elektroenergetycznych, przedsiębiorstwa energetyczne i odbiorcy 

końcowi są obowiązani przekazywać operatorowi systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego, na jego wniosek, 

dane niezbędne do sporządzenia informacji, o których mowa w ust. 9a, z zachowaniem 

przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych. 

10. Operatorzy systemów przesyłowych współdziałają z Komisją Europejską w sprawach 

dotyczących rozwoju transeuropejskich sieci przesyłowych. 

10a. Operatorzy systemów przesyłowych współpracują z operatorami systemów 

przesyłowych innych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu stworzenia co 

najmniej jednego zintegrowanego systemu na poziomie regionalnym dla alokacji 

zdolności przesyłowych i kontrolowania bezpieczeństwa systemu. 

11. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi Urzędu 

Regulacji Energetyki, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu 

kwartału, informacje o ilości energii elektrycznej importowanej w danym kwartale z 

państw niebędących członkami Unii Europejskiej. 
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12. Operator systemu elektroenergetycznego, w obszarze swojego działania, jest obowiązany 

przedstawiać Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacje o ilościach energii 

elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii przyłączonych do 

jego sieci i wprowadzonej do systemu elektroenergetycznego, z podziałem na 

poszczególne rodzaje źródeł, w terminie do dnia: 

1)   31 lipca - za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku, 

2)   31 stycznia - za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia roku poprzedniego 

- z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to instalacji spalania wielopaliwowego i układów 

hybrydowych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii, oraz elektrowni szczytowo pompowych i elektrowni wodnych z członem 

pompowym. 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 

121, 50 i 650) 

Art. 60. 

1. Nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 

przeznaczonymi na: 

1)   potrzeby Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, [Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych] <Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych>, Sądu Najwyższego, 

Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, 

Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Sądownictwa, Krajowej Rady Radiofonii i 

Telewizji, Prokuratury Krajowej, Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamięci 

Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz 

Państwowej Inspekcji Pracy, 

2)   potrzeby Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, ministerstw, urzędów centralnych i 

urzędów wojewódzkich, 
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3)    potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z wyłączeniem rejonów 

oraz nieruchomości zajętych pod drogi publiczne lub przeznaczonych na realizację 

inwestycji drogowych 

- gospodaruje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa, z zastrzeżeniem art. 43 ust. 2. 

2. W ramach gospodarowania minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa: 

1)   prowadzi, zgodnie z katastrem nieruchomości, ewidencję nieruchomości 

przeznaczonych na potrzeby jednostek wymienionych w ust. 1; 

2)    prowadzi, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, politykę planowania w 

zakresie nabywania albo przejmowania od starosty, wykonującego zadanie z zakresu 

administracji rządowej, wojewody, Agencji Mienia Wojskowego lub Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości na potrzeby jednostek organizacyjnych, 

wymienionych w ust. 1, oraz sprzedaży albo przekazywania do starosty, 

wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, wojewody, Agencji Mienia 

Wojskowego lub Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości zbędnych 

dla potrzeb jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 1; 

3)   zapewnia wycenę nieruchomości; 

4)   sporządza plan realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 

oraz przedkłada go Prezesowi Rady Ministrów celem akceptacji; 

5)   dokonuje czynności faktycznych i prawnych związanych z utrzymaniem 

nieruchomości nieoddanych w trwały zarząd; 

6)   współpracuje z właściwymi organami oraz z innymi organami, które na mocy 

odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa; 

7)    sprzedaje, dokonuje zamiany, a także wydzierżawia, wynajmuje, użycza albo 

przekazuje do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, 

wojewody, Agencji Mienia Wojskowego lub Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa, nieruchomości, jeżeli stały się zbędne dla jednostek organizacyjnych 

wymienionych w ust. 1; 

8)   składa wnioski o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz 

o wpis w księdze wieczystej; 

9)   podejmuje czynności w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w 

szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na 
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nieruchomości, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, 

dotyczących podziału nieruchomości; 

10)  podejmuje czynności w sprawach ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, w 

odniesieniu do nieruchomości nieoddanych w trwały zarząd; 

11)  ustanawia nieodpłatnie trwały zarząd w sposób określony w ust. 3-6; 

12)  wyraża zgodę na zawieranie umów najmu, dzierżawy i użyczenia przez jednostki 

określone w ust. 1 pkt 2 i 3 na okres powyżej 90 dni w stosunku do powierzchni 

przekraczającej 10% powierzchni wynajmowanej, dzierżawionej lub użyczanej 

nieruchomości. 

3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa oddaje nieodpłatnie, w drodze decyzji, jednostkom organizacyjnym, 

o których mowa w ust. 1, w trwały zarząd nieruchomości, o których mowa w ust. 1. 

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa może orzec, w drodze decyzji, o przekazaniu trwałego zarządu 

między jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1, na ich wniosek. Przepis 

art. 48 stosuje się odpowiednio. 

5. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, lub wojewoda oraz 

Agencja Mienia Wojskowego, przekazuje dokumentację nieruchomości należącej do 

zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, niezbędnej dla potrzeb jednostek organizacyjnych 

wymienionych w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na jego wniosek, w terminie 2 

miesięcy od dnia złożenia wniosku. Faktyczne wydanie nieruchomości następuje po 

wydaniu decyzji na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

6. Jeżeli nieruchomości oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym, o których mowa 

w ust. 1, stały się im zbędne, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, po uprzednim wydaniu decyzji o 

wygaśnięciu trwałego zarządu, rozstrzyga o sposobie zagospodarowania nieruchomości 

lub o przekazaniu jej do zasobu, którym gospodaruje starosta, wykonujący zadanie z 

zakresu administracji rządowej, lub wojewoda. Nieruchomość może być również 

przekazana do Agencji Mienia Wojskowego lub Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Do czasu protokolarnego przekazania nieruchomości nieruchomość jest administrowana 

przez dotychczasowego trwałego zarządcę. 
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USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) 

 

Art. 6d. 

1. Tworzy się Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, 

zwany dalej "systemem", w którym przetwarza się dane w celu usprawnienia i 

podniesienia jakości orzekania o niepełnosprawności oraz realizacji zadań przez zespoły 

orzekające o niepełnosprawności. 

1a. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu sprawuje Pełnomocnik. 

1b. W ramach nadzoru Pełnomocnik: 

1)   określa zakres i kierunki rozwoju systemu; 

2)   proponuje w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia 

społecznego wysokość środków niezbędnych do utrzymania i rozwoju systemu; 

3)   informuje ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego o zagrożeniach 

dla prawidłowego funkcjonowania systemu. 

2. Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły oraz Pełnomocnik są administratorami danych 

w prowadzonych przez siebie bazach danych systemu. 

3. W systemie gromadzi się dane dotyczące: 

1)   osób, które złożyły wniosek o ustalenie niepełnosprawności albo o ustalenie stopnia 

niepełnosprawności; 

2)   przedstawicieli ustawowych osób, o których mowa w pkt 1; 

3)   członków powiatowych zespołów i wojewódzkich zespołów; 

4)   innych osób zatrudnionych w zespołach; 

5)   kosztów funkcjonowania powiatowych zespołów i wojewódzkich zespołów, w tym: 

a)  amortyzacji, 

b)  zużycia materiałów i energii, 

c)  wynagrodzeń, obowiązkowych składek i innych świadczeń, w tym na pracowników 

wykonujących badania lub wykonujących czynności pomocnicze przy wykonywaniu 

tych badań, 

d)  umów cywilnoprawnych, w tym umów zawartych z osobami wykonującymi badania 

lub wykonujących czynności pomocnicze przy wykonywaniu tych badań, 

e)  pozostałych rodzajowo wyżej niewymienionych, w podziale na finansowane z budżetu 

państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 
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4. Dane gromadzone w systemie obejmują: 

1)   dane dotyczące osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3: 

a)  imię (imiona) i nazwisko, 

b)  datę i miejsce urodzenia, 

c)  płeć, 

d)  adres miejsca zameldowania, 

e)  adres miejsca pobytu, 

f)  cechy dokumentów tożsamości: rodzaj dokumentu, numer i serię dokumentu, 

g)  numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(PESEL) lub obywatelstwo w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru 

PESEL; 

1a)   dane określone w art. 6b
2
 ust. 1, dotyczące osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1; 

2)   dane dotyczące wykształcenia i zawodu osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3; 

3)   dane dotyczące formy zatrudnienia i wymiaru czasu pracy osób, o których mowa w 

ust. 3 pkt 3; 

4)   dane dotyczące liczby osób, o których mowa w ust. 3 pkt 4, formy ich zatrudnienia i 

wymiaru czasu pracy; 

5)   dane dotyczące daty i rodzaju wydanego orzeczenia, symbolu przyczyny 

niepełnosprawności, daty powstania niepełnosprawności lub stopnia 

niepełnosprawności, okresu, na jaki zostało wydane orzeczenie, wskazań, o których 

mowa w art. 6b ust. 3; 

6)    dane dotyczące karty parkingowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym: 

a)  numer karty, 

b)  datę wydania karty, 

c)  datę ważności karty, 

d)  oznaczenie powiatowego zespołu, którego przewodniczący wydał kartę, 

e)  imię i nazwisko, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(PESEL) osoby niepełnosprawnej, której wydano kartę, 

f)  nazwę i adres placówki, numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym 

podmiotów gospodarki narodowej (REGON), markę, model oraz numer rejestracyjny 

pojazdu, którego kierujący jest uprawniony do posługiwania się kartą - w przypadku 
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kart wydanych placówce, o której mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, 

g)  datę i przyczynę utraty ważności karty; 

7)    dane dotyczące legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień 

niepełnosprawności. 

4a. Dane gromadzone w systemie udostępnia się, jeżeli stanowią one kryterium przyznania 

świadczenia albo ustawowe kryterium wydania dokumentu, następującym podmiotom: 

1)    organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 oraz z 2018 r. poz. 

107 i 138), i wojewodzie - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających 

się o świadczenia rodzinne, osób pobierających świadczenia rodzinne oraz członków 

ich rodzin; 

2)   organowi właściwemu dłużnika, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 

września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 

489, 624, 777, 952 i 1428), i organowi właściwemu wierzyciela, o którym mowa w 

art. 2 pkt 10 tej ustawy - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających 

się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, osób pobierających świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego i członków ich rodzin oraz danych dotyczących dłużników 

alimentacyjnych; 

3)   jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej prowadzonym przez jednostki 

samorządu terytorialnego - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających 

się o świadczenia z pomocy społecznej, osób pobierających świadczenia z pomocy 

społecznej oraz członków ich rodzin; 

4)    organowi właściwemu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 

r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 oraz z 2018 

r. poz. 107 i 138), i wojewodzie - w celu weryfikacji danych dotyczących osób 

ubiegających się o świadczenie wychowawcze, osób pobierających świadczenie 

wychowawcze oraz członków ich rodzin; 

5)    wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta - w celu weryfikacji danych 

dotyczących osób ubiegających się o przyznanie Karty Dużej Rodziny, o której mowa 

w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1832 i 2161), w zakresie posiadania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności i informacji o okresie, na jaki zostało wydane. 
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[4b. Podmioty wymienione w ust. 4a mogą przetwarzać dane udostępnione z systemu w celu, 

w którym te dane zostały im udostępnione, na zasadach określonych w przepisach ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 

2018 r. poz. 138).] 

<4b. Podmioty wymienione w ust. 4a przetwarzają dane udostępnione z systemu w celu, 

w którym te dane zostały im udostępnione, na zasadach określonych w przepisach o 

ochronie danych osobowych.> 

4c. Podmioty wymienione w ust. 4a przechowują dane udostępnione z systemu przez okres 10 

lat od dnia ich udostępnienia, z wyjątkiem danych dotyczących osób, którym świadczenie 

nie zostało przyznane, które przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym 

decyzja w sprawie świadczenia stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o 

ustalenie prawa do świadczenia bez rozpatrzenia. 

4d. Dane udostępnione z systemu usuwa się niezwłocznie po upływie okresów 

przechowywania, o których mowa w ust. 4c. 

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zapewnia warunki organizacyjno-

techniczne funkcjonowania systemu. 

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki, w tym techniczne i organizacyjne, sposób oraz tryb gromadzenia i 

usuwania danych z systemu, mając na względzie ich zabezpieczenie przed dostępem lub 

wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, 650, 

723 i 771) 

 

Art. 14. 

§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej sprawuje ogólny nadzór w sprawach 

podatkowych. 

§ 2. W ramach nadzoru, o którym mowa w § 1, Szef Krajowej Administracji Skarbowej w 

celu wykonywania ustawowych zadań, w szczególności zadań analityczno-

sprawozdawczych, może przetwarzać dane wynikające z deklaracji podatkowych 

składanych do naczelników urzędów skarbowych oraz naczelników urzędów celno-

skarbowych. 
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§ 3. Przetwarzanie danych, o którym mowa w § 2, odbywa się z zachowaniem przepisów o 

ochronie danych osobowych oraz tajemnic ustawowo chronionych. 

[§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zapewnia funkcjonowanie portalu 

podatkowego i jest administratorem danych podatników, płatników, inkasentów, ich 

następców prawnych oraz osób trzecich korzystających z tego portalu w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138).] 

<§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zapewnia funkcjonowanie 

portalu podatkowego i jest administratorem danych podatników, płatników, 

inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich korzystających z tego 

portalu.> 

 

Art. 119zt. 

Informacje i zestawienia, o których mowa w art. 119zp § 1 i art. 119zq, są udzielane przez 

izbę rozliczeniową podmiotom innym niż Szef Krajowej Administracji Skarbowej wyłącznie 

na żądanie: 

1)   sądu lub prokuratora - w związku z toczącym się postępowaniem o wyłudzenia skarbowe 

przeciwko podmiotowi kwalifikowanemu będącemu posiadaczem rachunku podmiotu 

kwalifikowanego; 

2)   Prezesa Najwyższej Izby Kontroli - w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania kontrolnego określonego w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 

Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524); 

3)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji 

Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, 

Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu
(8)

 i 

ich posiadających pisemne upoważnienie funkcjonariuszy lub żołnierzy - w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o 

ochronie informacji niejawnych; 

[4)   Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - w zakresie niezbędnym do 

realizacji ustawowych zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych;] 

<4) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w zakresie niezbędnym do realizacji 

ustawowych zadań określonych w przepisach o ochronie danych osobowych;> 
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5)   Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego - na zasadach i w trybie określonych w art. 23 

ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1993 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138); 

6)   Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - na zasadach i w trybie określonych w art. 

34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138). 

 

Art. 119zzg. 

[Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych] <Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych> przeprowadza, nie rzadziej niż raz na 2 lata, kontrolę izby rozliczeniowej w 

zakresie ochrony danych osobowych przy wypełnianiu obowiązków, o których mowa w 

niniejszym dziale. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. 

zm.) 

Art. 105. 

1. Bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie: 

1)   innym bankom i instytucjom kredytowym w zakresie, w jakim informacje te są 

niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i 

zbywaniem wierzytelności; 

1a)  na zasadzie wzajemności - innym instytucjom ustawowo upoważnionym do 

udzielania kredytów - o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków 

bankowych w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem 

kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń; 

1b)  innym bankom, instytucjom kredytowym lub instytucjom finansowym, w zakresie 

niezbędnym dla: 

a)  wykonywania obowiązujących je przepisów dotyczących nadzoru skonsolidowanego, 

w tym w szczególności dla sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 

obejmujących także bank, 

b)  zarządzania ryzykiem dużych zaangażowań, 
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c)   stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w 

przepisach części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013; 

1c)   instytucjom, o których mowa w ust. 4, w zakresie niezbędnym do stosowania metod 

wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w przepisach części 

trzeciej rozporządzenia nr 575/2013; 

1d)   innym bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, Krajowej 

Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej oraz izbie rozliczeniowej, o której 

mowa w art. 67, albo spółce handlowej, o której mowa w art. 92bb ust. 1, w zakresie 

niezbędnym do udzielania zbiorczej informacji, o której mowa w art. 92ba ust. 1, lub 

zbiorczej informacji, o której mowa w art. 105c; 

1e)   innym bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym oraz izbie 

rozliczeniowej, o której mowa w art. 67, albo spółce handlowej, o której mowa w art. 

92bb ust. 1, w zakresie niezbędnym do udzielania informacji, o której mowa w art. 

92ba ust. 3; 

1f)  
(33)

 Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz izbie rozliczeniowej, o której 

mowa w art. 67, w zakresie niezbędnym do wykonywania odpowiednio zadań i 

obowiązków, o których mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa; 

2)   na żądanie: 

a)  Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie nadzoru sprawowanego na podstawie 

niniejszej ustawy i ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym, pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie, o 

którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2, oraz osób upoważnionych uchwałą Komisji 

Nadzoru Finansowego w zakresie określonym w tym upoważnieniu, 

b)   sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe: 

–  przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy zawartej z bankiem, w zakresie 

informacji dotyczących tej osoby fizycznej, 

–  popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

niemającej osobowości prawnej, w zakresie informacji dotyczących tej osoby prawnej 

lub jednostki organizacyjnej, 

–  określone w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem karnym", 
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–  w zakresie zawarcia z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej umowy o wykonywanie czynności bankowych, w 

celu weryfikacji zawarcia takich umów i czasu ich obowiązywania, 

c)  sądu lub prokuratora w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej, 

pochodzącego z państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy 

międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o udzielenie 

informacji objętych tajemnicą bankową, 

d)  sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział majątku 

między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej będącej stroną 

umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym, 

e)  
(34)

 Szefa Krajowej Administracji Skarbowej albo naczelnika urzędu celno-skarbowego 

na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o 

Krajowej Administracji Skarbowej: 

–  w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub postępowaniem w sprawach o 

przestępstwa skarbowe przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy zawartej z 

bankiem, 

–  w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub postępowaniem w sprawach o 

przestępstwa skarbowe popełnione w zakresie działalności osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, która jest posiadaczem 

rachunku, 

–  jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym, ich wykrycia albo ustalenia ich sprawców i uzyskania dowodów ich 

popełnienia, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści 

majątkowych pochodzących z przestępstwa lub przestępstwa skarbowego albo ich 

równowartości - w zakresie, o którym mowa w art. 127a ustawy z dnia 16 listopada 

2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, 

f)  Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania kontrolnego określonego w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o 

Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524), 

g)  (uchylona), 

h)   Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym ustawą z dnia 10 

czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 
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depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz upoważnionych pracowników 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym upoważnieniem, 

i)  biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych banku na 

podstawie zawartej z bankiem umowy, 

j)  (uchylona), 

k)  
(35)

 Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby 

Więziennej, Służby Ochrony Państwa i ich posiadających pisemne upoważnienie 

funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji 

niejawnych, 

l)   Policji, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom, ich 

wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także wykrycia i 

identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z 

przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, 

la)   Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia 

przestępstwom, ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także 

wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z 

przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 40b 

ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 

porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 244, 768 i 1086), 

ł)   komornika sądowego w zakresie rachunków bankowych lub pełnomocnictw do 

dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, 

obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich 

tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców, w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, postępowania 

zabezpieczającego oraz wykonywania innych czynności wynikających z jego 

ustawowych zadań, 

ła)   Ministra Sprawiedliwości w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań organu do 

spraw informacji zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego procedurę europejskiego 
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nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego 

dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE L 189 

z 27.06.2014, str. 59), 

m)  wydawców instrumentów płatniczych niebędących bankami, w zakresie określonym 

ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

[n)  Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do 

realizacji ustawowych zadań określonych w art. 12 i 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),] 

<n) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do 

realizacji ustawowych zadań,> 

o)  koordynatora w związku z wykonywaniem przez niego nadzoru uzupełniającego nad 

konglomeratem finansowym w rozumieniu ustawy o nadzorze uzupełniającym, 

p)  Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w trybie i na zasadach określonych w art. 

23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1310, z późn. zm.), 

q)  właściwej władzy nadzorczej, jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania przez tę 

władzę nadzoru skonsolidowanego nad bankiem, przy czym w przypadku właściwej 

władzy nadzorczej z państwa niebędącego państwem członkowskim - jeżeli Komisja 

Nadzoru Finansowego zawarła z tą władzą porozumienie, o którym mowa w art. 141f 

ust. 3, 

r)   Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

–  w zakresie określonym ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948), 

–  w związku z toczącym się postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 

i 1132), 

s)  prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowania 

przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub czynności wyjaśniających w 

sprawach o wykroczenia - w zakresie określonym w art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260), 

t)   (uchylona), 
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u)   podmiotu, o którym mowa w art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej 

realizacji wypłat środków gwarantowanych, 

v)   administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o 

którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy 

przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. 

U. poz. 1289, z 2015 r. poz. 211 oraz z 2016 r. poz. 1948), w zakresie: 

–  posiadanych przez dany podmiot: 

--   rachunków bankowych lub pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, 

liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z 

podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich 

nadawców i odbiorców, 

--   rachunków pieniężnych, rachunków papierów wartościowych lub posiadanych 

pełnomocnictw do dysponowania takimi rachunkami, liczby tych rachunków, a także 

obrotów i stanów tych rachunków, 

–  zawartych przez dany podmiot umów: 

--   kredytowych lub umów pożyczki, z podaniem wysokości zobowiązań wynikających z 

tych kredytów lub pożyczek, celów, na jakie zostały udzielone, i sposobu 

zabezpieczenia ich spłaty, 

--   depozytowych, 

--   udostępniania skrytek sejfowych, 

–  nabytych przez dany podmiot, za pośrednictwem banków, akcji Skarbu Państwa lub 

obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi, 

–  obrotu przez dany podmiot wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub 

innymi papierami wartościowymi 

–  w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, postępowaniem 

zabezpieczającym oraz wykonywaniem innych czynności wynikających z 

ustawowych zadań tych organów. 

w)   krajowego administratora, o którym mowa w art. 3 pkt 22 rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiającego rejestr Unii zgodnie z 

dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 

280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającego 
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rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. Urz. UE L 122 z 

03.05.2013, str. 1), w zakresie swoich kompetencji, 

wa)   Rzecznika Finansowego, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 

Finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 892 i 1823 oraz z 2017 r. poz. 245 i 819) w 

zakresie niezbędnym do realizacji przez niego ustawowych zadań; 

x)   Komisji Nadzoru Finansowego w przypadku otrzymania wniosku o przekazanie 

informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań w zakresie 

sprawowanego nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz w sprawach związanych z 

wykonywaniem tego nadzoru, pochodzącego od organu nadzoru nad rynkiem 

kapitałowym z siedzibą w państwie członkowskim, albo od organu nadzoru nad 

rynkiem kapitałowym z siedzibą w innym państwie, jeżeli Komisja Nadzoru 

Finansowego zawarła z tym organem porozumienie, o którym mowa w art. 20 ust. 2 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1480), 

y)   lustratorów związków rewizyjnych zrzeszających banki spółdzielcze na podstawie 

umowy zawartej z bankiem spółdzielczym, 

z)   Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w trybie i na zasadach określonych w 

art. 34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60, 768 

i 1321), 

za)  
(36)

 Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego 

zapobieżenia przestępstwom lub wykrycia ich sprawców i uzyskania dowodów, a 

także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych 

pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie 

określonych w art. 11p ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach 

sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 

491, z późn. zm.); 

3)   Narodowemu Bankowi Polskiemu, w związku z wykonywaniem kontroli oraz 

zbieraniem danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz 

międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, a także innym bankom uprawnionym do 

pośredniczenia w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę 
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oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 

lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679). 

2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez banki organom podatkowym, organom 

Krajowej Administracji Skarbowej oraz powiernikowi i jego zastępcy w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1771), regulują odrębne ustawy. 

2a. Banki, na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są obowiązane do 

sporządzania i przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków bankowych 

płatników składek oraz przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy 

tych rachunków. 

2b. Banki, na pisemne żądanie organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia 

społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku, są 

obowiązane do sporządzania i przekazywania danych umożliwiających identyfikację 

współposiadacza (współposiadaczy) rachunku wspólnego, na który zostały przekazane 

świadczenia lub uposażenia za okres po śmierci świadczeniobiorcy. 

3. Banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, organy państwowe 

i osoby, którym ujawniono wiadomości stanowiące tajemnicę bankową, są obowiązane 

wykorzystać te wiadomości wyłącznie w granicach upoważnienia określonego w ust. 1. 

4. Banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje 

upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania: 

1)    bankom - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim 

informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w 

związku ze stosowaniem metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których 

mowa w części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013; 

2)   innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - informacji 

stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w 

związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i 

poręczeń; 

3)   instytucjom kredytowym - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie 

niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; 

4)    instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o kredycie konsumenckim - na zasadzie wzajemności, informacji 
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stanowiących odpowiednio tajemnicę bankową oraz informacje udostępnione przez 

instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w zakresie niezbędnym do oceny zdolności 

kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 tej ustawy, i analizy ryzyka 

kredytowego. 

4a. Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać, z zastrzeżeniem ust. 4a
1
 i 4a

2
, 

biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 

r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1015 i 1188, z 2015 r. poz. 396, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 819 i 

933) dane w drodze teletransmisji. 

4a
1
. Udostępnianie danych na podstawie ust. 4a może nastąpić, jeżeli wierzyciel występujący 

o udostępnienie tych danych uzyskał pisemne upoważnienie osoby, której dotyczą te dane. 

Upoważnienie określa zakres danych przeznaczonych do udostępnienia. 

4a
2
. Sposób udostępniania danych określa umowa o współpracy między instytucją utworzoną 

na podstawie ust. 4 a biurem informacji gospodarczej. Umowa zawiera wzór 

upoważnienia, o którym mowa w ust. 4a
1
. 

4b. Banki mogą udostępniać biurom, o których mowa w ust. 4a, dane o zobowiązaniach 

powstałych z tytułu umów związanych z dokonywaniem czynności bankowych, jeżeli 

umowy te zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych biur. 

4c. Klauzule, o których mowa w ust. 4b, zawierają informacje o warunkach, na jakich banki 

przekazują dane, o których mowa w art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy, o której mowa w 

ust. 4a. 

4d. Instytucje, utworzone zgodnie z ust. 4, mogą udostępniać instytucjom finansowym, 

będącym podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z 

tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych, jeżeli umowy te 

zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych instytucji 

finansowych. 

4e. Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać instytucjom pożyczkowym i 

podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim, informacje stanowiące tajemnicę bankową pod warunkiem wyrażenia 

pisemnej zgody na przekazanie tych informacji przez osobę, której one dotyczą. 

4f. Zgoda konsumenta może być także wyrażona w postaci elektronicznej. W takim 

przypadku instytucja pożyczkowa lub podmiot, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 



- 45 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, obowiązane są do utrwalania wyrażonej w ten 

sposób zgody na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

4g. Przed udostępnieniem informacji na podstawie ust. 4e instytucje utworzone na podstawie 

ust. 4 sprawdzają, czy konsument wyraził zgodę na udostępnienie tych informacji, w 

formie, o której mowa w ust. 4e lub 4f. 

4h. Wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie ust. 4 a instytucjami 

pożyczkowymi i podmiotami, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

kredycie konsumenckim, podlegają dane umożliwiające identyfikację konsumenta, w tym 

jego dane teleadresowe, oraz dane dotyczące zobowiązania konsumenta. 

4i. Banki i instytucje, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, obowiązane są do informowania 

instytucji utworzonych na podstawie ust. 4 o całkowitej spłacie zobowiązań, ich 

wygaśnięciu, stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania, korekcie jego wysokości oraz o 

nowo powstałych zobowiązaniach i ich aktualizacji, w terminie 7 dni od wystąpienia 

okoliczności uzasadniających przekazanie informacji. Instytucja utworzona na podstawie 

ust. 4 obowiązana jest wprowadzić informacje, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, do zbioru, w którym są one przetwarzane, w terminie nie dłuższym niż 7 

dni od dnia ich otrzymania. 

5. Bank ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej i 

wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem. 

6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy 

bankowej przez osoby i instytucje upoważnione przez ustawę do żądania od banków 

udzielania informacji stanowiących tajemnicę bankową. 

7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji 

Nadzoru Finansowego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych 

podlegających wymianie, o których mowa w ust. 4h, uwzględniając właściwą ochronę 

praw osób, których informacje dotyczą, oraz zapewnienie możliwości dokonania oceny 

zdolności kredytowej konsumenta i analizy ryzyka kredytowego. 
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USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 

oraz z 2018 r. poz. 130) 

Art. 60. 

Województwo nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych wojewódzkich osób 

prawnych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Inne wojewódzkie osoby prawne nie 

ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania województwa. 

 

<Art. 60a. 

1. Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem województwa jest 

zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z 

przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona. 

2. Ochrona mienia obejmuje w szczególności możliwość korzystania ze środków 

technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) na terenie 

nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących mienie województwa a 

także na terenie wokół takich nieruchomości i obiektów budowlanych.  

3. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz 

obiektów socjalnych.  

4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla 

których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od 

dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

5. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4, uzyskane w wyniku monitoringu 

nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem 

sytuacji w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. Nieruchomości i obiekty budowlane objęte monitoringiem oznacza się w sposób 

widoczny i czytelny informacją o monitoringu, w szczególności za pomocą 

odpowiednich znaków. 

7. Monitoring, w ramach którego dochodzi do przetwarzania danych osobowych, 

wymaga stosowania środków zabezpieczających przetwarzanie tych danych, w 

szczególności uniemożliwiających ich utratę lub bezprawne rozpowszechnienie, a 

także uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.> 
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USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 

oraz z 2018 r. poz. 130) 

Art. 4a. 

1. Wydanie rozporządzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1, wymaga zasięgnięcia przez 

ministra właściwego do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanych rad gmin, 

poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami, a w 

przypadku zmian granic gmin naruszających granice powiatów lub województw - 

dodatkowo opinii odpowiednich rad powiatów lub sejmików województw, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Konsultacje z mieszkańcami w sprawach zmiany granic gmin lub granic miasta polegającej 

na wyłączeniu obszaru lub części obszaru jednostki pomocniczej gminy i jego włączeniu 

do sąsiedniej jednostki pomocniczej tej gminy lub do sąsiedniej gminy mogą zostać 

ograniczone do: 

1)   mieszkańców jednostki pomocniczej gminy objętych zmianą - przez odpowiednie 

rady gmin; 

2)   mieszkańców gmin objętych zmianą naruszającą granice powiatów lub województw - 

przez odpowiednie rady powiatów lub sejmiki województw. 

3. W przypadku niewyrażenia opinii, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia 

otrzymania wystąpienia o opinię, wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za spełniony. 

4. W przypadku przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie utworzenia, połączenia, 

podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy, o którym mowa w art. 4c, 

konsultacji z mieszkańcami, o których mowa w ust. 1 i 2, nie przeprowadza się. 

 

<Art. 4b. 

1. Powiat w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz 

ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej może stosować środki techniczne 

umożliwiające rejestrację obrazu (monitoring) w obszarze przestrzeni publicznej, za 

zgodą zarządzającego tym obszarem lub podmiotu posiadającego tytuł prawny do 

tego obszaru lub na terenie nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących 

mienie powiatu lub jednostek organizacyjnych powiatu, a także na terenie wokół 

takich nieruchomości i obiektów budowlanych, jeżeli jest to konieczne do 

zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli lub ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. 
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2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz 

obiektów socjalnych.  

3. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla 

których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od 

dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, uzyskane w wyniku monitoringu 

nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem 

sytuacji w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Nieruchomości i obiekty budowlane objęte monitoringiem oznacza się w sposób 

widoczny i czytelny informacją o monitoringu, w szczególności za pomocą 

odpowiednich znaków. 

6. Monitoring, w ramach którego dochodzi do przetwarzania danych osobowych, 

wymaga stosowania środków zabezpieczających przetwarzanie tych danych, w 

szczególności uniemożliwiających ich utratę lub bezprawne rozpowszechnienie, a 

także uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.> 

 

Art. 50. 

<1.>Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest 

zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z 

przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona. 

<2. Ochrona mienia obejmuje w szczególności monitoring na terenie nieruchomości i w 

obiektach budowlanych stanowiących mienie powiatu i na terenie wokół takich 

nieruchomości i obiektów budowlanych. Przepisy art. 4b ust. 2–6 stosuje się 

odpowiednio.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575 oraz z 2018 r. poz. 5 i 

369) 

Art. 53f. 

[1. W celu prowadzenia prac poszukiwawczych oraz identyfikacji tożsamości osób, o których 

mowa w art. 53b, w Instytucie Pamięci tworzy się Bazę Materiału Genetycznego, zwaną 
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dalej "Bazą", której administratorem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Prezes Instytutu Pamięci.] 

<1. W celu prowadzenia prac poszukiwawczych oraz identyfikacji tożsamości osób, o 

których mowa w art. 53b, w Instytucie Pamięci tworzy się Bazę Materiału 

Genetycznego, zwaną dalej „Bazą”, której administratorem jest Prezes Instytutu 

Pamięci.> 

2. Baza obejmuje: 

1)   dane i informacje o osobach, których krewni stracili życie wskutek walki z 

narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek 

etnicznych w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r. i miejsce ich 

pochowania nie jest znane: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  adres do korespondencji, 

c)  oznaczenie materiału genetycznego i miejsce jego przechowywania, 

d)  określenie stopnia pokrewieństwa z krewnym, jego imię i nazwisko, datę urodzenia 

i imię ojca oraz stopień wojskowy, 

e)  wskazanie okoliczności mogących służyć odnalezieniu miejsca pochowania i 

ustaleniu tożsamości, w szczególności dotyczących aresztowania, miejsc osadzenia 

oraz organów bezpieczeństwa państwa i ich funkcjonariuszy prowadzących 

postępowania w sprawach krewnego; 

2)   dane i informacje o zwłokach, szczątkach lub prochach ludzkich, o których mowa w 

art. 53b: 

a)  miejsce odkrycia zwłok, szczątków lub prochów ludzkich, oznaczenie materiału 

genetycznego z ekshumowanych zwłok, szczątków lub prochów ludzkich oraz miejsce 

jego przechowywania, 

b)  miejsce pochowania zwłok, szczątków lub prochów ludzkich, w tym lokalizację 

cmentarza i grobu (kwatera, rząd, numer w rzędzie); 

3)   wyniki badań genetycznych. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1, mogą zgłaszać wnioski o zarejestrowanie w Bazie 

swoich danych oraz przekazać swój materiał genetyczny. 

4. Prezes Instytutu Pamięci dokonuje weryfikacji danych i informacji o osobach, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1, nie rzadziej niż co 10 lat od ich zarejestrowania w Bazie pod kątem 

celowości dalszego ich przetwarzania lub wykorzystywania. 



- 50 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

5. Usunięcie danych i informacji o osobach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, następuje na 

wniosek tych osób. W przypadku usunięcia danych i informacji z Bazy materiał 

genetyczny przekazany przez te osoby podlega zniszczeniu. 

6. Usunięcia danych i informacji o osobach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, oraz zniszczenia 

materiału genetycznego przekazanego przez te osoby dokonuje się również, gdy w 

wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 4, stwierdzono niecelowość dalszego 

przetwarzania lub wykorzystywania tych danych lub informacji, informując o tym fakcie 

te osoby. 

7. Usunięcia danych i informacji o osobach oraz zniszczenia materiału genetycznego 

dokonuje komisja powołana przez Prezesa Instytutu Pamięci, sporządzając z tych 

czynności protokół. 

8. Informacje objęte Bazą, z wyjątkiem informacji dotyczących miejsca odkrycia zwłok, 

szczątków lub prochów ludzkich oraz miejsca pochowania zwłok, szczątków lub prochów 

ludzkich, w tym lokalizacji cmentarza i grobu (kwatera, rząd, numer w rzędzie), nie 

podlegają udostępnieniu osobom trzecim. 

9. Pobieranie i przechowywanie materiału genetycznego oraz prowadzenie badań 

porównawczych materiału genetycznego pobranego z ekshumowanych zwłok, szczątków 

lub prochów ludzkich z materiałem genetycznym znajdującym się w Bazie, Instytut 

Pamięci zleca: 

1)   grupie uczelni medycznych lub 

2)   grupie uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk 

medycznych, lub 

3)   grupie innych podmiotów uprawnionych do prowadzenia badań porównawczych 

materiału genetycznego na podstawie odrębnych przepisów, lub 

4)   grupie składającej się z uczelni i podmiotów wymienionych w pkt 1-3 - powołanej na 

podstawie umowy do realizacji tych zadań. 

10. Zmiany w składzie grupy, o której mowa w ust. 9, wymagają uzyskania zgody Prezesa 

Instytutu Pamięci. 

Art. 53h. 

1. Podmiot będący administratorem bazy materiału genetycznego lub bazy materiału 

biologicznego przechowywanego w celu identyfikacji tożsamości osób, o których mowa 

w art. 53b, przekazuje do Bazy informacje o posiadanych próbkach materiału 
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genetycznego lub biologicznego oraz dotyczące ich dane i informacje określone w art. 53f 

ust. 2. 

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do aktualizacji przekazanych danych i 

informacji w okresach trzymiesięcznych. 

[3. W przypadku wykreślenia bazy, o której mowa w ust. 1, z rejestru zbiorów danych 

osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 

podmiot będący administratorem tej bazy przekazuje do Instytutu Pamięci informacje i 

dane, o których mowa w ust. 1, oraz posiadane próbki materiału genetycznego i 

biologicznego.] 

<3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, przekazuje do Instytutu Pamięci informacje i 

dane, o których mowa w ust. 1, oraz posiadane próbki materiału genetycznego i 

biologicznego w przypadku zakończenia działalności związanej z identyfikacją 

tożsamości osób, o których mowa w art. 53b.> 

 

[Art. 71. 

W działalności Instytutu Pamięci określonej w art. 1, z wyjątkiem prowadzenia Bazy, o której 

mowa w art. 53f, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych.] 

<Art. 71. 

W działalności Instytutu Pamięci określonej w art. 1, przepisy rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) stosuje się do 

prowadzenia Bazy.> 

 

 

USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 i 650) 

 

Art. 6aa. 

1. Agencja prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, w systemie 

teleinformatycznym. 
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2. W systemie teleinformatycznym gromadzi się i przetwarza dane zarejestrowane w tym 

systemie, w szczególności dane dotyczące usług rozwojowych oraz podmiotów 

świadczących te usługi, dla celów rejestracji podmiotów w systemie teleinformatycznym 

oraz jego ewaluacji, a także kontroli, monitorowania oraz oceny usług świadczonych 

przez te podmioty. 

3. W przypadku usług rozwojowych w systemie teleinformatycznym są przetwarzane także 

dane osobowe odbiorców i uczestników tych usług, zgodnie z zakresem danych 

określonym w załącznikach I i II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 

Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 

z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), a także dane osobowe innych użytkowników systemu 

teleinformatycznego, które są niezbędne do kontroli, monitorowania i oceny tych usług 

oraz ewaluacji systemu teleinformatycznego, a także zarządzania, ewaluacji, kontroli, 

sprawozdawczości i monitorowania wykorzystania i rozliczania środków publicznych 

przeznaczonych na zakup usług rozwojowych. 

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 i 3, z wyłączeniem danych osobowych odbiorców 

i uczestników usług, obejmują dane: 

1)   podmiotu będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą: 

a)  imiona i nazwisko, 

b)  dane teleadresowe, 

c)  numer identyfikacji podatkowej, 

d)  numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON); 

2)   osób upoważnionych do kontaktowania się w imieniu podmiotów świadczących 

usługi rozwojowe: 

a)  imiona i nazwisko, 

b)  dane teleadresowe, 

c)  miejsce zatrudnienia; 

3)   personelu podmiotów świadczących usługi rozwojowe i ich współpracowników: 

a)  imiona i nazwisko, 

b)  dane teleadresowe, 

c)  numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(PESEL), 
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d)  w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - nazwę, serię i numer dokumentu 

stwierdzającego tożsamość, 

e)  wykształcenie, 

f)  miejsce zatrudnienia, 

g)  przebieg pracy zawodowej; 

4)   osób uprawnionych do obsługi konta w systemie teleinformatycznym: 

a)  imiona i nazwisko, 

b)  dane teleadresowe, 

c)  numer PESEL, 

d)  w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - nazwę, serię i numer dokumentu 

stwierdzającego tożsamość, 

e)  miejsce zatrudnienia; 

5)   innych użytkowników systemu teleinformatycznego, o których mowa w ust. 3: 

a)  imiona i nazwisko, 

b)  dane teleadresowe, 

c)  numer PESEL, 

d)  w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - nazwę, serię i numer dokumentu 

stwierdzającego tożsamość, 

e)  miejsce zatrudnienia. 

[5. Agencja pełni funkcję administratora danych osobowych, o których mowa w ust. 2 i 3, i 

może je przetwarzać po dokonaniu zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu 

Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych.] 

<5. Agencja pełni funkcję administratora danych, o których mowa w ust. 2 i 3.> 

6. Dane, o których mowa w ust. 3, mogą być udostępniane instytucjom zarządzającym 

programami operacyjnymi w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy 

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

7. Dane: 

1)   identyfikujące podmiot wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, 

2)   dotyczące usług rozwojowych świadczonych przez podmiot wpisany do rejestru, o 

którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8 

- są jawne i są udostępniane przez Agencję na jej stronie internetowej. 
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8. Dane, o których mowa w ust. 2 i 3, z wyłączeniem danych osobowych odbiorców i 

uczestników usług, mogą być przechowywane w systemie teleinformatycznym przez 

okres do 10 lat od dnia dokonania ostatniej czynności w tym systemie. 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym 

psychologów (Dz. U. poz. 763 i 1798 oraz z 2009 r. poz. 120 i 753) 

 

Art. 13. 

1. Psycholog poinformuje klienta o celu postępowania, jego przebiegu, wynikach i sposobie 

ich udostępniania oraz powinien uzyskać akceptację planowanych czynności. 

[2. Jeżeli wyniki badań mają służyć nie tylko do informacji klienta, stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z 2000 

r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474 i Nr 

49, poz. 509).] 

<2. Jeżeli wyniki badań mają służyć nie tylko do informacji klienta, stosuje się przepisy 

o ochronie danych osobowych.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 23, z późn. zm.) 

Art. 175a. 

§ 1. Minister Sprawiedliwości przetwarza dane osobowe: 

1)   sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz asesorów sądowych, 

2)    referendarzy sądowych, asystentów sędziów, dyrektorów sądów oraz ich zastępców, 

kuratorów zawodowych, urzędników oraz innych pracowników sądów, 

3)   biegłych sądowych, lekarzy sądowych, mediatorów oraz ławników, 

4)   kandydatów na stanowiska wymienione w pkt 1 i 2 

- w zakresie niezbędnym do prawidłowego realizowania obowiązków i praw pracodawcy 

wynikających ze stosunku pracy albo innych stosunków służbowych lub realizacji 

zadań z zakresu nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów. 
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[§ 2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 1, przepis art. 43 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

922) stosuje się odpowiednio.] 

§ 3. Minister Sprawiedliwości wymienia dane dotyczące sędziów w stanie spoczynku, w 

zakresie określonym w art. 68a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji 

dotyczących Zabezpieczenia Społecznego, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym 

wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm.), za 

pośrednictwem punktu kontaktowego prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych. 

Art. 175c. 

§ 1. Minister Sprawiedliwości jest administratorem systemu służącego do przetwarzania 

danych osobowych uzyskanych z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 

213 § 1a Kodeksu postępowania karnego. [Do przetwarzania danych osobowych nie 

stosuje się przepisu art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych.] 

§ 2. Minister Sprawiedliwości przetwarza dane osób uzyskane z systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 213 § 1a Kodeksu postępowania karnego, 

wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, o którym mowa w § 1. 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1952 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650 i 730) 

 

Art. 23. 

1. Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na 

wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna 

faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, rodziny zastępczej niezawodowej, 

osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do 

reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na 
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których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i 

opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny. 

2. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby, o której mowa w ust. 1. 

2a. Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w 

nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. 

3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące: 

1)    osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę 

urodzenia, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer 

PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu 

potwierdzającego tożsamość oraz, o ile je posiada - adres poczty elektronicznej i 

numer telefonu; 

2)   dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, o której mowa w ust. 1, w tym: imię, 

nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano 

numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

3a. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 mogą być składane drogą 

elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra 

właściwego do spraw rodziny lub systemu teleinformatycznego wskazanego w informacji 

zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra 

właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji. 

3b. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 składane w postaci elektronicznej 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP. W przypadku gdy wniosek i załączniki składane są z 

wykorzystaniem systemu, o którym mowa w ust. 6a, w systemie tym może być 

zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych 

danych w postaci elektronicznej. 

3c. Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne nie może złożyć w formie dokumentu 

elektronicznego zaświadczenia wymaganego dla potwierdzenia faktów lub stanu 

prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w postępowaniu w sprawie o świadczenia 
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rodzinne, osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne może złożyć elektroniczną kopię 

takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej w sposób określony w ust. 3b. 

3d. W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej, po wpisaniu do formularza 

wniosku numerów PESEL wnioskodawcy i członków jego rodziny, formularz wniosku 

może być uzupełniony o dane zgromadzone w rejestrze PESEL w zakresie imion, 

nazwiska, miejsca urodzenia, daty urodzenia, stanu cywilnego, obywatelstwa i płci 

wnioskodawcy i członków jego rodziny. 

3e. Wniosku nie uzupełnia się o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, jeżeli w oparciu o 

dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego nie można stwierdzić stopnia 

pokrewieństwa pomiędzy osobą występującą o przyznanie świadczeń rodzinnych a 

członkami jej rodziny. 

3f. W przypadku niezgodności ze stanem faktycznym danych uzupełnionych z rejestru 

PESEL zawartych w formularzu wniosku osoba występująca o przyznanie świadczeń 

rodzinnych wskazuje w formularzu wniosku poprawne dane. 

4. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 

1)   zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż 

dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 

zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka 

rodziny; 

2)   zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny 

rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym 

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje 

odpowiednio o: 

a)  formie opłacanego podatku, 

b)  wysokości przychodu, 

c)  stawce podatku, 

d)  wysokości opłaconego podatku 

- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; 

3)   zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do 

świadczeń rodzinnych: 
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a)  prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub 

zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym 

postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, 

b)  prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację, 

c)  orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, 

d)   oświadczenie o uczęszczaniu dziecka lub osoby uczącej się do szkoły lub szkoły 

wyższej, 

e)  zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o okresie, na który został udzielony 

urlop wychowawczy, oraz o okresach zatrudnienia, 

f)  inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia 

wysokości świadczenia rodzinnego będącego przedmiotem wniosku. 

4a. (uchylony). 

4aa. 
(27)

 Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się lub pobierającej świadczenie 

pielęgnacyjne wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki, o której mowa w art. 

17 ust. 1, organ właściwy oraz wojewoda mogą zwrócić się do kierownika ośrodka 

pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym 

mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1769), w celu weryfikacji tych wątpliwości. 

4b. 
(28)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 4aa, organ właściwy oraz wojewoda mogą 

wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji o okolicznościach 

dotyczących sprawowania opieki, o której mowa w art. 17 ust. 1, jeżeli okoliczności te 

zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej 

wniosku o udzielenie informacji. 

4c. Przepis ust. 4b stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy: 

1)   organ właściwy upoważnił do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń 

rodzinnych kierownika ośrodka pomocy społecznej lub kierownika innej jednostki 

organizacyjnej gminy, lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy 

społecznej, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy; 

2)   
(29)

 wojewoda upoważnił do załatwiania w jego imieniu spraw dotyczących realizacji 

świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

pracownika urzędu wojewódzkiego. 
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4d. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenia rodzinne 

należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość. 

4e. Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, organ właściwy zwraca się do 

kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu 

środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, w celu weryfikacji okoliczności dotyczących sprawowania opieki, o której 

mowa w art. 16a ust. 1. 

4f. Aktualizację wywiadu, o którym mowa w ust. 4e, przeprowadza się po upływie 6 

miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który ustalone zostało prawo do specjalnego zasiłku 

opiekuńczego, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją 

wątpliwości co do sprawowania opieki, o której mowa w art. 16a ust. 1. 

4g. Przepisy ust. 4e i 4f stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy organ właściwy upoważnił 

do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych kierownika ośrodka 

pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, lub inną osobę na wniosek 

kierownika ośrodka pomocy społecznej, lub innej jednostki organizacyjnej gminy. 

5. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz szczegółowy zakres 

informacji, jakie mają być zawarte: 

1)   we wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, 

2)   w oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym 

oświadczeniach o dochodach członków rodziny oraz zaświadczeniu, o którym mowa 

w ust. 4 pkt 2 

- kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania w 

sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz dokumentacji niezbędnej do 

sprawnej realizacji, również drogą elektroniczną, zadań w zakresie świadczeń 

rodzinnych. 

5a. Ilekroć w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych jest wymagane 

potwierdzenie następujących okoliczności: 

1)   uczęszczanie dziecka lub osoby uczącej się do szkoły lub szkoły wyższej, 

2)   wysokość dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub 

członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w tym 

dochodów, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 

3)   wielkość gospodarstwa rolnego, 
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4)   nieponoszenie opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej 

całodobowe utrzymanie, 

5)   termin i okres, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy, oraz 

okresy zatrudnienia, 

6)   niekorzystanie z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym 

ośrodku szkolno-wychowawczym 

- osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia rodzinnego przedkłada zaświadczenie 

albo oświadczenie. 

5b. (uchylony). 

5c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5a, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

5d. Minister właściwy do spraw rodziny może określić oraz zamieścić na swojej stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej wzory: 

1)   wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych; 

2)   oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym 

oświadczeń o dochodach członków rodziny oraz zaświadczenia, o którym mowa w 

ust. 4 pkt 2. 

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   opis systemów teleinformatycznych stosowanych w urzędach administracji publicznej 

realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, zawierający strukturę 

systemu, wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres komunikacji 

między elementami struktury systemu, w tym zestawienie struktur dokumentów 

elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, 

o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

2)   wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju systemu, 

3)   sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem 

systemu 
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- mając na uwadze zapewnienie spójności systemów teleinformatycznych stosowanych w 

urzędach administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń 

rodzinnych, w szczególności w zakresie jednorodności zakresu i rodzaju danych, która 

umożliwi ich scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie zgodności z 

minimalnymi wymogami i sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, 

określonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

6a. Minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany do utworzenia i prowadzenia 

systemu teleinformatycznego umożliwiającego ubieganie się o świadczenia rodzinne 

drogą elektroniczną oraz zapewnienia funkcjonowania tego systemu. Uwierzytelnianie 

użytkowników w systemie teleinformatycznym wymaga użycia profilu zaufanego ePUAP, 

danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego 

lub innych technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie. 

7. 
(30)

 Organy właściwe do realizacji ustawy używają oprogramowania, które jest zgodne z 

wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 6. Wojewoda 

realizuje ustawę za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego nieodpłatnie 

przez ministra właściwego do spraw rodziny. 

8. 
(31)

 Minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany utworzyć rejestr centralny 

obejmujący następujące informacje gromadzone na podstawie przepisów ustawy przez 

organy właściwe i wojewodów podczas realizacji zadań w zakresie świadczeń 

rodzinnych: 

1)   dane dotyczące osób pobierających świadczenia rodzinne, osób ubiegających się o 

świadczenia rodzinne oraz członków ich rodzin: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  datę urodzenia, 

c)  adres miejsca zamieszkania lub pobytu, 

d)  miejsce zamieszkania lub pobytu, 

e)  numer PESEL, 

f)  numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie 

posiadają numeru PESEL, 

g)  stan cywilny, 

h)  obywatelstwo, 

i)  stopień pokrewieństwa z członkami rodziny, 
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j)  informacje o uczęszczaniu dziecka lub osoby uczącej się do szkół i placówek 

oświatowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 

r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927 i 1984 oraz z 2017 

r. poz. 60, 777, 949 i 1428), okresie uczęszczania, typie lub rodzaju instytucji oraz 

nazwie i adresie siedziby instytucji, do której dziecko lub osoba ucząca się 

uczęszcza, 

ja)  orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 

jb)   informacje o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, 

jc)   informacje o rozliczaniu się z podatku dochodowego od osób fizycznych, 

jd)   informacje o uczęszczaniu dziecka lub osoby uczącej się do szkoły wyższej, 

okresie uczęszczania oraz nazwie i adresie siedziby szkoły wyższej, do której 

dziecko lub osoba ucząca się uczęszcza, 

k)  liczbę, rodzaj i wysokość wypłaconych świadczeń, 

l)  płeć, 

m)  dochody, 

n)  organ, do którego złożono wniosek, rodzaj wnioskowanego świadczenia oraz datę 

złożenia wniosku, 

o)  organ, który przyznał świadczenie, datę wydania decyzji przyznającej świadczenie 

oraz numer tej decyzji, 

p)  okres, na który świadczenie zostało przyznane; 

2)   wartości udzielonych świadczeń. 

[9.  Informacje, o których mowa w ust. 8, mogą być przetwarzane przez ministra właściwego 

do spraw rodziny i wojewodę w celu monitorowania realizacji świadczeń rodzinnych oraz 

w celu umożliwienia organom właściwym i wojewodą weryfikacji prawa do świadczeń 

rodzinnych oraz przez podmioty wymienione w ust. 10 w celu, w którym informacje te 

zostały im udostępnione, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Organy właściwe i 

wojewodowie przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując oprogramowanie, o 

którym mowa w ust. 7.] 

<9. Informacje, o których mowa w ust. 8, mogą być przetwarzane przez ministra 

właściwego do spraw rodziny i wojewodę w celu monitorowania realizacji świadczeń 

rodzinnych oraz w celu umożliwienia organom właściwym i wojewodzie weryfikacji 

prawa do świadczeń rodzinnych oraz przez podmioty wymienione w ust. 10 w celu, 
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w którym informacje te zostały im udostępnione, na zasadach określonych w 

przepisach o ochronie danych osobowych. Organy właściwe i wojewoda przekazują 

dane do rejestru centralnego, wykorzystując oprogramowanie, o którym mowa w 

ust. 7.> 

10. Informacje zawarte w rejestrze centralnym, o którym mowa w ust. 8, udostępnia się, w 

zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań ustawowych, następującym podmiotom: 

1)   
(33)

 organowi właściwemu i wojewodzie - w celu weryfikacji danych dotyczących 

osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, osób pobierających świadczenia 

rodzinne oraz członków ich rodzin; 

2)   organowi właściwemu dłużnika, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 

września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 

489, 624, 777, 952 i 1428), i organowi właściwemu wierzyciela, o którym mowa w 

art. 2 pkt 10 tej ustawy - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających 

się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, osób pobierających świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego i członków ich rodzin oraz danych dotyczących dłużników 

alimentacyjnych; 

3)   jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej prowadzonym przez jednostki 

samorządu terytorialnego - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających 

się o świadczenia z pomocy społecznej, osób pobierających świadczenia z pomocy 

społecznej oraz członków ich rodzin; 

4)   powiatowym i wojewódzkim zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności - w 

celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności i osób posiadających orzeczenie 

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności; 

5)   
(34)

 organowi właściwemu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 

2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195, z późn. zm.), i 

wojewodzie - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o 

świadczenie wychowawcze, osób pobierających świadczenie wychowawcze oraz 

członków ich rodzin. 

10a. 
(35)

 Organy właściwe i wojewodowie, wykorzystując systemy teleinformatyczne, o 

których mowa w ust. 7, przekazują do rejestru centralnego, o którym mowa w ust. 8, 

również adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku o ustalenie prawa do 

świadczeń rodzinnych. 
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10b. Minister właściwy do spraw rodziny może przetwarzać dane w zakresie adresu poczty 

elektronicznej wskazanego we wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w 

celu przekazywania informacji związanych z uprawnieniami dla rodzin. Przepisy ust. 11 i 

13 stosuje się odpowiednio. 

11. Minister właściwy do spraw rodziny przechowuje informacje w rejestrze centralnym, o 

którym mowa w ust. 8, przez okres 10 lat od dnia zaprzestania udzielania świadczeń, z 

wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane, które 

przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia 

stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 

bez rozpatrzenia. 

12. Podmioty wymienione w ust. 10 przechowują informacje, o których mowa w ust. 8, przez 

okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestru centralnego, o którym mowa w ust. 8, z 

wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane albo 

którym wydane zostało orzeczenie o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub o 

odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, które przechowuje się przez okres 1 roku 

od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia albo wydania orzeczenia stała się 

ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia albo o 

wydanie orzeczenia bez rozpatrzenia. 

13. Informacje, o których mowa w ust. 8, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów 

przechowywania, o których mowa w ust. 11 i 12. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z późn. zm.) 

 

Art. 286b. 

1. Komisja współpracuje z organami nadzoru państw członkowskich w zakresie niezbędnym 

do prawidłowego wykonywania zadań w zakresie nadzoru nad podmiotami 

wykonującymi działalność zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w 

tym związanych z przypadkami naruszenia prawa. 

2. Komisja udostępnia organom nadzoru państw członkowskich, Europejskiemu Urzędowi 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejskiej Radzie ds. Ryzyka 
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Systemowego informacje uzyskane na podstawie art. 222c ust. 1 i 2 odnoszące się do 

podlegających nadzorowi Komisji podmiotów zarządzających alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi oraz informacje przedstawiane przez te podmioty przy 

ubieganiu się o uzyskanie zezwoleń Komisji. 

3. Komisja przekazuje organom nadzoru państw członkowskich, Europejskiemu Urzędowi 

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejskiej Radzie ds. Ryzyka 

Systemowego, z uwzględnieniem art. 116 rozporządzenia 231/2013, informacje o 

działalności wszystkich lub poszczególnych podlegających nadzorowi Komisji 

podmiotów zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w przypadku 

gdy działalność ta ma znaczenie dla stabilności instytucji finansowych o znaczeniu 

systemowym oraz prawidłowego funkcjonowania rynków w państwach członkowskich, 

na których podlegający nadzorowi Komisji podmiot zarządzający alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi prowadzi działalność. 

4. W przypadku uzyskania informacji, że podmiot zarządzający alternatywnym funduszem 

inwestycyjnym podlegający nadzorowi organu nadzoru w państwie członkowskim lub 

alternatywny fundusz inwestycyjny zarządzany przez taki podmiot może stać się źródłem 

poważnego ryzyka kontrahenta dla instytucji kredytowej lub innej instytucji o znaczeniu 

systemowym w państwach członkowskich, Komisja niezwłocznie przekazuje informacje 

bezpośrednio zainteresowanemu organowi nadzoru państwa członkowskiego oraz 

Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejskiej 

Radzie ds. Ryzyka Systemowego. 

5. Komisja może zwrócić się z wnioskiem do właściwych organów nadzoru państw 

członkowskich o udzielenie informacji i wyjaśnień niezbędnych do wykonywania nadzoru 

nad podmiotami wykonującymi działalność zarządzania alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi. 

6. Na zapytanie właściwych organów nadzoru państwa członkowskiego Komisja 

niezwłocznie udziela informacji i wyjaśnień w zakresie niezbędnym do wykonywania 

przez te organy nadzoru w zakresie wynikającym z przepisów prawa wspólnotowego 

regulujących działalność zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 

7. W razie uzasadnionego podejrzenia, że podmiot niepodlegający nadzorowi Komisji 

prowadzi na terytorium państwa członkowskiego działania sprzeczne z przepisami prawa 

wspólnotowego regulującego działalność zarządzania alternatywnymi funduszami 
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inwestycyjnymi, Komisja informuje o tym właściwe organy nadzoru państwa 

członkowskiego oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. 

8. W przypadku otrzymania od właściwych organów nadzoru państwa członkowskiego 

informacji, że podmiot niepodlegający nadzorowi tych organów prowadzi na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej działania sprzeczne z przepisami prawa wspólnotowego 

regulującego działalność zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, 

Komisja podejmuje stosowne działania oraz informuje organy, które przekazały 

informację, oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o wynikach 

tych działań. 

9. Komisja może zwrócić się z wnioskiem do właściwych organów nadzoru państwa 

członkowskiego o podjęcie współpracy w zakresie działalności nadzorczej nad 

podmiotami wykonującymi działalność zarządzania alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi. 

10. Komisja może wystąpić z wnioskiem o dopuszczenie pracowników urzędu Komisji do 

udziału w postępowaniu wszczętym przez właściwe organy nadzoru państwa 

członkowskiego wskutek wniosku Komisji, o którym mowa w ust. 9, a jeżeli czynności na 

terytorium tego państwa są wykonywane w toku kontroli lub w postępowaniu 

wyjaśniającym prowadzonych przez Komisję - umożliwić udział w czynnościach 

pracowników tych organów. 

11. Komisja może powiadomić Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o 

sytuacjach, w których wniosek, o którym mowa w ust. 5, 9 i 10, nie został rozpatrzony 

niezwłocznie lub został odrzucony. 

12. W przypadku otrzymania od właściwych organów nadzoru państwa członkowskiego, w 

ramach ich uprawnień, wniosku o podjęcie współpracy w zakresie działalności nadzorczej 

nad podmiotami wykonującymi działalność zarządzania alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi, Komisja może: 

1)   przeprowadzić kontrolę lub postępowanie wyjaśniające - w takim przypadku Komisja 

może umożliwić udział pracowników właściwych organów nadzoru państwa 

członkowskiego w czynnościach podejmowanych w takich postępowaniach; 

2)   umożliwić właściwym organom nadzoru państwa członkowskiego, które złożyły wniosek, 

lub wskazanym przez nie podmiotom przeprowadzenie działań kontrolnych lub 

wyjaśniających - w takim przypadku pracownicy urzędu Komisji mają prawo 

uczestniczyć w tych działaniach. 
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13. Komisja może odmówić udzielenia informacji lub wyjaśnień na zapytanie, o którym 

mowa w ust. 6, lub podjęcia działań na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 12, 

wyłącznie jeżeli: 

1)   udzielenie informacji lub wyjaśnień lub podjęcie działań może negatywnie wpłynąć na 

suwerenność, bezpieczeństwo lub porządek publiczny Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   przeciwko wskazanemu w zapytaniu lub wniosku podmiotowi i w sprawie tych samych 

działań zostało wszczęte postępowanie sądowe przed sądem polskim albo postępowanie 

takie zakończyło się wydaniem prawomocnego wyroku. 

14. O odmowie, o której mowa w ust. 13, i jej przyczynach Komisja informuje właściwe 

organy nadzoru państwa członkowskiego, które wystąpiły z zapytaniem lub wnioskiem. 

15. Do kontroli i postępowania wyjaśniającego prowadzonych przez Komisję stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. 

[16. Komisja może przekazać organowi nadzoru państwa trzeciego informacje dotyczące 

sprawy indywidualnej prowadzonej przez Komisję, jeżeli spełnione są warunki, o których 

mowa w art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 922) - w przypadku danych osobowych, oraz jeżeli ich przekazanie 

jest niezbędne dla realizacji zadań określonych ustawą. Komisja może w takim przypadku 

wyrazić zgodę na dalsze przekazanie tych informacji organowi nadzoru innego państwa 

trzeciego.] 

<16. Komisja może przekazać organowi nadzoru państwa trzeciego informacje 

dotyczące sprawy indywidualnej prowadzonej przez Komisję, jeżeli spełnione są 

warunki, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – w przypadku danych osobowych, 

oraz jeżeli ich przekazanie jest niezbędne dla realizacji zadań określonych ustawą. 

Komisja może w takim przypadku wyrazić zgodę na dalsze przekazanie tych 

informacji organowi nadzoru innego państwa trzeciego.> 
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USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 i 2110) 

 

UWAGA: 

użyte w art. 47 w ust. 1 w pkt 11 i w art. 52 w pkt 8, w różnym przypadku, wyrazy 

[Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych] zastępuje się użytymi w 

odpowiednim przypadku wyrazami <Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych>. 

 

Art. 47. 

1. Wspólna komisja orzekająca orzeka w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych w zakresie realizacji budżetu państwa w częściach: 

1)   Kancelaria Sejmu; 

2)   Kancelaria Senatu; 

3)   Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   Sąd Najwyższy; 

5)   Naczelny Sąd Administracyjny; 

6)   Trybunał Konstytucyjny; 

7)   Najwyższa Izba Kontroli; 

8)   Rzecznik Praw Obywatelskich; 

9)   Rzecznik Praw Dziecka; 

10)  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; 

11)  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; 

12)  Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu; 

13)  Krajowe Biuro Wyborcze; 

14)  Państwowa Inspekcja Pracy; 

15)  Krajowa Rada Sądownictwa. 

2. Wspólna komisja orzekająca orzeka również w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych w odniesieniu do jednostek otrzymujących środki publiczne przekazane z 

części budżetu państwa określonych w ust. 1. 

 

 

 



- 69 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 52. 

Przewodniczącego, jego zastępcę oraz członków wspólnej komisji orzekającej powołuje i 

odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Są oni powoływani spośród kandydatów 

zgłoszonych przez: 

1)   Szefa Kancelarii Prezydenta; 

2)   Marszałka Sejmu; 

3)   Marszałka Senatu; 

4)   Prezesa Najwyższej Izby Kontroli; 

5)   Rzecznika Praw Obywatelskich; 

6)   Rzecznika Praw Dziecka; 

7)   Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; 

8)   Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; 

9)   Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu; 

10)  Kierownika Krajowego Biura Wyborczego; 

11)  Głównego Inspektora Pracy; 

12)  Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego; 

13)  Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego; 

14)  Prezesa Trybunału Konstytucyjnego; 

15)  Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) 

 

Art. 2. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2-4, przepisy ustawy stosuje się do realizujących zadania publiczne 

określone przez ustawy: 

1)   organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, 

sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a także jednostek samorządu 

terytorialnego i ich organów, 

2)   jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, 
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3)   funduszy celowych, 

4)   samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek wykonujących 

działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 

5)   Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

6)   Narodowego Funduszu Zdrowia, 

7)   państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie 

odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych 

- zwanych dalej "podmiotami publicznymi". 

2. Przepis art. 13 ust. 2 pkt 1 stosuje się również do podmiotu, któremu podmiot publiczny 

powierzył lub zlecił realizację zadania publicznego, jeżeli w związku z realizacją tego 

zadania istnieje obowiązek przekazywania informacji do lub od podmiotów niebędących 

organami administracji rządowej. 

3. Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorstw państwowych, spółek handlowych, 

służb specjalnych w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 

i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60), Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowego Banku Polskiego, z wyjątkiem art. 13 ust. 2 

pkt 1, gdy w związku z realizacją zadań przez te podmioty istnieje obowiązek 

przekazywania informacji do i od podmiotów niebędących organami administracji 

rządowej, oraz z wyjątkiem art. 13a, art. 19c i art. 19d. 

4. Przepisów rozdziału 4 nie stosuje się do jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni 

publicznych, Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych, 

Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów 

administracyjnych, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 

Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu, [Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych] 

<Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych>, Komisji Nadzoru Finansowego oraz 

Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. 

 

Art. 4. 

Przepisy ustawy nie naruszają: 

[1)   ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 922);] 



- 71 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<1) przepisów o ochronie danych osobowych;> 

2)   ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1167 i 1948); 

3)   obowiązków wynikających z potrzeby współpracy z systemami teleinformatycznymi i 

rejestrami organów innych państw lub organizacji międzynarodowych; 

4)   obowiązków wynikających z umów międzynarodowych, jak również umów o 

członkostwo w instytucjach międzynarodowych, w przypadku gdy prawo danego 

podmiotu do członkostwa w instytucjach międzynarodowych zostało zagwarantowane 

aktem prawnym o mocy ustawy. 

 

Art. 19a. 

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia funkcjonowanie ePUAP. 

1a. Minister właściwy do spraw informatyzacji zamieszcza na ePUAP informację o adresach 

elektronicznych skrzynek podawczych udostępnionych przez podmioty publiczne. 

[2. Minister właściwy do spraw informatyzacji jest administratorem danych użytkowników 

ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych.] 

<2. Minister właściwy do spraw informatyzacji jest administratorem danych 

użytkowników Epuap.> 

2a. Minister właściwy do spraw informatyzacji, na wniosek banku krajowego lub innego 

przedsiębiorcy, udziela zgody na nieodpłatne wykorzystywanie do identyfikacji i 

uwierzytelniania w ePUAP środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do 

uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku krajowego lub innego 

przedsiębiorcy, po spełnieniu przez bank krajowy lub innego przedsiębiorcę warunków, o 

których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 3. 

2b. Minister właściwy do spraw informatyzacji może sprawdzać, czy bank krajowy lub inny 

przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, spełnia warunki, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 3. 

2c. Minister właściwy do spraw informatyzacji cofa zgodę, o której mowa w ust. 2a, w 

przypadku gdy bank krajowy lub inny przedsiębiorca nie spełnia warunków określonych 

w przepisach wydanych na podstawie ust. 3. 

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   zakres i warunki korzystania z ePUAP, 
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2)   sposób identyfikacji i uwierzytelniania w ePUAP, w tym przy wykorzystaniu środków 

identyfikacji elektronicznej stosowanych do uwierzytelniania w systemie 

teleinformatycznym banku krajowego lub innego przedsiębiorcy, 

3)   warunki organizacyjne i techniczne nieodpłatnego wykorzystywania do identyfikacji i 

uwierzytelniania w ePUAP środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do 

uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku krajowego lub innego 

przedsiębiorcy, 

4)   sposób potwierdzania spełniania warunków, o których mowa w pkt 1 

- z uwzględnieniem roli ePUAP w procesie realizacji zadań publicznych drogą 

elektroniczną oraz zasad przetwarzania danych osobowych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650 i 730) 

 

Art. 88. 

1. W uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi biblioteka. 

Organizację i funkcjonowanie systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni, w tym 

zasady korzystania z niego przez osoby niebędące pracownikami, doktorantami lub 

studentami uczelni, określa statut. 

2. Dyrektora biblioteki zatrudnia rektor po zasięgnięciu opinii senatu uczelni. W uczelni 

akademickiej dyrektorem biblioteki może być osoba posiadająca uprawnienia do 

zajmowania stanowisk wymienionych w art. 113 lub stopień naukowy. 

3. W uczelni działa rada biblioteczna jako organ opiniodawczy rektora. Skład i kompetencje 

rady bibliotecznej oraz tryb jej powoływania określa statut uczelni. 

4. Uczelnia w związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego może 

przetwarzać określone w jej statucie dane osobowe osób korzystających z tego systemu. 

[5. Zbiór danych osobowych, o których mowa w ust. 4, jest zwolniony z obowiązku rejestracji 

zbiorów danych osobowych, o których mowa w art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).] 
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6. Uczelnia prowadzi archiwum. Działalność archiwum regulują przepisy ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 

1948 oraz z 2017 r. poz. 1086). 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2186 oraz z 2018 r. poz. 538, 650, 651 i 730) 

Art. 22. 

1. Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji zawartych w dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa, znajdujących się w Instytucie Pamięci Narodowej, dotyczących: 

1)   Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu; 

3)   posłów i senatorów oraz posłów do Parlamentu Europejskiego; 

4)   Prezesa Rady Ministrów i członków Rady Ministrów; 

5)   Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Sądu Najwyższego oraz sędziów 

Sądu Najwyższego; 

6)   Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz 

sędziów Trybunału Konstytucyjnego; 

7)   Prezesa i wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz sędziów 

Naczelnego Sądu Administracyjnego; 

8)   Przewodniczącego Trybunału Stanu, zastępców przewodniczącego Trybunału Stanu 

oraz członków Trybunału Stanu; 

8a)  Rzecznika Praw Obywatelskich; 

8b)  Rzecznika Praw Dziecka; 

8c)  [Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych] <Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych>; 

8d)  
(28)

 Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców; 

9)   Prezesa Najwyższej Izby Kontroli i wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli; 

10)  Prezesa i wiceprezesów Prokuratorii Generalnej; 
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11)  Prezesa Narodowego Banku Polskiego i wiceprezesów Narodowego Banku 

Polskiego; 

11a)  członka Rady Polityki Pieniężnej; 

12)  prezesa sądu apelacyjnego, prezesa wojskowego sądu okręgowego oraz prezesa 

wojewódzkiego sądu administracyjnego; 

13)  członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; 

14)  Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz członków Kolegium Instytutu Pamięci 

Narodowej; 

15)  Prokuratora Generalnego oraz prokuratorów Prokuratury Krajowej, prokuratora 

regionalnego oraz prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej; 

16)  Szefa Kancelarii Prezydenta, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szefa 

Kancelarii Sejmu i Szefa Kancelarii Senatu; 

17)  osób pełniących funkcje sekretarza stanu i podsekretarza stanu; 

18)  (utracił moc); 

19)  (utracił moc); 

20)  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz członków zarządów powiatów i 

województw. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się do osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie lub zgodę na 

objęcie funkcji, o których mowa w ust. 1. 

3. Prawo dostępu do informacji, o którym mowa w ust. 1 i 2, podlega wyłączeniu w zakresie 

dotyczącym: 

1)   
(29)

 informacji ujawniających pochodzenie etniczne lub rasowe, przekonania religijne, 

przynależność wyznaniową oraz danych o stanie zdrowia i życiu seksualnym; 

2)   danych osobowych innych osób, chyba że były one pracownikami lub 

funkcjonariuszami organów bezpieczeństwa państwa; 

3)   danych adresowych i numerów PESEL. 

3a. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie 

informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 1. 

4. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do osób, które pełniły funkcje publiczne, o 

których mowa w ust. 1, począwszy od dnia 24 sierpnia 1989 r. Udostępnianie informacji 

następuje na zasadach określonych w art. 25-28. 

5. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do osób, o których mowa w art. 52a pkt 8 ustawy 

z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 
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przeciwko Narodowi Polskiemu. Udostępnianie informacji następuje na zasadach 

określonych w art. 25-28. 

 

 

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 

2018 r. poz. 554 i 650) 

Art. 15. 

1. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują 

odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. 

2. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby uprawnionej. 

2a. Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w 

nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. 

3. Wniosek powinien zawierać: 

1)   dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres 

miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w 

przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu 

potwierdzającego tożsamość oraz, o ile wnioskodawca posiada - adres poczty 

elektronicznej i numer telefonu; 

2)   oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich 

znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego 

przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu; 

3)   oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji 

ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji. 

3a. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 mogą być składane drogą 

elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra 

właściwego do spraw rodziny lub systemu teleinformatycznego wskazanego w informacji 

zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra 
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właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji. 

3b. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 składane w postaci elektronicznej 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP. W przypadku gdy wniosek i załączniki składane są z 

wykorzystaniem systemu, o którym mowa w ust. 11, w systemie tym może być 

zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych 

danych w postaci elektronicznej. 

3c. Jeżeli osoba składająca wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie może 

złożyć w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego dla 

potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w 

postępowaniu w sprawie o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, może złożyć 

elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej w sposób określony w 

ust. 3b. 

3d. W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej, po wpisaniu do formularza 

wniosku numerów PESEL wnioskodawcy i członków jego rodziny, formularz wniosku 

może być uzupełniony o dane zgromadzone w rejestrze PESEL w zakresie imion, 

nazwiska, miejsca urodzenia, daty urodzenia, stanu cywilnego, obywatelstwa i płci 

wnioskodawcy i członków jego rodziny. 

3e. Wniosku nie uzupełnia się o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, jeżeli w oparciu o 

dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego nie można stwierdzić stopnia 

pokrewieństwa pomiędzy wnioskodawcą a członkami jego rodziny. 

3f. W przypadku niezgodności ze stanem faktycznym danych uzupełnionych z rejestru 

PESEL zawartych w formularzu wniosku wnioskodawca wskazuje w formularzu wniosku 

poprawne dane. 

4. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 

1)   zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż 

dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 

zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z 

2017 r. poz. 2494 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 317 i 398), dotyczące każdego członka 

rodziny; 
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2)   zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny 

rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym 

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje 

odpowiednio o: 

a)  formie opłacanego podatku, 

b)  wysokości przychodu, 

c)  stawce podatku, 

d)  wysokości opłaconego podatku 

- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; 

3)   zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do 

świadczenia: 

a)  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie 

stwierdzające bezskuteczność egzekucji, 

b)  odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis 

postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu 

zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, 

c)  orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej, 

d)  oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, 

e)  informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę 

uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za 

granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z: 

–  brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub 

–  brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania 

dłużnika alimentacyjnego za granicą, 

f)  inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia 

wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem 

wniosku. 

4a. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub 

uzyskanie oraz ich wysokość. 

5. W przypadku złożenia wniosku bez zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a, 

organ właściwy wierzyciela występuje do organu prowadzącego postępowanie 

egzekucyjne z wezwaniem o przesłanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji. 
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6. Organ prowadzący postępowanie egzekucyjne jest zobowiązany do przesłania 

zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

7. Osoba składająca wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa 

oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1 i 3 lit. a oraz d, pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

8. Urzędy administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego używają oprogramowania, które jest zgodne z wymaganiami 

określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 10, i z jego zastosowaniem sporządzają sprawozdawczość, którą 

przekazują wojewodzie. 

8a. Minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany utworzyć rejestr centralny 

obejmujący następujące informacje gromadzone na podstawie przepisów ustawy przez 

organy właściwe wierzyciela i organy właściwe dłużnika podczas realizacji zadań 

wynikających z ustawy: 

1)   dane dotyczące osób uprawnionych i członków ich rodzin: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  datę urodzenia, 

c)  adres miejsca zamieszkania lub pobytu, 

d)  miejsce zamieszkania lub pobytu, 

e)  numer PESEL, 

f)  numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie 

posiadają numeru PESEL, 

g)  stan cywilny, 

h)  obywatelstwo, 

i)  stopień pokrewieństwa z członkami rodziny, 

j)  informacje o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkół i placówek oświatowych, o 

których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie 

informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 i 2203), okresie uczęszczania, 

typie lub rodzaju instytucji oraz nazwie i adresie siedziby instytucji, do której 

osoba uprawniona uczęszcza, 
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k)  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 

ka)  informacje o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, 

kb)  informacje o rozliczaniu się z podatku dochodowego od osób fizycznych, 

kc)  informacje o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły wyższej, okresie 

uczęszczania oraz nazwie i adresie siedziby szkoły wyższej, do której osoba 

uprawniona uczęszcza, 

l)  liczbę, rodzaj i wysokość wypłaconych świadczeń, 

m)  płeć, 

n)  dochody, 

o)  wysokość zasądzonych alimentów, 

p)  poziom egzekucji zasądzonych alimentów, 

q)  organ, do którego złożono wniosek, oraz datę złożenia wniosku, 

r)  organ, który przyznał świadczenie, datę wydania decyzji przyznającej świadczenie 

oraz numer tej decyzji, 

s)  okres, na który świadczenie zostało przyznane; 

2)   dane dotyczące dłużników alimentacyjnych i podejmowanych wobec nich działań: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  datę urodzenia, 

c)  adres zamieszkania lub pobytu, 

d)  miejsce zamieszkania lub pobytu, 

e)  numer ewidencyjny PESEL, 

f)  numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie 

posiadają numeru PESEL, 

g)  stan cywilny i płeć, 

h)  obywatelstwo, 

i)  stopień pokrewieństwa z członkami rodziny, 

j)  stan zdrowia, 

k)  wykształcenie, 

l)  zawód, 

m)  zatrudnienie, 

n)  osobę lub osoby, na które zasądzone są alimenty (imię, nazwisko, PESEL) oraz 

wysokości zasądzonych alimentów, 
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o)  poziom i rodzaj zobowiązań dłużnika z tytułu niewyegzekwowanych świadczeń 

alimentacyjnych, 

p)  stan majątkowy dłużnika, 

r)  posiadanie prawa jazdy przez dłużnika, 

s)  rodzaj podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych. 

8aa. Minister właściwy do spraw rodziny oraz wojewoda monitorują realizację świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego przez organy właściwe. 

8ab. Minister właściwy do spraw rodziny monitoruje realizację świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego przez pozyskiwanie informacji niezbędnych do ustalenia prawa do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w art. 15a ust. 6, oraz 

przekazywanie tych informacji organom właściwym. 

[8b. Informacje zawarte w rejestrze centralnym, o którym mowa w ust. 8a, mogą być 

przetwarzane przez ministra właściwego do spraw rodziny i wojewodę w celu 

monitorowania realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w celu umożliwienia 

organom właściwym dłużnika i organom właściwym wierzyciela weryfikacji prawa do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przez podmioty wymienione w ust. 8c w celu, 

w którym informacje te zostały im udostępnione, na zasadach określonych w przepisach 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

922 oraz z 2018 r. poz. 138). Organy właściwe wierzyciela oraz organy właściwe dłużnika 

przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując oprogramowanie, o którym mowa 

w ust. 8.] 

<8b. Informacje zawarte w rejestrze centralnym, o którym mowa w ust. 8a, mogą być 

przetwarzane przez ministra właściwego do spraw rodziny i wojewodę w celu 

monitorowania realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w celu 

umożliwienia organom właściwym dłużnika i organom właściwym wierzyciela 

weryfikacji prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przez podmioty 

wymienione w ust. 8c w celu, w którym informacje te zostały im udostępnione, na 

zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Organy właściwe 

wierzyciela oraz organy właściwe dłużnika przekazują dane do rejestru centralnego, 

wykorzystując oprogramowanie, o którym mowa w ust. 8.> 

8c. Informacje zawarte w rejestrze centralnym, o którym mowa w ust. 8a, udostępnia się, w 

zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań ustawowych, następującym podmiotom: 
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1)   organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych, i wojewodzie - w celu weryfikacji danych 

dotyczących osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, osób pobierających 

świadczenia rodzinne oraz członków ich rodzin; 

2)   organowi właściwemu dłużnika i organowi właściwemu wierzyciela - w celu 

weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego, osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego i 

członków ich rodzin oraz danych dotyczących dłużników alimentacyjnych; 

3)   jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej prowadzonym przez jednostki 

samorządu terytorialnego - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających 

się o świadczenia z pomocy społecznej, osób pobierających świadczenia z pomocy 

społecznej oraz członków ich rodzin; 

4)   powiatowym i wojewódzkim zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności - w 

celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności i osób posiadających orzeczenie 

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności; 

5)   organowi właściwemu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 

r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 oraz z 2018 

r. poz. 107 i 138), i wojewodzie - w celu weryfikacji danych dotyczących osób 

ubiegających się o świadczenie wychowawcze, osób pobierających świadczenie 

wychowawcze oraz członków ich rodzin. 

8ca. Organy właściwe, z zastosowaniem oprogramowania, o którym mowa w ust. 8, 

przekazują do rejestru centralnego, o którym mowa w ust. 8a, również adres poczty 

elektronicznej wskazany we wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. 

8cb. Minister właściwy do spraw rodziny może przetwarzać dane w zakresie adresu poczty 

elektronicznej wskazanego we wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego w celu przekazywania informacji związanych z uprawnieniami dla 

rodzin. Przepisy ust. 8d i 8f stosuje się odpowiednio. 

8d. Minister właściwy do spraw rodziny przechowuje informacje w rejestrze centralnym, o 

którym mowa w ust. 8a, przez okres 10 lat od dnia zaprzestania udzielania świadczeń, z 

wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane, które 

przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia 
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stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 

bez rozpatrzenia. 

8e. Podmioty wymienione w ust. 8c przechowują informacje, o których mowa w ust. 8a, przez 

okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestru centralnego, o którym mowa w ust. 8a, z 

wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane albo 

którym wydane zostało orzeczenie o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub o 

odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, które przechowuje się przez okres 1 roku 

od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia albo wydania orzeczenia stała się 

ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia albo o 

wydanie orzeczenia bez rozpatrzenia. 

8f. Informacje, o których mowa w ust. 8a, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów 

przechowywania, o których mowa w ust. 8d i 8e. 

9. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, sposób 

ustalania dochodu uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

szczegółowy zakres informacji, jakie mają być zawarte: 

1)   we wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

2)   w oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, w tym oświadczeniach o dochodach członków rodziny, 

oświadczeniach, o których mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a, oraz zaświadczeniu, o którym 

mowa w ust. 4 pkt 2, 

3)   w zaświadczeniu organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności 

egzekucji zawierającym informację o stanie egzekucji, przyczynach jej 

bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania 

zasądzonych świadczeń alimentacyjnych 

- kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania w 

sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dokumentacji niezbędnej do 

sprawnej realizacji, również drogą elektroniczną, zadań w zakresie świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego. 

9a. Minister właściwy do spraw rodziny może określić oraz zamieścić na swojej stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej wzory: 

1)   wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 
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2)   oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, w tym oświadczeń o dochodach członków rodziny, oświadczeń, o 

których mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a, oraz zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2; 

3)   zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności 

egzekucji zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej 

bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania 

zasądzonych świadczeń alimentacyjnych. 

10. Minister właściwy do spraw rodziny w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   opis systemów teleinformatycznych stosowanych w urzędach administracji publicznej 

realizujących zadania w zakresie świadczeń, zawierający strukturę systemu, 

wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres komunikacji między 

elementami struktury systemu, w tym zestawienie struktur dokumentów 

elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, 

o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2017 r. poz. 570), 

2)   wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju systemu, 

3)   sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem 

systemu 

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia spójności systemów teleinformatycznych 

stosowanych w urzędach administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie 

świadczeń, w szczególności w odniesieniu do jednorodności zakresu i rodzaju danych, 

która umożliwi ich scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie zgodności z 

minimalnymi wymogami i sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, 

określonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Systemy teleinformatyczne 

nie mają zastosowania do działalności naczelnika urzędu skarbowego wynikającej z 

przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149). 

11. Minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany do utworzenia i prowadzenia 

systemu teleinformatycznego umożliwiającego ubieganie się o świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego drogą elektroniczną oraz zapewnienia funkcjonowania tego systemu. 
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Uwierzytelnianie użytkowników w systemie teleinformatycznym wymaga użycia profilu 

zaufanego ePUAP, danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu 

podpisu elektronicznego lub innych technologii jeżeli zostaną udostępnione w tym 

systemie. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 

oraz z 2018 r. poz. 62) 

Art. 139. 

1. Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów projekt ustawy budżetowej na rok 

następny wraz z uzasadnieniem. 

2. Minister Finansów włącza do projektu ustawy budżetowej dochody i wydatki Kancelarii 

Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału 

Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu 

Administracyjnego wraz z wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Krajowej Rady 

Sądownictwa, sądownictwa powszechnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika 

Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, [Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych] <Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych>, Instytutu 

Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 

Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, z późn. zm.) 

Art. 9f. 

1. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 9e ust. 1, 

przekazywanie informacji objętej tajemnicą zawodową: 

1)   w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy, na podstawie której 

wykonywane są czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub należytego wykonania 

czynności pozostających w związku z zawarciem i wykonaniem tej umowy, w tym 

także przekazywanie - na zasadzie wzajemności - innym instytucjom ustawowo 
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upoważnionym do udzielania kredytów informacji o wierzytelnościach oraz o 

obrotach i stanach rachunków; 

2)   przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, któremu kasa zgodnie z art. 9a i art. 

9b powierzyła wykonywanie czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub czynności 

faktycznych związanych z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, 

w zakresie niezbędnym do należytego wykonywania tych czynności; 

3)   w zakresie, w jakim udzielenie informacji objętych tajemnicą zawodową jest 

niezbędne do zawarcia i wykonywania umów sprzedaży wierzytelności; 

4)   na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, w tym w toku wykonywania czynności 

kontrolnych; 

5)   na żądanie Kasy Krajowej w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Kasę 

Krajową działalności określonej w ustawie oraz w zakresie niezbędnym do wykonania 

zawartej z Kasą Krajową umowy; 

5a)  innym kasom, Kasie Krajowej, bankom oraz izbie rozliczeniowej, o której mowa w 

art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, albo spółce handlowej, o 

której mowa w art. 92bb ust. 1 tej ustawy, w zakresie niezbędnym do udzielania 

zbiorczej informacji, o której mowa w art. 13d ust. 1, lub zbiorczej informacji, o której 

mowa w art. 9fb; 

5b)  innym kasom, bankom oraz izbie rozliczeniowej, o której mowa w art. 67 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, albo spółce handlowej, o której mowa w 

art. 92bb ust. 1 tej ustawy, w zakresie niezbędnym do udzielania informacji, o której 

mowa w art. 13d ust. 3; 

5c)  
(3)

 Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz izbie rozliczeniowej, o której 

mowa w art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, w zakresie 

niezbędnym do wykonywania odpowiednio zadań i obowiązków, o których mowa w 

dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 201, z późn. zm.); 

6)   lustratorowi w związku z wykonywaniem przez niego czynności w ramach lustracji, o 

której mowa w art. 44 ust. 7; 

7)   biegłemu rewidentowi upoważnionemu na podstawie zawartej umowy do badania 

sprawozdań finansowych kasy lub jej ksiąg rachunkowych i portfela kredytowego; 

8)   adwokatowi lub radcy prawnemu w związku ze świadczeniem pomocy prawnej na 

rzecz kasy; 
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9)   w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa; 

10)  instytucjom upoważnionym do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania 

informacji stanowiących tajemnicę bankową, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

11)  za wyrażoną na piśmie zgodą osoby, której ta informacja dotyczy; 

12)  Policji - jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu 

przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także 

wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z 

przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.); 

12a)  Żandarmerii Wojskowej - jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia 

popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania 

dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści 

majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w 

trybie określonych w art. 40b ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii 

Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948 

oraz z 2017 r. poz. 244, 768 i 1086); 

12b)  
(4)

 na żądanie Inspektora Nadzoru Wewnętrznego - jeżeli jest to konieczne dla 

skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub wykrycia ich sprawców i uzyskania 

dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści 

majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w 

trybie określonych w art. 11p ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych 

formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

(Dz. U. poz. 491, z późn. zm.); 

13)  na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 

14)  na żądanie sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o 

podział majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej 

będącej stroną umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym, a 

także innym postępowaniem cywilnym, jeżeli informacje nie dotyczą osób trzecich 

niebędących stroną postępowania; 

15)  na żądanie komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem 

egzekucyjnym lub zabezpieczającym; 
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15a)  na żądanie administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura 

łącznikowego, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o 

wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych 

należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289, z 2015 r. poz. 211 oraz z 2016 r. poz. 

1948), w zakresie: 

a)  posiadanych przez członka kasy rachunków prowadzonych przez kasę lub posiadanych 

pełnomocnictw do dysponowania rachunkami prowadzonymi przez kasę, liczby tych 

rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem 

wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i 

odbiorców, 

b)  zawartych przez członka kasy umów kredytowych lub umów pożyczki, z podaniem 

wysokości zobowiązań wynikających z tych kredytów lub pożyczek, celów, na jakie 

zostały udzielone, i sposobu zabezpieczenia ich spłaty 

- w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, postępowaniem 

zabezpieczającym oraz wykonywaniem innych czynności wynikających z 

ustawowych zadań tych organów; 

16)  
(5)

 na żądanie organu Krajowej Administracji Skarbowej: 

a)  w związku z prowadzoną sprawą o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie 

skarbowe przeciwko członkowi kasy, o ile informacje mają związek z tą sprawą, lub 

b)  jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym, ich wykrycia albo ustalenia ich sprawców i uzyskania 

dowodów ich popełnienia, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych 

korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

albo ich równowartości - w zakresie, o którym mowa w art. 127a ustawy z dnia 16 

listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. 

zm.); 

17)  na żądanie banku upoważnionego do dokonywania czynności obrotu dewizowego w 

zakresie ustalenia istnienia wymagalnego zobowiązania stanowiącego podstawę do 

przekazania za granicę waluty obcej; 

[18)  na żądanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w zakresie 

wykonywania przez niego zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);] 
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<18) na żądanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie 

wykonywania przez niego zadań określonych w przepisach o ochronie danych 

osobowych;> 

19)  na żądanie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie 

wykonywania przez niego zadań określonych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów; 

19a)  na żądanie Rzecznika Finansowego, w zakresie niezbędnym do realizacji przez 

niego zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu 

reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 892 i 1823 oraz z 2017 r. poz. 245 i 819); 

20)  na żądanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego 

kontrolera w zakresie danych dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do 

ustalenia stanu faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym 

tej jednostki; 

21)  
(6)

 na żądanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby 

Więziennej, Służby Ochrony Państwa i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy 

lub żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania 

sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych; 

22)  na żądanie Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w trybie i na zasadach 

określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1310, z późn. zm.); 

23)  na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie sporządzania i 

przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków płatników składek oraz 

przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy tych rachunków; 

24)  na pisemne żądanie organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia społecznego 

lub zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku w zakresie 

sporządzania i przekazywania danych umożliwiających identyfikację współposiadacza 

(współposiadaczy) rachunku wspólnego, na który zostały przekazane świadczenia lub 

uposażenia za okres po śmierci świadczeniobiorcy; 
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24a)  na żądanie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w trybie i na zasadach 

określonych w art. 34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 i 1955 oraz z 

2017 r. poz. 60, 768 i 1321); 

25)  na żądanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie wykonywania przez 

niego zadań określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 791 i 1089); 

26)  podmiotowi przejmującemu, instytucji pomostowej lub podmiotowi zarządzającemu 

aktywami w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji, 

w tym użycia instrumentów przymusowej restrukturyzacji; 

27)  na żądanie Ministra Sprawiedliwości w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań 

organu do spraw informacji zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego 

procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu 

ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i 

handlowych (Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 59). 

2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez kasy organom Krajowej Administracji 

Skarbowej, organom podatkowym oraz Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej 

regulują odrębne przepisy. 

3. Osoby, organy i podmioty wymienione w ust. 1 i 2, w tym także pracownicy lub 

członkowie organów tych podmiotów, jeżeli nie są pracownikami, mogą wykorzystywać 

uzyskane informacje tylko zgodnie z celem ich przekazania. O ile odrębne przepisy nie 

stanowią inaczej, uzyskane informacje nie mogą być ujawniane innym osobom, organom 

lub podmiotom. 

4. Kasa nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy 

zawodowej przez osoby lub podmioty, którym kasa udzieliła informacji stanowiących 

tajemnicę zawodową na podstawie przepisów ustawy. 

 

 

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie 

danych gospodarczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 470, 650, 723, 730 i 771) 
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Art. 11. 

1. Zarząd biura uchwala regulamin zarządzania danymi, zwany dalej "regulaminem" 

określający w szczególności: 

1)   sposoby przekazywania do biura informacji gospodarczych; 

2)   stosowane rozwiązania organizacyjne oraz techniczne związane z przyjmowaniem, 

przechowywaniem, ujawnianiem, aktualizacją, usuwaniem informacji gospodarczych 

oraz przetwarzaniem archiwalnych informacji gospodarczych; 

3)   sposoby zabezpieczenia informacji gospodarczych; 

4)   sposób i metody realizacji prawa dostępu do informacji gospodarczych przez 

podmioty, których dotyczą informacje, oraz uzyskania informacji z rejestru zapytań, o 

którym mowa w art. 27; 

5)   sposób informowania o opłatach za usługi świadczone przez biuro; 

6)   sposoby składania wniosku o ujawnienie informacji gospodarczych; 

7)   formy ujawniania informacji gospodarczych; 

8)    dodatkowy tryb realizacji wniosku, o którym mowa w art. 22a ust. 1, jeżeli biuro 

przewiduje realizację takich wniosków również w innym trybie niż określony w art. 

22a ust. 3; 

9)    katalog przykładowych rodzajów dokumentów potwierdzających nieistnienie lub 

wygaśnięcie zobowiązania albo stanowiących podstawę do aktualizacji informacji 

gospodarczych; 

10)   szczegółowy tryb wnoszenia i rozpatrywania sprzeciwu, o którym mowa w art. 21a, 

oraz postępowania biura w przypadku otrzymania sprzeciwu. 

2. Regulamin podlega zatwierdzeniu, w drodze decyzji, wydanej przez ministra właściwego 

do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Ministra Sprawiedliwości oraz [Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych] <Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych>. 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki odmawia, w drodze decyzji, zatwierdzenia 

regulaminu, jeżeli zawiera on postanowienia sprzeczne z ustawą lub z przepisami 

odrębnymi. 

4. Zatwierdzony regulamin minister właściwy do spraw gospodarki publikuje na swojej 

stronie internetowej. Zarząd biura jest obowiązany do publikacji aktualnej treści 

regulaminu na stronie internetowej biura. 
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5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do wprowadzania i zatwierdzania zmian w 

regulaminie. Zarząd biura, przekazując do zatwierdzenia zmiany regulaminu, przesyła 

również jego tekst ujednolicony. 

6. Biuro nie może podjąć działalności gospodarczej przed zatwierdzeniem regulaminu. 

7. Regulamin od chwili jego ogłoszenia wiąże strony umów zawartych na podstawie 

niniejszej ustawy oraz biuro i wierzycieli, o których mowa w art. 12a. 

 

 

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 631 i 1321 

oraz z 2018 r. poz. 138 i 730) 

Art. 18. 

1. Funkcjonariusze, wykonując czynności służbowe, mają prawo: 

1)   legitymowania osób ubiegających się o wstęp oraz opuszczających teren jednostek 

organizacyjnych oraz deponowania dokumentów tożsamości osób przebywających na 

terenie jednostki organizacyjnej; 

2)   legitymowania funkcjonariuszy i pracowników wchodzących i wychodzących z 

jednostki organizacyjnej; 

3)   żądania od osób wymienionych w pkt 1 i 2 przekazania do depozytu przedmiotów 

niebezpiecznych i przedmiotów niedozwolonych, dokonywania kontroli osobistej tych 

osób i kontroli ich ubrania, obuwia oraz przeglądania zawartości bagaży, sprawdzenia 

pojazdów wjeżdżających oraz wyjeżdżających, a także ładunków tych pojazdów, 

również przy użyciu urządzeń technicznych i psów specjalnych wyszkolonych w 

zakresie wyszukiwania środków odurzających i substancji psychotropowych lub 

materiałów wybuchowych; 

4)   wzywania osób zakłócających spokój i porządek w bezpośrednim sąsiedztwie lub na 

terenie jednostki organizacyjnej, nawiązujących niedozwolone kontakty z osobami 

pozbawionymi wolności lub usiłujących bez zezwolenia funkcjonariuszy dostarczyć 

jakiekolwiek przedmioty na teren jednostki organizacyjnej, do zaniechania takich 

zachowań; 

5)   zatrzymania, na terenie jednostki organizacyjnej, celem niezwłocznego przekazania 

Policji, osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu 

zabronionego pod groźbą kary; 
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6)   usunięcia z terenu jednostki organizacyjnej osoby, która nie stosuje się do polecenia 

wydanego na podstawie obowiązujących przepisów; 

7)   zatrzymania osób pozbawionych wolności, które: 

a)  dokonały ucieczki z aresztu śledczego lub zakładu karnego, 

b)  dokonały ucieczki w trakcie konwojowania lub zatrudnienia, 

c)  na podstawie zezwolenia właściwego organu opuściły areszt śledczy albo zakład 

karny i nie powróciły do niego w wyznaczonym terminie, korzystając z 

zezwolenia na czasowe opuszczenie aresztu śledczego lub zakładu karnego bez 

konwoju funkcjonariusza; 

8)   żądania niezbędnej pomocy od funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i żołnierzy 

Żandarmerii Wojskowej, jak również zwracania się w nagłych przypadkach do innych 

organów ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa państwa lub każdej osoby o 

udzielenie doraźnej pomocy w ramach obowiązujących przepisów prawa. 

2. Z obowiązków wynikających z realizacji praw funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1 

pkt 3, w zakresie poddania się kontroli osobistej oraz kontroli ubrania i obuwia, są 

wyłączeni: 

1)   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   Prezes Rady Ministrów; 

3)   członkowie Rady Ministrów; 

4)   Rzecznik Praw Obywatelskich; 

5)   Rzecznik Praw Dziecka; 

[6)   Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych;] 

<6) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;> 

7)   osoby korzystające z immunitetu parlamentarnego, sędziowskiego lub 

prokuratorskiego; 

8)   osoby korzystające z immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy 

ustaw, umów międzynarodowych albo powszechnie uznanych zwyczajów 

międzynarodowych. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej może: 

1)   zwolnić funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, od obowiązku legitymowania 

osoby ubiegającej się o wstęp na teren jednostki organizacyjnej oraz z obowiązków, o 

których mowa w ust. 1 pkt 3; 
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2)   zwolnić osobę ubiegającą się o wstęp na teren jednostki organizacyjnej z obowiązku 

przekazywania do depozytu przedmiotów niebezpiecznych i przedmiotów 

niedozwolonych. 

4. Czynności wymienione w ust. 1 pkt 1-6 wykonuje się w sposób możliwie najmniej 

naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostały podjęte. 

5. Osobom niebędącym funkcjonariuszami i pracownikami na sposób prowadzenia czynności, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3-6, przysługuje zażalenie do właściwego miejscowo sądu 

rejonowego w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia tych czynności. 

6. Funkcjonariuszom i pracownikom na sposób prowadzenia czynności, o których mowa w 

ust. 1 pkt 3, przysługuje zażalenie do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 

7 dni od dnia przeprowadzenia tych czynności. 

7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb działań, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5-8, sposoby ich realizacji oraz sposób postępowania 

funkcjonariuszy w tym zakresie, mając na względzie zapewnienie skuteczności działań 

podejmowanych przez funkcjonariuszy. 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

412 i 650) 

Art. 34. 

1. Nie przeprowadza się postępowania sprawdzającego, jeżeli osoba, której ma ono dotyczyć, 

przedstawi poświadczenie bezpieczeństwa odpowiednie do wymaganej klauzuli tajności, z 

wyjątkiem poświadczeń bezpieczeństwa wydanych w wyniku przeprowadzenia 

postępowań sprawdzających, o których mowa w art. 23 ust. 5. 

2. O zatrudnieniu na stanowisku, z którym może łączyć się dostęp do informacji niejawnych 

osoby, o której mowa w ust. 1, przedstawiającej odpowiednie poświadczenie 

bezpieczeństwa, kierownik jednostki organizacyjnej informuje w terminie 7 dni organ, 

który wydał poświadczenie bezpieczeństwa, oraz odpowiednio ABW lub SKW. 

3. Od obowiązku określonego w ust. 2 są zwolnieni kierownicy jednostek organizacyjnych 

podmiotów, o których mowa w art. 23 ust. 5. 

4. Jeżeli z ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych wynika 

obowiązek dopuszczenia do informacji niejawnych obywateli obcych państw mających 
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wykonywać w Rzeczypospolitej Polskiej pracę w interesie innego państwa lub organizacji 

międzynarodowej, postępowania sprawdzającego nie przeprowadza się. 

5. Szefowie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Sejmu, Kancelarii 

Senatu lub Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo minister właściwy dla określonego 

działu administracji rządowej, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwyższej 

Izby Kontroli lub kierownik urzędu centralnego, a w przypadku ich braku ABW albo 

SKW, mogą: 

1)   w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 2, wyrazić 

pisemną zgodę na jednorazowe udostępnienie określonych informacji niejawnych 

osobie nieposiadającej odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa; 

2)   wyrazić pisemną zgodę na udostępnienie informacji niejawnych o klauzuli "tajne" lub 

"ściśle tajne" osobie, wobec której wszczęto poszerzone postępowanie sprawdzające. 

6. W stanach nadzwyczajnych Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Rady 

Ministrów, każdy w swoim zakresie, może wyrazić zgodę na odstąpienie od 

przeprowadzenia postępowania sprawdzającego. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6, kopię zgody na udostępnienie informacji 

niejawnych lub odstąpienie od przeprowadzenia postępowania sprawdzającego przekazuje 

się odpowiednio do ABW lub SKW. 

8. Obowiązek, o którym mowa w ust. 7, nie dotyczy służb i instytucji uprawnionych do 

przeprowadzania poszerzonych postępowań sprawdzających, o których mowa w art. 23 

ust. 5. 

9. Zgodę na udostępnienie informacji niejawnych o klauzuli "poufne" osobie, wobec której 

wszczęto postępowanie sprawdzające, może wyrazić, w formie pisemnej, kierownik 

jednostki organizacyjnej, w której ta osoba jest zatrudniona, pełni służbę lub wykonuje 

czynności zlecone. 

10. Postępowania sprawdzającego nie przeprowadza się, z zastrzeżeniem ust. 11-13, wobec: 

1)   Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby wybranej na ten urząd; 

2)   Marszałka Sejmu; 

3)   Marszałka Senatu; 

4)   Prezesa Rady Ministrów; 

5)   członka Rady Ministrów; 

6)   Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 

7)   Prezesa Najwyższej Izby Kontroli; 
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8)   Rzecznika Praw Obywatelskich; 

[9)   Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;] 

<9) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;> 

10)  członka Rady Polityki Pieniężnej; 

11)  członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; 

12)  Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu; 

13)  Szefa Kancelarii: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Senatu i Prezesa 

Rady Ministrów; 

14)  posła i senatora; 

15)  sędziego sądu powszechnego i sądu wojskowego, Sądu Najwyższego, sądów 

administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także Trybunału Stanu i 

Trybunału Konstytucyjnego, asesora sądowego, ławnika sądu powszechnego i ławnika 

sądu wojskowego oraz prokuratora i asesora prokuratury pełniącego czynności 

prokuratorskie. 

11. W stosunku do osób zajmujących lub kandydujących na stanowiska albo pełniących 

funkcje, o których mowa w ust. 10 pkt 5-15, ubiegających się o dostęp do informacji 

niejawnych organizacji międzynarodowych lub o dostęp, który ma wynikać z umowy 

międzynarodowej zawartej przez Rzeczpospolitą Polską, ABW albo SKW, 

przeprowadzają poszerzone postępowanie sprawdzające. Z wnioskiem o przeprowadzenie 

tego postępowania występuje osoba uprawniona do powołania na to stanowisko lub 

Marszałek Sejmu w stosunku do posłów lub jeżeli do powołania jest uprawniony Sejm 

albo Marszałek Senatu w stosunku do senatorów lub jeżeli do powołania jest uprawniony 

Senat. 

12. W stosunku do kandydatów na stanowiska, o których mowa w ust. 10 pkt 6-13, oraz 

wobec posłów lub senatorów, których obowiązki poselskie bądź senatorskie wymagają 

dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne", ABW przeprowadza 

poszerzone postępowanie sprawdzające. Z wnioskiem o przeprowadzenie tego 

postępowania występuje osoba uprawniona do powołania na to stanowisko lub Marszałek 

Sejmu w stosunku do posłów lub jeżeli do powołania jest uprawniony Sejm albo 

Marszałek Senatu w stosunku do senatorów lub jeżeli do powołania jest uprawniony 

Senat. 
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13. Postępowanie sprawdzające, o którym mowa w ust. 12, w stosunku do osób 

kandydujących na stanowiska, o których mowa w ust. 10 pkt 6-13, powinno być 

zakończone przed upływem 14 dni od dnia złożenia wniosku o przeprowadzenie tego 

postępowania wraz z wypełnioną ankietą, o której mowa w art. 24 ust. 10. 

14. W przypadku zakończenia postępowania sprawdzającego prowadzonego na wniosek 

Marszałka Sejmu albo Marszałka Senatu decyzją o odmowie wydania poświadczenia 

bezpieczeństwa, Prezes Rady Ministrów przedstawia informację o powodach tej decyzji 

odpowiednio Marszałkowi Sejmu lub Marszałkowi Senatu. 

15. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów oraz Marszałek Sejmu i 

Marszałek Senatu zapoznają się z przepisami o ochronie informacji niejawnych i składają 

oświadczenie o znajomości tych przepisów. Oświadczenie przechowuje się odpowiednio 

w Kancelariach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Sejmu 

albo Senatu. 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754) 

 

Art. 143. 

§ 1. W wyborach do Sejmu i do Senatu, wyborach do Parlamentu Europejskiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Państwowa 

Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej 

sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. 

§ 2. Sprawozdania finansowe, o których mowa w § 1, Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" po upływie 

terminu, o którym mowa w § 1. 

§ 3. Sprawozdania finansowe przedkładane komisarzowi wyborczemu są udostępniane przez 

niego na wniosek zainteresowanych podmiotów. Komisarz wyborczy podaje do 

publicznej wiadomości, w formie komunikatu w dzienniku o zasięgu co najmniej 

wojewódzkim, informację o miejscu, czasie i sposobie ich udostępniania do wglądu. 

[§ 4. Wykaz wpłat obywateli polskich na rzecz komitetu wyborczego organizacji i komitetu 

wyborczego wyborców Państwowa Komisja Wyborcza i komisarz wyborczy udostępniają 

do wglądu na wniosek, w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 
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sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. 

poz. 138).] 

<§ 4. Wykaz wpłat obywateli polskich na rzecz komitetu wyborczego organizacji 

i komitetu wyborczego wyborców Państwowa Komisja Wyborcza i komisarz 

wyborczy udostępniają do wglądu na wniosek, w trybie i na zasadach określonych w 

przepisach o ochronie danych osobowych.> 

§ 5. Pozostałe rodzaje dokumentów załączone do sprawozdań finansowych udostępniane są 

do wglądu podmiotom wymienionym w art. 144 § 7 w okresie przewidzianym na złożenie 

zastrzeżeń do sprawozdań finansowych, a pozostałym podmiotom udostępniane są po tym 

okresie na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

123 i 650) 

Art. 27. 

1. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie całkowitej albo częściowej niezdolności 

pielęgniarki lub położnej do wykonywania zawodu, spowodowanej jej stanem zdrowia, 

okręgowa rada pielęgniarek i położnych powołuje komisję lekarską, zwaną dalej 

"komisją", złożoną ze specjalistów odpowiednich dziedzin medycyny. 

2. Komisja wydaje orzeczenie w przedmiocie niezdolności pielęgniarki lub położnej do 

wykonywania zawodu. 

3. Pielęgniarka lub położna, których sprawa dotyczy, są obowiązane do stawienia się przed 

komisją. 

4. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych, na podstawie orzeczenia komisji, podejmuje 

uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu na okres trwania niezdolności do 

wykonywania zawodu albo o ograniczeniu wykonywania określonych czynności 

zawodowych na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu. 

5. Pielęgniarka lub położna, których sprawa dotyczy, są uprawnione do uczestnictwa, z 

prawem zabrania głosu, w posiedzeniu okręgowej rady pielęgniarek i położnych w czasie 

rozpatrywania ich sprawy. 
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6. Jeżeli pielęgniarka lub położna odmawia poddania się badaniu przez komisję lub jeżeli 

okręgowa rada pielęgniarek i położnych na podstawie wyników postępowania 

wyjaśniającego uzna, że dalsze wykonywanie zawodu lub ściśle określonych czynności 

zawodowych ze względu na stan zdrowia pielęgniarki lub położnej nie jest możliwe - 

okręgowa rada pielęgniarek i położnych podejmuje uchwałę o zawieszeniu prawa 

wykonywania zawodu albo o ograniczeniu wykonywania określonych czynności 

zawodowych. 

7. Pielęgniarce lub położnej, w stosunku do których podjęto uchwałę o zawieszeniu prawa 

wykonywania zawodu albo o ograniczeniu wykonywania określonych czynności 

zawodowych, przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały o zawieszeniu prawa 

wykonywania zawodu albo o ograniczeniu wykonywania określonych czynności 

zawodowych do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia o podjęciu uchwały przez okręgową radę pielęgniarek i 

położnych. 

8. Pielęgniarka lub położna, o których mowa w ust. 7, mogą wystąpić do okręgowej rady 

pielęgniarek i położnych o uchylenie uchwały o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu 

albo o ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych, jeżeli ustaną 

przyczyny zawieszenia lub ograniczenia. 

[9. Postępowanie w sprawach określonych w ust. 1-6 jest poufne i odbywa się z zachowaniem 

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 922).] 

<9. Postępowanie w sprawach określonych w ust. 1–6 jest poufne i odbywa się 

z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.> 

10. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek 

i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, skład komisji, tryb orzekania o 

niezdolności do wykonywania zawodu oraz szczegółowy sposób i tryb postępowania w 

sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania 

określonych czynności zawodowych, mając na względzie zapewnienie prawidłowego 

wykonywania zawodu oraz ochronę praw osób, wobec których wszczęto postępowanie. 
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USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003 oraz 

z 2018 r. poz. 62, 650 i 723) 

[Art. 10. 

Dostawcy i podmioty prowadzące systemy płatności mogą przetwarzać dane osobowe w 

zakresie niezbędnym do zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi usługami 

płatniczymi lub prowadzeniem systemu płatności oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju 

oszustw przez właściwe organy, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).] 

 

<Art. 10. 

Dostawcy i podmioty prowadzące systemy płatności mogą przetwarzać dane osobowe w 

zakresie niezbędnym do zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi 

usługami płatniczymi lub prowadzeniem systemu płatności oraz dochodzenia i 

wykrywania tego rodzaju oszustw przez właściwe organy, z wyjątkiem danych, o 

których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z 2017 r. poz. 

2422 oraz z 2018 r. poz. 650) 

Art. 80. 

1. Marszałek województwa: 

1)   prowadzi i aktualizuje BDO, w tym rejestr; 

2)   zbiera, przetwarza, przechowuje i zabezpiecza przed utratą dane i informacje 

gromadzone w BDO; 

[3)   zapewnia bezpieczeństwo danych i informacji zbieranych i przetwarzanych oraz 

dokumentów, które otrzymał w związku z prowadzeniem BDO, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

922).] 
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<3) zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych, informacji oraz dokumentów, 

które otrzymał w związku z prowadzeniem BDO, zgodnie z przepisami o 

ochronie danych osobowych.> 

2. Marszałek województwa niezwłocznie weryfikuje informacje, o których mowa w art. 79 

ust. 2, na podstawie: 

1)    rocznych sprawozdań, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75; 

2)   decyzji, o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 8 i 9; 

3)   odrębnych przepisów ustawowych o umieszczaniu informacji w BDO. 

3. Marszałek województwa zamieszcza w BDO kopie ostatecznych decyzji w zakresie 

gospodarki odpadami, o których mowa w art. 79 ust. 2. 

4. Organy właściwe do wydawania decyzji w zakresie gospodarki odpadami oraz innych 

decyzji wydawanych na podstawie niniejszej ustawy przekazują do właściwego marszałka 

województwa - w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się 

ostateczna - kopie ostatecznych decyzji w formie dokumentu elektronicznego w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne - w celu umieszczenia ich w BDO. 

5. Właściwym marszałkiem województwa, o którym mowa w ust. 4, jest marszałek tego 

województwa, na obszarze którego znajduje się obszar właściwości organu, który wydał 

decyzję w I instancji. 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1148, 1213 i 1593 oraz z 2018 r. poz. 9 i 650) 

 

Art. 159. 

[1. Prezes UDT administruje i przetwarza dane zawarte w rejestrach, o których mowa w art. 

158 ust. 1, w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).] 

<1. Prezes UDT administruje i przetwarza dane zawarte w rejestrach, o których mowa 

w art. 158 ust. 1, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.> 

2. Prezes UDT usuwa z rejestru, o którym mowa w art. 158 ust. 1: 
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1)   pkt 1, dane dotyczące instalatora, po upływie 5 lat od dnia wygaśnięcia lub cofnięcia 

certyfikatu; 

2)   pkt 2, dane organizatora szkoleń, po upływie 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia lub 

cofnięcia akredytacji. 

 

 

 

USTAWA z dnia dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 408) 

 

Art. 15. 

1. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę 

decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją 

organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z 

informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie 

zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu. 

2. Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy. 

[3. Decyzję o zakazie zgromadzenia udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej z 

uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138) przez 3 miesiące od dnia jej 

wydania.] 

<3. Decyzję o zakazie zgromadzenia udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej z 

uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych przez 3 miesiące od dnia 

jej wydania.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1170, z późn. zm.) 

Art. 35. 

1. Zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione, a także osoby i podmioty, za pomocą 

których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe, są obowiązane do 

zachowania tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia. 
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2. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji 

udzielanych na wniosek: 

1)   sądu lub prokuratury, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu; 

2)   Policji, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu lub na potrzeby 

wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także wykrycia i identyfikacji 

przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich 

równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 

1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.); 

2a)  
(13)

 Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, o ile są niezbędne na potrzeby wykonywania 

czynności operacyjno-rozpoznawczych, na zasadach i w trybie określonych w art. 11p 

ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.); 

3)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o ile są niezbędne w toczącym się 

postępowaniu lub na potrzeby wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 i 1955 oraz z 

2017 r. poz. 60 i 768); 

3a)  Żandarmerii Wojskowej, o ile są niezbędne w toczącym się postępowaniu lub na 

potrzeby wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także wykrycia i 

identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z 

przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 40b 

ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 

porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 244 i 768); 

4)   komornika sądowego, w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym; 

5)   administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o 

którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy 

przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. 

U. poz. 1289, z 2015 r. poz. 211 oraz z 2016 r. poz. 1948), w zakresie wykonywania 

ich ustawowych zadań; 

6)   organu nadzoru, w zakresie wykonywania jego ustawowych zadań; 

7)   Najwyższej Izby Kontroli, o treści umów ubezpieczenia zawartych przez jednostki 

objęte kontrolą; 



- 103 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

8)   organów Krajowej Administracji Skarbowej, w zakresie i na zasadach określonych w 

przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 

(Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.); 

9)   Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, w zakresie wykonywania przez niego 

zadań określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 299, 615 i 1948 oraz z 

2017 r. poz. 768 i 791); 

[10)  Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w zakresie wykonywania 

przez niego zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);] 

<10) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie wykonywania przez 

niego zadań określonych w przepisach o ochronie danych osobowych;> 

11)  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie wykonywania 

przez niego zadań określonych w przepisach o ochronie konkurencji i konsumentów; 

12)  komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce, 

w zakresie wykonywania przez nią zadań określonych w ustawie z dnia 23 września 

1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2016 r. poz. 1108 i 

2138); 

13)  (uchylony); 

14)  Rzecznika Praw Obywatelskich, w zakresie wykonywania przez niego ustawowych 

zadań, w związku z podjętą interwencją; 

15)  Rzecznika Finansowego, w zakresie wykonywania przez niego ustawowych zadań; 

16)  Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w zakresie wykonywania 

ustawowych zadań; 

17)  Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w zakresie wykonywania 

ustawowych zadań; 

18)  Polskiej Izby Ubezpieczeń, w zakresie wykonywania zadania, o którym mowa w art. 

426 ust. 2 pkt 9, z wyłączeniem danych osobowych; 

19)  biegłego rewidenta, w zakresie wykonywania ustawowych zadań; 

20)  ubezpieczającego, ubezpieczonego, a w przypadku zgłoszenia wystąpienia zdarzenia 

losowego, z którym umowa wiąże odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń - także 

uprawnionego z umowy ubezpieczenia; 
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21)  innego zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto umowę reasekuracji lub koasekuracji, 

w zakresie umów ubezpieczenia ryzyka objętych tą umową; 

22)  zakładu reasekuracji, z którym zawarto umowę reasekuracji, w zakresie umów 

ubezpieczenia ryzyka objętych tą umową; 

23)  innego zakładu ubezpieczeń, w celu i zakresie niezbędnym do przeciwdziałania 

przestępstwom popełnianym na szkodę zakładu ubezpieczeń; 

24)  innego zakładu ubezpieczeń, w zakresie stosowania taryfy w zależności od długości 

okresu bezszkodowego lub ustalania proporcjonalnej odpowiedzialności, w przypadku 

zawarcia umów ubezpieczenia obowiązkowego na ten sam okres w co najmniej dwóch 

zakładach ubezpieczeń, lub na potrzeby ustalenia odpowiedzialności, jeżeli ten sam 

przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego 

ryzyka w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń na sumy, które łącznie 

przewyższają jego wartość ubezpieczeniową; 

25)  podmiotu przetwarzającego na zlecenie zakładu ubezpieczeń dane dotyczące 

ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz 

administrujących indywidualnymi kontami jednostek uczestnictwa w 

ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym; 

26)  zleceniobiorców czynności ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz funkcji 

należących do systemu zarządzania powierzanych w drodze outsourcingu, w zakresie, 

w jakim dotyczą one zleconych czynności i funkcji; 

27)  innego podmiotu, którego uprawnienie do żądania informacji wynika z przepisów 

odrębnej ustawy. 

3. Przetwarzanie danych oraz wykonywanie czynności i funkcji przez podmioty, o których 

mowa w ust. 2 pkt 25 i 26, nie ogranicza odpowiedzialności wynikającej z obowiązku 

zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1. 

4. 
(14)

 Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy danych w 

zakresie umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów oraz danych w 

zakresie szkód istotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym, przekazywanych do centralnej ewidencji pojazdów w rozumieniu tej ustawy. 

5. Zakład ubezpieczeń może udostępniać dane dotyczące umów ubezpieczenia na zasadach i 

w trybie określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 
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gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 i 1188, z 

2015 r. poz. 396, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 819 i 933). 

6. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, złożenie 

zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę zakładu ubezpieczeń 

albo o tym, że działalność zakładu ubezpieczeń jest wykorzystywana w celu ukrycia 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego lub dla celów mających związek z 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym. 

7. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do Polskiej Izby Ubezpieczeń i 

osób w niej zatrudnionych w zakresie wykonywania ustawowych zadań. 

 

 

 

USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505) 

 

Art. 12. 

1. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie całkowitej albo częściowej niezdolności 

fizjoterapeuty do wykonywania zawodu, spowodowanej jego stanem zdrowia, Krajowa 

Rada Fizjoterapeutów powołuje komisję lekarską, zwaną dalej "komisją", złożoną ze 

specjalistów odpowiednich dziedzin medycyny. 

2. Komisja wydaje orzeczenie w przedmiocie niezdolności fizjoterapeuty do wykonywania 

zawodu. 

3. Fizjoterapeuta, którego sprawa dotyczy, jest obowiązany do stawienia się przed komisją. 

4. Krajowa Rada Fizjoterapeutów, na podstawie orzeczenia komisji, podejmuje uchwałę o 

zawieszeniu prawa wykonywania zawodu na okres trwania niezdolności do wykonywania 

zawodu albo o ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych na okres 

trwania niezdolności do wykonywania zawodu. 

5. Fizjoterapeuta, którego sprawa dotyczy, jest uprawniony do uczestnictwa, z prawem 

zabrania głosu, w posiedzeniu Krajowej Rady Fizjoterapeutów w czasie rozpatrywania 

jego sprawy. 

6. Jeżeli fizjoterapeuta odmawia poddania się badaniu przez komisję lub jeżeli Krajowa Rada 

Fizjoterapeutów na podstawie wyników postępowania wyjaśniającego uzna, że dalsze 

wykonywanie zawodu lub ściśle określonych czynności zawodowych ze względu na stan 

zdrowia fizjoterapeuty nie jest możliwe - Krajowa Rada Fizjoterapeutów podejmuje 
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uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu albo o ograniczeniu wykonywania 

określonych czynności zawodowych. 

7. Fizjoterapeucie, w stosunku do którego podjęto uchwałę o zawieszeniu prawa 

wykonywania zawodu albo o ograniczeniu wykonywania określonych czynności 

zawodowych, przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały o zawieszeniu prawa 

wykonywania zawodu albo o ograniczeniu wykonywania określonych czynności 

zawodowych, do ministra właściwego do spraw zdrowia, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania uchwały. 

8. Fizjoterapeuta, o którym mowa w ust. 7, może wystąpić do Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

o uchylenie uchwały o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu albo o ograniczeniu 

wykonywania określonych czynności zawodowych, jeżeli ustaną przyczyny zawieszenia 

albo ograniczenia. 

[9. Postępowanie w sprawach określonych w ust. 1-7 jest poufne i odbywa się z zachowaniem 

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138).] 

<9. Postępowanie w sprawach określonych w ust. 1–7 jest poufne i odbywa się 

z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.> 

10. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady 

Fizjoterapeutów, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące osób 

wchodzących w skład komisji, tryb orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu 

oraz szczegółowy sposób i tryb postępowania w sprawach zawieszania prawa 

wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności 

zawodowych, mając na względzie zapewnienie prawidłowego wykonywania zawodu oraz 

ochronę praw osób, wobec których wszczęto postępowanie. 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 122, 

138 i 650) 

Art. 42. 

1. Ośrodki toksykologiczne składają Prezesowi Urzędu co 6 miesięcy raport o zgłoszonych 

przypadkach podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym oraz 

przekazują dane na temat takich przypadków na każde jego żądanie. 
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[2. Raport oraz dane, o których mowa w ust. 1, nie mogą obejmować danych podlegających 

ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).] 

<2. Raport oraz dane, o których mowa w ust. 1, nie mogą obejmować danych 

podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych.> 

3. Raport, o którym mowa w ust. 1, obejmuje dane o produktach biobójczych, osobach, które 

uległy zatruciu, okolicznościach, w jakich doszło do zatrucia, oraz opis następstw 

zdrowotnych powstałych w wyniku narażenia na działanie produktu biobójczego. 

4. Koszty działalności ośrodka toksykologicznego związane z zadaniami, o których mowa w 

ust. 1 i art. 41 ust. 1, są finansowane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest 

minister właściwy do spraw zdrowia. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowość informacji o zgłoszonym przypadku podejrzenia lub stwierdzenia 

zatrucia produktem biobójczym, 

2)   wzór formularza zgłoszenia przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia 

produktem biobójczym, 

3)   wzór formularza raportu o zgłoszonych przypadkach podejrzenia lub stwierdzenia 

zatrucia produktem biobójczym, 

4)   sposób gromadzenia i archiwizowania danych o przypadkach podejrzenia lub 

stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym przez ośrodki toksykologiczne, 

5)   tryb finansowania kosztów, o których mowa w ust. 4 

- biorąc pod uwagę konieczność ujednolicenia i zapewnienia kompletności zgłaszanych, 

gromadzonych i archiwizowanych danych, zapewnienie przejrzystości formularza 

zgłoszenia przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym 

oraz formularza raportu o zgłoszonych przypadkach podejrzenia lub stwierdzenia 

zatrucia produktem biobójczym, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 

archiwizowanych danych, a także rzeczywiste koszty związane ze sporządzeniem 

raportu o zgłoszonych przypadkach podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem 

biobójczym. 
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USTAWA z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 oraz 

z 2018 r. poz. 5) 

Art. 13. 

§ 1. Prokurator Generalny kieruje działalnością prokuratury osobiście lub za pośrednictwem 

Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego, wydając 

zarządzenia, wytyczne i polecenia. 

§ 2. Prokurator Generalny jest przełożonym prokuratorów powszechnych jednostek 

organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej. 

§ 3. Kompetencje i zadania Prokuratora Generalnego wynikające z ustaw może również 

realizować upoważniony przez niego Prokurator Krajowy lub inny zastępca Prokuratora 

Generalnego. Prokurator Generalny wydaje w tym zakresie stosowne zarządzenie. 

§ 4. W razie nieobsadzenia urzędu Prokuratora Generalnego lub jego czasowej niezdolności 

do wykonywania obowiązków Prokuratora Generalnego zastępuje Prokurator Krajowy. 

[§ 5. Prokurator Generalny jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) gromadzonych 

i przetwarzanych w ogólnokrajowych systemach teleinformatycznych jednostek 

organizacyjnych prokuratury.] 

<§ 5. Prokuratura Krajowa jest administratorem danych przetwarzanych w 

ogólnokrajowych systemach teleinformatycznych powszechnych jednostek 

organizacyjnych prokuratury.> 

<§ 6. Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury są administratorami danych 

przetwarzanych w ramach realizowanych zadań, z wyłączeniem danych, o których 

mowa w § 5. 

§ 7. Do przetwarzania danych osobowych w postępowaniach lub systemach 

teleinformatycznych w ramach realizacji zadań, o których mowa w art. 2, przepisów 

art. 12–16, art. 18–22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), nie stosuje się.> 

 

 

 



- 109 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 191. 

§ 1. Prokurator Generalny przetwarza dane osobowe prokuratorów, prokuratorów w stanie 

spoczynku, asesorów prokuratury, asystentów prokuratorów, urzędników i innych 

pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, a także kandydatów 

na te stanowiska w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonywania zadań 

wynikających z obowiązujących przepisów. 

[§ 2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 1, nie stosuje się art. 40 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.] 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1851 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 650) 

 

Art. 14. 

1. Organy administracji publicznej realizują niniejszą ustawę przy pomocy systemów 

teleinformatycznych stanowiących integralne części systemów teleinformatycznych 

stosowanych do realizacji świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.). 

2. 
(12)

 Minister właściwy do spraw rodziny tworzy rejestr centralny obejmujący następujące 

informacje gromadzone na podstawie przepisów ustawy przez organy właściwe i 

wojewodów podczas realizacji zadań w zakresie świadczenia wychowawczego: 

1)   dane dotyczące osób pobierających świadczenie wychowawcze, osób ubiegających się 

o świadczenie wychowawcze oraz członków ich rodzin: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  datę urodzenia, 

c)  adres miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania, 

d)  numer PESEL, 

e)  numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie 

posiadają numeru PESEL, 

f)  stan cywilny, 

g)  obywatelstwo, 

h)  stopień pokrewieństwa z członkami rodziny, 
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i)  orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 

ia)   informacje o uczęszczaniu dziecka do szkół i placówek oświatowych, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927 i 1984 oraz z 2017 r. poz. 60, 777, 949 i 

1428), okresie uczęszczania, typie lub rodzaju instytucji oraz nazwie i adresie 

siedziby instytucji, do której dziecko uczęszcza, 

ib)   informacje o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, 

ic)   informacje o rozliczaniu się z podatku dochodowego od osób fizycznych, 

j)  liczbę i wysokość wypłaconych świadczeń, 

k)  płeć, 

l)  dochody, 

m)  organ, do którego złożono wniosek, oraz datę złożenia wniosku, 

n)  organ, który przyznał świadczenie, datę wydania decyzji przyznającej świadczenie 

oraz numer tej decyzji, 

o)  okres, na jaki świadczenie zostało przyznane; 

2)   wartości udzielonych świadczeń. 

[3. 
(13)

 Informacje, o których mowa w ust. 2, mogą być przetwarzane przez ministra 

właściwego do spraw rodziny i wojewodę w celu monitorowania realizacji świadczeń 

wychowawczych oraz w celu umożliwienia organom właściwym i wojewodom weryfikacji 

prawa do świadczeń wychowawczych oraz przez podmioty wymienione w ust. 4 w celu, w 

jakim informacje te zostały im udostępnione, na zasadach określonych w przepisach 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

922). Organy właściwe i wojewodowie przekazują dane do rejestru centralnego, 

wykorzystując systemy teleinformatyczne, o których mowa w ust. 1.] 

<3. Informacje, o których mowa w ust. 2, mogą być przetwarzane przez ministra 

właściwego do spraw rodziny i wojewodę w celu monitorowania realizacji świadczeń 

wychowawczych oraz w celu umożliwienia organom właściwym i wojewodom 

weryfikacji prawa do świadczeń wychowawczych oraz przez podmioty wymienione 

w ust. 4 w celu, w jakim informacje te zostały im udostępnione, na zasadach 

określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Organy właściwe 

i wojewodowie przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując systemy 

teleinformatyczne, o których mowa w ust. 1.> 
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4. Informacje zawarte w rejestrze centralnym, o którym mowa w ust. 2, udostępnia się, w 

zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań ustawowych, następującym podmiotom: 

1)   
(14)

 organowi właściwemu i wojewodzie - w celu weryfikacji danych dotyczących osób 

ubiegających się o przyznanie świadczenia wychowawczego, osób pobierających 

świadczenie wychowawcze oraz członków ich rodzin; 

2)   
(15)

 organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych, i wojewodzie - w celu weryfikacji danych 

dotyczących osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, osób pobierających 

świadczenia rodzinne oraz członków ich rodzin; 

3)   organowi właściwemu dłużnika, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 

2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489, 624, 

777, 952 i 1428), i organowi właściwemu wierzyciela, o którym mowa w art. 2 pkt 10 tej 

ustawy - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego, osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego i 

członków ich rodzin oraz danych dotyczących dłużników alimentacyjnych; 

4)   jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej prowadzonym przez jednostki samorządu 

terytorialnego - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o 

świadczenia z pomocy społecznej, osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 

oraz członków ich rodzin; 

5)   powiatowym i wojewódzkim zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności - w celu 

weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności i osób posiadających orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. 

4a. Minister właściwy do spraw rodziny może przetwarzać dane w zakresie adresu poczty 

elektronicznej wskazanego we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego w celu przekazywania informacji związanych z uprawnieniami dla 

rodzin. Przepisy ust. 5 i 7 stosuje się odpowiednio. 

4b. 
(16)

 Organy właściwe i wojewodowie, wykorzystując systemy teleinformatyczne, o 

których mowa w ust. 1, przekazują do rejestru centralnego, o którym mowa w ust. 2, 

również adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku o ustalenie prawa do 

świadczenia wychowawczego. 

5. Minister właściwy do spraw rodziny przechowuje informacje w rejestrze centralnym, o 

którym mowa w ust. 2, przez okres 10 lat od dnia zaprzestania udzielania świadczenia 
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wychowawczego, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie 

zostało przyznane, które przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w 

sprawie świadczenia stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie 

prawa do świadczenia bez rozpatrzenia. 

6. Podmioty wymienione w ust. 4 przechowują informacje, o których mowa w ust. 2, przez 

okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestru centralnego, o którym mowa w ust. 2, z 

wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie wychowawcze nie zostało 

przyznane albo którym wydane zostało orzeczenie o niezaliczeniu do osób 

niepełnosprawnych lub o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, które 

przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia 

albo wydania orzeczenia stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o 

ustalenie prawa do świadczenia albo o wydanie orzeczenia bez rozpatrzenia. 

7. Informacje, o których mowa w ust. 2, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów 

przechowywania, o których mowa w ust. 5 i 6. 

 

 

 

USTAWA z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora 

publicznego (Dz. U. poz. 352 oraz z 2017 r. poz. 60) 

 

Art. 7. 

1. Przepisy ustawy nie naruszają prawa dostępu do informacji publicznej ani wolności jej 

rozpowszechniania, ani przepisów innych ustaw określających zasady, warunki i tryb 

dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego. 

[2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195).] 

<2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów o ochronie danych osobowych.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów 

wybuchowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 410) 
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[Art. 9. 

Do danych osobowych zgromadzonych w systemie zgłaszania stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 

r. poz. 138).] 

<Art. 9. 

Do danych osobowych zgromadzonych w systemie zgłaszania stosuje się przepisy o 

ochronie danych osobowych.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 508, 650 i 723) 

Art. 45. 

[1. Organy KAS, w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 

1 pkt 1, 2, 6 i 8, mogą zbierać i wykorzystywać informacje, w tym dane osobowe, od osób 

prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, o zdarzeniach mających bezpośredni 

wpływ na powstanie lub wysokość zobowiązania podatkowego lub należności celnych, 

oraz przetwarzać je w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138), a także występować do 

tych podmiotów o udostępnienie dokumentów zawierających informacje, w tym dane 

osobowe, także bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą.] 

<1. Organy KAS, w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie, o którym mowa w art. 

2 ust. 1 pkt 1, 2, 6 i 8, mogą zbierać i wykorzystywać informacje, w tym dane 

osobowe, od osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości 

prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, o zdarzeniach 

mających bezpośredni wpływ na powstanie lub wysokość zobowiązania podatkowego 

lub należności celnych, oraz przetwarzać je, a także występować do tych podmiotów 

o udostępnienie dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, także 

bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą.> 

2. Organ KAS nie może żądać dokumentów i informacji, do których ma dostęp. 

3. Informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 1, są udostępniane nieodpłatnie na 

podstawie postanowienia organu KAS, w terminie i formie określonych przez ten organ. 
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Termin ten powinien uwzględniać zakres żądanych informacji oraz stopień ich 

skomplikowania. W uzasadnieniu postanowienia należy wskazać okoliczności, z których 

wynika konieczność pozyskania żądanych informacji. 

4. Naczelnicy urzędów celno-skarbowych mogą wykonywać czynności, o których mowa w 

ust. 1, także poza terytorialnym zasięgiem ich działania. 

5. Obowiązek udostępnienia dokumentów i informacji, o którym mowa w ust. 1, dotyczy 

również dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 

6. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 3, przysługuje zażalenie. W zakresie 

nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej. 

7. Organ KAS może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną w wysokości do 10 000 zł na 

podmiot, który, pomimo prawidłowego wezwania, w wyznaczonym terminie nie 

udostępnił dokumentów lub nie udzielił informacji, o których mowa w ust. 1 i 5, lub 

udzielił ich w niepełnym zakresie. W zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio 

przepisy Ordynacji podatkowej. 

 

 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 

oraz z 2018 r. poz. 650) 

Art. 108. 

Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość 

korzystania z: 

1)   pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki; 

2)   placu zabaw; 

3)   pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni; 

4)   posiłków. 

<Art. 108a. 

1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub 

ochrony mienia dyrektor szkoły lub placówki, w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym szkołę lub placówkę oraz po przeprowadzeniu konsultacji z radą 

pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, może wprowadzić 

szczególny nadzór nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół 
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szkoły lub placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację 

obrazu (monitoring).  

2. Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy 

przez pracowników szkoły lub placówki. 

3. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i 

rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, gabinetu profilaktyki 

zdrowotnej, szatni i przebieralni, chyba że stosowanie monitoringu w tych 

pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji 

celu określonego w ust. 1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych 

uczniów, pracowników i innych osób, w szczególności zostaną zastosowane techniki 

uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób. 

4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, 

których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka 

przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez 

okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. 

5. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4, uzyskane w wyniku monitoringu 

nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, 

których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile 

przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

6. Dyrektor szkoły lub placówki informuje uczniów i pracowników szkoły lub placówki 

o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty w danej szkole lub placówce, nie 

później niż 14 dni przed uruchomieniem monitoringu.  

7. Dyrektor szkoły lub placówki przed dopuszczeniem osoby do wykonywania 

obowiązków służbowych informuje ją na piśmie o stosowaniu monitoringu. 

8. W przypadku wprowadzenia monitoringu dyrektor szkoły lub placówki oznacza 

pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą 

odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż dzień przed jego 

uruchomieniem. 

9. Dyrektor szkoły lub placówki, uzgadnia z organem prowadzącym szkołę lub placówkę 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych 

nagrań obrazu oraz danych osobowych uczniów, pracowników i innych osób, 
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których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, uzyskanych w wyniku 

monitoringu.> 

 

 

USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 

poz. 2259, z 2017 r. poz. 624, 1491 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 538 i 702) 

 

Art. 5. 

1. Organy administracji publicznej oraz kierownicy jednostek, kierując się zasadami 

określonymi w art. 4, gospodarują nabytym lub powierzonym tym organom lub 

jednostkom mieniem Skarbu Państwa oraz mogą zbywać jego składniki, a w 

szczególności: 

1)   zapewniają wycenę mienia; 

2)   zabezpieczają mienie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem; 

3)   wykonują czynności związane z naliczaniem należności za mienie udostępnione przed 

ich przejęciem oraz prowadzą windykację tych należności; 

4)   współpracują z innymi organami, które na mocy przepisów odrębnych gospodarują 

mieniem oraz z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego; 

5)   podejmują czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach 

dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na mieniu, o zapłatę należności 

za korzystanie z mienia, roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, 

stwierdzenie nabycia spadku, stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie; 

6)   składają wnioski o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości oraz wpis w księdze 

wieczystej; 

7)   zapewniają ochronę tego mienia. 

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób gospodarowania 

składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, 

ich sprzedaży, dzierżawy, najmu, przekazywania i darowizny, a także likwidacji, 

uwzględniając konieczność ochrony interesów Skarbu Państwa. 

3. 
(5)

 Państwowe osoby prawne mogą zbywać nieruchomości w trybie bezprzetargowym 

według ceny odpowiadającej cenie rynkowej na rzecz Skarbu Państwa w celu włączenia 

do Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym 

Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529). 
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<Art. 5a. 

1. Zarządzanie mieniem państwowym obejmuje także zapewnienie bezpieczeństwa 

mienia, w ramach którego możliwe jest stosowanie zabezpieczeń, w tym zabezpieczeń 

fizycznych oraz środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu 

(monitoring) na terenie nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących 

mienie państwowe, a także na terenie wokół takich nieruchomości i obiektów, jeżeli 

jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa zarządzanym mieniem 

państwowym.  

2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz 

obiektów socjalnych.  

3. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla 

których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od 

dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, uzyskane w wyniku monitoringu 

nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem 

sytuacji w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Nieruchomości i obiekty budowlane objęte monitoringiem oznacza się w sposób 

widoczny i czytelny informacją o monitoringu, w szczególności za pomocą 

odpowiednich znaków. 

6. Monitoring, w ramach którego dochodzi do przetwarzania danych osobowych, 

wymaga stosowania środków zabezpieczających przetwarzanie tych danych, w 

szczególności uniemożliwiających ich utratę lub bezprawne rozpowszechnienie, a 

także uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.”. 

 

 

USTAWA z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów 

(Dz. U. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. 138) 

 

Art. 4. 

1. Środkiem technicznym służącym monitorowaniu drogowego przewozu towarów jest rejestr 

zgłoszeń, zwany dalej "rejestrem". 
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2. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy 

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 

[3. Rejestr prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej, który jest administratorem 

danych przetwarzanych w rejestrze w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).] 

<3. Rejestr prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej, który jest 

administratorem danych przetwarzanych w rejestrze.> 

4. W rejestrze gromadzone są dane: 

1)   zawarte w zgłoszeniach, uzupełnieniach zgłoszeń i ich aktualizacjach; 

2)   dotyczące przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 13. 

5. Dane przetwarzane w rejestrze są przechowywane przez 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia. 

6. Do danych gromadzonych w rejestrze nie stosuje się przepisu, o którym mowa w art. 24 

ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 

2217) 

Art. 10. 

1. Wybór, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 2, świadczeniobiorca potwierdza oświadczeniem 

woli, zwanym dalej "deklaracją wyboru", będącym dokumentem w postaci: 

1)   papierowej albo 

2)   elektronicznej, wnoszonym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, 

opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

2. Dokonanie przez świadczeniobiorcę wyboru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 2, może 

nastąpić za pomocą systemu, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1845). 

3. Deklaracja wyboru zawiera: 

1)   dane świadczeniobiorcy: 

a)  imię i nazwisko, 
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b)  nazwisko rodowe, 

c)  datę urodzenia, 

d)  płeć, 

e)  numer PESEL, a w przypadku jego braku serię i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, 

f)  adres miejsca zamieszkania, 

g)  numer telefonu, 

h)  adres e-mail, 

i)  imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, adres jego miejsca zamieszkania i 

numer telefonu - w przypadku gdy świadczeniobiorcą jest osoba małoletnia lub 

całkowicie ubezwłasnowolniona; 

2)   określenie, który raz w danym roku jest dokonywany wybór, oraz czy powodem 

dokonania wyboru jest wystąpienie okoliczności określonych w art. 9 ust. 5; 

3)   numer karty ubezpieczenia zdrowotnego - w przypadku ubezpieczonych, a w 

przypadku osób uprawnionych na podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu 

ustawy oświadczeniach - numer poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń 

opieki zdrowotnej, w rozumieniu ustawy o świadczeniach; 

4)   kod oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia; 

5)   dane dotyczące świadczeniodawcy, w tym jego nazwę (firmę) i adres siedziby; 

6)   imię i nazwisko lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ; 

7)   datę dokonania wyboru; 

8)   podpis świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego; 

9)   podpis osoby przyjmującej deklarację wyboru w przypadku deklaracji, o której mowa 

w ust. 1 pkt 1. 

4. Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest 

obowiązany: 

1)   udostępnić świadczeniobiorcy deklarację wyboru, o której mowa w ust. 1 pkt 1, i 

sprawdzić poprawność jej wypełnienia; 

2)   przed przyjęciem deklaracji wyboru sprawdzić uprawnienia świadczeniobiorcy do 

korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

[5. Wypełnione deklaracje wyboru, o których mowa w ust. 1 pkt 1, świadczeniodawca 

przechowuje w swojej siedzibie albo w miejscu udzielania świadczeń z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej, zapewniając ich dostępność świadczeniobiorcom, którzy 
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je złożyli, z zachowaniem wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).] 

<5. Wypełnione deklaracje wyboru, o których mowa w ust. 1 pkt 1, świadczeniodawca 

przechowuje w swojej siedzibie albo w miejscu udzielania świadczeń z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej, zapewniając ich dostępność świadczeniobiorcom, 

którzy je złożyli, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów o ochronie 

danych osobowych.> 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, deklaracje wyboru świadczeniodawca przechowuje 

w module podstawowym, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

7. W przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego 

lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ u wybranego świadczeniodawcy lub 

wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 6 ust. 3, deklaracje wyboru zachowują 

ważność w zakresie wyboru tego świadczeniodawcy do czasu wyboru innego lekarza 

POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ, lub wyboru nowego świadczeniodawcy. 

8. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej 

oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

deklaracji wyboru, uwzględniając możliwość wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz 

położnej POZ udzielających świadczeń u tego samego świadczeniodawcy albo u różnych 

świadczeniodawców, albo będących świadczeniodawcami oraz konieczność zapewnienia 

przejrzystości danych zawartych w deklaracji wyboru. 


