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Warszawa, 17 grudnia 2018 r. 

Opinia do ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku 

z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. 

(druk nr1051) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Uchwalona przez Sejm ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych 

w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości ma na celu wdrożenie do 

polskiego porządku prawnego rozwiązań zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów 

zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania 

i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 89), zwanej dalej „dyrektywą 2016/680”. 

Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem 

i przeciwdziałaniem przestępczości w rozdziale 1 określa zakres przedmiotowy 

i podmiotowy, definicję danych osobowych oraz wyjaśnienie innych, stosowanych w ustawie 

pojęć, przede wszystkim wywodzących się bezpośrednio z dyrektywy 2016/680. 

Zgodnie z ustawą dane osobowe mogą być przetwarzane w celu rozpoznawania, 

zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych w tym zagrożeń dla 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, 

kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności. Ustawa 

określa również prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane oraz środki ochrony 

prawnej przysługujące tym osobom; sposób prowadzenia nadzoru nad ochroną danych 

osobowych, z wyłączeniem danych osobowych przetwarzanych przez prokuraturę i sądy, 



– 2 – 

 

zadania organu nadzorczego oraz formy i sposób ich wykonania; obowiązki administratora 

i podmiotu przetwarzającego oraz inspektora ochrony danych i tryb jego wyznaczania, sposób 

zabezpieczenia danych osobowych; tryb współpracy z organami nadzorczymi w innych 

państwach Unii Europejskiej oraz odpowiedzialność karną za naruszenie przepisów ustawy. 

Z zakresu nadzoru określonego w ustawie, wyłączono dane osobowe przetwarzane przez 

prokuraturę i sądy w toku sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości. 

Rozdział 2 ustawy określa zadania organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. W celu wykonywania zadań określonych ustawą Prezes Urzędu może 

przeprowadzać kontrolę przetwarzania danych osobowych oraz w przypadku uzasadnionego 

podejrzenia, że planowane operacje przetwarzania mogą skutkować naruszeniem przepisów 

ustawy, wydawać administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu ostrzeżenie. 

Prezes Urzędu może kierować do administratora lub podmiotu przetwarzającego 

wystąpienia zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych zbieranych 

w celach określonych w ustawie oraz zwracać się bezpośrednio do inspektora ochrony danych 

o przeprowadzenie sprawdzenia stosowania przepisów ustawy przez administratora, który go 

wyznaczył, wskazując zakres i termin tego sprawdzenia. 

Ustawa określa zasady przetwarzania danych osobowych (rozdział 3). Organy mają 

przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla zrealizowania uprawnienia 

lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

Dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych zebranych pierwotnie w jednym 

z celów, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy, w innych nowych celach, o których mowa w 

art. 1 pkt 1 ustawy, o ile: 

1) administratorowi wolno przetwarzać takie dane osobowe w innym nowym celu na mocy 

odrębnych przepisów; 

2) przetwarzanie jest niezbędne i proporcjonalne w tym innym nowym celu na mocy 

odrębnych przepisów. 

Ustawa dopuszcza ponadto przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż 

określone w art. 1 pkt 1 ustawy, jeżeli przepisy prawa zezwalają na ich przetwarzanie albo 

w zakresie niezbędnym do archiwizacji w interesie publicznym oraz do celów naukowych, 

statystycznych lub historycznych, o ile podlega ono odpowiednim zabezpieczeniom praw 

i wolności osób, których dane dotyczą. 
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W art. 14 ust. 1 ustawa zabrania przetwarzania danych osobowych, określanych jako 

wrażliwe – dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, 

przekonania religijne, światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz 

przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego 

zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia, danych dotyczących 

seksualności i orientacji seksualnej osoby fizycznej (ustawa określa też wyjątki od tej 

zasady). 

Ustawa nakłada na administratora dokonanie weryfikacji danych osobowych nie 

rzadziej niż co 10 lat od dnia zebrania, uzyskania, pobrania lub aktualizacji danych. Zbędne 

dane muszą zostać usunięte albo przekształcone w sposób uniemożliwiający 

przyporządkowanie poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych do określonej lub 

możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej albo w taki sposób, że przyporządkowanie 

takie wymagałoby niewspółmiernych kosztów, czasu lub działań.  

W rozdziale 4 zawarte są przepisy określające prawa osoby, której dane dotyczą. 

W art. 24 określony został obowiązek informacyjny nałożony na administratora. 

Osoba, której dane dotyczą będzie mogła wystąpić do administratora z wnioskiem o: 

1) uzupełnienie, uaktualnienie lub sprostowanie danych osobowych – w przypadku gdy 

dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe; 

2) usunięcie danych osobowych – w przypadku gdy dane te zostały zebrane lub są 

przetwarzane z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy. 

Administrator dokona usunięcia z urzędu danych, które są niekompletne, nieaktualne 

lub nieprawdziwe oraz bez zbędnej zwłoki czasowo ograniczy przetwarzanie danych 

osobowych jeżeli:  

1) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, a ich 

prawidłowości lub nieprawidłowości nie można stwierdzić; 

2) dane osobowe, które podlegają usunięciu, muszą zostać zachowane do celów 

dowodowych. 

Stanowiący istotną część przepisów ustawy rozdział 5 poświęcony obowiązkom 

administratora oraz podmiotu przetwarzającego, w tym bardzo istotnym kwestiom 

odnoszącym się do zabezpieczenia danych osobowych, a także zadaniom i uprawnieniom 

inspektora ochrony danych osobowych. 
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Administrator odpowiedzialny jest za zapewnienie, aby dane osobowe były 

przetwarzane zgodnie z prawem i rzetelnie oraz przy zastosowaniu niezbędnych środków 

technicznych i organizacyjnych, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele 

przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, przetwarzane w konkretnych i uzasadnionych 

celach, adekwatne, stosowne i nienadmierne do celów, dla których są przetwarzane, 

prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, przechowywane w formie umożliwiającej 

identyfikacje osób, których dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do 

celów ich przetwarzania oraz przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie 

bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z 

prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za 

pomocą środków technicznych i organizacyjnych odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii 

danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczone przed ich udostępnieniem 

osobom nieupoważnionym lub wejście w posiadanie przez osobę nieuprawnioną. 

Ustawa daje administratorowi możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu 

podmiotowi (podmiotowi przetwarzającemu) w drodze pisemnej umowy (dopuszczalna jest 

również postać elektroniczna) (art. 34 ust. 1). Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów 

ustawy spoczywa na administratorze, co nie wyłącza odpowiedzialności podmiotu 

przetwarzającego za przetwarzanie danych niezgodnie z ustawą lub umową powierzenia (art. 

34 ust. 7–8). 

W celu zapewnienia rozliczalności w zakresie przetwarzania danych osobowych 

administrator oraz podmiot przetwarzający (w powierzonym zakresie) będą prowadzić, 

wykaz kategorii czynności przetwarzania. 

Ewidencjonowane będą również operacje przetwarzania prowadzone 

w zautomatyzowanych systemach przetwarzania. 

W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przetwarzanych danych 

osobowych, administrator lub podmiot przetwarzający będą stosować środki techniczne i 

organizacyjne zapewniające odpowiednią ochronę tych operacji. Do przetwarzania danych 

osobowych może być dopuszczona wyłącznie osoba zapewniająca bezpieczeństwo 

przetwarzanych danych osobowych oraz posiadająca upoważnienie nadane przez 

administratora lub podmiot przetwarzający. Administrator musi posiadać ewidencję 

wszystkich osób, którym takie upoważnienie zostało wydane. 
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W przypadkach, gdy nastąpi naruszenie ochrony danych osobowych, administrator bez 

zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 72 godzin, musi zgłosić takie naruszenie do Prezesa 

Urzędu, a w przypadku niedotrzymania tego terminu – zgłosić naruszenie oraz przekazać 

uzasadnienie przyczyn tej sytuacji. Podobny obowiązek nałożony został na podmiot 

przetwarzający, który naruszenia takie zgłasza bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 

w ciągu 48 godzin, administratorowi. 

Ustawa nakłada na administratora obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych 

i wyznacza zadania inspektora ochrony danych. 

Współpraca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z organami nadzorczymi 

w innych państwach Unii Europejskiej uregulowana jest w rozdziale 6 ustawy. 

Środki ochrony prawnej oraz odpowiedzialność prawna zostały uregulowane 

w  rozdziale 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, będzie 

miała prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tym naruszeniu lub otrzymania informacji od administratora (art. 50). Prawo do 

zgłoszenia naruszenia przetwarzania danych osobowych przysługuje również innym osobom 

w przypadku powzięcia przez nie wiarygodnej wiadomości o tym naruszeniu. Podmiot, 

wobec którego Prezes Urzędu wydał decyzję będzie miał prawo do wniesienia skargi do sądu 

administracyjnego (art. 51). 

Ustawa zawiera przepisy karne (art. 54 i art. 55). 

Ustawa dokonuje zmian w przepisach 41 innych ustaw (art. 56 – art. 97). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa jest efektem prac nad rządowym projektem ustawy o ochronie danych 

osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. 

(druk nr 2989). 

Pierwsze czytanie projektu ustawy miało miejsce w dniu 22 listopada 2018 r. na 

72. Posiedzeniu Sejmu. Projekt został skierowany do sejmowej Komisji Administracji 

i Spraw Wewnętrznych. 

Komisja przedstawiła sprawozdanie w dniu 10 grudnia 2018 r. wraz z licznymi 

poprawkami. Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 74. posiedzeniu Sejmu. 
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W jego trakcie zgłoszono 10 poprawek. W dniu 14 grudnia 2018 r. Sejm uchwalił 

ustawę wraz z dwiema poprawkami nadającymi nowe brzmienie przepisom art. 46 ust. 9 oraz 

art. 58 pkt 4 lit. c dotyczącemu art. 15 ust. 8 ustawy o Policji. 

 

III. Uwaga ogólna 

W dniu 5 października 2018 r. do przedłożonego projektu ustawy przedstawiona została 

opinia Ministra Spraw Zagranicznych, w której stwierdzono, że: 

1) przepis art. 3 pkt 1 ustawy, który stanowi, że przepisów ustawy nie będzie się 

stosować do ochrony danych osobowych znajdujących się w aktach spraw lub czynności lub 

urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych na podstawie wskazanych w przepisie ustaw – 

jest sprzeczny z art. 2 ust. 2 w związku z art. 3 pkt 6 Dyrektywy 2016/680/UE/, oraz 

2) przepis art. 3 pkt 2 w zakresie posługiwania się kryterium podmiotowym wyłączenia 

stosowania ustawy wobec niektórych służb (ABW, AW, SKW, SWW i CBA) jest niezgodny 

z przepisem art. 2 ust. 3 lit. a dyrektywy 2016/680/UE. 

 

IV. Uwagi szczegółowe i propozycje poprawek 

1) w art. 5 w ust. 2 po wyrazach „wykonywania zadania,” oraz w art. 30 w ust. 4 w pkt 1 

wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „albo”. 

2) w art. 4 w pkt 15 zawarta jest definicja „pseudonimizacji” tymczasem w art. 17 

ustawy zawarto przepis, który stanowi o przekształcaniu danych w sposób uniemożliwiający 

przyporządkowanie informacji określonej osobie, jednocześnie przepis art. 18 mówi 

o ”anonimizacji”– pojęcie to nie zostało zdefiniowane w art. 4 ustawy. W celu 

uporządkowania terminologii ustawy należy określić jasno jak nazywa się czynności 

określone w art. 17 czy jest to anonimizacja czy pseudonimizacja oraz uzupełnić przepisy 

art. 4 o definicję anonimizacji. Ujednolicając przepisy regulujące analogiczną materię (art. 85 

pkt 16 lit. a) należy rozważyć wprowadzenie następujących poprawek: 

– w art. 16 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Zbędne dane usuwa się lub dokonuje ich pseudonimizacji.”; 

– skreśla się art. 17; 

3) Propozycja poprawki redakcyjnej, wynikającej z błędu językowego: 
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– w art. 22 w ust. 3: 

a) w pkt 1 wyrazy „podstawa prawna” zastępuje się wyrazami „podstawę prawną”, 

b) w pkt 3 wyrazy „odbiorcy lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały 

ujawnione, w szczególności odbiorcy” zastępuje się wyrazami „odbiorców lub kategorie 

odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione, w szczególności odbiorców”; 

4) w art. 28 ustawy oraz w przepisach do których przepis ten odsyła nie określa się ani 

postaci ani formy złożenia wniosku; w art. 30 w ust. 2 mówi się o „takiej samej postaci 

wniosku” zaś w art. 30 ust. 3 klarownie stanowi się o formie i postaci odpowiedzi na 

wniosek. Wobec powyższego należy uzupełnić przepis art. 28 lub przepisy art. 22 ust. 4, art. 

23 ust. 1 lub art. 24 ust. 1 w ten sposób, że wniosek powinien mieć formę pisemną, a być 

wniesiony w postaci papierowej, elektronicznej lub za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej. 

Propozycje poprawek: 

– w art. 28 wyrazy „składając wniosek” zastępuje się wyrazami „składając pisemny 

wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej lub za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650),”; 

– w art. 30 w ust. 3 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650)”; 

5) w art. 30 w ust. 3 należy wprowadzić następującą poprawkę redakcyjną: 

– w art. 30 w ust. 3 wyraz „wnioskowaną” zastępuje się wyrazem „żądaną”; 

6) w art. 30 przepisy ust. 4 i 7 są ze sobą ściśle związane jednak nie są skorelowane 

treściowo. W ust. 4 stanowi się, że opłatę można pobierać, gdy żądania osoby są 

„nieuzasadnione lub nadmierne” zaś w ust. 7 mówi się, że obowiązek dowodowy dotyczy 

wykazania, że żądanie było „nieuzasadnione lub nadmierne” w sposób oczywisty. 

W celu wyeliminowania rozbieżności w merytorycznej treści obu przepisów należy 

w art. 30 w ust. 4 wprowadzić następującą zmianę: 

– w art. 30 w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „której dane dotyczą, są” 

dodaje się wyrazy „w sposób oczywisty”; 

7) w art. 30 w ust. 6 wyrazy „od uiszczenia” zastępuje się wyrazami „od dnia 

uiszczenia”; 
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8) w art. 34 w ust. 5 wyraz „zobowiązany” zastępuje się wyrazem „obowiązany”; 

9) w art. 34 w ust. 5 w pkt 6 skreśla się wyraz „powierzenia”; 

10) w art. 35 w ust. 4 pkt 4 w celu ujednolicenia terminologii ustawy powinien otrzymać 

brzmienie analogiczne do brzemienia przepisu wcześniejszego ( dotyczącego wykazu z 

ust. 1), tj. przepisu ust. 2 pkt 9: 

– w art. 35 w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków zapewniających ochronę 

przetwarzanych danych osobowych, o których mowa w art. 39, jeżeli jest to możliwe.”; 

11) w art. 38 w ust 5 po wyrazach „miesiąca od” dodaje się wyraz „dnia”; 

12) w art. 40 należy usunąć sformułowanie „w sposób trwały” gdyż powstają 

wątpliwości czy niszczenie w innych przypadkach (np. art. 15b ustawy o Policji) nie 

obwarowane takim zastrzeżeniem będzie a contrario niszczeniem dokonanym w nietrwały 

sposób; 

Propozycja poprawki: 

– w art. 40 skreśla się wyrazy „w sposób trwały”; 

13) w art. 41 w ust. 2 w pkt 2 wyraz „czasookres” zastępuje się wyrazem „okres”; 

14) w art. 44 w ust. 5 wyrazy „można je” zastępuje się wyrazami „można ich”; 

15) wymaga wyjaśnienia kwestia dotycząca art. 44 ust. 7 oraz pośrednio przepisu art. 4 

pkt 11, w którym zawarta jest definicja państwa trzeciego. Wynika z niej a contrario 

wniosek, że ustawą objęte są państwa członkowskie Unii Europejskiej i inne państwa, które 

stosują przepisy dorobku Schengen. 

Przepis art. 44 zakłada się współpracę z innymi państwami członkowskimi Unii 

Europejskiej, natomiast nie są w tym przepisie uwzględnione państwa, które stosują na 

podstawie przepisów szczególnych przepisy dorobku Schengen (Islandia, Norwegia, 

Szwajcaria, Lichtenstein), a które są wskazane w dyrektywie jako ją stosujące. 

Należy rozważyć, czy wskazane jest dodanie definicji „państwa członkowskiego”, czy 

odpowiednie uzupełnienie przepisu art. 44 ust. 7. 

16) w art. 46 w ust. 1 ustawa posługuje się przestarzałą formułą odnoszącą się do 

kwestii winy, w stosunku do osób skazanych. Zgodnie z przyjętymi zasadami, przyjętymi po 
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wejściu w życie nowego Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. należy posługiwać się 

terminami „przestępstwo umyślne” lub „nieumyślne”. Propozycja poprawki: 

– w art. 46 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „przestępstwo lub przestępstwo skarbowe 

popełnione z winy umyślnej” zastępuje się wyrazami „przestępstwo umyślne lub umyślne 

przestępstwo skarbowe”; 

17) w art. 47 w ust. 1 w pkt 8 wyrazy „jej praw” zastępuje się wyrazami „im praw”; 

18) w art. 55 wyrazy „albo karze pozbawienia wolności” zastępuje się wyrazami „albo 

pozbawienia wonności”; 

19) w art. 58 w pkt 6, w art. 20 w ust. 1l wyrazy „w celach” zastępuje się wyrazami 

„w celu”; 

20) w art. 58 w pkt 6, w art. 20 w ust. 1m wyrazy „konieczność wyeliminowania 

pozostawionych przez nich śladów” zastępuje się wyrazami „konieczność zapewnienia ich 

kompletności i aktualności”; 

Poprawka wynika z tego, że konieczność „wyeliminowania pozostawionych przez 

policjantów śladów” stanowi podstawę nałożenia na nich obowiązku oddania odcisków linii 

papilarnych i wymazów ze śluzówki, wskazaną w art. 20 w ust. 1l – nie może stanowić 

wytycznej do sporządzenia aktu wykonawczego. 

21) w art. 58 w pkt 12 wyraz „zastąpić” zastępuje się wyrazami „zastępuje się”; 

22) w związku z wpisaniem do zadań Policji w art. 14 ust. 1 pkt 1 „przestępstw 

skarbowych” należy ustalić czy przepisy dotyczące danych gromadzonych w zbiorach DNA 

i w zbiorach danych daktyloskopijnych Policji nie powinny być uzupełnione o dane osób 

oskarżonych i skazanych (podejrzanych) w sprawach o przestępstwo skarbowe.(art. 21a ust. 2 

oraz art. 21h ust 2 ustawy o Policji). 

23) Ponieważ zarówno przepis art. 20 ust. 1l oraz art. 21a ust. 2 pkt 1 lit. k dotyczą 

funkcjonariuszy i pracowników Policji od których pobiera się odciski linii papilarnych oraz 

wymazy ze śluzówki policzków (w celu eliminacji pozostawionych przez nich śladów 

z zebranego materiału dowodowego) nie ma uzasadnienia rozbijanie art. 21d na dwie 

jednostki redakcyjne (dwa ustępy). Ponadto w art. 21d odesłanie zawarte w ust. 1 powinno 

odnosić się do art. 21a ust. 2 pkt 1 lit. k – w celu ujednolicenia. 
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24) w art. 58 w pkt 14, w art. 21e w ust. 2 w pkt 4 wyrazy „nie dłużej” zastępuje się 

wyrazami „nie wcześniej” 

25) w art. 58 w pkt 14, w art. 21l w ust. 2 pkt 3 odnosi się do danych policjantów i 

pracowników policji, tymczasem we wprowadzeniu do wyliczenia zabrakło danych 

osobowych, o których mowa art. 21a ust. 2 pkt 1 lit. k. 

– w art. 58 w pkt 14, w art. 21l w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „lit. a–

c, e i f” zastępuje się wyrazami „lit. a–c, e, f i k”; 

26) w art. 58 w pkt 14, w art. 21l w ust. 2 w pkt 3 wyrazy „nie dłużej” zastępuje się 

wyrazami „nie wcześniej”; 

27) w art. 58 w pkt 14, w art. 21l w ust. 2 w pkt 3 wyrazy „art. 20 ust. 1o” zastępuje się 

wyrazami „art. 20 ust. 1l” albo „art. 21a ust. 2 pkt 1 lit. k”; 

Wskazany przepis art. 20 ust. 1o dotyczy cudzoziemców zaś ust. 1l danych policjantów 

i pracowników policji.  

28) w art. 58 w pkt 14, w art. 21m: 

a) w ust. 1 wyrazy „lit. i” zastępuje się wyrazami „lit. h”, 

b) w ust. 2 wyrazy „lit. h” zastępuje się wyrazami „lit. i oraz j”; 

29) w art. 58 w pkt 14, w art. 21m w ust. 2 na końcu należy dodać też prawo do złożenia 

wniosku przez osobę zaginioną tak jak w art. 21e ust. 4; 

Propozycja poprawki: 

– w art. 58 w pkt 14, w art. 21m w ust. 2 na końcu dodaje się wyrazy „lub osoby 

zaginionej”; 

30) w art. 59, w pkt 4, w art. 9ca w ust. 3 wyrazy „1 roku” zastępuje się wyrazem 

„roku”; 

31) w art. 59 w pkt 5, w art. 10a w ust. 5: 

a) w pkt 1 po wyrazach „policzków oraz” dodaje się wyrazy „wprowadza następujące 

dane:”  

b) w pkt 2 po wyrazach „dłoni oraz” dodaje się wyrazy „wprowadza następujące dane:” 
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32) w art. 59 w pkt 5, w art. 10a w ust. 15 wyrazy „wniosek przekazany pisemnie 

w postaci papierowej lub elektronicznej” zastępuje się wyrazami „pisemny wniosek w postaci 

papierowej lub elektronicznej”; 

33) w art. 59 w przepisach art. 10a (pomiędzy ust. 17 i 18) nie nałożono na 

funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązku analogicznego jak w Policji i w Żandarmerii 

Wojskowej – oddawania odcisków linii papilarnych i wymazu ze śluzówki policzków. Nie są 

jasne przyczyny takiego wyłączenia, z punktu widzenia zadań tej formacji w zakresie 

ścigania przestępstw oraz wobec faktu, iż SG podobnie jak dwie pozostałe służby prowadzi 

zbiory takich danych. 

34) w art. 72, w art. 29 w ust. 17 w pkt 2 wyrazy „uwzględniając konieczność 

wyeliminowania pozostawionych przez nich śladów” zastępuje się wyrazami „uwzględniając 

konieczność zapewnienia kompletności i aktualności tych zbiorów oraz ich zabezpieczenia 

w sposób uniemożliwiający identyfikację funkcjonariusza lub pracownika Żandarmerii 

Wojskowej, których dane dotyczą, przez osobę nieupoważnioną”; 

Poprawka wynika z potrzeby ujednolicenia przepisu do analogicznej jednostki 

redakcyjnej w ustawie o Policji (art. 20 ust. 1m). 

35) w art. 82 w pkt 2, w art. 24 w ust. 4 w pkt 4 w lit. d wyrazy „rodziny oraz innych 

osób bliskich” zastępuje się wyrazami „osoby najbliższej”; 

36) w art. 85 w pkt 14, w dodawanych art. 18b, art. 18d oraz art. 18e ust. 4 trzykrotnie 

powtarza się tę samą jednostkę redakcyjną. Znacznym uproszczeniem ustawy, wpływającym 

na jej czytelność byłoby zlikwidowanie w art. 18 d ust. 4, w art. 18e ust. 3 i dodanie w ich 

miejsce, w ustępach poprzedzających odesłań do przepisu art. 18c ust. 5.  

Propozycja poprawki: 

– w art. 85 w pkt 14: 

a) w art. 18d: 

– w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Przepis art. 18c ust. 5 stosuje się odpowiednio”, 

– skreśla się ust. 4, 

b) w art. 18e : 

– w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Przepis art. 18c ust. 5 stosuje się odpowiednio” 
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– skreśla się ust. 3. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 


