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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 21 lutego 2019 r.  

 

o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 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)
 

 

(druk nr 1098) 

 

 

U S T A W A   z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60) 

<Art. 2a. 

§ 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje również sposób wykonywania 

obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 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, z późn. 

zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w postępowaniach wymienionych 

w art. 1 i art. 2. 

§ 2. Wykonywanie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

2016/679, odbywa się niezależnie od obowiązków organów administracji publicznej 

przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego i nie wpływa na tok i 

wynik postępowania. 

§ 3. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, 

nie wpływa na tok i wynik postępowania.> 

 

Art. 54. 

§ 1. W wezwaniu należy wskazać: 

1)   nazwę i adres organu wzywającego; 
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2)   imię i nazwisko wzywanego; 

3)   w jakiej sprawie oraz w jakim charakterze i w jakim celu zostaje wezwany; 

4)  czy wezwany powinien się stawić osobiście lub przez pełnomocnika, czy też może 

złożyć wyjaśnienie lub zeznanie na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego; 

5)   termin, do którego żądanie powinno być spełnione, albo dzień, godzinę i miejsce 

stawienia się wezwanego lub jego pełnomocnika; 

6)   skutki prawne niezastosowania się do wezwania. 

<§ 1a. W wezwaniu zawiera się również informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia 2016/679, chyba że wezwany posiada te informacje, a ich zakres lub 

treść nie uległy zmianie.> 

§ 2. Wezwanie powinno być opatrzone podpisem pracownika organu wzywającego, z 

podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego lub, jeżeli 

dokonywane jest z użyciem dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 

Art. 61. 

§ 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. 

§ 2. Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny interes strony 

wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w której przepis prawa wymaga 

wniosku strony. Organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w toku postępowania, 

a w razie nieuzyskania zgody - postępowanie umorzyć. 

§ 3. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi 

administracji publicznej. 

§ 3a. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione drogą elektroniczną jest 

dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego organu administracji 

publicznej. 

§ 4. O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić 

wszystkie osoby będące stronami w sprawie. 

<§ 5. Organ administracji publicznej przekazuje informacje, o których mowa w art. 13 

ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, przy pierwszej czynności skierowanej do strony, 

chyba że strona posiada te informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie.> 
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Art. 61a. 

§ 1. Gdy żądanie, o którym mowa w art. 61, zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną 

lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ 

administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. 

<Przepis art. 61 § 5 stosuje się odpowiednio.> 

§ 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, służy zażalenie. 

 

Art. 65. 

§ 1. Jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w 

sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o 

tym wnoszącego podanie. Zawiadomienie o przekazaniu powinno zawierać uzasadnienie. 

<§ 1a. Zawiadomienie o przekazaniu sprawy zawiera również informacje, o których 

mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, w zakresie danych 

przetwarzanych przez organ przekazujący, chyba że wnoszący podanie posiada te 

informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie.> 

§ 2. Podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem przepisanego terminu 

uważa się za wniesione z zachowaniem terminu. 

 

Art. 66. 

§ 1. Jeżeli podanie dotyczy kilku spraw podlegających załatwieniu przez różne organy, organ 

administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, uczyni przedmiotem rozpoznania 

sprawy należące do jego właściwości. Równocześnie zawiadomi wnoszącego podanie, że 

w sprawach innych powinien wnieść odrębne podanie do właściwego organu, i 

poinformuje go o treści § 2. 

§ 2. Odrębne podanie złożone zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa w § 1, w terminie 

czternastu dni od daty doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu wniesienia 

pierwszego podania. 

§ 3. Jeżeli podanie wniesiono do organu niewłaściwego, a organu właściwego nie można 

ustalić na podstawie danych podania, albo gdy z podania wynika, że właściwym w 

sprawie jest sąd powszechny, organ, do którego podanie wniesiono, zwraca je 

wnoszącemu. Zwrot podania następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. 

<Do zawiadomienia stosuje się odpowiednio przepis art. 65 § 1a.> 
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§ 4. Organ nie może jednak zwrócić podania z tej przyczyny, że właściwym w sprawie jest 

sąd powszechny, jeżeli w tej sprawie sąd uznał się już za niewłaściwy. 

Art. 73. 

§ 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. 

Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. 

§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w 

obecności pracownika tego organu. 

<§ 1b. Wgląd w akta sprawy w przypadku, o którym mowa w art. 236 § 2, następuje z 

pominięciem danych osobowych osoby składającej skargę.> 

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt 

sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony. 

§ 3. Organ administracji publicznej może zapewnić stronie dokonanie czynności, o których 

mowa w § 1, w swoim systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu strony w 

sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

 

<Art. 74a. 

Przepis art. 73 § 1 nie narusza prawa osoby, której dane dotyczą, do skorzystania z 

uprawnień wynikających z art. 15 rozporządzenia 2016/679.> 

 

<Art. 122h. 

§ 1. W sprawach załatwianych milcząco organ administracji publicznej udostępnia 

informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, w 

Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie 

internetowej oraz w widocznym miejscu w swojej siedzibie. 

§ 2. Przekazanie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

2016/679, w sposób określony w § 1, nie zwalnia organu administracji publicznej z 

obowiązku ich przekazania przy pierwszej czynności skierowanej do strony.> 

 

<Art. 217a. 

Organ administracji publicznej przekazuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 

2 rozporządzenia 2016/679, przy pierwszej czynności skierowanej do strony, chyba 

że strona posiada te informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie.> 
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<Art. 226a. 

Organy właściwe w sprawach skarg i wniosków przekazują informacje, o których mowa 

w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, skarżącemu lub wnioskodawcy przy 

pierwszej czynności skierowanej do tych osób. 

 

Art. 231. 

<§ 1.> Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany 

jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją 

właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu 

właściwy organ. 

<§ 2. Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, w 

zakresie danych przetwarzanych przez organ przekazujący skargę, dołącza się do 

zawiadomienia o przekazaniu skargi.> 

 

Art. 236. 

<§ 1.> W przypadkach określonych w art. 233 i 234 organem właściwym do rozpatrzenia 

skargi jest organ uprawniony do wszczęcia postępowania lub organ, przed którym toczy 

się postępowanie, a w przypadkach określonych w art. 235 - organ właściwy do 

wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo do jej uchylenia lub 

zmiany. 

<§ 2. W przypadku wszczęcia albo wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności 

decyzji, jej uchylenia albo zmiany na skutek skargi, o której mowa w art. 233 zdanie 

drugie, art. 234 pkt 2 lub art. 235, w stosunku do strony i uczestnika postępowania 

przepisu art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się. 

§ 3. Na każdym etapie postępowania, o którym mowa w § 2, skarżący może zezwolić 

organowi na udostępnienie swoich danych stronie postępowania.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1207) 

 

DZIAŁ I 

WŁAŚCIWOŚĆ I USTRÓJ IZB MORSKICH 
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Rozdział I i II (pominięto) 

 

<Rozdział III 

Przetwarzanie danych osobowych przez izby morskie 

 

Art. 19a. 

Izby morskie przekazują informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 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, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, przy 

pierwszej czynności skierowanej do osoby, chyba że posiada ona te informacje, a ich 

zakres lub treść nie uległy zmianie. 

Art. 19b. 

1. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniach przed izbami 

morskimi sprawują: 

1) w zakresie działalności Izby Morskiej w Gdańsku i Izby Morskiej w Szczecinie − 

Przewodniczący Odwoławczej Izby Morskiej; 

2) w zakresie działalności Odwoławczej Izby Morskiej − Prezes Sądu Okręgowego w 

Gdańsku. 

2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, właściwe organy: 

1)  rozpatrują skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych; 

2) podejmują działania mające na celu upowszechnianie wśród nadzorowanych 

administratorów danych i podmiotów przetwarzających wiedzy o obowiązkach 

wynikających z rozporządzenia 2016/679; 

3)  współpracują z innymi organami sprawującymi nadzór nad przetwarzaniem danych 

osobowych w ramach postępowań prowadzonych przez sądy i trybunały oraz z 

organami nadzorczymi w rozumieniu art. 51 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, w tym 

dzielą się informacjami oraz świadczą wzajemną pomoc, w celu zapewnienia 

spójnego stosowania rozporządzenia 2016/679. 

3. Organy, o których mowa w ust. 1, są uprawnione do: 
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1) nakazywania administratorowi danych lub podmiotowi przetwarzającemu albo ich 

przedstawicielom dostarczenia wszelkich informacji potrzebnych do realizacji zadań 

tych organów; 

2) zawiadamiania administratora danych lub podmiotu przetwarzającego o 

podejrzeniu naruszenia przepisów rozporządzenia 2016/679; 

3)  uzyskiwania od administratora danych lub podmiotu przetwarzającego dostępu do 

danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji zadań organu 

nadzorczego; 

4) uzyskiwania dostępu do pomieszczeń administratora danych lub podmiotu 

przetwarzającego, w tym do sprzętu i środków służących do przetwarzania danych; 

5) wydawania ostrzeżeń administratorowi danych lub podmiotowi przetwarzającemu, 

dotyczących możliwości naruszenia przepisów rozporządzenia 2016/679; 

6) udzielania upomnień administratorowi danych lub podmiotowi przetwarzającemu w 

przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia 2016/679; 

7) wzywania administratora danych lub podmiotu przetwarzającego do dostosowania 

przetwarzania danych do przepisów rozporządzenia 2016/679. 

4. Do przyjmowania i rozpatrywania skarg związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych przez izby morskie stosuje się odpowiednio przepisy działu I rozdziału 5a 

ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.> 

 

 

 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.)  

 

<Art. 5a. 

Dane osobowe przetwarzane w celu wykonywania zadań wynikających z ustawy 

podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem 

dostępowi lub przekazywaniu polegającym co najmniej na: 

1) dopuszczeniu przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych 

wyłącznie osób do tego uprawnionych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

do zachowania ich w poufności; 
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3) testowaniu i doskonaleniu stosowanych środków technicznych i organizacyjnych; 

4) zapewnieniu bezpiecznej komunikacji w sieciach teleinformatycznych, w 

szczególności poprzez pozyskiwanie danych osobowych i przekazywanie ich 

podmiotom zewnętrznym z wykorzystaniem technik kryptograficznych; 

5) zapewnieniu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do systemów 

informatycznych organów; 

6) zapewnieniu integralności danych w systemach informatycznych organów; 

7) określeniu zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. 

zm.) 

[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 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)   
(2)

 numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę 

wynagrodzenia do rąk własnych. 
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§ 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
1
. 

§ 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych 

osobowych obejmujących: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2) datę urodzenia; 

3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; 

4) wykształcenie; 

5) kwalifikacje zawodowe; 

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

§ 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4–6, gdy 

jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym 

stanowisku. 

§ 3. Pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych 

obejmujących: 

1) adres zamieszkania; 

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 

3) inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych 

członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze 

względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień 

przewidzianych w prawie pracy; 

4) wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa 

do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 

5) numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę 

wynagrodzenia do rąk własnych. 
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§ 4. Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 3, gdy jest 

to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z 

przepisu prawa. 

§ 5. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia 

osoby, której dane dotyczą. Pracodawca może żądać udokumentowania danych 

osobowych osób, o których mowa w § 1 i 3, w zakresie niezbędnym do ich 

potwierdzenia.> 

<Art. 22
1a

. 

§ 1. Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika może stanowić podstawę 

przetwarzania przez pracodawcę innych danych osobowych niż wymienione w art. 

22
1
 § 1 i 3, z wyjątkiem danych osobowych, o których mowa w art. 10 

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, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”. 

§ 2. Brak zgody, o której mowa w § 1, lub jej wycofanie, nie może być podstawą 

niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika, a 

także nie może powodować wobec nich jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, 

zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, 

wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez 

pracodawcę. 

§ 3. Przetwarzanie, o którym mowa w § 1, dotyczy danych osobowych udostępnianych 

przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika na wniosek pracodawcy 

lub danych osobowych przekazanych pracodawcy z inicjatywy osoby ubiegającej się 

o zatrudnienie lub pracownika. 

Art. 22
1b

. 

 § 1. Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika może stanowić 

podstawę przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych, o których mowa w 

art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych 

danych osobowych następuje z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub 

pracownika. Przepis art. 22
1a

 § 2 stosuje się odpowiednio. 
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§ 2. Przetwarzanie danych biometrycznych pracownika jest dopuszczalne także wtedy, 

gdy podanie takich danych jest niezbędne ze względu na kontrolę dostępu do 

szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na 

szkodę, lub dostępu do pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony. 

§ 3. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 1, mogą być dopuszczone 

wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych 

wydane przez pracodawcę. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są 

obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.> 

 

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). 

<§ 11. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji 

związkowej.> 

[§ 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.] 

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

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, w szczególności poprzez zastosowanie technik 

uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób. 

Monitoring pomieszczeń sanitarnych wymaga uzyskania uprzedniej zgody 

zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa 

organizacja związkowa – uprzedniej zgody przedstawicieli pracowników wybranych 

w trybie przyjętym u danego pracodawcy.> 
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§ 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. 

§ 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).] 

<§ 10. Przepis § 9 nie narusza przepisów art. 12 i art. 13 rozporządzenia 2016/679.> 

 

Art. 229. 

§ 1. Wstępnym badaniom lekarskim, z zastrzeżeniem § 1
1
, podlegają: 

1)   osoby przyjmowane do pracy; 

2)   pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy 

przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia 

lub warunki uciążliwe. 

§ 1
1
. Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby: 
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1)   przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub 

na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub 

wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą; 

[2)   przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po 

rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią 

pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w 

warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten 

stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku 

pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie 

niebezpiecznych.] 

<2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po 

rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne 

orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach 

pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że 

warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z 

wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie 

niebezpiecznych.> 

§ 1
2
. Przepis § 1

1
 pkt 2 stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby 

pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą. 

<§ 1
3
. Pracodawca żąda od osoby, o której mowa w § 11 pkt 2 oraz w § 12, aktualnego 

orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym 

stanowisku oraz skierowania na badania będące podstawą wydania tego orzeczenia.> 

§ 2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy 

trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto 

kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na 

dotychczasowym stanowisku. 

§ 3. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w 

godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi 

badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te 

badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu 

według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych. 
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§ 4. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia 

lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w 

warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. 

§ 4a. Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie 

skierowania wydanego przez pracodawcę. 

§ 5. Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i 

czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest obowiązany zapewnić tym 

pracownikom okresowe badania lekarskie także: 

1)   po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami; 

2)   po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie 

takimi badaniami. 

§ 6. Badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, są przeprowadzane na koszt pracodawcy. 

Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy. 

[§ 7. Pracodawca jest obowiązany przechowywać orzeczenia wydane na podstawie badań 

lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5.] 

<§ 7. Pracodawca przechowuje orzeczenia wydane na podstawie badań lekarskich, o 

których mowa w § 1, 2 i 5, orzeczenia i skierowania uzyskane na podstawie § 13 oraz 

skierowania, o których mowa w § 4a.> 

<§ 7
1
. W przypadku stwierdzenia, że warunki określone w skierowaniu, o którym mowa 

w § 13, nie odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, 

pracodawca zwraca osobie przyjmowanej do pracy to skierowanie oraz orzeczenie 

lekarskie wydane w wyniku tego skierowania.> 

§ 8. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

pracy określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb i zakres badań lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz częstotliwość badań 

okresowych, a także sposób dokumentowania i kontroli badań lekarskich, 

2)   tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w 

niniejszej ustawie i w przepisach wydanych na jej podstawie, 

3)   zakres informacji objętych skierowaniem na badania lekarskie i orzeczeniem lekarskim, a 

także wzory tych dokumentów, 

4)   zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w § 6 zdanie drugie, 
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5)   dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać lekarze przeprowadzający 

badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną, o 

której mowa w § 6 zdanie drugie 

- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego przebiegu i kompleksowości badań 

lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5, profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa 

w § 6 zdanie drugie, a także informacji umożliwiających porównanie warunków pracy u 

pracodawcy oraz ochrony danych osobowych osób poddanych badaniom. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 

2245) 

Art. 85w. 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi centralny rejestr orzeczeń 

dyscyplinarnych, zwany dalej "rejestrem", w którym gromadzi się informacje o 

nauczycielach prawomocnie ukaranych karami dyscyplinarnymi, o których mowa w art. 

76 ust. 1 pkt 3 i 4, oraz informacje o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków, o 

którym mowa w art. 85t ust. 1-3. 

2. Rejestr zawiera: 

1)   dane identyfikujące nauczyciela - nazwisko, imię lub imiona, płeć, datę i miejsce 

urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo lub obywatelstwa, miejsce zamieszkania, 

numer PESEL, a w przypadku braku tego numeru - numer i serię dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 

2)   rodzaj orzeczonej kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 albo 4, oraz 

okres ukarania; 

3)   oznaczenie komisji dyscyplinarnej, która wydała prawomocne orzeczenie o ukaraniu karą 

dyscyplinarną, oraz sygnaturę akt sprawy; 

4)   datę wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia, o którym mowa w pkt 3; 

5)   datę i miejsce popełnienia czynu, którego dotyczy orzeczenie, o którym mowa w pkt 3; 

6)   datę doręczenia nauczycielowi orzeczenia, o którym mowa w pkt 3; 

7)   informację o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków oraz o okresie 

zawieszenia. 

3. Rejestr prowadzi się w systemie teleinformatycznym. 
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[4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania jest administratorem danych 

zgromadzonych w rejestrze w rozumieniu art. 7 pkt 4 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. Administratorem danych zgromadzonych w rejestrze jest minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania.> 

5. Do wprowadzania danych do rejestru, dokonywania zmian danych w rejestrze oraz 

usuwania danych z rejestru są uprawnione wyłącznie osoby upoważnione przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184, 

1467, 1669 i 2193)  

<DZIAŁ Ia 

Przetwarzanie danych osobowych 

Art. 16a. 

1. Przepisy art. 15 ust. 1 i 3, art. 18 i art. 19 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, z późn. zm.) stosuje się w 

zakresie, w jakim nie naruszają obowiązku zachowania przez adwokata tajemnicy, o 

której mowa w art. 6. 

2. Przepisu art. 21 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) w przypadku danych osobowych pozyskanych przez adwokata w związku z 

udzielaniem pomocy prawnej nie stosuje się. 

 

Art. 16b. 

Obowiązek zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 6, nie ustaje, w przypadku gdy 

z żądaniem ujawnienia informacji uzyskanych przez adwokata w związku z 



- 17 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

udzielaniem pomocy prawnej występuje Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

Art. 16c. 

1. Okres przechowywania danych osobowych wynosi: 

1) 5 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe 

zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez 

organy adwokatury oraz organy izb adwokackich w zakresie niezbędnym do 

prawidłowej realizacji zadań publicznych określonych w ustawie oraz danych 

osobowych przetwarzanych w ramach nadzoru nad adwokaturą; 

2) 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane 

osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych: 

a) w toku prowadzonych przez organy adwokatury oraz organy izb adwokackich 

postępowań: 

– administracyjnych, 

– w zakresie skarg i wniosków, 

– innych przewidzianych przez ustawę lub wydane na podstawie ustawy akty prawne 

organów samorządu adwokackiego dotyczących adwokatów, aplikantów 

adwokackich lub osób ubiegających się o wpis na listę adwokatów lub listę 

aplikantów adwokackich, a także osób przystępujących do egzaminu wstępnego na 

aplikację adwokacką i egzaminu adwokackiego, 

b) w ramach nadzoru nad postępowaniami, o których mowa w lit. a, 

c) przez adwokatów w ramach wykonywania zawodu; 

3) 15 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane 

osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w 

toku prowadzonych przez organy adwokatury oraz organy izb adwokackich 

postępowań dyscyplinarnych wobec adwokatów i aplikantów adwokackich oraz 

podczas wykonywania kompetencji nadzorczych nad postępowaniami 

dyscyplinarnymi w sprawach adwokatów i aplikantów adwokackich. 

2. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1, w przypadku danych osobowych 

przetwarzanych przez adwokatów w ramach wykonywania zawodu, dane osobowe 

ulegają usunięciu.> 
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U  S T A W A   z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 i 2193)  

 

<Rozdział 1a 

Przetwarzanie danych osobowych 

Art. 5a. 

1. Przepisy art. 15 ust. 1 i 3, art. 18 i art. 19 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, z późn. zm.) stosuje się w 

zakresie, w jakim nie naruszają obowiązku zachowania przez radcę prawnego 

tajemnicy, o której mowa w art. 3. 

2. Przepisu art. 21 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) w przypadku danych osobowych pozyskanych przez radcę prawnego w 

związku z udzielaniem pomocy prawnej nie stosuje się. 

 

Art. 5b. 

Obowiązek zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 3 ust. 4–6, nie ustaje, w 

przypadku gdy z żądaniem ujawnienia informacji uzyskanych przez radcę prawnego 

w związku z udzielaniem pomocy prawnej występuje Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

Art. 5c. 

1. Okres przechowywania danych osobowych wynosi: 

1) 5 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe 

zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez 

organy samorządu radców prawnych w zakresie niezbędnym do prawidłowej 

realizacji zadań publicznych określonych w ustawie oraz danych osobowych 

przetwarzanych w ramach nadzoru nad działalnością samorządu radców prawnych; 

2) 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane 

osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych: 
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a) w toku prowadzonych przez organy samorządu radców prawnych postępowań: 

– administracyjnych, 

– w zakresie skarg i wniosków, 

– innych przewidzianych przez ustawę lub wydane na podstawie ustawy akty prawne 

organów samorządu radców prawnych dotyczących radców prawnych, aplikantów 

radcowskich lub osób ubiegających się o wpis na listę radców prawnych lub listę 

aplikantów radcowskich, a także osób przystępujących do egzaminu wstępnego na 

aplikację radcowską i egzaminu radcowskiego, 

b)  w ramach nadzoru nad tymi postępowaniami, o których mowa w lit. a, 

c)  przez radców prawnych w ramach wykonywania zawodu; 

3) 15 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane 

osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w 

toku prowadzonych przez organy samorządu radców prawnych postępowań 

dyscyplinarnych wobec radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz podczas 

wykonywania przewidzianych przez ustawę kompetencji nadzorczych nad 

postępowaniami dyscyplinarnymi w sprawach radców prawnych i aplikantów 

radcowskich. 

2. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1, w przypadku danych osobowych 

przetwarzanych przez radców prawnych w ramach wykonywania zawodu, dane 

osobowe ulegają usunięciu.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1916 i 2354) 

Art. 25. 

 1. Księga wieczysta zawiera cztery działy, z których: 

1)   pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej 

własnością; 

2)   drugi obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego; 

3)   trzeci przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z 

wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub 
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użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń 

dotyczących hipotek; 

4)   czwarty przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek. 

2. Księga wieczysta dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zawiera cztery 

działy, z których: 

1)   pierwszy obejmuje oznaczenie lokalu lub domu jednorodzinnego oraz oznaczenie 

nieruchomości, z którą jest związany; 

2)   drugi obejmuje wpisy dotyczące osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe 

prawo do lokalu; 

3)   trzeci jest przeznaczony na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu prawem oraz wpisy 

innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek; 

4)   czwarty jest przeznaczony na wpisy dotyczące hipotek. 

3. Księgi wieczyste prowadzi się według ustalonych wzorów, obejmujących poszczególne 

działy księgi wieczystej. 

<4. Wpis dotyczący osoby fizycznej uprawnionej według treści prawa lub roszczenia, lub 

osoby fizycznej, której roszczenie zostało zabezpieczone przez wpis ostrzeżenia, 

obejmuje jej imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), numer PESEL, chyba że odrębne 

przepisy nie przewidują nadawania tego numeru, oraz imię ojca i imię matki.> 

 

Art. 68
2
. 

1. W celu zabezpieczenia hipoteką kilku wierzytelności przysługujących różnym podmiotom, 

a służącym sfinansowaniu tego samego przedsięwzięcia, wierzyciele powołują 

administratora hipoteki. Administratorem może być jeden z wierzycieli albo osoba trzecia. 

2. Umowa powołująca administratora hipoteki powinna zostać zawarta na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

3. Administrator hipoteki zawiera umowę o ustanowienie hipoteki oraz wykonuje prawa i 

obowiązki wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu, lecz na rachunek wierzycieli, 

których wierzytelności są objęte zabezpieczeniem. W umowie ustanawiającej hipotekę 

należy określić zakres zabezpieczenia poszczególnych wierzytelności oraz 

przedsięwzięcie, którego sfinansowaniu służą. 

4. Do ustanowienia hipoteki na rzecz administratora hipoteki nie stosuje się art. 95 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.). 
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5. W księdze wieczystej jako wierzyciela hipotecznego wpisuje się administratora hipoteki. 

Na wniosek wierzycieli, których wierzytelności są objęte zabezpieczeniem, sąd dokonuje 

zmiany wpisu administratora hipoteki. 

<5
1
. W przypadku gdy administratorem hipoteki jest osoba fizyczna, w księdze 

wieczystej wpisuje się jej imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), numer PESEL, chyba 

że odrębne przepisy nie przewidują nadawania tego numeru, oraz imię ojca i imię 

matki.> 

6. W razie wygaśnięcia umowy powołującej administratora hipoteki i niepowołania nowego 

administratora każdy z wierzycieli, których wierzytelności są objęte zabezpieczeniem, 

może żądać podziału hipoteki. Przepisy o zniesieniu współwłasności stosuje się 

odpowiednio. 

7. Przepis ust. 6 stosuje się również w braku zgody wszystkich wierzycieli na zmianę 

administratora hipoteki. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 września 1982 r. − Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285)  

 

<Art. 93b. 

1. W związku z przetwarzaniem przez ministra właściwego do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa danych 

osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań na podstawie art. 93a 

prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g 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, z późn. 

zm.), przysługuje w zakresie, w jakim nie wpływa ono na ochronę praw i wolności 

osoby, od której dane pozyskano. 

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa informuje o ograniczeniu, o którym mowa w 

ust. 1, przy pierwszej czynności skierowanej do osoby, której dane dotyczą. 
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3. W przypadku gdy okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w ust. 

1, nie wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650 oraz z 2019 r. poz. 

55 i …), minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa przechowuje dane przez okres ustalony zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym 

nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co 

najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

do zachowania ich w tajemnicy. 

Art. 93c. 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 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), nie wpływa na przebieg i wynik postępowań, o 

których mowa w art. 93a.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 i 2244)  

 

<Art. 25b. 

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest administratorem danych, o których mowa w 

art. 25a ust. 1 i 2, przetwarzanych przez powołaną przez niego gminną komisję 

rozwiązywania problemów alkoholowych.> 

 

 



- 23 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 42. 

1. Wobec osoby przyjętej albo wobec osoby zatrzymanej w jednostce Policji, która stwarza 

zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innej osoby, lub niszczy przedmioty 

znajdujące się w otoczeniu, może być zastosowany przymus bezpośredni. 

2. Przymus bezpośredni zastosowany w: 

1)   izbie wytrzeźwień lub placówce - polega na przytrzymaniu, unieruchomieniu, 

przymusowym podaniu produktu leczniczego lub izolacji; 

2)   jednostce Policji - polega na przytrzymaniu, unieruchomieniu lub izolacji. 

3. O zastosowaniu przymusu bezpośredniego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, i zaprzestaniu 

jego stosowania decyduje lekarz lub felczer, który określa rodzaj zastosowanej formy 

przymusu bezpośredniego oraz osobiście nadzoruje jego wykonanie. 

4. W jednostkach Policji o zastosowaniu przymusu bezpośredniego, o którym mowa w ust. 2 

pkt 2, i zaprzestaniu jego stosowania decyduje komendant jednostki Policji lub osoba 

przez niego upoważniona, a podczas ich nieobecności - dyżurny jednostki Policji. 

5. Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie natychmiastowej decyzji osób, o których mowa w ust. 4, 

o zastosowaniu przymusu bezpośredniego decyduje oraz przymus ten wykonuje 

funkcjonariusz Policji. O zastosowaniu przymusu bezpośredniego funkcjonariusz Policji 

niezwłocznie informuje osoby, o których mowa w ust. 4. 

6. Przed zastosowaniem przymusu bezpośredniego uprzedza się osobę, wobec której przymus 

ten ma być zastosowany. Stosuje się taką formę przymusu bezpośredniego, która jest 

możliwie najmniej uciążliwa dla osoby, wobec której przymus ten ma być zastosowany. 

Przy zastosowaniu przymusu bezpośredniego należy zachować szczególną ostrożność i 

dbałość o dobro tej osoby. 

7. Stosowanie przymusu bezpośredniego przewidzianego w innych przepisach jest 

dopuszczalne jedynie po uprzednim bezskutecznym zastosowaniu przymusu 

bezpośredniego przewidzianego w ustawie lub gdyby jego zastosowanie było niecelowe. 

8. Przymus bezpośredni w formie: 

1)   przytrzymania - polega na doraźnym, krótkotrwałym unieruchomieniu osoby z użyciem 

siły fizycznej; 

2)   
(*)

 unieruchomienia - polega na dłużej trwającym obezwładnieniu osoby z użyciem pasów, 

uchwytów, prześcieradeł lub kaftana bezpieczeństwa; 
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3)   przymusowego podania produktu leczniczego - polega na doraźnym lub przewidzianym w 

planie postępowania leczniczego wprowadzeniu produktu leczniczego do organizmu 

osoby; 

4)   izolacji - polega na umieszczeniu osoby pojedynczo w zamkniętym pomieszczeniu. 

9. Przymus bezpośredni w formie unieruchomienia lub izolacji może być stosowany nie 

dłużej niż 4 godziny. W razie potrzeby stosowanie przymusu bezpośredniego w tych 

formach może być przedłużone na następne okresy, nie dłuższe niż 6-godzinne. 

10. Pracownik wyznaczony przez dyrektora izby wytrzeźwień lub kierownika placówki albo 

funkcjonariusz Policji wyznaczony przez komendanta jednostki Policji lub osobę przez 

niego upoważnioną, a podczas ich nieobecności - dyżurnego jednostki Policji, jest 

obowiązany do kontroli stanu zdrowia osoby, wobec której zastosowano przymus 

bezpośredni w formie unieruchomienia lub izolacji, nie rzadziej niż co 15 minut, również 

w czasie snu tej osoby oraz niezwłocznie po zaprzestaniu stosowania przymusu 

bezpośredniego. 

11. Przymus bezpośredni może trwać tylko do czasu ustania przyczyn jego zastosowania. 

12. Zamknięte pomieszczenie przeznaczone do izolacji wyposaża się w instalację monitoringu 

umożliwiającą stały nadzór nad osobą w nim umieszczoną oraz kontrolę wykonania 

czynności związanych z tym środkiem przymusu bezpośredniego. 

13. Obraz z monitoringu pomieszczeń lub ich części przeznaczonych do celów 

sanitarnohigienicznych jest przekazywany w sposób uniemożliwiający ukazywanie 

intymnych części ciała ludzkiego oraz intymnych czynności fizjologicznych. 

[14. Dane utrwalone za pomocą urządzeń monitorujących mogą być przetwarzane wyłącznie 

przez osoby posiadające upoważnienie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 29 

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

poz. 138 i 723)
(16)

. Zapis utrwalonego obrazu i dźwięku podlega ochronie określonej w 

przepisach o ochronie danych osobowych.] 

<14. Dane utrwalone za pomocą urządzeń monitorujących są przetwarzane wyłącznie 

przez osoby posiadające pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych 

w celu realizacji zadań określonych w ustawie. Osoby te są zobowiązane do 

zachowania tych danych w poufności.> 

15. Zapis monitoringu jest przechowywany przez okres co najmniej 30 dni, nie dłużej jednak 

niż 60 dni od dnia jego zarejestrowania, o ile nie zostanie on zabezpieczony jako dowód w 

sprawie w przypadku toczącego się postępowania. Po upływie terminu przechowywania 
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zapis usuwa się w sposób uniemożliwiający jego odzyskanie. Z usunięcia zapisu 

sporządza się protokół, w którym należy wskazać datę tej czynności oraz imię i nazwisko 

osoby, która dokonała usunięcia. Dopuszcza się niszczenie zapisu na urządzeniu 

monitorującym przez jego automatyczne nadpisanie w przypadku, gdy warunki 

techniczne tego urządzenia umożliwiają przechowywanie zapisu przez okres, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650 oraz z 2019 r. poz. 55) 

 

Art. 16d. 

1. Podmioty zobowiązane udostępniają zainteresowanym lub ich upoważnionym 

przedstawicielom materiały archiwalne przez: 

1)   umożliwienie osobistego: 

a)  zapoznania się z tymi materiałami, 

b)  utrwalenia ich treści w postaci notatek, wyciągów, wypisów, odpisów albo odwzorowań 

wizualnych, dźwiękowych lub cyfrowych wraz z ich metadanymi; 

2)   przekazanie informacji w nich zawartych w postaci reprodukcji tych materiałów albo 

pisemnej odpowiedzi na zapytanie. 

2. Podmioty zobowiązane udostępniają materiały archiwalne w oryginale albo reprodukcje 

tych materiałów: 

1)   w dostosowanych do tego celu pomieszczeniach, po pisemnym zgłoszeniu w postaci 

papierowej lub elektronicznej; 

2)   za pośrednictwem systemów teleinformatycznych wraz z metadanymi reprodukcji. 

<2a. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zawiera następujące dane 

zainteresowanego lub jego upoważnionego przedstawiciela: 

1) imię i nazwisko; 

2) adres zamieszkania; 

3) adres korespondencyjny; 

4) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, jeżeli zostały podane do 

wykorzystania; 



- 26 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

5) rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

6) podpis własnoręczny, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub 

podpis osobisty.> 

3. Jeżeli czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, mogłyby zakłócić innym 

zainteresowanym dostęp do materiałów archiwalnych, ich wykonywanie odbywa się na 

podstawie porozumienia między zainteresowanym i podmiotem zobowiązanym. 

 

Art. 21. 

1. Do zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych należy: 

1)   koordynowanie działalności archiwalnej na terenie Państwa; 

2)   (uchylony); 

3)   wydawanie zezwoleń na czasowy wywóz określonych materiałów archiwalnych; 

4)   nadzór nad gromadzeniem, ewidencjonowaniem, przechowywaniem, opracowywaniem, 

udostępnianiem i zabezpieczaniem materiałów archiwalnych oraz brakowaniem 

dokumentacji niearchiwalnej; 

5)   nadzór nad działalnością naukową i wydawniczą prowadzoną w archiwach państwowych; 

6)   prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie spraw archiwalnych; 

7)   (uchylony); 

8)   prowadzenie ewidencji przechowawców akt osobowych i płacowych; 

9)   popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie 

działalności informacyjnej i wydawniczej; 

[10)  wykonywanie zadań z zakresu informatyzacji podległych mu archiwów państwowych, 

polegających na projektowaniu, wdrażaniu, eksploatacji, integracji, rozwoju i 

udostępnianiu im systemów teleinformatycznych obsługujących działalność archiwalną, 

zabezpieczaniu danych osobowych przetwarzanych w tych systemach, koordynowaniu tych 

działań oraz zapewnieniu możliwości wymiany danych pomiędzy tymi systemami;] 

<10) koordynowanie zadań w dziedzinie informatyzacji, telekomunikacji i 

teleinformatyki oraz zarządzania informacją podległych mu archiwów 

państwowych, w szczególności w zakresie: 

a) zakupu, projektowania, budowy, wdrażania, rozwoju, integracji i eksploatacji 

systemów informatycznych i teleinformatycznych wyposażonych w środki 

zabezpieczające dane osobowe przetwarzane w tych systemach, w tym udostępniania 
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tych systemów archiwom państwowym oraz realizacji dostaw i robót budowlanych 

niezbędnych do wykonywania tych zadań, 

b) wymiany danych pomiędzy systemami, o których mowa w lit. a;> 

<10a) zapewnienie utrzymania i serwisu systemów informatycznych i 

teleinformatycznych oraz zabezpieczanie danych osobowych przetwarzanych w tych 

systemach;> 

11)   wykonywanie zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o 

restytucji narodowych dóbr kultury. 

1a. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych w sprawach, o których mowa w [ust. 1 pkt 1 

i 4] < ust. 1 pkt 1, 4 i 10>, dotyczących podległych mu archiwów państwowych, może 

wydawać zarządzenia. 

1b. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych może powierzyć podległemu mu archiwum 

wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 10. 

2. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych uprawniony jest do kontroli przestrzegania 

przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez podmioty wymienione w 

art. 22. 

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze 

rozporządzenia, określi szczegółowy zakres działania Naczelnego Dyrektora Archiwów 

Państwowych. 

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do archiwów wyodrębnionych. 

 

[Art. 22a. 

Podmioty, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2-3a oraz ust. 2, w zakresie prowadzonej 

działalności archiwalnej mogą, na podstawie umowy albo porozumienia zawartych z 

Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych lub właściwym archiwum państwowym, 

nieodpłatnie korzystać z systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 21 ust. 1 

pkt 10.] 

<Art. 22a. 

Podmioty, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2–3a oraz ust. 2, w zakresie prowadzonej 

działalności archiwalnej mogą, na podstawie umowy albo porozumienia zawartych z 

Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych lub właściwym archiwum 

państwowym, nieodpłatnie korzystać z systemów informatycznych i 

teleinformatycznych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 10 lit. a.> 
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<Art. 22b. 

1. Do przetwarzania danych osobowych przez jednostki, o których mowa w art. 22 ust. 1 

pkt 1 i 2 oraz ust. 2, w zakresie ich działalności archiwalnej, a także w zakresie 

przechowywania przez jednostki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1, 

dokumentacji określonej w art. 51a ust. 1 i art. 51r, ogranicza się stosowanie: 

1) art. 16 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, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w ten 

sposób, że przetwarzający przyjmują od osoby, której dane dotyczą, pisemne 

sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując 

ingerencji w materiały archiwalne; 

2) art. 18 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia 2016/679, w zakresie niezbędnym do 

zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez 

naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w 

przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku 

nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, sprostowanie lub uzupełnienie jest 

przechowywane i udostępniane odrębnie od materiałów archiwalnych, a informację 

o ich wniesieniu zamieszcza się w odpowiednich środkach ewidencyjnych. 

3. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 rozporządzenia 2016/679, 

następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być 

ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych. 

4. Administrator danych informuje o ograniczeniach, o których mowa w ust. 1 i 3, w 

Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, swojej stronie 

internetowej oraz w widocznym miejscu w swojej siedzibie. 

5. Zabezpieczenia stosowane przez jednostki, o których mowa w art. 22, polegają co 

najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania chronionych danych osobowych wyłącznie 

pracowników posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora 

danych; 
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2) pisemnym zobowiązaniu pracowników, o których mowa w pkt 1, do zachowania 

przetwarzanych danych w poufności. 

Art. 22c. 

1. Jednostki, o których mowa w art. 22, w ramach działalności archiwalnej, wdrażają 

zabezpieczenia wolności i praw osób, których dotyczą dane zawarte w materiałach 

archiwalnych, w szczególności w trakcie ich udostępniania przez anonimizację 

danych osobowych, zawieranie z użytkownikami zasobu archiwalnego umów 

wyłączających dalsze przetwarzanie danych osobowych oraz przez pseudonimizację 

danych w systemach informatycznych i teleinformatycznych. 

2. Stosowanie zabezpieczeń w postaci anonimizacji i pseudonimizacji nie jest 

obowiązkowe, jeżeli: 

1) przetwarza się, w tym udostępnia, dane osobowe za zgodą osoby, której dane 

dotyczą, jej pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego; 

2) osoba, której dane dotyczą, dobrowolnie i świadomie podała je uprzednio do 

publicznej wiadomości. 

3. Zabezpieczenia wolności i praw, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio do 

dokumentacji niestanowiącej materiałów archiwalnych, o ile nie sprzeciwia się to 

celom postępowania z tą dokumentacją. 

 

Art. 22d. 

Jednostki wymienione w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 2 pkt 2 przetwarzają dane 

osobowe, odpowiednio: 

1) wieczyście; 

2) przez okres wynikający z art. 5 ust. 1 pkt 2.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) 

 

Art. 4. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

(pkt 1 – 43 pominięto)   
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44)  użytkownik EETS - podmiot obowiązany do uiszczenia opłat, który zawarł umowę o 

świadczenie usługi EETS z dostawcą EETS[.] <;> 

<45) rozporządzenie 2016/679 − rozporządzenie 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, z późn. zm.)> 

 

Art. 13b. 

1. Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. a, pobiera się za postój pojazdów 

samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone 

dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo. 

1a. 
(4)

 Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, pobiera się za postój pojazdów 

samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, 

w określone dni lub codziennie, w określonych godzinach lub całodobowo. 

2. Strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym 

deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu 

zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki 

transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla 

pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej. 

2a. 
(5)

 Śródmiejską strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach zgrupowania 

intensywnej zabudowy funkcjonalnego śródmieścia, które stanowi faktyczne centrum 

miasta lub dzielnicy w mieście o liczbie ludności powyżej 100 000 mieszkańców, jeżeli 

spełnione są warunki, o których mowa w ust. 2, a ustanowienie strefy płatnego 

parkowania może nie być wystarczające do realizacji lokalnej polityki transportowej lub 

polityki ochrony środowiska. 

2b. 
(6)

 Ustalenie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, w tym ustalenie wysokości opłaty, 

o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, wymaga uprzedniego przeprowadzenia przez 

wójta (burmistrza, prezydenta miasta) analizy, która określi: 

1)   rotację parkujących pojazdów samochodowych w planowanej śródmiejskiej strefie 

płatnego parkowania; 
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2)   zakładany poziom rotacji parkujących pojazdów samochodowych w planowanej 

śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, z uwzględnieniem różnych poziomów 

wysokości opłat za postój w tej strefie. 

3. 
(7)

 Rada gminy (rada miasta) na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 

zaopiniowany przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach, może ustalić 

strefę płatnego parkowania lub śródmiejską strefę płatnego parkowania. 

4. 
(8)

 Rada gminy (rada miasta), ustalając strefę płatnego parkowania lub śródmiejską strefę 

płatnego parkowania: 

1)   ustala wysokość opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. a lub b, z tym że opłata za 

pierwszą godzinę postoju pojazdu samochodowego nie może przekraczać : 

a)  w strefie płatnego parkowania - 0,15% minimalnego wynagrodzenia, w rozumieniu art. 2 

ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), 

b)  w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania - 0,45% minimalnego wynagrodzenia, o 

którym mowa w lit. a; 

2)   może wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczałtowane oraz zerową stawkę opłaty 

dla niektórych użytkowników drogi; 

3)   określa sposób pobierania opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1. 

4a. 
(9)

 Ustalając wysokość opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, rada gminy (rada 

miasta) bierze pod uwagę wyniki analizy, o której mowa w ust. 2b. 

5. Stawki opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, mogą być zróżnicowane w zależności 

od miejsca postoju. Przy ustalaniu stawek uwzględnia się progresywne narastanie opłaty 

przez pierwsze trzy godziny postoju, przy czym progresja nie może przekraczać 

powiększenia stawki opłaty o 20% za kolejne godziny w stosunku do stawki za 

poprzednią godzinę postoju. Stawka opłaty za czwartą godzinę i za kolejne godziny 

postoju nie może przekraczać stawki opłaty za pierwszą godzinę postoju. 

6. Organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach w uzgodnieniu z zarządcą drogi: 

1)   
(10)

 wyznacza w strefie płatnego parkowania lub śródmiejskiej strefie płatnego parkowania 

miejsca przeznaczone na postój pojazdów, w tym stanowiska przeznaczone na postój 

pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową; 

1a)  
(11)

 wyznacza, w strefie płatnego parkowania lub śródmiejskiej strefie płatnego 

parkowania, miejsca przeznaczone na postój pojazdów elektrycznych na czas ładowania 

przy punktach ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania, o 
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których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i 

paliwach alternatywnych; 

2)   
(12)

 może wyznaczać w strefie płatnego parkowania lub śródmiejskiej strefie płatnego 

parkowania zastrzeżone stanowiska postojowe (koperty) w celu korzystania z nich na 

prawach wyłączności w określonych godzinach lub całodobowo. 

7. Opłaty, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera zarząd drogi, a w przypadku jego 

braku - zarządca drogi. 

<8. Zarząd drogi albo zarządca drogi wykonuje obowiązek, o którym mowa w: 

1) art. 13 ust. 1 lit. a–c rozporządzenia 2016/679  pobierając opłatę, o której mowa w 

art. 13 ust. 1 pkt 1, w szczególności zamieszczając stosowne informacje w miejscu, w 

którym opłata ta jest wnoszona; 

2) art. 13 ust. 1 lit. d–f i ust. 2 rozporządzenia 2016/679  udostępniając informacje w 

Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, o czym informuje w 

sposób określony w pkt 1 osoby, których dane osobowe są przetwarzane. 

9. Zarząd drogi albo zarządca drogi informuje o ograniczeniach, o których mowa w ust. 

8, udostępniając stosowne informacje w miejscu, w którym opłata jest wnoszona, w 

Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej oraz w miejscu 

widocznym w siedzibie. 

10. Dane osobowe przetwarzane w związku z poborem opłat, o których mowa w art. 13 

ust. 1 pkt 1, przechowuje się przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650 oraz z 2019 r. poz. 

55 i …). 

11. Dane osobowe, o których mowa w ust. 10, podlegają zabezpieczeniom 

zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub 

przekazywaniu polegającym co najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2)  pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

do zachowania ich w tajemnicy.> 

<Art. 13ba. 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

wpływa na obowiązek wniesienia opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1.> 
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Art. 13f. 

1. Za nieuiszczenie opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się opłatę 

dodatkową. 

2. 
(14)

 Rada gminy (rada miasta) określa wysokość opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1, 

oraz sposób jej pobierania. Wysokość opłaty dodatkowej nie może przekroczyć 10% 

minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

3. Opłatę dodatkową, o której mowa w ust. 1, pobiera zarząd drogi, a w przypadku jego braku 

zarządca drogi. 

<4. W związku z poborem opłaty dodatkowej zarząd drogi albo zarządca drogi 

wykonują obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, 

przy pierwszej czynności skierowanej do osoby, której dane dotyczą, chyba że 

posiada ona te informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie. 

5. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

wpływa na obowiązek wniesienia opłaty dodatkowej.> 

 

<Art. 13hba. 

1. W związku z poborem opłaty elektronicznej, podmiot pobierający tę opłatę wykonuje 

obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, przy 

pierwszej czynności skierowanej do osoby, której dane dotyczą, chyba że posiada ona 

te informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie, oraz za pośrednictwem 

strony internetowej zawierającej informacje dotyczące poboru opłaty elektronicznej. 

2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

wpływa na obowiązek wniesienia opłaty elektronicznej.> 

 

Art. 16i. 

1. Dostawca EETS jest obowiązany: 

1)   w ramach świadczenia usługi EETS uiszczać opłaty, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 

3 i ust. 2, oraz opłatę za przejazd autostradą, naliczane za pomocą urządzenia, o którym 

mowa w art. 16l ust. 1; 

[2)   niezwłocznie informować podmiot pobierający opłaty, z którym zawarł umowę, o której 

mowa w art. 16e ust. 1 pkt 1 albo art. 16h pkt 1, o danych koniecznych do realizacji tej 

umowy, w tym dostarczonych użytkownikom EETS urządzeniach, o których mowa w art. 
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16l ust. 1, oraz przypisaniu tych urządzeń do pojazdu samochodowego i użytkownika 

EETS;] 

<2) niezwłocznie informować podmiot pobierający opłaty, z którym zawarł umowę, o 

której mowa w art. 16e ust. 1 pkt 1 albo art. 16h pkt 1, o danych, w tym danych 

osobowych użytkownika EETS, koniecznych do realizacji tej umowy, w tym 

dostarczonych użytkownikom EETS urządzeniach, o których mowa w art. 16l ust. 1, 

oraz przypisaniu tych urządzeń do pojazdu samochodowego i użytkownika EETS;> 

3)   monitorować sposób świadczenia usługi EETS zgodnie z procedurami określonymi w 

planie zarządzania ryzykiem, o którym mowa w art. 16e ust. 2 pkt 4; 

[4)   
(29)

 współpracować z podmiotem uprawnionym do kontroli prawidłowości uiszczenia 

opłaty elektronicznej, o którym mowa w art. 13l ust. 1, na zasadach określonych w 

umowie, o której mowa w art. 16e ust. 1 pkt 1 oraz art. 16h pkt 1;] 

<4) współpracować z podmiotem uprawnionym do kontroli prawidłowości uiszczenia 

opłaty elektronicznej, o którym mowa w art. 13l ust. 1, w tym przekazywać temu 

podmiotowi dane osobowe użytkowników EETS naruszających obowiązki, o których 

mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, art. 13i ust. 4a lub 4b, na zasadach określonych w 

umowie, o której mowa w art. 16e ust. 1 pkt 1 albo art. 16h pkt 1;> 

5)   udostępniać na swojej stronie internetowej informację o obsługiwanych obszarach EETS 

oraz warunkach zawierania umów o świadczenie usługi EETS z użytkownikami EETS; 

6)   niezwłocznie informować ministra właściwego do spraw transportu o zmianach 

dotyczących go danych i informacji zawartych w rejestrze EETS; 

7)   corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, składać ministrowi właściwemu do spraw 

transportu dokumenty, o których mowa w art. 16f ust. 4 i 5, oraz oświadczenie o zakresie 

prowadzonej działalności dotyczącej świadczenia usługi EETS za rok poprzedni, 

zawierające informację o obsługiwanych obszarach EETS, a także oświadczenie, że 

spełnia wymogi, o których mowa w art. 16e ust. 2 - w przypadku dostawcy EETS 

wpisanego do rejestru EETS; 

8)   niezwłocznie przekazywać ministrowi właściwemu do spraw transportu wnioski z oceny 

planu zarządzania ryzykiem, o których mowa w art. 16e ust. 4 - w przypadku dostawcy 

EETS wpisanego do rejestru EETS; 

9)   niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawieszenia albo zakończenia 

świadczenia usługi EETS, zgłosić ministrowi właściwemu do spraw transportu fakt 
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zawieszenia albo zakończenia świadczenia usługi EETS - w przypadku dostawcy EETS 

wpisanego do rejestru EETS. 

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań, zamieszczając w nich klauzulę, o której mowa w 

art. 16f ust. 6, oraz dane, o których mowa w art. 16f ust. 7. 

 

<Art. 20h. 

1. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, właściwy podmiot lub osoba przez niego 

upoważniona, na podstawie pisemnego wniosku, udostępnia nieodpłatnie dane 

osobowe przetwarzane w związku z poborem opłaty elektronicznej oraz 

wykonywaniem zadania, o którym mowa w art. 20 pkt 12: 

1) Policji, 

2) Inspekcji Transportu Drogowego, 

3) Żandarmerii Wojskowej, 

4) Straży Granicznej, 

5) Biuru Nadzoru Wewnętrznego, 

6) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

7) Agencji Wywiadu, 

8) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, 

9) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

10) Służbie Wywiadu Wojskowego, 

11) prokuratorowi, 

12) sądom, 

13) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektorowi izby administracji 

skarbowej, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, 

14) Służbie Ochrony Państwa 

− w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wskazuje: 

1) oznaczenie sprawy; 

2) okoliczności, z których wynika konieczność pozyskania żądanych danych; 

3) dane podlegające udostępnieniu. 

3. Właściwy organ może wyrazić zgodę na udostępnienie za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej danych osobowych, o których mowa w ust. 1, 
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podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5 i 7–14, bez konieczności składania 

pisemnych wniosków, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem lub zakresem 

wykonywanych zadań. 

4. Udostępnianie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, w sposób określony w 

ust. 3, następuje po złożeniu przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5 i 7–14, 

wniosku zawierającego: 

1) określenie zakresu danych podlegających udostępnieniu; 

2) określenie osób uprawnionych do przetwarzania danych, o których mowa w pkt 1; 

3) oświadczenie, że podmioty te posiadają: 

a) urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie kto, kiedy, w jakim celu i jakie 

dane uzyskał, oraz 

b) zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych 

niezgodnie z celem ich uzyskania. 

5. Właściwy organ udostępnia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dane osobowe, o 

których mowa w ust. 1, w sposób, o którym mowa w ust. 3, jeżeli jednostka 

organizacyjna Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, będąca odbiorcą danych, 

złoży oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 3. 

6. Właściwy organ nie udostępnia na podstawie ust. 1 i 3 danych osobowych, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, chyba że podmiot, o którym mowa w 

ust. 1, jest ustawowo upoważniony do przetwarzania tych danych.> 

 

Art. 24n. 

1. Audytorem bezpieczeństwa ruchu drogowego jest osoba, która posiada certyfikat audytora 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2. Certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego może uzyskać osoba, która: 

1)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

2)   korzysta z pełni praw publicznych; 

3)   nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

4)   posiada wyższe wykształcenie techniczne w zakresie budownictwa drogowego, inżynierii 

ruchu drogowego lub transportu; 
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5)   posiada co najmniej 5-letnią praktykę w zakresie projektowania dróg, inżynierii ruchu 

drogowego, zarządzania drogami, zarządzania ruchem drogowym lub opiniowania 

projektów drogowych pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

6)   posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu na audytora 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

3. Audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego ma obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych na szkoleniach okresowych co najmniej raz na trzy lata. 

4. Szkolenia zakończone egzaminem, o których mowa w ust. 2 pkt 6, oraz szkolenia 

okresowe, o których mowa w ust. 3, przeprowadzają uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) prowadzące 

studia drugiego stopnia z zakresu budownictwa drogowego oraz instytuty badawcze 

posiadające kategorię naukową A+ albo A, działające w zakresie budownictwa 

drogowego na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669). 

5. (uchylony). 

6. Certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego wydaje, na wniosek kandydata na 

audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, na okres trzech lat minister właściwy do 

spraw transportu, po dostarczeniu przez tego kandydata oświadczenia o spełnieniu 

wymogów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, oraz dokumentów potwierdzających 

spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 2 pkt 3-6. 

7. Certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego jest przedłużany na kolejne trzy lata 

na wniosek audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego po dostarczeniu potwierdzenia 

ukończenia szkolenia okresowego, o którym mowa w ust. 3, oświadczenia o spełnieniu 

wymogów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, oraz dokumentu potwierdzającego 

spełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3. 

<7a. Rozpatrując wniosek, o którym mowa w ust. 6 i 7, minister właściwy do spraw 

transportu wykonuje obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

2016/679, przy pierwszej czynności skierowanej do osoby składającej wniosek, chyba 

że posiada ona te informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie.> 

8. Minister właściwy do spraw transportu odmawia w drodze decyzji administracyjnej: 

1)   wydania certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego w przypadku 

niespełnienia któregokolwiek z wymogów, o których mowa w ust. 2; 
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2)   przedłużenia certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego w przypadku 

niespełnienia któregokolwiek z wymogów, o których mowa w ust. 7. 

9. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia zakończonego egzaminem, o 

którym mowa w ust. 2 pkt 6, 

2)   sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia okresowego, o którym mowa w 

ust. 3, 

3)   wzór certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego 

- mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacyjnego szkoleń oraz 

jednolitego wzoru dokumentu. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1476 oraz z 2019 r. poz. 125) 

Art. 6d. 

1. Publiczne śródlądowe wody powierzchniowe płynące stanowiące własność Skarbu Państwa 

dyrektor regionalnego zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

przekazuje do rybackiego korzystania w drodze oddania w użytkowanie obwodu 

rybackiego. 

2. Oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego następuje za opłatą roczną, na czas nie krótszy 

niż 10 lat, na podstawie umowy, do zawarcia której jest upoważniony dyrektor 

regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie. 

3. Warunkiem oddania w użytkowanie obwodu rybackiego jest przedłożenie pozytywnie 

zaopiniowanego operatu rybackiego. 

4. Oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego następuje w drodze konkursu ofert, przy czym 

maksymalna oferowana stawka opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego 

nie może być wyższa niż równowartość pieniężna 0,5 dt żyta, ustalona według średniej 

ceny skupu żyta, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o 

podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892), w zależności od rybackiego typu wody i jej 

położenia. 

5. Nie pobiera się opłat za oddanie w użytkowanie następujących części obwodu rybackiego: 
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1)   obrębu ochronnego; 

2)   uzupełniającego obwodu rybackiego; 

3)   wód uznanych za nieprzydatne do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. 

6. W przypadku nierealizowania założeń zawartych w operacie rybackim dyrektor 

regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie może rozwiązać umowę użytkowania w każdym czasie i bez odszkodowania. 

7. W sprawach nieuregulowanych dotyczących użytkowania stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

8. Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego, zwany dalej "konkursem", 

ogłasza i przeprowadza dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zapraszając zainteresowane podmioty do udziału 

w konkursie. 

9. W celu przeprowadzenia konkursu powołuje się komisję konkursową, zwaną dalej 

"komisją". 

10. W skład komisji wchodzą co najmniej 3 osoby zatrudnione w regionalnym zarządzie 

gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z wyłączeniem 

osób zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych lub na stanowiskach obsługi. 

11. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie wyznacza przewodniczącego komisji spośród jej członków oraz ustala 

regulamin pracy komisji. Regulamin pracy komisji udostępnia się oferentom do wglądu w 

siedzibie regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie. 

12. Członkiem komisji nie może być osoba, która: 

1)   jest małżonkiem oferenta lub jego krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia 

włącznie albo jest związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem; 

2)   jest lub była w ostatnich 3 latach pracownikiem, przedstawicielem, pełnomocnikiem, 

udziałowcem albo akcjonariuszem oferenta bądź członkiem organizacji społecznej 

występującej jako oferent; 

3)   pozostaje z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. 

13. W przypadku ujawnienia okoliczności, o których mowa w ust. 12, dyrektor regionalnego 

zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
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dokonuje zmiany w składzie komisji i zarządza powtórzenie czynności dokonanych przez 

komisję. 

14. Komisja, dokonując oceny ofert, sprawdza: 

1)   zgodność założeń operatu rybackiego z warunkami korzystania z wód regionu wodnego 

obowiązującymi w dniu wywieszenia ogłoszenia o konkursie; 

2)   zgodność rodzaju i wysokości nakładów rzeczowo-finansowych zaproponowanych w 

ofercie z rodzajem i wysokością nakładów rzeczowo-finansowych przewidzianych na 

zarybienia w operacie rybackim; 

3)   czy ilość, rodzaj i stan techniczny środków trwałych oraz wyposażenia służącego do 

chowu, hodowli lub połowu ryb lub raków, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe 

oferenta lub jego pracowników w zakresie rybactwa śródlądowego dają gwarancję 

możliwości prowadzenia racjonalnej gospodarki w danym obwodzie rybackim i są zgodne 

z typem gospodarki rybackiej określonym w operacie rybackim. 

15. W przypadku stwierdzenia, że oferta nie spełnia jednego z warunków dotyczących 

zgodności, o których mowa w ust. 14, komisja odrzuca ofertę. 

16. Komisja dokonuje oceny następujących elementów oferty: 

1)   kwalifikacje i doświadczenie oferenta; 

2)   wysokość zaproponowanej stawki opłaty rocznej; 

3)   wysokość zaproponowanych nakładów rzeczowo-finansowych; 

4)   gatunki materiału zarybieniowego zaproponowane w nakładach rzeczowo-finansowych. 

17. Z przebiegu konkursu komisja sporządza protokół wraz z dokumentacją dotyczącą jego 

przebiegu i wynikiem konkursu. 

18. Przewodniczący komisji w terminie 3 dni od dnia podjęcia przez komisję uchwały o 

wyniku konkursu przekazuje dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie protokół, o którym mowa w ust. 17. 

19. Po przekazaniu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie protokołu z przebiegu konkursu każdy z 

oferentów może zapoznać się w siedzibie dyrektora regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tym protokołem. 

20. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wyniku konkursu oraz protokołu z jego przebiegu 

dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie zawiadamia oferentów na piśmie, za potwierdzeniem odbioru, o wyniku 

konkursu i o otrzymanej przez nich liczbie punktów albo o odrzuceniu oferty. 
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21. Oferent może złożyć do dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie protest dotyczący wyniku konkursu w terminie 7 

dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 20. 

22. O złożeniu protestu, o którym mowa w ust. 21, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia niezwłocznie 

wszystkich oferentów, których oferty komisja przyjęła do postępowania konkursowego. 

23. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie rozpatruje protest w ciągu 7 dni od jego otrzymania. 

24. W przypadku uwzględnienia protestu dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 7 dni od dnia jego 

uwzględnienia zarządza ponowne rozpatrzenie ofert przez komisję. 

25. Przepisy ust. 20 stosuje się odpowiednio przy powiadamianiu oferentów o wyniku 

ponownego rozpatrzenia ofert. 

<25a. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie zamieszcza i aktualizuje na swojej stronie internetowej: 

1) wykaz obwodów rybackich; 

2) imię i nazwisko albo nazwę uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim; 

3) wskazane przez uprawnionego do rybactwa dane kontaktowe uprawnionego; 

4) okres obowiązywania umów użytkowania obwodu rybackiego.> 

26. Minister właściwy do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, wymogi dotyczące 

ogłoszenia o konkursie ofert, o którym mowa w ust. 8, elementy ofert i sposób ich oceny, 

czynności komisji, a także maksymalną stawkę opłaty rocznej za 1 ha powierzchni 

obwodu rybackiego. 

27. Minister, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 26: 

1)   kieruje się potrzebą sprawnego przeprowadzenia konkursu, potrzebą wyłonienia oferenta, 

którego przygotowanie i doświadczenie zawodowe zapewni realizację zasad racjonalnej 

gospodarki rybackiej zgodnie z przedłożonym operatem rybackim, w celu utrzymania lub 

uzyskania dobrego stanu wód obwodu rybackiego; 

2)   określając tryb i warunki przeprowadzania konkursu ofert, uwzględni w szczególności 

konieczność udostępnienia oferentom informacji w zakresie: 

a)  rozliczenia obciążeń publicznoprawnych związanych z przedmiotem użytkowania oraz 

nakładów rzeczowych określonych w operacie rybackim, 
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b)  zasad udostępniania wód obwodu rybackiego do celów badań naukowych oraz 

przekazywania danych na temat wyników prowadzonej gospodarki rybackiej, 

c)  ograniczeń związanych z oddaniem w użytkowanie gruntów pod wodami w obwodzie 

rybackim na cele określone w art. 261 ust. 1 ustawy - Prawo wodne oraz potrzeby 

zapewnienia kontroli nad prawidłowością przeprowadzanego postępowania w konkursie 

ofert; 

3)   określając maksymalną stawkę opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego, 

uzależni jej wysokość od rybackiego typu wody i jej położenia. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2179) 

[Art. 17c. 

Rzecznik może przetwarzać wszelkie informacje, w tym dane osobowe, 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 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723)
(2)

, niezbędne do realizacji swoich ustawowych 

zadań.] 

<Art. 17c. 

1. Rzecznik może przetwarzać wszelkie informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

realizacji swoich ustawowych zadań. 

2. Rzecznik może przetwarzać dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 i art. 10 

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, z późn. zm.), wyłącznie w celu ochrony wolności i praw człowieka 

i obywatela przy realizacji swoich ustawowych zadań. 

3. Rzecznik dopuszcza do przetwarzania danych osobowych osoby posiadające pisemne 

upoważnienie. Warunkiem udzielenia upoważnienia jest pisemne zobowiązanie się 

osoby upoważnianej do zachowania przetwarzanych danych osobowych w 

poufności.> 
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U S T A W A   z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1669)  

 

<Art. 5a. 

1. W związku z przetwarzaniem przez Głównego Geodetę Kraju, marszałków 

województw, starostów albo prezydentów miast na prawach powiatu, wojewodów, 

organów i podmiotów tworzących i utrzymujących zintegrowany system informacji o 

nieruchomościach oraz wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i 

kartograficznego danych osobowych uzyskanych odpowiednio przy: 

1) prowadzeniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

2) przechowywaniu kopii zabezpieczających baz danych, o którym mowa w art. 7b ust. 

1 pkt 4, 

3) koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 

4) tworzeniu i utrzymywaniu zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, 

5) prowadzeniu postępowań kontrolnych, o których mowa w art. 9, 

6) wydawaniu dzienników praktyki zawodowej, o których mowa w art. 44b ust. 5, oraz 

prowadzeniu rejestrów wydanych dzienników praktyki zawodowej, 

7) nadawaniu uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz 

prowadzeniu centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe w 

dziedzinie geodezji i kartografii, 

8) prowadzeniu postępowań dyscyplinarnych 

− prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g 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, z późn. 

zm.), w zakresie wystąpień zawierających dane osobowe osób trzecich, które nie 

skutkują wszczęciem postępowania administracyjnego, przysługuje w zakresie, w 

jakim nie ma wpływu na ochronę praw i wolności osób, od których dane pozyskano. 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, informują o ograniczeniu, o którym mowa w ust. 

1, przy pierwszej czynności skierowanej do osoby, której dane są przetwarzane. 

3. W przypadku gdy okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w ust. 

1, nie wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
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archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650 oraz z 2019 r. poz. 

55 i …) albo przepisów odrębnych, podmioty, o których mowa w ust. 1, przechowują 

dane przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 

i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym 

nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co 

najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

do zachowania ich w tajemnicy. 

Art. 5b. 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 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), nie wpływa na realizację zadań wskazanych w 

art. 5a ust. 1 pkt 1–5, 7 i 8.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 oraz 

z 2018 r. poz. 398, z późn. zm.) 

 

DZIAŁ I 

USTRÓJ NOTARIATU 

 

<Rozdział 8 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

Art. 78b. 

§ 1. Przepisy art. 15 ust. 1 i 3, art. 18 i art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
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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, z późn. zm.) stosuje się w 

zakresie, w jakim nie naruszają obowiązku zachowania przez notariusza tajemnicy, 

o której mowa w art. 18. 

§ 2. Przepisu art. 21 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) w przypadku danych osobowych pozyskanych przez notariusza przy 

dokonywaniu czynności notarialnych nie stosuje się. 

 

Art. 78c. 

Obowiązek zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 18, nie ustaje, w przypadku gdy 

z żądaniem ujawnienia informacji uzyskanych przy dokonywaniu czynności 

notarialnych występuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Art. 78d. 

Okres przechowywania danych osobowych zgromadzonych przez Krajową Radę 

Notarialną, rady izb notarialnych oraz komisje kwalifikacyjne przy wykonywaniu 

zadań określonych w ustawie wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się 

postępowanie, w którym dane zostały zgromadzone. Przepis art. 90 § 1 stosuje się 

odpowiednio.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 

administracji morskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2214 oraz z 2019 r. poz. 125)  

 

<Art. 49a. 

1. W przypadku niecierpiącym zwłoki dyrektor urzędu morskiego, realizując zadania 

określone w niniejszym rozdziale, wykonuje obowiązek, o którym mowa w art. 13 

ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
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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, z późn. zm.), przez udostępnienie informacji, o których mowa w 

art. 13 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej urzędu obsługującego tego dyrektora, na swojej stronie internetowej 

oraz w siedzibie urzędu w widocznym miejscu. 

2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 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), nie wstrzymuje ani nie ogranicza wykonywania 

przez dyrektora urzędu morskiego zadań określonych w niniejszym rozdziale.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 174) 

Art. 11. 

1. Mediatora ustalają wspólnie strony sporu zbiorowego. Mediatorem może być osoba z listy 

ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy w uzgodnieniu z organizacjami 

związkowymi oraz organizacjami pracodawców, reprezentatywnymi w rozumieniu 

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach 

dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240 oraz z 2017 r. poz. 2371). 

<1
1
. Wpis na listę, o której mowa w ust. 1, obejmuje co najmniej: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2) dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o wpis na listę. 

1
2
. Przetwarzanie danych osobowych innych niż wymienione w ust. 11 jest dopuszczalne 

za zgodą osoby ubiegającej się o uzyskanie wpisu na listę, o której mowa w ust. 1.> 

2. Jeżeli strony sporu zbiorowego nie porozumieją się w ciągu 5 dni w sprawie wyboru 

mediatora, dalsze postępowanie jest prowadzone z udziałem mediatora wskazanego, na 

wniosek jednej ze stron, przez ministra właściwego do spraw pracy z listy, o której mowa 

w ust. 1. 
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3. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, warunki 

wynagradzania mediatorów z listy, o której mowa w ust. 1, uwzględniając czas trwania 

mediacji. 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1471 i 1479 oraz z 2019 r. poz. 125) 

Art. 2. 

1. Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy: 

1)   kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 i 1356) w 

zakresie: 

a)  przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, 

b)  przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz 

przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości 

emisji i jej wpływu na stan środowiska, 

c)  przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym 

stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników 

statków żeglugi śródlądowej, 

d)  eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem, 

e)  przestrzegania przepisów o gospodarce opakowaniami oraz odpadami 

opakowaniowymi, 

f)  przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, 

g)   postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz z fluorowanymi 

gazami cieplarnianymi i pozostałymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi, o których 

mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę 

ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1951 oraz z 2018 r. poz. 650), oraz z produktami i urządzeniami zawierającymi te 

substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi, z wyłączeniem systemów ochrony 

przeciwpożarowej i gaśnic zawierających te substancje lub gazy, 

h)  przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i 

organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2134 oraz z 2018 r. 
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poz. 810), w zakresie wymagań określonych w zezwoleniach na prowadzenie zakładu 

inżynierii genetycznej albo w zgodach na zamierzone uwolnienie organizmów 

genetycznie zmodyfikowanych do środowiska w zakresie postępowania z odpadami, 

w tym powstającymi podczas zamkniętego użycia organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych oraz po zakończeniu zamierzonego uwolnienia organizmów 

genetycznie zmodyfikowanych do środowiska, 

i)  przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

j)  przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z 

wyjątkiem przepisów art. 37 i art. 39 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 

2018 r. poz. 650), 

k)  przestrzegania przepisów o bateriach i akumulatorach, z wyjątkiem przestrzegania 

przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów art. 8, art. 9, 

art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 oraz 

z 2018 r. poz. 650), 

l)  
(1)

 przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 

2018 r. poz. 992, 1000 i 1479); 

1a)  kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, 2056, 2361 i 2422 oraz z 

2018 r. poz. 650); 

2)   prowadzenie państwowego monitoringu środowiska, w szczególności: 

a)  opracowywanie i realizacja wieloletnich strategicznych programów państwowego 

monitoringu środowiska i wykonawczych programów państwowego monitoringu 

środowiska, 

b)  gromadzenie informacji o środowisku w zakresie ujętym w programach państwowego 

monitoringu środowiska, 

c)  przetwarzanie zgromadzonych informacji o środowisku i dokonywanie ocen stanu 

środowiska, 

d)  opracowywanie raportów o stanie środowiska, 

e)  udział w międzynarodowej wymianie informacji o stanie środowiska, w tym 

koordynacja współpracy z Europejską Agencją Środowiska, o której mowa w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 
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kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci 

Informacji i Obserwacji Środowiska (Dz. Urz. UE L 126 z 21.05.2009, str. 13); 

2a)  
(3)

 prowadzenie działalności laboratoryjnej polegającej na: 

a)  wykonywaniu badań, w tym pobieraniu próbek, wykonywaniu pomiarów i analiz na 

potrzeby państwowego monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych, 

b)  zapewnieniu nadzoru nad jakością badań, o których mowa w lit. a, zgodnie z normą 

PN-EN-ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów 

badawczych i wzorcujących, 

c)  prowadzeniu badań przy użyciu referencyjnych i równoważnych metod pomiarowych, 

d)  organizacji i udziale w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości; 

3)   podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań 

związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska; 

4)   przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich 

skutków; 

5)   wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru 

Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru 

Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń; 

6)   wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566 i 1999 

oraz z 2018 r. poz. 810 i 1089); 

7)   udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako 

przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko; 

8)   wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawy; 

9)   wykonywanie zadań określonych w przepisach o międzynarodowym przemieszczaniu 

odpadów; 

10)  wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 

wydobywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1849); 

11)  kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, podlegających 

ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań 

dotyczących ochrony środowiska; 

12)  wykonywanie zadań z zakresu: 
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a)  ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 143), 

b)  rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 

grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 

ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji 

Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, 

jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 

93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z 

późn. zm.), 

c)  rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 

2004 r. w sprawie detergentów (Dz. Urz. UE L 104 z 08.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 48, z późn. zm.), 

d)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 

2008 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz. Urz. UE 

L 204 z 31.07.2008, str. 1, z późn. zm.), 

e)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 

grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i 

mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz 

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, 

str. 1, z późn. zm.) 

- w zakresie zagrożeń dla środowiska; 

12a)  wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającego obowiązki podmiotów 

wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz. Urz. UE L 295 z 

12.11.2010, str. 23); 

13)  wykonywanie zadań dotyczących przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów 

ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201) w zakresie emisji gazów cieplarnianych 

objętych systemem oraz szacowanie wielkości emisji gazów cieplarnianych z instalacji 

lub z operacji lotniczej, o którym mowa w art. 87 ust. 4 i art. 88 ust. 1 tej ustawy; 

13a)  przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 168a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 
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14)  wykonywanie pomiarów wielkości emisji oraz poziomu substancji lub energii 

występujących w środowisku; 

15)  
(4)

 (uchylony); 

16)  
(5)

 (uchylony); 

17)  współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami 

ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i 

organami samorządu terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także organizacjami 

społecznymi; 

17a)   wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. 

U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710); 

17b)  wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2016 r. o dostępie do 

zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania (Dz. U. poz. 1340) oraz 

wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 511/2014 z 

dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków zapewniających zgodność użytkowników w 

Unii z wymogami wynikającymi z Protokołu z Nagoi dotyczącego dostępu do zasobów 

genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z 

wykorzystania tych zasobów (Dz. Urz. UE L 150 z 20.05.2014, str. 59) i rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) 2015/1866 z dnia 13 października 2015 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

511/2014 w odniesieniu do rejestru kolekcji, monitorowania zgodności użytkowników i 

najlepszych praktyk (Dz. Urz. UE L 275 z 20.10.2015, str. 4); 

17c)  wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 

informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1473); 

18)  wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami. 

1a. 
(7)

 Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy również ściganie przestępstw 

przeciwko środowisku określonych w Kodeksie karnym oraz wykroczeń określonych w 

Kodeksie wykroczeń i ustawach wymienionych w ust. 1, w tym wnoszenie i popieranie 

aktów oskarżenia. 

2. 
(8)

 (uchylony). 

3. Inspekcja Ochrony Środowiska współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji 

Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. 

<4. W przypadku niecierpiącym zwłoki organy Inspekcji Ochrony Środowiska, 

realizując zadania, o których mowa w ust. 1, 1a i 3, wykonują obowiązek, o którym 
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mowa w art. 13 ust. 1 i 2 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, z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 2016/679”, przez udostępnienie informacji, o których mowa w art. 

13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej urzędu, na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie urzędu w 

widocznym miejscu. 

5. W związku z przetwarzaniem przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska danych 

osobowych w toku realizacji zadań określonych w ust. 1, 1a i 3 prawo, o którym 

mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679, przysługuje w zakresie, w jakim 

nie ma wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano. 

6. Organy Inspekcji Ochrony Środowiska informują o ograniczeniu, o którym mowa w 

ust. 5, odpowiednio przy pierwszej czynności skierowanej do osoby, której dane 

dotyczą, w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia 

zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu 

Inspekcji Ochrony Środowiska. 

7. Dane osobowe, o których mowa w ust. 5, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym 

nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co 

najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych do zachowania ich w poufności. 

8. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

wstrzymuje ani nie ogranicza wykonywania przez organy Inspekcji Ochrony 

Środowiska zadań, o których mowa w ust. 1, 1a i 3.> 
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U S T A W A   z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

620 i 1669) 

[Art. 14g. 

1. System Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej "SWD PSP", 

stanowi system teleinformatyczny wspierający wykonywanie zadań krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego przez wszystkie jednostki organizacyjne Państwowej Straży 

Pożarnej, jak również przyjmowanie zgłoszeń alarmowych z centrów powiadamiania 

ratunkowego, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie 

powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635, z 2014 r. poz. 1877 i 1915 oraz z 2017 r. 

poz. 60). 

2. Właściwi komendanci Państwowej Straży Pożarnej zapewniają utrzymanie SWD PSP. 

3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej planuje i realizuje rozbudowę oraz 

modyfikację SWD PSP. 

4. Utrzymanie, rozbudowa i modyfikacje SWD PSP są finansowane z budżetu państwa, z 

części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, oraz z części, 

których dysponentami są właściwi wojewodowie. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, parametry 

funkcjonalne SWD PSP, sposób jego funkcjonowania w sytuacjach awaryjnych oraz 

sposób utrzymania, mając na uwadze potrzebę zapewnienia optymalnego poziomu 

współpracy między systemem teleinformatycznym systemu powiadamiania ratunkowego i 

SWD PSP. 

Art. 14h. 

1. Państwowa Straż Pożarna może przetwarzać dane, uzyskane w związku z obsługą 

zgłoszenia alarmowego, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o 

systemie powiadamiania ratunkowego, w tym dane osoby zgłaszającej i innych osób, 

których zgłoszenie dotyczy. 

2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej jest administratorem danych, 

przetwarzanych w SWD PSP, 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). 

3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej może upoważnić kierowników jednostek 

organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej do udzielania i cofania, w jego imieniu, 

upoważnień do przetwarzania danych osobowych w SWD PSP dla osób uczestniczących w 

przetwarzaniu tych danych. 
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4. Kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w ust. 3, 

tworzy i aktualizuje ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

w SWD PSP. 

5. W odniesieniu do danych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się obowiązku określonego 

w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.] 

 

<Art. 14g. 

1. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zapewnia funkcjonowanie Systemu 

Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „SWD PSP”, 

stanowiącego system teleinformatyczny wspierający: 

1) wykonywanie zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego przez jednostki 

organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej; 

2) przyjmowanie zgłoszeń alarmowych z centrów powiadamiania ratunkowego, o 

których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania 

ratunkowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 867 i 1115 oraz z 2019 r. poz. …). 

2. Utrzymanie, rozbudowa i modyfikacje SWD PSP są finansowane z budżetu państwa z 

części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, oraz z 

części, których dysponentami są właściwi wojewodowie. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) minimalny zbiór funkcjonalności SWD PSP, w tym sposób funkcjonowania tego 

systemu w sytuacjach awaryjnych, 

2) sposób przydzielania, zawieszania oraz uchylania dostępu do tego systemu 

użytkownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkom ochrony 

przeciwpożarowej 

 uwzględniając potrzebę zapewnienia optymalnego poziomu współpracy między tym 

systemem a systemem teleinformatycznym systemu powiadamiania ratunkowego. 

 

Art. 14h. 

1. Państwowa Straż Pożarna przetwarza dane osobowe w SWD PSP w celu ochrony 

życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym 

miejscowym zagrożeniem, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających 

z ustawy, uzyskane w związku z prowadzeniem działań ratowniczych oraz obsługą 

zgłoszeń alarmowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 
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r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym dane osobowe osoby zgłaszającej 

oraz osób, których zgłoszenie dotyczy. 

2. Jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej, w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych w SWD PSP, wykonuje obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 

1 i 2 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, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, przez 

udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie 

podmiotowej lub na swojej stronie internetowej oraz w widocznym miejscu w 

siedzibie. 

3. Osoba występująca z żądaniem na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 

obowiązana jest do podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego to 

żądanie dotyczy, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego 

zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu. 

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym 

nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu polegającym 

co najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych osób posiadających pisemne 

upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

do zachowania ich w poufności. 

5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przechowywane wyłącznie przez okres 

niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy. Dane te podlegają 

przeglądowi nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania. 

6. Kierownicy jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej udostępniają 

informację o ograniczeniach, o których mowa w ust. 2 i 3, w Biuletynie Informacji 

Publicznej na swoich stronach podmiotowych lub na swoich stronach internetowych 

oraz w widocznym miejscu w siedzibach jednostek.> 

2) po art. 14h dodaje się art. 14ha w brzmieniu: 
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<Art. 14ha. 

1. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, komendanci wojewódzcy 

Państwowej Straży Pożarnej, komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży 

Pożarnej, Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i komendanci 

szkół Państwowej Straży Pożarnej są współadministratorami danych osobowych 

przetwarzanych w SWD PSP. 

2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ustala podział obowiązków 

współadministratorów, o których mowa w ust. 1, wynikających z przepisów 

rozporządzenia 2016/679. 

3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej planuje i realizuje rozbudowę oraz 

modyfikację SWD PSP oraz podejmuje działania mające na celu: 

1) zapewnienie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do SWD PSP; 

2) zapewnienie integralności danych w SWD PSP; 

3) zapewnienie dostępności do SWD PSP dla podmiotów przetwarzających dane w 

tym systemie; 

4) przeciwdziałanie uszkodzeniom SWD PSP; 

5) określenie zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych 

osobowych; 

6) określenie zasad zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych; 

7) zapewnienie rozliczalności działań dokonywanych na danych SWD PSP; 

8) zapewnienie poprawności danych, w tym danych osobowych przetwarzanych w 

SWD PSP; 

9) wykonywanie kopii bezpieczeństwa. 

4. Komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, komendanci powiatowi 

(miejscy) Państwowej Straży Pożarnej, Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby 

Pożarniczej i komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie właściwości 

swojego działania, zapewniają utrzymanie SWD PSP oraz podejmują działania, o 

których mowa w ust. 3. 

5. Współadministratorzy tworzą i aktualizują ewidencję osób upoważnionych do 

przetwarzania danych osobowych w SWD PSP, upoważniają do przetwarzania tych 

danych oraz prowadzą rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, o którym 

mowa w art. 30 rozporządzenia 2016/679. 
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6. Przepisy art. 14h oraz art. 14ha stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych 

osobowych w SWD PSP przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa 

w art. 15 pkt 1a8.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1313, 1592 i 1669)  

<Art. 28b. 

1. Państwowa Straż Pożarna jest uprawniona do przetwarzania informacji, w tym 

przetwarzania danych osobowych, w celu prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych 

do służby w Państwowej Straży Pożarnej, przenoszenia do służby w Państwowej 

Straży Pożarnej oraz w zakresie wynikającym z przebiegu stosunku służbowego 

strażaków, także po jego ustaniu, w tym przetwarza dane osobowe, o których mowa 

w art. 9 ust. 1 i art. 10 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, z późn. zm.). 

2. Administratorami danych osobowych, o których mowa w ust. 1, są Komendant 

Główny Państwowej Straży Pożarnej, komendanci wojewódzcy Państwowej Straży 

Pożarnej, komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej, Rektor-

Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, komendanci szkół Państwowej 

Straży Pożarnej, Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony 

Przeciwpożarowej i Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa, zwani dalej 

„administratorami”, w zakresie, w jakim przetwarzają te dane. 

3. Informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają 

zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi 

lub przekazywaniu polegającym co najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratorów; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

do zachowania ich w poufności. 
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4. Administratorzy dokonują przeglądu danych osobowych, o których mowa w ust. 1, 

nie rzadziej niż co 10 lat od dnia ich pozyskania, w celu potwierdzenia zasadności ich 

dalszego przetwarzania. 

5. W ramach Państwowej Straży Pożarnej inspektorów ochrony danych, o których 

mowa w art. 37 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), wyznacza się w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Szkole 

Głównej Służby Pożarniczej, szkołach Państwowej Straży Pożarnej, Centrum 

Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej, Centralnym Muzeum 

Pożarnictwa, komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej dla obszaru 

województwa oraz komendach miejskich Państwowej Straży Pożarnej I kategorii. 

Wyznaczając inspektora ochrony danych, uwzględnia się strukturę organizacyjną i 

wielkość jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 

1560, 1669 i 2245)  

<Art. 13b. 

1. Inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki, organy prowadzące szkoły 

lub placówki, organy sprawujące nadzór pedagogiczny oraz inne podmioty 

realizujące zadania i obowiązki określone w ustawie przetwarzają dane osobowe w 

zakresie niezbędnym dla realizacji zadań i obowiązków wynikających z tych 

przepisów. 

2. Nauczyciele oraz inne osoby pełniące funkcje lub wykonujące pracę w podmiotach, o 

których mowa w ust. 1, są obowiązani do zachowania w poufności informacji 

uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących 

zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, 

seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów 

politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych uczniów. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się: 
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1) w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia; 

2) jeżeli uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic, wyrazi zgodę na 

ujawnienie określonych informacji; 

3) w przypadku gdy przewidują to przepisy szczególne. 

 

Art. 92k. 

1. Organizator wypoczynku zakłada dla uczestnika wypoczynku kartę kwalifikacyjną, z 

wyłączeniem wypoczynku, o którym mowa w art. 92e ust. 1. 

2. Karta kwalifikacyjna zawiera: 

1)   informacje dotyczące wypoczynku: 

a)  formę wypoczynku, 

b)  termin wypoczynku, 

c)  adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku lub trasę wypoczynku, w tym 

nazwę kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą; 

2)   informacje dotyczące uczestnika wypoczynku: 

a)  imię (imiona) i nazwisko uczestnika oraz imiona i nazwiska jego rodziców, 

b)  rok urodzenia, 

c)  adres zamieszkania, a w przypadku gdy uczestnik jest niepełnoletni - adres 

zamieszkania jego rodziców lub adres ich pobytu, jeżeli jest inny niż adres 

zamieszkania, 

d)  numer telefonu rodziców lub osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika, 

e)  informację o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika, w szczególności o 

potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub 

zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

f)  istotne dane o stanie zdrowia, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie uczestnika 

oraz jego numer PESEL w celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, 

[g)  zgodę rodziców uczestnika albo zgodę pełnoletniego uczestnika na przetwarzanie 

danych osobowych na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

uczestnika, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723)
(365)

;] 

3)   decyzję organizatora wypoczynku o zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w 

wypoczynku; 
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4)   potwierdzenie przez kierownika wypoczynku pobytu uczestnika w miejscu wypoczynku 

w terminie, o którym mowa w pkt 1 lit. b, albo informację kierownika wypoczynku o 

skróceniu tego pobytu; 

5)   informację kierownika wypoczynku o stanie zdrowia uczestnika w czasie trwania 

wypoczynku oraz o chorobach przebytych w jego trakcie; 

6)   informacje i spostrzeżenia wychowawcy wypoczynku dotyczące uczestnika wypoczynku. 

3. Organizator wypoczynku podaje w karcie kwalifikacyjnej informacje, o których mowa w 

ust. 2 pkt 1, a następnie przekazuje ją rodzicom uczestnika albo pełnoletniemu 

uczestnikowi wypoczynku. 

4. Rodzice uczestnika albo pełnoletni uczestnik wypoczynku podają w karcie kwalifikacyjnej 

informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, a następnie przekazują ją organizatorowi 

wypoczynku. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115) 

 

Art. 6a. 

1. Osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury nadaje się 

odznakę honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej". 

2. Odznakę honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" nadaje minister właściwy do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

<2a. Okres przechowywania danych osób, o których mowa w ust. 1, wynosi 80 lat.> 

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1)   tryb nadawania odznaki "Zasłużony dla Kultury Polskiej", 

2)   warunki jakie musi spełniać wniosek o nadanie odznaki, 

3)   wzór i sposób noszenia odznaki 

- biorąc pod uwagę wzornictwo stosowane w polskiej falerystyce. 

 

 

 



- 61 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 7. 

1. Osobom wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej 

lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego minister właściwy do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego nadaje Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", zwany 

dalej "Medalem". 

2. Medal posiada trzy stopnie: 

1)   I stopień - Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"; 

2)   II stopień - Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"; 

3)   III stopień - Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". 

3. Medal nadaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z 

własnej inicjatywy lub na wniosek: 

1)   ministrów lub kierowników urzędów centralnych; 

2)   rektorów szkół wyższych; 

3)   marszałków województw; 

4)   wojewodów; 

5)   władz statutowych ogólnopolskich organizacji społecznych lub stowarzyszeń 

prowadzących statutową działalność kulturalną; 

6)   kierowników placówek dyplomatycznych lub konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Medal stopnia wyższego można otrzymać po upływie 5 lat od nadania Medalu stopnia 

bezpośrednio niższego. W przypadkach uzasadnionych wybitnymi osiągnięciami 

kandydata można odstąpić od powyższego wymogu. 

<4a. Okres przechowywania danych osób, o których mowa w ust. 1, wynosi 80 lat.> 

5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1)   wzór odznaki Medalu oraz miniatury Medalu, 

2)   wzór wniosku o nadanie Medalu oraz wzór legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu, 

3)   tryb wydawania legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu i warunki wydawania jej 

duplikatu, 

4)   sposób noszenia odznaki Medalu oraz miniatury Medalu 

- z uwzględnieniem stopni Medalu oraz warunków, jakie powinny spełniać wnioski o nadanie 

Medalu. 
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Art. 7a. 

1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz inni 

ministrowie, w odniesieniu do podległych im ośrodków i instytucji kultury, w 

uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

a także jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i przyznawać doroczne 

nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 

kultury. 

2. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym 

podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym 

znaczeniu. 

<2a. W związku z przyznawaniem dorocznych nagród organy, o których mowa w ust. 1, 

przetwarzają dane osób, o których mowa w ust. 2, przez okres niezbędny do 

realizacji zadań, o których mowa w ust. 1. Organy, o których mowa w ust. 1, 

dokonują przeglądu tych danych co 5 lat.> 

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze 

rozporządzenia, a organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, w drodze 

uchwały, określą szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród, o których mowa w 

ust. 1 i 2, biorąc pod uwagę charakter działalności osoby fizycznej lub prawnej lub rangę 

osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania lub ochrony kultury. 

 

Art. 7b. 

1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, inni ministrowie i 

kierownicy urzędów centralnych w odniesieniu do podległych im ośrodków i instytucji 

kultury, a także jednostki samorządu terytorialnego, mogą przyznawać stypendia osobom 

zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad 

zabytkami. 

2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1, polega na przyznaniu środków finansowych osobom 

realizującym określone przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad 

zabytkami lub upowszechniania kultury. 

<2a. W związku z przyznawaniem stypendiów organy, o których mowa w ust. 1, 

przetwarzają dane osób, o których mowa w ust. 2, przez okres niezbędny do 

realizacji zadań, o których mowa w ust. 1. Organy, o których mowa w ust. 1, 

dokonują przeglądu tych danych co 5 lat.> 
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3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze 

rozporządzenia, a organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, w drodze 

uchwały, określą szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów, o których mowa 

w ust. 1, oraz ich wysokość, mając na uwadze wspieranie rozwoju umiejętności 

artystycznych oraz upowszechnianie kultury i opieki nad zabytkami. 

 

Art. 14. 

1. Instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą 

wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora. 

<1a. W rejestrze, o którym mowa w ust. 1, gromadzone są następujące dane: 

1) oznaczenia instytucji kultury, w szczególności podmiotu, z którym organizator 

wspólnie prowadzi instytucję kultury, oraz imię i nazwisko pełnomocnika 

organizatora dokonującego wpisu; 

2) organizacji instytucji kultury, w szczególności: 

a) imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców albo oznaczenie osoby 

fizycznej, której powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, albo której 

powierzono zarządzanie instytucją kultury, 

b) imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania 

czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień, 

c) imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu; 

3) dotyczące mienia instytucji kultury, w szczególności imię i nazwisko pełnomocnika 

organizatora dokonującego wpisu; 

4) połączenia, podziału i likwidacji instytucji kultury, w szczególności imię i nazwisko 

likwidatora oraz imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu.> 

2. Organizator nie odpowiada za zobowiązania instytucji kultury, z zastrzeżeniem art. 24 i 25. 

3. Instytucja kultury z urzędu podlega wpisowi do rejestru. 

4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury, w tym 

zakres danych zamieszczanych w rejestrze, tryb dokonywania wpisów, zmian i wykreśleń 

wpisów oraz wzór księgi rejestrowej, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa 

danych zamieszczanych w rejestrze i bezpieczeństwa czynności prawnych dokonywanych 

przez te instytucje. 
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U S T A W A   z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 25)  

<Art. 32b. 

Przed podjęciem decyzji o nadaniu orderu lub odznaczenia Prezydent może zwrócić się 

do właściwych organów, organizacji lub instytucji o przekazanie informacji, które 

mogą mieć istotne znaczenie w sprawie o nadanie orderu lub odznaczenia.> 

 

[Art. 37a. 

 Przechowywanie zawartych we wnioskach o nadanie orderu, odznaczenia lub tytułu 

honorowego albo we wnioskach o pozbawienie orderu, odznaczenia lub tytułu 

honorowego danych osobowych, o których mowa w art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z 

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

2018 r. poz. 138 i 723)
(1)

, nie wymaga zgody osoby, której te dane dotyczą.] 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych 

oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 289)  

 

[Art. 35. 

 Organy administracji państwowej i samorządu terytorialnego, a także zakłady pracy są 

obowiązane udzielać organom emerytalnym pomocy i informacji w sprawach świadczeń 

przewidzianych w ustawie oraz wydawać bezpłatnie, na ich żądanie lub na wniosek osób 

zainteresowanych, wszelkie dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń lub 

ich wysokości.] 

<Art. 35. 

1. Organy administracji publicznej, pracodawcy, organy emerytalne i rentowe oraz 

szkoły i uczelnie wyższe są obowiązane udzielać wojskowemu organowi 

emerytalnemu pomocy i informacji, w tym udostępniać dane osobowe, w sprawach 

świadczeń przewidzianych w ustawie oraz wydawać bezpłatnie, na ich żądanie, 

wszelkie dokumenty, w tym zaświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do 

świadczeń lub ich wysokości albo potwierdzenia istnienia prawa do świadczeń. 
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2. Wojskowy organ emerytalny jest uprawniony do bezpłatnego pozyskiwania drogą 

elektroniczną informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń lub ich 

wysokości albo do potwierdzenia istnienia prawa do świadczeń od organów 

emerytalnych lub rentowych oraz z rejestrów publicznych, w szczególności z: 

1) rejestru PESEL, 

2) systemu informacji oświatowej, 

3) Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, 

4) ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów 

 w celu potwierdzenia aktualności posiadanych danych, pozyskania danych 

kontaktowych lub umożliwienia weryfikacji prawa do świadczeń. 

3. Wojskowy organ emerytalny informacje, o których mowa w ust. 2, może uzyskiwać w 

drodze pisemnej wymiany informacji.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-

Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 288) 

 

[Art. 36. 

Organy administracji państwowej i samorządu terytorialnego, a także zakłady pracy są 

obowiązane udzielać organom emerytalnym pomocy i informacji w sprawach świadczeń 

przewidzianych w ustawie oraz wydawać bezpłatnie, na ich żądanie lub na wniosek osób 

zainteresowanych, wszelkie dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń lub 

ich wysokości.] 

<Art. 36. 

1. Organy administracji publicznej, pracodawcy, organy emerytalne i rentowe oraz 

szkoły i uczelnie wyższe są obowiązane udzielać organom emerytalnym pomocy i 

informacji, w tym udostępniać dane osobowe, w sprawach świadczeń przewidzianych 

w ustawie oraz wydawać bezpłatnie, na ich żądanie, wszelkie dokumenty, w tym 
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zaświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń lub ich wysokości albo 

potwierdzenia istnienia prawa do świadczeń. 

2. Organy emerytalne są uprawnione do bezpłatnego pozyskiwania drogą elektroniczną 

informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń lub ich wysokości albo do 

potwierdzenia istnienia prawa do świadczeń od organów emerytalnych lub 

rentowych oraz z rejestrów publicznych, w szczególności z: 

1) rejestru PESEL, 

2) systemu informacji oświatowej, 

3) Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, 

4) ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów 

 w celu potwierdzenia aktualności posiadanych danych, pozyskania danych 

kontaktowych lub umożliwienia weryfikacji prawa do świadczeń. 

3. W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do pozyskiwania 

informacji drogą elektroniczną zgodnie z ust. 2, organy emerytalne uzyskują te 

informacje w drodze pisemnej wymiany informacji.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1316, 1608, 1669 i 2435)  

 

Art. 8. 

1. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się 

od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z 

Funduszu. 

<1a. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z 

Funduszu, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i 

ustalenia ich wysokości, następuje w formie oświadczenia. Pracodawca może żądać 

udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. 

Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i 

zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby 

uprawnionej do korzystania z Funduszu. 
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1b. Do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, 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, z późn. zm.), mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające 

pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych wydane przez pracodawcę. 

Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania 

ich w tajemnicy. 

1c. Pracodawca przetwarza dane osobowe, o których mowa w ust. 1a, przez okres 

niezbędny do przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz 

ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub 

roszczeń. 

1d. Pracodawca dokonuje przeglądu danych osobowych, o których mowa w ust. 1a, nie 

rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w celu ustalenia niezbędności ich dalszego 

przechowywania. Pracodawca usuwa dane osobowe, których dalsze przechowywanie 

jest zbędne do realizacji celu określonego w ust. 1a.i 1c.> 

[2. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, z 

uwzględnieniem ust. 1, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne 

cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym 

zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881 oraz z 2018 r. poz. 1608). Pracodawca, u 

którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z 

pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.] 

<2. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, z 

uwzględnieniem ust. 1–1b, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na 

poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie 

ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 

o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263). Pracodawca, u którego nie 

działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem 

wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.> 

2a. (uchylony). 
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3. Związkom zawodowym przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o 

zwrot Funduszowi środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o 

przekazanie należnych środków na Fundusz. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 

1496, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 51)  

 

<Art. 84aa. 

1. W związku z przetwarzaniem przez organy administracji architektoniczno-

budowlanej i organy nadzoru budowlanego danych osobowych w toku realizacji 

zadań określonych w ustawie prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g 

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, z późn. zm.), przysługuje w zakresie, w jakim nie ma wpływu na 

ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano. 

2. Organy administracji architektoniczno-budowlanej informują o ograniczeniu, o 

którym mowa w ust. 1, odpowiednio przy pierwszej czynności skierowanej do osoby, 

której dane dotyczą, lub w trybie określonym w art. 49 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

3. Organy nadzoru budowlanego informują o ograniczeniu, o którym mowa w ust. 1, 

przy pierwszej czynności skierowanej do osoby, której dane dotyczą. 

4. W przypadku gdy okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w ust. 

1, nie wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650 oraz z 2019 r. poz. 

55 i …) albo przepisów odrębnych, organy administracji architektoniczno-

budowlanej i organy nadzoru budowlanego przechowują dane przez okres ustalony 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
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5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym 

nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co 

najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

do zachowania ich w tajemnicy. 

Art. 84ab. 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 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), nie wpływa na: 

1) prowadzenie rejestrów i ewidencji, o których mowa w art. 82b ust. 1 i 1a, art. 84 ust. 

2 pkt 2–4 i art. 88a ust. 1 pkt 3; 

2) przebieg i wynik postępowań, o których mowa w art. 97 ust. 1; 

3) czynności związane z kontrolą przestrzegania i stosowania przepisów prawa 

budowlanego.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1878) 

Art. 10b. 

[1. Ochrona praw osób, o których mowa w art. 10a ust. 1, należy do zadań Rzeczników Praw 

Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.] 

<1. Ochrona praw osób, o których mowa w art. 10a ust. 1, jest zadaniem Rzecznika 

Praw Pacjenta, które realizuje w szczególności przy pomocy Rzeczników Praw 

Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.> 

2. Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy w szczególności: 

1)   pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami 

pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego; 

2)   wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg tych osób; 
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3)   współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub 

faktycznym tych osób; 

4)   inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób 

korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny. 

3. W zakresie zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala 

Psychiatrycznego współpracuje z: 

1)   Rzecznikiem Praw Obywatelskich; 

2)   Rzecznikiem Praw Dziecka; 

3)   konsultantem krajowym i konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie psychiatrii. 

4. Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w celu realizacji zadań, o których 

mowa w ust. 1 i 2, ma prawo: 

1)   wstępu do pomieszczeń szpitala psychiatrycznego związanych z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych; 

2)   występowania z wnioskiem do personelu podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów 

o działalności leczniczej, w szczególności do lekarza prowadzącego, ordynatora oddziału 

psychiatrycznego (lekarza kierującego oddziałem) lub kierownika podmiotu leczniczego, 

oraz do podmiotu tworzącego w rozumieniu tej ustawy, o podjęcie działań zmierzających 

do usunięcia przyczyny skargi lub zaistniałych naruszeń; 

[3)   wglądu w dokumentację medyczną za zgodą osoby, o której mowa w art. 10a ust. 1, jej 

przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub faktycznego;] 

<3) dostępu do dokumentacji medycznej osoby, o której mowa w art. 10a ust. 1;> 

4)   porozumiewania się z osobami, o których mowa w art. 10a ust. 1 i 2, bez udziału innych 

osób. 

5. Kierownik zapewnia Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego warunki do 

wykonywania jego zadań, w szczególności: 

1)   umożliwia przyjmowanie skarg, o których mowa w art. 10a ust. 4 pkt 1, przez Rzecznika; 

2)   udostępnia pomieszczenia przeznaczone do odbywania spotkań z osobami, o których 

mowa w art. 10a ust. 1 i 2. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i 

sposób działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, uwzględniając 

terytorialny obszar działania Rzeczników w odniesieniu do różnych form opieki 

psychiatrycznej. 
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Art. 18e. 

 1. Przymus bezpośredni w formie izolacji jest stosowany w pomieszczeniu urządzonym w 

sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem ciała osoby z zaburzeniami psychicznymi i 

odpowiadającym wymogom, jakie powinny spełniać pokoje łóżkowe w szpitalu 

psychiatrycznym lub w innym zakładzie leczniczym albo pokoje mieszkalne w jednostce 

organizacyjnej pomocy społecznej. 

2. Pomieszczenie przeznaczone do izolacji wyposaża się w instalację monitoringu 

umożliwiającą stały nadzór nad osobą z zaburzeniami psychicznymi w nim przebywającą 

oraz kontrolę wykonania czynności związanych z tym rodzajem środka przymusu 

bezpośredniego. 

3. Obraz z monitoringu pomieszczeń lub ich części przeznaczonych do celów 

sanitarnohigienicznych jest przekazywany w sposób uniemożliwiający ukazywanie 

intymnych części ciała ludzkiego oraz intymnych czynności fizjologicznych. 

4. Monitorowanie i utrwalanie zapisu dźwięku nie może obejmować informacji objętych 

tajemnicą spowiedzi lub tajemnicą prawnie chronioną. 

[5. Dane utrwalone za pomocą urządzeń monitorujących mogą być przetwarzane wyłącznie 

przez osoby posiadające upoważnienie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 29 

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

poz. 138 i 723)
(1)

, w szczególności sędziów oraz Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala 

Psychiatrycznego w celu realizacji zadań określonych w ustawie. Zapis utrwalonego 

obrazu i dźwięku podlega ochronie określonej w przepisach o ochronie danych 

osobowych.] 

<5. Dane utrwalone za pomocą urządzeń monitorujących mogą być przetwarzane 

wyłącznie przez osoby posiadające pisemne upoważnienie wydane przez 

administratora danych, w szczególności sędziów oraz Rzeczników Praw Pacjenta 

Szpitala Psychiatrycznego, w celu realizacji zadań określonych w ustawie. Osoby 

posiadające pisemne upoważnienie są zobowiązane do zachowania tych danych w 

tajemnicy.> 

6. Zapis z monitoringu przechowuje się przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jego 

zarejestrowania, nie dłużej jednak niż przez 13 miesięcy od dnia jego zarejestrowania, o 

ile nie zostanie on zabezpieczony jako dowód w sprawie w przypadku toczącego się 

postępowania. Po upływie terminu przechowywania zapis usuwa się w sposób 

uniemożliwiający jego odzyskanie. Z usunięcia zapisu sporządza się protokół, w którym 
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należy wskazać datę tej czynności oraz imię i nazwisko osoby, która dokonała usunięcia. 

Dopuszcza się niszczenie zapisu na urządzeniu monitorującym przez jego automatyczne 

nadpisanie w przypadku, gdy warunki techniczne tego urządzenia umożliwiają 

przechowywanie zapisu przez okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2014 i 2244)  

 

<Art. 37aa. 

1. W związku z poborem opłat za przejazd autostradą podmioty wskazane w art. 37a 

ust. 1a wykonują obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 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, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, przy 

pierwszej czynności skierowanej do osoby, której dane dotyczą, chyba że posiada ona 

te informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie, oraz za pośrednictwem 

strony internetowej zawierającej informacje dotyczące poboru opłat za przejazd 

autostradą. 

2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

wpływa na obowiązek wniesienia opłat za przejazd autostradą. 

 

Art. 37ab. 

1. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podmioty, o których mowa w art. 37a 

ust. 1a, lub osoby przez nie upoważnione, na podstawie pisemnego wniosku, 

udostępniają nieodpłatnie dane osobowe przetwarzane w związku z poborem opłat 

za przejazd autostradą: 

1) Policji, 

2) Inspekcji Transportu Drogowego, 

3) Żandarmerii Wojskowej, 
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4) Straży Granicznej, 

5) Biuru Nadzoru Wewnętrznego, 

6) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

7) Agencji Wywiadu, 

8) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, 

9) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

10) Służbie Wywiadu Wojskowego, 

11) prokuratorowi, 

12) sądom, 

13) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektorowi izby administracji 

skarbowej, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, 

14) Służbie Ochrony Państwa 

− w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) oznaczenie sprawy; 

2) okoliczności, z których wynika konieczność pozyskania żądanych danych; 

3) dane podlegające udostępnieniu. 

3. Właściwy podmiot może wyrazić zgodę na udostępnienie za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej danych osobowych, o których mowa w ust. 1, 

podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5 i 7–14, bez konieczności składania 

pisemnych wniosków, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem lub zakresem 

wykonywanych zadań. 

4. Udostępnianie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, w sposób określony w 

ust. 3, następuje po złożeniu przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5 i 7–14, 

wniosku zawierającego: 

1) określenie zakresu danych podlegających udostępnieniu; 

2) określenie osób uprawnionych do przetwarzania danych, o których mowa w pkt 1; 

3) oświadczenie, że podmioty te posiadają: 

a) urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu i jakie 

dane uzyskał, oraz 

b) zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych 

niezgodnie z celem ich uzyskania. 
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5. Właściwy podmiot udostępnia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dane osobowe, 

o których mowa w ust. 1, w sposób, o którym mowa w ust. 3, jeżeli jednostka 

organizacyjna Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego będąca odbiorcą danych złoży 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 3. 

6. Właściwy podmiot nie udostępnia na podstawie ust. 1 i 3 danych osobowych, o 

których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, chyba że podmiot, o którym 

mowa w ust. 1, jest ustawowo upoważniony do przetwarzania tych danych.> 

 

Art. 63. 

 1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad lub drogowa spółka specjalnego 

przeznaczenia są uprawnieni do kontroli budowy i eksploatacji autostrady w zakresie 

przestrzegania warunków umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację 

autostrady. 

2. Osoby upoważnione przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad lub 

drogową spółkę specjalnego przeznaczenia do dokonywania kontroli są uprawnione w 

szczególności do: 

1)   wstępu na teren nieruchomości, na której jest prowadzona budowa lub eksploatacja 

autostrady; 

2)   żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych informacji 

oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem kontroli. 

3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad lub drogowa spółka specjalnego 

przeznaczenia mogą wezwać spółkę do usunięcia, w wyznaczonym terminie, 

stwierdzonych nieprawidłowości. 

4. W przypadku gdy spółka nie usunęła nieprawidłowości w terminie, o którym mowa w ust. 

3, umowa o budowę i eksploatację autostrady albo wyłącznie eksploatację autostrady 

może być wypowiedziana. 

<5. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad lub drogowa spółka specjalnego 

przeznaczenia wykonują obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia 2016/679, w stosunku do osoby, której dane osobowe są 

przetwarzane w związku z kontrolą, o której mowa w ust. 1, przy pierwszej 

czynności skierowanej do tej osoby, chyba że posiada ona te informacje, a ich zakres 

lub treść nie uległy zmianie. 
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6. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

wpływa na wykonywanie uprawnień Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  

i Autostrad lub drogowej spółki specjalnego przeznaczenia, o których mowa w ust. 

1–4.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 

1000, 1629 i 1669) 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   statystyka publiczna - system zbierania danych statystycznych, gromadzenia, 

przechowywania i opracowywania zebranych danych oraz ogłaszania, udostępniania i 

rozpowszechniania wyników badań statystycznych jako oficjalnych danych 

statystycznych; 

[1a)  dane statystyczne - dane dotyczące zjawisk, zdarzeń, obiektów i działalności podmiotów 

gospodarki narodowej oraz życia i sytuacji osób fizycznych, w tym dane osobowe, 

pozyskane bezpośrednio od respondentów albo z systemów informacyjnych administracji 

publicznej i rejestrów urzędowych, od momentu ich zebrania na potrzeby wykonywania 

zadań statystyki publicznej;] 

<1a) dane statystyczne – dane dotyczące zjawisk, zdarzeń, obiektów i działalności 

podmiotów gospodarki narodowej oraz życia i sytuacji osób fizycznych, w tym dane 

osobowe, pozyskane bezpośrednio od respondentów albo z systemów informacyjnych 

administracji publicznej, rejestrów urzędowych lub niepublicznych systemów 

informacyjnych, od momentu ich zebrania na potrzeby wykonywania zadań 

statystyki publicznej;> 

2)   badania statystyczne - zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych 

oraz ogłaszanie i udostępnianie wyników dokonanych obliczeń, opracowań i analiz, w 

tym podstawowych wielkości i wskaźników; 

3)   podstawowe wielkości i wskaźniki - wielkości i wskaźniki, do których ogłaszania Prezes 

Głównego Urzędu Statystycznego jest zobowiązany każdorazowo na podstawie 

odrębnych przepisów; 

4)   (uchylony); 

5)   (uchylony); 
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6)   opracowywanie danych statystycznych - tworzenie zbiorów danych ze zgromadzonych 

danych statystycznych, z odłączeniem lub zakodowaniem informacji pozwalających na 

zidentyfikowanie konkretnego podmiotu gospodarki narodowej albo osoby fizycznej, a 

następnie dokonywanie na podstawie tych zbiorów obliczeń, opracowań i analiz; 

7)   program badań statystycznych statystyki publicznej - ustalony przez Radę Ministrów, w 

trybie określonym w rozdziale 2, szczegółowy zakres podmiotowy i przedmiotowy badań 

statystycznych; 

[8)   operat do badań statystycznych - wykaz wybranych, według określonych cech, osób 

prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób 

fizycznych będących podmiotem obserwacji statystycznej wraz z ich identyfikacją 

adresową;] 

<8) operat do badań statystycznych – wykaz objętych badaniami statystycznymi 

podmiotów gospodarki narodowej, osób fizycznych oraz innych podmiotów 

podlegających obserwacji statystycznej uporządkowany według określonych cech, 

zawierający dane jednostkowe wraz z ich identyfikacją teleadresową;> 

8a)  dane jednostkowe identyfikowalne - dane statystyczne zawierające informacje dotyczące 

konkretnego podmiotu gospodarki narodowej albo osoby fizycznej, identyfikujące 

bezpośrednio ten podmiot albo osobę według nazwy, imienia i nazwiska, adresu lub 

publicznie dostępnego numeru identyfikacyjnego oraz pozwalające na pośrednią 

identyfikację tego podmiotu albo osoby z użyciem innych środków niż środki pozwalające 

na bezpośrednią identyfikację, z wyłączeniem środków wymagających nadmiernych 

kosztów, czasu lub działań; 

8b)  dane jednostkowe nieidentyfikowalne - dane statystyczne zawierające informacje 

dotyczące konkretnego podmiotu gospodarki narodowej albo osoby fizycznej, 

niepozwalające na bezpośrednią ani pośrednią identyfikację tego podmiotu albo osoby; 

9)   dane jednostkowe - dane jednostkowe identyfikowalne i dane jednostkowe 

nieidentyfikowalne; 

10)  (uchylony); 

11)  podmiot gospodarki narodowej - osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą 

osobowości prawnej oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą; 

11a)  respondent - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą 

osobowości prawnej, przekazującą dane dla celów statystycznych; 
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<11b) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – osoba fizyczna będąca 

przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), inna osoba fizyczna 

prowadząca działalność na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku oraz osoba 

fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne;> 

12)  rejestry urzędowe - rejestry publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 570) oraz inne rejestry i ewidencje prowadzone na podstawie ustaw lub wydanych na 

ich podstawie aktów wykonawczych, zawierające informacje o podmiotach gospodarki 

narodowej i ich działalności, informacje o osobach fizycznych, ich życiu i sytuacji oraz 

dotyczące zjawisk, zdarzeń i obiektów; 

13)  systemy informacyjne administracji publicznej - systemy zbierania, gromadzenia i 

przetwarzania informacji przez organy administracji publicznej, Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Komisję Nadzoru Finansowego, organy 

rejestrowe, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne oraz inne podmioty 

prowadzące rejestry urzędowe; 

13a)  dane administracyjne - informacje i dane zgromadzone w rejestrach i systemach, o 

których mowa w pkt 12 i 13; 

14)  standardy klasyfikacyjne - wprowadzone na podstawie ustawy klasyfikacje, 

nomenklatury i definicje podstawowych kategorii[.] <;> 

<15) niepubliczne systemy informacyjne – systemy zbierania, gromadzenia i 

przetwarzania informacji prowadzone przez podmioty inne niż organy i podmioty, o 

których mowa w pkt 13, w szczególności podmioty wykonujące działalność w 

zakresie: 

a) sprzedaży lub dostawy energii elektrycznej, 

b) zbiorowego odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 

c) przesyłu, dystrybucji i obrotu paliwami gazowymi, 

d) obrotu, przesyłu i wytwarzania energii cieplnej, 

e) telekomunikacji, 

f) ubezpieczeń, 

g) transportu i leasingu, 

h) zarządzania portami lotniczymi, 

i) zarządzania i administrowania nieruchomościami.> 
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Art. 5. 

[1. W ramach statystyki publicznej: 

1)   dane są zbierane ze wszystkich dostępnych źródeł określonych w ustawie i wydanych na 

jej podstawie aktach wykonawczych albo w odrębnych ustawach; 

2)   są gromadzone dane statystyczne od podmiotów gospodarki narodowej i o tych 

podmiotach oraz ich działalności, a także dane statystyczne od osób fizycznych i o tych 

osobach, ich życiu i sytuacji, oraz dane statystyczne dotyczące zjawisk, zdarzeń i 

obiektów.] 

<1. Służby statystyki publicznej: 

1) zbierają, gromadzą i opracowują dane od podmiotów gospodarki narodowej i o tych 

podmiotach oraz ich działalności, a także dane od osób fizycznych i o tych osobach, 

ich życiu i sytuacji, oraz dane dotyczące zjawisk, zdarzeń i obiektów; 

2) przechowują, łączą pozyskane dane i wtórnie je wykorzystują w celu realizacji zadań 

określonych w ustawie.> 

<1a. Dostęp służb statystyki publicznej do danych oraz przekazywanie tym służbom 

danych następuje nieodpłatnie.> 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy danych chronionych tajemnicą zawodową, chyba że przepis 

odrębnej ustawy zezwala na wykorzystanie tego rodzaju danych dla celów statystycznych. 

 

<Art. 5a. 

1. Służby statystyki publicznej zbierają dane, w tym dane osobowe, z dostępnych źródeł 

określonych w ustawie i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych albo 

odrębnych ustawach. 

2. W celu realizacji zadań określonych w ustawie, w tym badań statystycznych, służby 

statystyki publicznej zbierają dane: 

1) z rejestrów urzędowych; 

2) z systemów informacyjnych administracji publicznej; 

3) z niepublicznych systemów informacyjnych; 

4) od respondentów. 

3. Służby statystyki publicznej zbierają również dane powszechnie dostępne z innych 

źródeł niż określone w ust. 2. 
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4. Dane, o których mowa w ust. 2 i 3, są zbierane z wykorzystaniem dostępnych technik, 

w tym z wykorzystaniem zautomatyzowanych narzędzi elektronicznych lub 

informatycznych. 

5. Dane ze źródeł, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1–3, są przekazywane lub 

udostępniane w formatach, o których mowa w art. 18a ust. 2 i 3.> 

 

Art. 6. 

[1. W ramach prowadzonych badań statystycznych dane od respondentów są zbierane metodą 

obserwacji pełnej, w tym w spisach powszechnych, lub metodą obserwacji 

reprezentacyjnej na wylosowanej lub dobranej celowo próbie danej zbiorowości.] 

<1. W ramach prowadzonych badań statystycznych dane od respondentów są zbierane 

metodą obserwacji pełnej lub metodą reprezentacyjną na wylosowanej próbie danej 

zbiorowości lub metodą doboru celowego.> 

2. Badania statystyczne mogą być prowadzone na zasadzie obowiązku albo udziału 

dobrowolnego. 

3. Badania statystyczne z udziałem osób fizycznych, z wyłączeniem spisów powszechnych, są 

prowadzone na zasadzie udziału dobrowolnego. 

<4. Udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w badaniach 

statystycznych, dotyczących ich działalności gospodarczej, jest obowiązkowy. 

5. Badania statystyczne, o których mowa w ust. 3, w których osoby fizyczne udzielają 

bezpośrednio odpowiedzi, są prowadzone po uprzednim ich poinformowaniu o 

podstawie prawnej badania, celu badania i gwarancjach zachowania tajemnicy, o 

której mowa w art. 10, oraz czy udział w badaniu jest obowiązkowy czy 

dobrowolny.> 

[Art. 8. 

Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania 

religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również 

dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz dane 

dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i nałożonych mandatach karnych, a także innych 

orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym nie mogą być 

zbierane na zasadzie obowiązku w badaniach statystycznych prowadzonych z udziałem 

osób fizycznych.] 
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<Art. 8. 

Dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 i art. 10 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, z późn. 

zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, nie mogą być zbierane na zasadzie 

obowiązku w badaniach statystycznych prowadzonych z udziałem osób fizycznych.> 

 

Art. 13. 

[1. Organy administracji publicznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz 

Zdrowia, Komisja Nadzoru Finansowego, a także inne państwowe lub samorządowe 

osoby prawne, organy rejestrowe oraz inne podmioty prowadzące rejestry urzędowe 

przekazują lub udostępniają nieodpłatnie służbom statystyki publicznej zgromadzone dane 

administracyjne w szczegółowym zakresie, postaci i terminach, określonych w programie 

badań statystycznych statystyki publicznej, w szczególności w postaci zbiorów danych z 

systemów teleinformatycznych, w tym wyników pomiarów, danych monitoringu 

środowiska, a w przypadku braku systemu teleinformatycznego - w innej utrwalonej 

postaci.] 

<1. Organy administracji publicznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy 

Fundusz Zdrowia, Komisja Nadzoru Finansowego, a także inne państwowe lub 

samorządowe osoby prawne, organy rejestrowe oraz inne podmioty prowadzące 

rejestry urzędowe lub niepubliczne systemy informacyjne, przekazują lub 

udostępniają nieodpłatnie służbom statystyki publicznej zgromadzone dane w 

szczegółowym zakresie, postaci i terminach, określonych w programie badań 

statystycznych statystyki publicznej, w szczególności w postaci zbiorów danych z 

systemów teleinformatycznych, w tym wyników pomiarów, danych monitoringu 

środowiska, a w przypadku braku systemu teleinformatycznego – w innej utrwalonej 

postaci.> 

2. Organy i podmioty, o których mowa w ust. 1, przekazują dane administracyjne łącznie z 

informacjami objaśniającymi zawartość informacyjną tych danych (metadane). 

3. [Organy i podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do:] 
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 <Organy i podmioty, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem podmiotów 

prowadzących niepubliczne systemy informacyjne, są obowiązane do:> 

1)   stosowania standardów klasyfikacyjnych, numeru identyfikacyjnego i oznaczeń 

kodowych przyjętych w rejestrze terytorialnym, o których mowa w rozdziale 6; 

2)   przekazywania, na wniosek Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, informacji o 

zawartości informacyjnej eksploatowanych systemów informacyjnych administracji 

publicznej oraz rejestrów urzędowych; 

3)   informowania Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o projektowanym zakresie 

informacyjnym systemów informacyjnych administracji publicznej oraz rejestrów 

urzędowych na etapie ich tworzenia lub modernizacji. 

[4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jest uprawniony do zgłaszania organom i 

podmiotom, o których mowa w ust. 1, wniosków dotyczących zawartości informacyjnej i 

wymogów jakości danych administracyjnych w celu umożliwienia wykorzystania tych 

danych na potrzeby statystyki publicznej.] 

<4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jest uprawniony do zgłaszania organom i 

podmiotom, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem podmiotów prowadzących 

niepubliczne systemy informacyjne, wniosków dotyczących zawartości informacyjnej 

i wymogów jakości danych w nich zawartych w celu umożliwienia wykorzystania 

tych danych na potrzeby statystyki publicznej.> 

5. Przy wyborze źródeł danych na potrzeby statystyki publicznej w pierwszej kolejności 

uwzględnia się dane administracyjne. 

6. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jest obowiązany do udostępniania organom 

administracji rządowej i jednostkom samorządu terytorialnego danych dotyczących 

realizowanych przez nie zadań, w ujęciu odpowiednim do ustawowego usytuowania 

poszczególnych zadań publicznych. 

Art. 35a. 

[1. Służby statystyki publicznej, realizując dla dobra publicznego zadania określone ustawą, 

są uprawnione do przetwarzania danych osobowych 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 i 723) określonych w art. 35b ust. 1.] 

<1. Służby statystyki publicznej przetwarzają dane osobowe określone w art. 35b ust. 1 

w celu statystycznym, obejmującym w szczególności: 



- 82 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1) organizację i prowadzenie badań statystycznych, w tym spisów powszechnych, o 

których mowa w art. 18 lub odrębnych ustawach, oraz badań statystycznych, 

opracowań i analiz, o których mowa w art. 21 ust. 2; 

2) opracowywanie i ogłaszanie prognoz demograficznych; 

3) prowadzenie badań i analiz statystycznych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 11; 

4) opracowywanie wyników badań statystycznych, w tym wyników spisów 

powszechnych; 

5) prowadzenie analiz i opracowań statystycznych; 

6) prowadzenie prac naukowych i badawczo-rozwojowych, o których mowa w art. 25 

ust. 1 pkt 15; 

7) prowadzenie i aktualizację operatu do badań statystycznych, o którym mowa w 

rozdziale 5a; 

8) realizację zadań wynikających z uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w 

Europejskim Systemie Statystycznym (ESS), Europejskim Systemie Banków 

Centralnych (ESBC) i członkostwa w organizacjach międzynarodowych.> 

2. Dane osobowe są zbierane dla celów statystycznych, jeżeli celu statystycznego nie można 

osiągnąć za pomocą innych danych. 

<3. Służby statystyki publicznej przetwarzają dane osobowe do celów prowadzenia i 

aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.”; 

 

<Art. 35aa. 

Dane osobowe od momentu ich zebrania bezpośrednio od respondentów albo z 

systemów informacyjnych administracji publicznej i rejestrów urzędowych lub 

niepublicznych systemów informacyjnych na potrzeby wykonywania zadań 

określonych w ustawie stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą 

statystyczną z wyłączeniem informacji zawartych w krajowym rejestrze urzędowym 

podmiotów gospodarki narodowej.> 

Art. 35b. 

1. [Upoważnia się służby statystyki publicznej do przetwarzania dla celów statystycznych 

następujących danych osobowych:] 

 <Służby statystyki publicznej przetwarzają w celu statystycznym następujące dane 

osobowe:> 

[1)   imiona i nazwisko; 
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2)   data i miejsce urodzenia;] 

<1)  imiona i nazwiska; 

2) datę urodzenia;> 

<2a) kraj urodzenia i miejsce urodzenia;> 

3)   płeć; 

4)   numer PESEL; 

5)   obywatelstwo; 

<5a) dane biometryczne; 

5b) dane genetyczne; 

5c) seksualność lub orientacja seksualna;> 

6)   narodowość; 

7)   pochodzenie etniczne; 

8)   pochodzenie rasowe; 

9)   wyznanie, przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego; 

10)  stan cywilny; 

11)  data zawarcia małżeństwa; 

12)  data ustania małżeństwa; 

<12a) pozostawanie osób we wspólnym pożyciu;> 

13)  wykształcenie; 

14)  zawód; 

<14a) dochód, w tym wynagrodzenie; 

14b) składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;> 

15)  rodzaj miejsca pracy lub nauki; 

16)  numer identyfikacji podatkowej; 

<16a) użytkowanie gospodarstwa rolnego; 

16b) kierowanie gospodarstwem rolnym; 

16c) adres miejsca pracy;> 

17)  stan zdrowia; 

18)  stopień niezdolności do pracy, posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopień 

niepełnosprawności; 

19)  tytuł ubezpieczenia z wyłączeniem części kodu objętej tajemnicą; 

[20)  adres zamieszkania lub adres miejsca pobytu;] 

<20) adres zameldowania, adres zamieszkania lub adres miejsca pobytu;> 
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<20a) kraj poprzedniego zamieszkania; 

20b) kraj wyjazdu;> 

21)  adres do korespondencji; 

22)  adres poczty elektronicznej; 

23)  numer telefonu. 

[2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, mogą być przetwarzane w ramach badań 

statystycznych, których celem jest otrzymanie informacji o życiu i sytuacji osób fizycznych 

lub o wybranych aspektach życia i sytuacji tych osób, obejmujących: 

1)   urodzenia i dzietność; 

2)   małżeństwa, rozwody, separacje; 

3)   migracje ludności, w tym charakterystykę demograficzno-społeczną i ekonomiczną osób 

migrujących; mobilność przestrzenną; 

4)   cudzoziemców; 

5)   repatriację; 

6)   nabycie i nadanie lub utratę obywatelstwa polskiego; 

7)   bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych; 

8)   zgony, umieralność; 

9)   charakterystykę społeczno-demograficzną i ekonomiczną ludności, gospodarstw 

domowych i rodzin; 

10)  aktywność obywatelską i społeczno-polityczną, członkostwo i wspieranie organizacji 

społecznych i politycznych; 

11)  pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo, według cech społeczno-

ekonomicznych; 

12)  warunki pracy, choroby zawodowe; 

13)  wypadki i poszkodowanych; 

14)  czas pracy; 

15)  źródła utrzymania, w tym dochody, wynagrodzenia i ich strukturę; 

16)  składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz okresy składkowe i wymiar etatu; 

17)  świadczenia z ubezpieczeń społecznych; 

18)  gospodarstwa domowe i rodziny, w tym ich skład i relacje; 

19)  sytuację finansową i zamożność osób oraz gospodarstw domowych i rodzin; 

20)  wydatki i spożycie ilościowe przez osoby i gospodarstwa domowe; 

21)  warunki mieszkaniowe i wyposażenie gospodarstw domowych; 
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22)  budżet czasu; 

23)  subiektywne oceny dotyczące jakości życia i sytuacji społeczno-ekonomicznej; 

24)  pomoc społeczną, w tym beneficjentów pomocy społecznej; 

25)  ubóstwo i wykluczenie społeczne; 

26)  wspieranie rodziny i pieczę zastępczą; 

27)  świadczenia na rzecz rodziny; 

28)  opiekę nad dziećmi i młodzieżą; 

29)  szkolnictwo wyższe, w tym nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów; 

30)  oświatę i wychowanie; 

31)  aktywność edukacyjną, w tym kształcenie ustawiczne; 

32)  uczestnictwo ludności w sporcie, rekreacji, turystyce oraz kulturze, w tym wypoczynek 

dzieci i młodzieży; 

33)  zachorowania i leczenie, korzystanie z usług medycznych, zachowania prozdrowotne i 

antyzdrowotne; 

34)  ograniczenia wykonywania podstawowych czynności życiowych; 

35)  dostęp i korzystanie z usług społecznych i publicznych; 

36)  ruch graniczny osób i pojazdów; 

37)  kapitał ludzki i społeczny; 

38)  zachowania społeczno-religijne; 

39)  relacje społeczne; 

40)  społeczeństwo informacyjne; 

41)  bezpieczeństwo, zagrożenie przestępczością; 

42)  udział w korzystaniu i ochronie środowiska.] 

<2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane przez służby statystyki 

publicznej w ramach badań statystycznych, które dostarczają informacji o życiu i 

sytuacji osób fizycznych lub wybranych aspektach życia i sytuacji tych osób, w 

następujących obszarach: 

1) ludność, procesy demograficzne i migracje; 

2) gospodarstwa domowe i rodziny; 

3) aktywność obywatelska i społeczno-polityczna, członkostwo i wspieranie organizacji 

społecznych i politycznych; 

4) pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo, według cech społeczno-ekonomicznych; 

5) prowadzenie działalności gospodarczej, rolnej i leśnej; 
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6) dojazdy do pracy; 

7) warunki pracy, choroby zawodowe; 

8) wypadki i poszkodowani; 

9) czas pracy; 

10) źródła utrzymania, w tym dochody, wynagrodzenia i ich struktura; 

11) składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz okresy składkowe 

i wymiar etatu; 

12) świadczenia z ubezpieczeń społecznych; 

13) sytuacja finansowa i zamożność osób oraz gospodarstw domowych i rodzin; 

14) wydatki i spożycie ilościowe przez osoby i gospodarstwa domowe; 

15) warunki mieszkaniowe i wyposażenie gospodarstw domowych; 

16) budżet czasu; 

17) subiektywne oceny dotyczące jakości życia i sytuacji społeczno-ekonomicznej; 

18) pomoc społeczna, w tym beneficjenci pomocy społecznej; 

19) ubóstwo i wykluczenie społeczne; 

20) wspieranie rodziny i piecza zastępcza; 

21) świadczenia na rzecz rodziny; 

22) opieka nad dziećmi i młodzieżą; 

23) szkolnictwo wyższe, w tym nauczyciele akademiccy, studenci i doktoranci; 

24) oświata i wychowanie, w tym uczniowie i nauczyciele; 

25) aktywność edukacyjna, w tym kształcenie ustawiczne; 

26) uczestnictwo ludności w sporcie, rekreacji, turystyce oraz kulturze, w tym 

wypoczynek dzieci i młodzieży; 

27) zachorowania i leczenie, korzystanie z usług medycznych, zachowania prozdrowotne 

i antyzdrowotne; 

28) ograniczenia wykonywania podstawowych czynności życiowych; 

29) dostęp i korzystanie z usług społecznych i publicznych; 

30) ruch graniczny osób i pojazdów; 

31) kapitał ludzki i społeczny; 

32) zachowania społeczno-religijne; 

33) relacje społeczne; 

34) społeczeństwo informacyjne; 

35) bezpieczeństwo, zagrożenie przestępczością, przemoc; 
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36) udział w korzystaniu ze środowiska i ochronie środowiska.> 

<2a. Służby statystyki publicznej przetwarzają dane wywiedzione i dane 

wywnioskowane uzyskane w wyniku analizy danych osobowych, o których mowa w 

ust. 1, w obszarach określonych w ust. 2.> 

[3. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być pozyskiwane bezpośrednio od osoby fizycznej, 

której dotyczą, lub pełnoletniego domownika albo z systemów informacyjnych 

administracji publicznej i rejestrów urzędowych.] 

<3. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być pozyskiwane bezpośrednio od osoby 

fizycznej, której dotyczą, lub pełnoletniego domownika albo z systemów 

informacyjnych administracji publicznej, rejestrów urzędowych lub niepublicznych 

systemów informacyjnych.> 

[4. Badania statystyczne, w których osoby fizyczne udzielają bezpośrednio odpowiedzi, są 

prowadzone po uprzednim ich poinformowaniu o podstawie prawnej badania, celu 

badania i gwarancjach zachowania tajemnicy statystycznej oraz czy badanie jest 

prowadzone na zasadzie obowiązku czy dobrowolności.] 

 

Art. 35c. 

<1.> Służby statystyki publicznej przetwarzają dane osobowe określone w art. 35b ust. 1 oraz 

informacje o życiu i sytuacji osób fizycznych lub o wybranych aspektach życia i sytuacji 

tych osób, o których mowa w art. 35b ust. 2, pochodzące z systemów informacyjnych 

administracji publicznej i rejestrów urzędowych, prowadzonych bezpośrednio lub przez 

jednostki podległe i nadzorowane przez: 

1)   ministrów właściwych do spraw: 

[a)  informatyzacji - z rejestru PESEL i centralnej ewidencji pojazdów,] 

<a) informatyzacji – z rejestru PESEL, centralnej ewidencji pojazdów i rejestru stanu 

cywilnego,> 

b)  finansów publicznych - z systemu podatkowego, 

c)  pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny - z systemu monitoringu świadczeń 

społecznych (pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego) i elektronicznego krajowego systemu monitoringu orzekania o 

niepełnosprawności, 

d)  zdrowia - z systemu informacji w ochronie zdrowia, 

e)  oświaty i wychowania - z systemu informacji oświatowej, 
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f)  
(1)

 szkolnictwa wyższego i nauki - ze Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie 

Wyższym i Nauce POL-on, 

<1a) Ministra Sprawiedliwości – z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych,> 

2)   Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

Narodowy Fundusz Zdrowia, Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Głównego 

Inspektora Weterynarii, Państwową Inspekcję Farmaceutyczną, Inspekcję Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa - z systemów i rejestrów związanych z ich działalnością ustawową, 

3)   Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - z krajowych rejestrów urzędowych, o których 

mowa w art. 41 ust. 1, 

4)   organy administracji rządowej w województwie - z systemów i rejestrów związanych z 

ich działalnością ustawową lub statutową, 

5)   organy jednostek samorządu terytorialnego - z ewidencji gruntów i budynków, rejestrów 

wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę, rejestrów 

mieszkańców, rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, 

ewidencji podatkowej nieruchomości, rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy, 

systemów pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, elektronicznego krajowego systemu monitoringu orzekania o 

niepełnosprawności, 

6)   sądy okręgowe - z ewidencji i systemów dotyczących orzeczonych rozwodów i separacji 

oraz w zakresie informacji dotyczących przysposobienia, 

7)   samorządy zawodowe - z rejestrów i ewidencji dotyczących osób wykonujących 

określone zawody 

- w szczegółowym zakresie określonym w programie badań statystycznych statystyki 

publicznej. 

<2. Służby statystyki publicznej przetwarzają dane osobowe określone w art. 35b ust. 1 

oraz informacje o życiu i sytuacji osób fizycznych lub wybranych aspektach życia i 

sytuacji tych osób, o których mowa w art. 35b ust. 2, pochodzące z niepublicznych 

systemów informacyjnych w szczegółowym zakresie określonym w programie badań 

statystycznych statystyki publicznej. 

3. Służby statystyki publicznej przetwarzają dane osobowe, o których mowa w art. 8, 

zbierane z systemów informacyjnych administracji publicznej, rejestrów 



- 89 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

urzędowych i niepublicznych systemów informacyjnych, zapewniając gwarancje ich 

pełnej ochrony na zasadach określonych w ustawie.> 

 

[Art. 35d. 

Służby statystyki publicznej po opracowaniu zebranych danych osobowych, nie dłużej jednak 

niż po upływie 10 lat od zebrania tych danych, są obowiązane do przechowywania danych 

dotyczących osób fizycznych wyłącznie w postaci uniemożliwiającej identyfikację osoby, 

której dotyczą (anonimizacja), z wyjątkiem danych osobowych gromadzonych i 

przechowywanych w formie operatów do badań statystycznych, o których mowa w art. 

35f. 

Art. 35e. 

Gromadzenie w jednym zbiorze danych wszystkich zebranych przez służby statystyki 

publicznej danych dotyczących konkretnej osoby fizycznej, pochodzących z różnych badań 

statystycznych i różnych źródeł, które w połączeniu mogłyby służyć do charakterystyki lub 

oceny tej osoby - jest zabronione.] 

<Art. 35d. 

1. Dane osobowe po ich zebraniu przez służby statystyki publicznej, jeżeli pozwala na to 

cel ich przetwarzania, są pseudonimizowane. 

2. Pseudonimizacja dokonywana jest niezwłocznie, po określeniu niezbędnego zakresu 

podmiotowego i przedmiotowego, w sposób i zgodnie z trybem, o którym mowa w 

ust. 4. 

3. Odwrócenie pseudonimizacji następuje wyłącznie w zakresie niezbędnym do 

uzyskania celu statystycznego. 

4. Sposób i tryb pseudonimizacji danych osobowych określa, w drodze zarządzenia, 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

Art. 35e. 

1. Dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań określonych w ustawie, w 

zakresie dotyczącym celów statystycznych, są łączone z danymi pochodzącymi z 

różnych badań statystycznych, rejestrów urzędowych, systemów informacyjnych 

administracji publicznej i niepublicznych systemów informacyjnych. 
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2. Wykorzystywanie danych do celów innych niż określone w ustawie, w szczególności 

do podejmowania decyzji lub indywidualnych rozstrzygnięć wobec konkretnej osoby 

fizycznej, jest zabronione.> 

[Art. 35f. 

1. Zebrane w badaniach statystycznych dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 35b 

ust. 1 pkt 1-5, 10-16 oraz 19-23 służby statystyki publicznej mogą gromadzić i 

przechowywać w formie operatów do badań statystycznych. 

2. Operaty do badań statystycznych, o których mowa w ust. 1, podlegają stałej i bieżącej 

aktualizacji w celu umożliwienia obserwacji statystycznej określonego zjawiska w czasie i 

przestrzeni, z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa i bezwzględnej 

ochrony danych przewidzianej w art. 10.] 

 

[Art. 35g. 

Przepisy art. 35a-35e stosuje się do innych organów i podmiotów prowadzących badania 

statystyczne, o których mowa w art. 20.] 

 

<Art. 35g. 

Przepisy art. 35a–35c, art. 35d ust. 1 i art. 35h stosuje się do innych organów i 

podmiotów prowadzących badania statystyczne, o których mowa w art. 20, w 

zakresie prowadzonych przez nie badań statystycznych.> 

 

<Art. 35h. 

1. Do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania zadań określonych w 

ustawie przez służby statystyki publicznej nie stosuje się przepisów art. 15, art. 16, 

art. 18 i art. 21 rozporządzenia 2016/679. 

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji zadań określonych 

w ustawie przez służby statystyki publicznej wykonanie obowiązku, o którym mowa 

w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, następuje przez udostępnienie 

informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu i stronie 

internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. 
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3. Informacja o sposobie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia 2016/679, przekazywana jest razem z informacjami, o których mowa 

w art. 6 ust. 5.> 

[Art. 39. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zapewnia przechowywanie zgromadzonych danych 

zgodnie z zasadami określonymi w art. 10 i art. 35d-35f.] 

 

<Art. 39. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zapewnia przechowywanie zgromadzonych 

danych zgodnie z zasadami określonymi w art. 10, art. 35d i rozdziale 5a.> 

 

<Rozdział 5a 

Operat do badań statystycznych 

 

Art. 39a. 

1. W celu realizacji badań statystycznych Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

prowadzi operat do badań statystycznych, zwany dalej „OBS”, w którym zamieszcza 

informacje o podmiotach podlegających obserwacji statystycznej według 

określonych cech. 

2. OBS prowadzony jest w systemie teleinformatycznym. 

3. Dane osobowe, w zależności od podmiotu podlegającego obserwacji statystycznej, są 

przechowywane w OBS nie dłużej niż przez 100 lat. 

 

Art. 39b. 

1. OBS podlega stałej i bieżącej aktualizacji w celu umożliwienia prowadzenia 

obserwacji statystycznej podmiotu tej obserwacji w czasie i przestrzeni. 

2. OBS jest aktualizowany z wykorzystaniem danych pochodzących z rejestrów 

urzędowych i systemów informacyjnych oraz badań statystycznych, w tym spisów 

powszechnych. 

Art. 39c. 

1. Dane gromadzone w OBS są wykorzystywane wyłącznie przez służby statystyki 

publicznej do prowadzenia badań statystycznych, w tym spisów powszechnych. 
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2. Dane gromadzone w OBS mogą być udostępniane wyłącznie w trybie, o którym mowa 

w art. 20 ust. 4. 

3. Dane w OBS są gromadzone, opracowywane i przechowywane z zachowaniem 

szczególnych warunków bezpieczeństwa i bezwzględnej ochrony danych, o której 

mowa w art. 10.> 

Art. 42. 

 1. Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej "rejestrem 

podmiotów", obejmuje: 

1)   osoby prawne; 

2)   jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej; 

3)   osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

[2. Za osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą przyjmuje się osobę fizyczną 

będącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) i inną osobę fizyczną prowadzącą działalność na 

własny rachunek w celu osiągnięcia zysku oraz osobę fizyczną prowadzącą indywidualne 

gospodarstwo rolne.] 

2a. Wpisowi do rejestru podmiotów nie podlega osoba fizyczna w zakresie prowadzonej 

działalności: 

1)   oświatowej obejmującej prowadzenie przedszkola, szkoły, placówki lub innej jednostki 

organizacyjnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650); 

2)   o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. 

3. Wpisowi do rejestru podmiotów podlegają następujące informacje o podmiotach 

wymienionych w ust. 1 w zakresie prowadzonej przez nie działalności: 

1)   nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą - dodatkowo nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i identyfikator 

systemu ewidencji ludności (PESEL), o ile taki posiada; 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz informacje o jego unieważnieniu lub 

uchyleniu; 

2a)  numery identyfikacyjne wspólników spółki cywilnej, o ile takie posiadają, nazwisko i 

imiona albo firma wspólników spółki cywilnej wraz z numerem PESEL osoby fizycznej 

prowadzącej działalność, o ile taki posiada; 

3)   forma prawna i forma własności; 
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4)   wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności; 

5)   
(2)

 daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia 

działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, orzeczenia o ogłoszeniu upadłości, 

zakończenia postępowania upadłościowego, zakończenia działalności albo trwałego 

zakończenia działalności w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgonu albo znalezienia zwłok osoby 

fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, skreślenia z ewidencji lub rejestru, wpisu 

oraz skreślenia z rejestru podmiotów; 

6)   nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany przez 

ten organ numer; 

7)   przewidywana liczba pracujących; 

8)   w przypadku gospodarstw rolnych powierzchnia ogólna i użytków rolnych; 

9)   o ich jednostkach lokalnych w zakresie informacji określonych w pkt 1 i 4-8; 

10)  numer telefonu i faksu siedziby, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o 

ile podmiot takie posiada i poda je do rejestru podmiotów. 

3a. W przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, z wyłączeniem 

rejestru dłużników niewypłacalnych i podmiotów, o których mowa w art. 49a ust. 1 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisowi do rejestru podmiotów podlegają: 

1)   dane objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - w zakresie odpowiadającym 

danym, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz 3-6, 

2)   dane uzupełniające: przewidywana liczba pracujących, forma własności na podstawie 

procentowego udziału własności w ogólnej wartości kapitału, powierzchnia ogólna 

gospodarstw rolnych i użytków rolnych, przeważający rodzaj działalności statutowej dla 

podmiotów podlegających wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej oraz dane kontaktowe: numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej 

oraz strony internetowej, o ile podmiot takie posiada. 

4. Jednostką lokalną jest zorganizowana całość (zakład, oddział, filia) położona w miejscu 

zidentyfikowanym odrębnym adresem, pod którym lub z którego prowadzona jest 

działalność co najmniej przez jedną osobę pracującą. 

5. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek wypełniania i składania wniosku o 

wpis do rejestru podmiotów oraz informowania o zachodzących zmianach w zakresie 

danych określonych w ust. 3 pkt 1-6. 
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6. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów składa się w urzędzie statystycznym województwa 

właściwym dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu - w terminie 14 dni od 

zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, a wniosek o zmianę cech objętych wpisem 

oraz wniosek o skreślenie - w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających 

zmianę lub skreślenie. Do wniosku dołącza się dokumenty określone przepisami innych 

ustaw, potwierdzające powstanie podmiotu albo podjęcie działalności, zmianę cech 

objętych wpisem albo skreślenie podmiotu. 

6a. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, z wyłączeniem rejestru dłużników 

niewypłacalnych oraz podmiotów, o których mowa w art. 49a ust. 1 ustawy o Krajowym 

Rejestrze Sądowym, dokonują zgłoszenia wyłącznie w zakresie danych uzupełniających 

określonych w ust. 3a pkt 2 - w terminie 21 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego, a zgłoszenia aktualizacyjnego - w terminie 7 dni od dnia zaistnienia 

okoliczności uzasadniających zmianę lub skreślenie danych z rejestru podmiotów, do 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego. 

6b. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mogą złożyć dla jednostek 

lokalnych wniosek, o którym mowa w ust. 6. 

7. Złożenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów, wniosku o zmianę cech objętych wpisem 

oraz wniosku o skreślenie z rejestru podmiotów dla: 

1)    przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - następuje na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i 

Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647); 

2)   (uchylony); 

3)    przedszkoli, szkół, placówek i innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 

2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, i ich zespołów - następuje na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. 

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się, jeżeli zmiana dotyczy jedynie cech objętych wpisem, 

niebędących przedmiotem wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej albo Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych. 

9. Aktualizacja rejestru podmiotów w zakresie indywidualnych gospodarstw rolnych może 

nastąpić na podstawie wykazów tych gospodarstw przekazywanych urzędom 

statystycznym właściwym dla miejsca położenia gospodarstwa przez urzędy gmin na 

podstawie odrębnej ustawy. 
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10. Wpis do rejestru podmiotów następuje po zakodowaniu cech podmiotu wymienionych w 

ust. 3, według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, z jednoczesnym nadaniem 

niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego. Wpis do rejestru podmiotów w zakresie 

danych przekazanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego następuje z chwilą 

automatycznego zamieszczenia tych danych w rejestrze. 

11. Wpis do rejestru podmiotów, z jednoczesnym nadaniem niepowtarzalnego numeru 

identyfikacyjnego, zmiana wpisu lub jego skreślenie, dotyczące podmiotu wpisanego do 

Krajowego Rejestru Sądowego, następuje bezpośrednio po automatycznym zamieszczeniu 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych przekazanych z Krajowego 

Rejestru Sądowego. 

12. Informacja o nadanym numerze identyfikacyjnym jest przekazywana automatycznie za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Krajowego Rejestru Sądowego 

bezpośrednio po jego nadaniu. 

13. Nadanie numeru identyfikacyjnego i przekazanie informacji w tym przedmiocie do 

Krajowego Rejestru Sądowego może nastąpić w terminie 3 dni, jeżeli zachodzi 

konieczność zakodowania nazwy miejscowości niezgodnej z krajowym rejestrem 

urzędowym podziału terytorialnego kraju lub ustalenia, czy podmiotowi nie został 

uprzednio nadany numer identyfikacyjny. 

14. Wpis do rejestru podmiotów lub zmiana wpisu w zakresie danych uzupełniających, o 

których mowa w ust. 3a pkt 2, podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego 

następuje bezpośrednio po automatycznym zamieszczeniu za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego danych przekazanych z Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej 

Ewidencji Podatników. 

Art. 53. 

[1. Przekazywanie danych statystycznych w formie i trybie określonym w programie badań 

statystycznych statystyki publicznej, a w przypadku spisów powszechnych - w odrębnej 

ustawie, odbywa się odpowiednio na koszt podmiotu obserwacji statystycznej lub gestora 

systemu informacyjnego administracji publicznej albo prowadzącego rejestr urzędowy.] 

<1. Przekazywanie danych w formie i trybie określonych w programie badań 

statystycznych statystyki publicznej, a w przypadku spisów powszechnych – w 

odrębnej ustawie, odbywa się odpowiednio na koszt podmiotu obserwacji 

statystycznej lub gestora systemu informacyjnego administracji publicznej albo 

prowadzącego rejestr urzędowy albo niepubliczny system informacyjny.> 
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2. W programie badań statystycznych statystyki publicznej może być, w szczególnych 

przypadkach, przewidziana odpłatność za wykonywanie stałych, dodatkowych czynności 

przygotowywania i przekazywania określonych danych statystycznych. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników (Dz. U. z 2019 r. poz. 63)  

 

<Art. 15aa. 

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu nadania NIP wykonanie 

obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 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, z późn. 

zm.), następuje przez udostępnienie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2, 

tego rozporządzenia w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie organu lub w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego organu lub urzędu 

obsługującego ten organ oraz na jego stronie internetowej. W takim przypadku, 

pozyskując dane osobowe, organ przekazuje osobie, której dane dotyczą, informacje 

o sposobie wykonania tego obowiązku. 

2. Organy, o których mowa w art. 14a, mogą upoważniać do przetwarzania danych 

osobowych osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych 

Krajowej Administracji Skarbowej, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

powierzonych tym osobom. Upoważnienie jest wydawane w formie pisemnej w 

drodze imiennego upoważnienia, upoważnienia stanowiskowego lub aktu 

wewnętrznego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Organy te prowadzą 

rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 

3. Dane osobowe przetwarzane przez organy, o których mowa w art. 14a, podlegają 

zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi 

lub przekazywaniu polegającym co najmniej na: 
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1) dopuszczeniu przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych 

wyłącznie osób do tego uprawnionych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

do zachowania ich w tajemnicy; 

3) testowaniu i doskonaleniu stosowanych środków technicznych i organizacyjnych; 

4) zapewnieniu bezpiecznej komunikacji w sieciach teleinformatycznych, w 

szczególności przez pozyskiwanie i przekazywanie danych osobowych podmiotom 

zewnętrznym z wykorzystaniem technik kryptograficznych; 

5) zapewnieniu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do CRP KEP; 

6) zapewnieniu integralności danych w CRP KEP 

7) określeniu zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 

oraz z 2019 r. poz. 125) 

Art. 21. 

1. Egzamin ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody 

przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez ministra właściwego do spraw 

środowiska. 

2. Złożenie z pozytywnym wynikiem egzaminu, o którym mowa w ust. 1, komisja 

egzaminacyjna stwierdza zaświadczeniem. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   liczbę członków komisji, o której mowa w ust. 1, oraz jej skład, tak aby w skład komisji 

wchodziło: 

a)  nie mniej niż 3 członków spośród ekspertów z dziedziny ochrony przyrody, gospodarki 

łowieckiej oraz zasad posiadania i posługiwania się myśliwską bronią palną, 

b)  przedstawiciel ministra właściwego do spraw środowiska - jako przewodniczący komisji, 

c)  przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckiego, 

d)  przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe; 

[2)   dokumenty, jakie przedkłada osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu, o 

którym mowa w ust. 1, umożliwiające pełną identyfikację tej osoby;] 
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3)   sposób przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając objęcie tym 

egzaminem sprawdzenia znajomości przepisów dotyczących ochrony przyrody, 

gospodarki łowieckiej oraz posiadania i posługiwania się myśliwską bronią palną; 

4)   wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2. 

 

<Art. 21a. 

1. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu, o którym mowa w art. 21 ust. 1, 

składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu zawierający: 

1) imię i nazwisko; 

2) adres miejsca zamieszkania; 

3) datę i miejsce urodzenia; 

4) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 

5) dane kontaktowe; 

6) podpis. 

2. W celu weryfikacji tożsamości osoba przystępująca do egzaminu, o którym mowa w 

art. 21 ust. 1, okazuje komisji egzaminacyjnej dowód osobisty lub inny dokument 

potwierdzający tożsamość.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz 

osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik 

Radzieckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1001 oraz z 2018 r. poz. 1552) 

 

Art. 4. 

[1. Uprawnienie do świadczenia jest przyznawane decyzją Szefa Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie wniosku zainteresowanej osoby, 

zaopiniowanego przez właściwe stowarzyszenie osób poszkodowanych, i dokumentów 

oraz dowodów potwierdzających rodzaj i okres represji.] 

<1. Uprawnienie do świadczenia jest przyznawane decyzją Szefa Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie wniosku zainteresowanej 

osoby i dokumentów oraz dowodów potwierdzających rodzaj i okres represji.> 
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<1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię lub imiona oraz nazwisko, 

nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, aktualne obywatelstwo 

i obywatelstwo w czasie podlegania represjom, numer PESEL, adres miejsca 

zamieszkania lub adres korespondencyjny wnioskodawcy, numer telefonu lub adres 

poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca je posiada.> 

2. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych może upoważnić inne 

osoby będące pracownikami Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

do wydawania decyzji, o których mowa w ust. 1. 

[3. Minister Pracy i Polityki Socjalnej
(4)

 określi, w drodze rozporządzenia, dokumenty i 

dowody potwierdzające rodzaj represji i okres jej trwania oraz szczegółowy tryb 

postępowania w sprawie składania i rozpatrywania wniosków, o których mowa w ust. 1.] 

4. W zakresie postępowania dotyczącego ustalenia lub odmowy przyznania świadczenia mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

5. (utracił moc). 

6. (uchylony). 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 283)  

 

<Art. 25a. 

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest administratorem danych 

przetwarzanych w celach związanych z działalnością Państwowej Komisji 

Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego oraz organizacją egzaminu na 

doradcę podatkowego. 

2. Do przetwarzania danych osobowych administrator danych dopuszcza osoby 

posiadające pisemne upoważnienie. 

3. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zadań lub obowiązków określonych w 

ustawie podlegają przeglądowi nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania.> 

 

Art. 37. 

1. Doradca podatkowy jest obowiązany zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi 

zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu. 

1a. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. 
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2. Doradca podatkowy nie może być przesłuchiwany jako świadek co do faktów i informacji, 

na które rozciąga się obowiązek, o którym mowa w ust. 1, chyba że został zwolniony od 

tego obowiązku w trybie określonym odrębnymi ustawami. 

3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych przez doradcę 

podatkowego oraz przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1, w zakresie 

wykonywania przez te osoby czynności doradztwa podatkowego. 

4. 
(5)

 Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji : 

1)   udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu, 

2)   przekazywanych na podstawie przepisów rozdziału 11a działu III ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 

–   w zakresie określonym tymi przepisami. 

<5. Przepisy art. 15 ust. 1 i 3, art. 18 i art. 19 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, z późn. zm.) stosuje się w 

zakresie, w jakim nie naruszają obowiązku zachowania przez doradcę podatkowego 

lub osoby, o których mowa w ust. 3, tajemnicy zawodowej, o której mowa w ust. 1 i 

3. 

6. W przypadku danych osobowych pozyskanych przez doradcę podatkowego albo 

osoby, o których mowa w ust. 3, w związku z wykonywaniem doradztwa 

podatkowego nie stosuje się przepisu art. 21 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). 

7. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w ust. 1 i 3, nie ustaje, 

w przypadku gdy z żądaniem ujawnienia informacji uzyskanych przez doradcę 

podatkowego albo osoby, o których mowa w ust. 3, w związku z wykonywaniem 

doradztwa podatkowego występuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.> 
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<Art. 63a. 

1. Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest administratorem danych przetwarzanych 

przez organy samorządu doradców podatkowych w celu realizacji zadań lub 

obowiązków tych organów. 

2. Do przetwarzania danych osobowych administrator danych dopuszcza osoby 

posiadające pisemne upoważnienie. 

3. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zadań lub obowiązków określonych w 

ustawie podlegają przeglądowi nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 

2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271) 

Art. 7. 

1. Członek Rady Ministrów uczestniczy, na zasadach określonych w Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w ustalaniu polityki państwa, ponosząc za treść i za realizację 

działań Rządu odpowiedzialność w trybie i na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

2. Członek Rady Ministrów jest obowiązany, w zakresie swojego działania, do inicjowania i 

opracowywania polityki Rządu, a także przedkładania inicjatyw, projektów założeń 

projektów ustaw i projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów - na 

zasadach i w trybie określonych w regulaminie pracy Rady Ministrów. 

3. Członek Rady Ministrów realizuje politykę ustaloną przez Radę Ministrów. 

4. Członek Rady Ministrów, realizując politykę ustaloną przez Radę Ministrów, w 

szczególności: 

1)   współdziała z innymi członkami Rady Ministrów; 

2)   nadzoruje działalność terenowych organów administracji rządowej; 

[3)   współdziała z samorządem terytorialnym, organizacjami społecznymi i 

przedstawicielstwami środowisk zawodowych i twórczych;] 

<3) prowadzi konsultacje publiczne oraz współdziała z samorządem terytorialnym, 

organizacjami społecznymi i przedstawicielstwami środowisk zawodowych i 

twórczych;> 
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4)   występuje do Prezesa Rady Ministrów o powołanie zespołów międzyresortowych do 

wykonywania zadań wykraczających poza zakres jego działania; 

5)   po zawiadomieniu Prezesa Rady Ministrów powołuje rady i zespoły, jako organy 

pomocnicze w sprawach należących do zakresu jego działania. 

 

<Art. 39b. 

W zakresie niezbędnym do przygotowania projektu dokumentu rządowego, 

przygotowania i prowadzenia uzgodnień, konsultacji publicznych, opiniowania tego 

projektu oraz jego rozpatrywania Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, członek 

Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, inny podmiot, którego 

upoważnienie wynika z przepisów odrębnych, podmiot działający z upoważnienia 

Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów albo członka Rady Ministrów oraz 

Rządowe Centrum Legislacji przetwarzają dane osobowe, w tym dane, 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, z późn. zm.).> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629)  

Art. 6n. 

1. Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, 

określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego: 

[1)  wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, 

obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja 

stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała zawiera także 

informację o terminach i miejscu składania deklaracji;] 
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<1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, 

obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia, informacje wskazane w 

art. 13 ust. 1 i 2 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, z późn. zm.) oraz pouczenie, że 

deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała zawiera 

także informację o terminach i miejscu składania deklaracji;> 

2)   warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w 

szczególności: 

a)  ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z 

przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

b)  sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

c)  rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone. 

2. Rada gminy w uchwale, o której mowa w ust. 1, może określić wykaz dokumentów 

potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 

r. poz. 617, z późn. zm.) 

Art. 15. 

1. Okres stażu podyplomowego lekarza nie może być krótszy niż 12 miesięcy. 

2. Okres stażu podyplomowego lekarza dentysty wynosi 12 miesięcy. 

3. (uchylony). 

3a. Lekarz odbywa staż podyplomowy pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację, o 

której mowa w art. 64 ust. 1, tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny albo 

lekarza dentysty wykonującego zawód przez okres co najmniej 5 lat, zwanego dalej 

"opiekunem". 
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3b. Lekarz, o którym mowa w ust. 3a, jest uprawniony do wykonywania zawodu wyłącznie w 

miejscu odbywania stażu, z zastrzeżeniem art. 30, oraz w sytuacji gdy prowadzi prace 

badawcze w dziedzinie nauk medycznych pod kierunkiem lekarza posiadającego prawo 

wykonywania zawodu. Lekarz stażysta jest uprawniony w szczególności do: 

1)   przedmiotowego i podmiotowego badania pacjenta oraz udzielania porad lekarskich po 

konsultacji z opiekunem; 

2)   wydawania, po konsultacji z opiekunem, zleceń lekarskich; 

3)    wydawania skierowań na badania laboratoryjne oraz inne badania diagnostyczne, a po 

uzgodnieniu z lekarzem posiadającym prawo wykonywania zawodu na czas nieokreślony 

na badania wymagające metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających 

podwyższone ryzyko dla pacjenta; 

4)    samodzielnego stosowania zleconych przez lekarza posiadającego prawo wykonywania 

zawodu na czas nieokreślony metod diagnostycznych i leczniczych, których praktyczna 

umiejętność została stwierdzona przez opiekuna; 

5)    wspólnego z lekarzem posiadającym prawo wykonywania zawodu na czas nieokreślony 

stosowania metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla 

pacjenta oraz wspólnego z nim wykonywania zabiegów operacyjnych, objętych 

programem stażu podyplomowego; 

6)    prowadzenia we współpracy z opiekunem historii choroby i innej dokumentacji 

medycznej; 

7)    udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta; 

8)   zlecania czynności pielęgnacyjnych; 

9)   w stanach nagłych do doraźnego podania lub zlecenia podania pacjentowi leków, a jeżeli 

są to leki silnie lub bardzo silnie działające - po zasięgnięciu, w miarę możliwości, opinii 

jednego lekarza; 

10)   stwierdzania zgonu; 

11)   wystawiania recept oraz wydawania opinii i orzeczeń lekarskich po uzgodnieniu z 

opiekunem treści zawartych w nich informacji. 

3c. (uchylony). 

3d. Lekarz, lekarz dentysta odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy o pracę, 

zawartej na czas określony, w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację 

programu stażu podyplomowego, z zastrzeżeniem ust. 7a. 
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3e. 
(11)

 Cudzoziemiec, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

odbywa staż podyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli polskich, jeżeli 

spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: 

1)   posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej lub zezwolenie na pobyt 

rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; 

2)   posiada status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   posiada ważną Kartę Polaka. 

3f. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który 

nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 3e, odbywa staż podyplomowy na 

podstawie umowy cywilnoprawnej o staż podyplomowy, zawartej z jednostką, o której 

mowa w art. 5 ust. 9, w której to umowie określa się zakres wzajemnych zobowiązań na 

czas jego odbywania. 

3g. 
(12)

 (uchylony). 

4. Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego 

przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych będących obywatelami 

polskimi, zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, a w przypadku osób 

będących obywatelami innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej zamierzających odbywać staż podyplomowy na obszarze tego województwa, 

jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej. Koszt obsługi 

tego zadania wynosi 123 zł za każdego finansowanego lekarza stażystę. 

4a. W roku 2009 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym 

mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw 

zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

4b. W roku 2010 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym 

mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw 

zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

4c. W roku 2011 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym 

mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw 

zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

4d. W roku 2012 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym 

mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw 

zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 
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4e. W roku 2013 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym 

mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw 

zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

4f. W roku 2014 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym 

mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw 

zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

4g. W roku 2015 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym 

mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw 

zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

4h. W roku 2016 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym 

mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw 

zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

4i. W roku 2017 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym 

mowa w ust. 4, wraz z kosztem obsługi określonym przepisami, przekazuje marszałkowi 

województwa minister właściwy do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

4j. W roku 2018 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym 

mowa w ust. 4, wraz z kosztem obsługi określonym przepisami, przekazuje marszałkowi 

województwa minister właściwy do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

4k. 
(13)

 W roku 2019 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym 

mowa w ust. 4, wraz z kosztem obsługi określonym przepisami, przekazuje marszałkowi 

województwa minister właściwy do spraw zdrowia ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem ust. 7. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej 

określa, w drodze rozporządzenia: 

1)   ramowe programy i czas trwania stażu podyplomowego lekarza; 

2)   sposób odbywania i dokumentowania stażu podyplomowego; 

3)   tryb uznawania równoważności stażu podyplomowego odbytego za granicą w całości lub 

w części; 

4)   (uchylony); 

5)   (uchylony); 

6)   wymagania oraz warunki, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze oraz 

indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, w 
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których odbywane są staże podyplomowe, oraz sposób dokonywania oceny realizacji 

programu stażu przez te podmioty; 

7)   wysokość wynagrodzenia lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty oraz zasady 

finansowania i organizacji stażu podyplomowego. 

6. Marszałek województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską ustala listę 

podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych. 

6a. Okręgowa rada lekarska, w drodze uchwały, w porozumieniu z marszałkiem 

województwa, kieruje do odbycia stażu podyplomowego na obszarze swojego działania 

lekarzy, lekarzy dentystów, którym przyznała prawo wykonywania zawodu i których 

wpisała na listę członków izby. 

6aa. Przedłużenie czasu trwania stażu podyplomowego następuje na okres realizacji tej części 

programu stażu podyplomowego, która nie została zrealizowana, w porozumieniu z 

właściwą okręgową radą lekarską. Nie przedłuża się czasu trwania stażu podyplomowego, 

jeżeli od dnia uzyskania prawa wykonywania zawodu upłynęło 5 lat. 

6b. Wojewoda sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy 

dentystów oraz w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań i 

warunków, o których mowa w ust. 5 pkt 6. 

6c. Wojewoda w ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 6b, jest uprawniony do: 

1)   wizytacji podmiotu wpisanego na listę, o której mowa w ust. 6; 

2)   żądania dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu oraz finansowania; 

3)   żądania wyjaśnień dotyczących realizacji programu stażu przez lekarza; 

4)   wydawania zaleceń pokontrolnych; 

5)   przekazywania informacji dotyczących przeprowadzonej kontroli marszałkowi 

województwa oraz okręgowej izbie lekarskiej; 

6)   wnioskowania do marszałka województwa o skreślenie podmiotu wpisanego na listę, o 

której mowa w ust. 6. 

6d. Przepisy ust. 1-3d oraz 4-6c stosuje się odpowiednio do osób będących obywatelami 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

7. Minister Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii Wojskowej Rady Lekarskiej, ustala 

listę podległych sobie podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia staży 

podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów powołanych do zawodowej służby 

wojskowej oraz zapewnia środki finansowe niezbędne do odbycia tych staży. 
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7a. Lekarz, lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 7, odbywa staż podyplomowy na 

stanowisku lekarza stażysty lub lekarza dentysty stażysty, na które zostaje wyznaczony 

przez właściwy organ wojskowy w porozumieniu z Wojskową Radą Lekarską. 

7b. Lekarz stażysta, który nie ukończył albo nie odbył stażu podyplomowego w terminie 5 lat 

od dnia uzyskania prawa wykonywania zawodu, może ponownie odbyć staż 

podyplomowy na podstawie umowy o szkolenie zawartej z podmiotem prowadzącym staż 

podyplomowy. Właściwa okręgowa rada lekarska ponownie przyznaje temu lekarzowi 

prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 5 ust. 7. 

8. W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw zdrowia może uznać staż 

podyplomowy odbyty za granicą za równoważny ze stażem podyplomowym odbytym w 

kraju, z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Staż podyplomowy odbyty w państwie członkowskim Unii Europejskiej przez lekarza 

będącego obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, minister właściwy do spraw zdrowia uznaje za równoważny w całości 

lub w części ze stażem podyplomowym odbytym w Rzeczypospolitej Polskiej. 

10. (uchylony). 

<11. Marszałek województwa, Minister Obrony Narodowej oraz wojewoda, w celu 

wykonywania zadań związanych z realizacją stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy 

dentystów, przetwarzają zgodnie ze swoją właściwością dane lekarzy i lekarzy 

dentystów obejmujące: 

1) stopień żołnierza w służbie czynnej; 

2) imię i nazwisko; 

3) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 

4) datę urodzenia; 

5) adres miejsca zamieszkania; 

6) numer prawa wykonywania zawodu; 

7) posiadane specjalizacje; 

8) powody i okresy absencji w pracy; 

9) przewidywany i faktyczny termin porodu; 

10) informację o orzeczonej niepełnosprawności; 

11) informacje o trybie rozwiązania umowy o pracę. 
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12. Dane, o których mowa w ust. 11 pkt 8–11, nie mogą być przetwarzane w celu innym 

niż finansowanie stażu podyplomowego, przedłużanie stażu podyplomowego i nadzór 

nad odbywaniem stażu podyplomowego, a dostęp do nich mogą mieć wyłącznie 

osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania tych danych wydane 

przez marszałka województwa, Ministra Obrony Narodowej lub wojewodę. Osoby 

posiadające pisemne upoważnienie są zobowiązane do zachowania tych danych w 

poufności.> 

Art. 16h. 

1. Lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne na podstawie umowy o pracę zawartej z 

podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne na czas określony w programie 

specjalizacji w ramach rezydentury. 

2. Lekarz, na swój wniosek, może również odbywać szkolenie specjalizacyjne, w ramach 

wolnych miejsc szkoleniowych, w podmiotach prowadzących szkolenie specjalizacyjne: 

1)    na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w wymiarze odpowiadającym 

wymiarowi pełnoetatowego zatrudnienia, zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie 

specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny, w której określa się tryb odbywania 

szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas trwania szkolenia 

specjalizacyjnego; 

2)   w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania 

szkolenia specjalizacyjnego na podstawie odrębnych przepisów; 

3)   na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący 

szkolenie specjalizacyjne, zapewniającej realizację części programu specjalizacji w 

zakresie samokształcenia, szkolenia i uczestniczenia w wykonywaniu oraz wykonywanie 

ustalonej liczby określonych zabiegów lub procedur medycznych, pełnienie dyżurów 

medycznych, które lekarz jest obowiązany pełnić w czasie realizacji programu 

specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym przepisami o działalności leczniczej i w 

ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny do 

zrealizowania pozostałej części programu w podmiocie prowadzącym szkolenie 

specjalizacyjne lub odpowiednio w podmiocie prowadzącym staż kierunkowy; 

4)   na podstawie umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne, zawartej z podmiotem 

prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, w której określa się szczegółowy tryb odbywania 

szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas jego trwania; 
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5)   w ramach poszerzenia zajęć programowych studiów podyplomowych o program 

specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, zgodny z zakresem tych studiów, i w 

ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a po ukończeniu tych 

studiów - w trybie określonym w ust. 1 lub ust. 2 pkt 1-4. 

3. Lekarz cudzoziemiec, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 1a, może odbywać szkolenie 

specjalizacyjne na zasadach określonych w przepisach o odbywaniu studiów i 

uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby niebędące obywatelami 

polskimi. 

4. Lekarz będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, a także pełniący służbę lub 

zatrudniony w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez Ministra 

Obrony Narodowej, odbywa szkolenie specjalizacyjne określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 16x ust. 2. 

5. Lekarz będący funkcjonariuszem w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych 

podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub 

pełniący służbę w podmiocie leczniczym utworzonym przez tego ministra odbywa 

szkolenie specjalizacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 16x ust. 3. 

6. Lekarz będący funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudniony w podmiocie 

leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej 

odbywa szkolenie specjalizacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

16x ust. 4. 

7. (uchylony). 

8. Lekarz, który odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury, może zmienić 

miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie wcześniej niż po upływie roku od dnia 

zakwalifikowania się do odbywania tego szkolenia specjalizacyjnego, z zastrzeżeniem 

ust. 9. 

9. Przepisu ust. 8 nie stosuje się, jeżeli jednostka organizacyjna, w której lekarz odbywa 

szkolenie specjalizacyjne, uległa likwidacji lub przestała spełniać wymagania, o których 

mowa w art. 19f ust. 2. 

<10. Wojewoda, minister właściwy do spraw zdrowia, minister właściwy do spraw 

wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej, w celu wykonywania zadań 

związanych z realizacją szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów, 

przetwarzają, zgodnie ze swoją właściwością, dane lekarzy i lekarzy dentystów 

obejmujące: 
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1) stopień żołnierza w służbie czynnej lub funkcjonariusza w stosunku służby; 

2) imię i nazwisko; 

3) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 

4) datę urodzenia; 

5) adres miejsca zamieszkania; 

6) numer prawa wykonywania zawodu; 

7) posiadane specjalizacje; 

8) powody i okresy absencji w pracy; 

9) przewidywany i faktyczny termin porodu; 

10) informację o orzeczonej niepełnosprawności; 

11) informacje o trybie rozwiązania umowy o pracę. 

11. Dane, o których mowa w ust. 10 pkt 8–11, nie mogą być przetwarzane w celu innym 

niż finansowanie szkolenia specjalizacyjnego, przedłużanie szkolenia 

specjalizacyjnego i nadzór nad odbywaniem szkolenia specjalizacyjnego, a dostęp do 

nich mogą mieć wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do 

przetwarzania tych danych wydane przez wojewodę, ministra właściwego do spraw 

zdrowia, ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Ministra Obrony 

Narodowej. Osoby posiadające pisemne upoważnienie są zobowiązane do 

zachowania tych danych w poufności.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z 

późn. zm.) 

Art. 5d. 

<1.> Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, 

na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię 

umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

<2. Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzór wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego. 



- 112 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3. Dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypłacenia dodatku 

energetycznego przechowuje się przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia 

zaprzestania wypłacania tego dodatku.> 

 

Art. 32d. 

 1. Zmiana wpisu lub wykreślenie z rejestru podmiotów przywożących następują na wniosek 

podmiotu przywożącego lub z urzędu. 

2. Podmiot przywożący składa wniosek o: 

1)   zmianę wpisu w rejestrze - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w 

art. 32a ust. 4; 

2)   wykreślenie wpisu z rejestru - w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania 

działalności polegającej na przywozie paliw ciekłych. 

3. Prezes URE z urzędu, w drodze decyzji, wykreśla z rejestru podmiot przywożący, który w 

okresie kolejnych 6 miesięcy nie dokonał przywozu paliw ciekłych lub zaistniały 

okoliczności, o których mowa w art. 32b. 

4. Na podstawie prowadzonego rejestru, o którym mowa w art. 32a ust. 1, Prezes URE 

[przekazuje] <udostępnia> w formie elektronicznej, co najmniej raz na kwartał, 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, ministrowi właściwemu do 

spraw energii, Komendantowi Głównemu Policji, Prezesowi Agencji Rezerw 

Materiałowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi 

Urzędu Dozoru Technicznego, Dyrektorowi Generalnemu Transportowego Dozoru 

Technicznego, Prezesowi Głównego Urzędu Miar, Głównemu Inspektorowi Nadzoru 

Budowlanego, Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz Głównego 

Inspektorowi Sanitarnemu, aktualny wykaz podmiotów przywożących zawierający 

oznaczenie podmiotów przywożących oraz informacje o rodzajach, przeznaczeniu 

przywożonego paliwa ciekłego, a także rodzaju i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych 

wykorzystywanej przez ten podmiot. 

5. Wpis i zmiana wpisu do rejestru podmiotów przywożących są zwolnione z opłaty 

skarbowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1827, z późn. zm.). 
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U S T A W A   z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077)  

 

Art. 115. 

§ 1. Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej. 

§ 2. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i 

charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i 

okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak 

również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i 

stopień ich naruszenia. 

§ 3. Przestępstwami podobnymi są przestępstwa należące do tego samego rodzaju; 

przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uważa się za przestępstwa podobne. 

§ 4. Korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego. 

§ 5. Mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu 

zabronionego przekracza 200 000 złotych. 

§ 6. Mieniem wielkiej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu 

zabronionego przekracza 1 000 000 złotych. 

§ 7. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio do określenia "znaczna szkoda" oraz określenia 

"wartość lub łączna wartość jest znaczna". 

§ 7a. Przepis § 6 stosuje się odpowiednio do określenia "szkoda w wielkich rozmiarach". 

§ 8. (uchylony). 

§ 9. Rzeczą ruchomą lub przedmiotem jest także polski albo obcy pieniądz lub inny środek 

płatniczy, środek pieniężny zapisany na rachunku oraz dokument uprawniający do 

otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, 

udziału w zyskach, albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce. 

§ 10. Młodocianym jest sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie 

ukończył 21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat. 

§ 11. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej 

linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także 

osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. 

[§ 12. Groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190, jak i groźba 

spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci 

zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania 
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postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego 

przestępstwem.] 

<§ 12. Groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190, jak i groźba 

spowodowania postępowania karnego lub innego postępowania, w którym może 

zostać nałożona administracyjna kara pieniężna, jak również rozgłoszenia 

wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi 

groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego lub innego postępowania, w 

którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna, jeżeli ma ona jedynie 

na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem lub zachowaniem zagrożonym 

administracyjną karą pieniężną.> 

§ 13. Funkcjonariuszem publicznym jest: 

1)   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   poseł, senator, radny; 

2a)  poseł do Parlamentu Europejskiego; 

3)   sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania 

przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania 

przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i 

zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie 

ustawy; 

4)   osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub 

samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna 

osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych; 

5)   osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu 

terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe; 

6)   osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej; 

7)   funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo 

funkcjonariusz Służby Więziennej; 

8)   osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej 

pełnionej dyspozycyjnie; 

9)   pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności 

usługowe. 
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§ 14. Dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest 

związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód 

prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. 

§ 14a. Fakturą jest dokument, o którym mowa w art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 

86 i 650). 

§ 15. W rozumieniu tego kodeksu za statek wodny uważa się także stałą platformę 

umieszczoną na szelfie kontynentalnym. 

§ 16. Stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy: 

1)   zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia 

przekraczającego tę wartość lub 

2)   zawartość alkoholu w 1 dm
3
 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi 

do stężenia przekraczającego tę wartość. 

§ 17. Żołnierzem jest osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej 

służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie. 

§ 18. Rozkazem jest polecenie określonego działania lub zaniechania wydane służbowo 

żołnierzowi przez przełożonego lub uprawnionego żołnierza starszego stopniem. 

§ 19. Osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu 

samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami 

publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, 

której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane 

przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową. 

§ 20. Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą 

pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu: 

1)   poważnego zastraszenia wielu osób, 

2)   zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo 

organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności, 

3)   wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, 

innego państwa lub organizacji międzynarodowej 

- a także groźba popełnienia takiego czynu. 

§ 21. Występkiem o charakterze chuligańskim jest występek polegający na umyślnym 

zamachu na zdrowie, na wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo 

powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na 
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porządek publiczny, albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną 

do użytku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście 

błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego. 

§ 22. Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, 

przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: 

1)   przemocy lub groźby bezprawnej, 

2)   uprowadzenia, 

3)   podstępu, 

4)   wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania 

przedsiębranego działania, 

5)   nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu 

bezradności, 

6)   udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie 

sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą 

- w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub 

innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze 

przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania 

poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów 

wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono 

handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w pkt 1-6. 

§ 23. Niewolnictwo jest stanem zależności, w którym człowiek jest traktowany jak przedmiot 

własności. 

§ 24. Przy ocenie rozmiaru działalności przedsiębiorstwa sąd bierze pod uwagę wartość 

przedsiębiorstwa. 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1990, 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53 i 60) 

 

Art. 80b. 

1. W ewidencji gromadzi się następujące dane: 

1)   identyfikujące pojazd: 

a)  numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu, 
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b)  numer rejestracyjny pojazdu; 

2)   o właścicielu pojazdu: 

a)  imię i nazwisko (nazwę lub firmę), 

b)  numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i 

nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten 

dokument, 

c)  datę i miejsce urodzenia, 

d)  numer identyfikacyjny REGON, 

e)  adres zamieszkania (siedziby), 

f)  datę zgonu; 

3)   o posiadaczu pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5: 

a)  imię i nazwisko (nazwę lub firmę), 

b)  numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i 

nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten 

dokument, 

c)  datę i miejsce urodzenia, 

d)  numer identyfikacyjny REGON, 

e)  adres zamieszkania (siedziby), 

f)  datę zgonu; 

4)   o użytkowniku pojazdu użytkowanego na podstawie umowy leasingu, o rejestrację 

którego wnioskował leasingodawca (właściciel pojazdu): 

a)  imię i nazwisko (nazwę lub firmę), 

b)  numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i 

nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten 

dokument, 

c)  datę i miejsce urodzenia, 

d)  numer identyfikacyjny REGON, 

e)  adres zamieszkania (siedziby), 

f)  datę zgonu; 

5)   o zbyciu pojazdu: 

a)  datę zgłoszenia zbycia pojazdu, 

b)  datę zbycia pojazdu, 

c)  dane nabywcy: 
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–  imię i nazwisko (nazwę lub firmę), 

–  numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę 

dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument, 

–  datę i miejsce urodzenia, 

–  numer identyfikacyjny REGON, 

–  adres zamieszkania (siedziby), 

–  datę zgonu; 

6)   o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu: 

a)  imię i nazwisko (nazwę lub firmę) ubezpieczonego i jego adres zamieszkania (siedziby), 

b)  numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i 

nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten 

dokument, 

c)  datę i miejsce urodzenia, 

d)  numer identyfikacyjny REGON, 

e)  dane zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę, 

f)  dane o umowie; 

7)   o zastawach rejestrowych ustanowionych na pojeździe: 

a)  dane o pojeździe, na którym ustanowiono zastaw rejestrowy, 

b)  (uchylona), 

c)  numer pozycji w rejestrze zastawów, 

d)  datę dokonania wpisu w rejestrze zastawów, 

e)  imię i nazwisko (nazwę lub firmę) zastawnika, 

f)  numer PESEL zastawnika, 

g)  numer identyfikacyjny REGON zastawnika, 

h)  datę wykreślenia zastawu z rejestru zastawów, 

i)  nazwę (oznaczenie) sądu, który dokonał wpisu; 

8)   o dokumentach pojazdu: 

a)  dane o dowodzie rejestracyjnym, 

b)  dane o pozwoleniu czasowym, 

c)  dane o karcie pojazdu 

- oraz o ich wtórnikach; 

8a)  
(20)

 o profesjonalnej rejestracji pojazdów, w tym wynikające z decyzji o profesjonalnej 

rejestracji pojazdów i dotyczące blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych; 
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8b)  
(21)

 zamieszczone w wykazie pojazdów używanych w ruchu drogowym prowadzonym 

przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2: 

a)  o pojazdach używanych przez podmiot uprawniony w ruchu drogowym z wykorzystaniem 

profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, 

b)  o profesjonalnych dowodach rejestracyjnych; 

9)   o tablicach rejestracyjnych pojazdu i ich legalizacji, o nalepkach kontrolnych, oraz o ich 

wtórnikach; 

9a)  
(22)

 o profesjonalnych tablicach rejestracyjnych oraz ich legalizacji; 

10)  o badaniach technicznych pojazdu; 

11)  o szkodach istotnych; 

12)  o nadaniu i wybiciu nowego numeru nadwozia (podwozia); 

13)  techniczne o pojeździe; 

14)  o kradzieży i odnalezieniu pojazdu; 

15)  o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego; 

15a)  
(23)

 o zatrzymaniu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub blankietu 

profesjonalnego dowodu rejestracyjnego; 

16)  o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu; 

16a)   o stacjach demontażu lub punktach zbierania pojazdów; 

17)  o czasowym wycofaniu i ponownym dopuszczeniu do ruchu pojazdu oraz o jego 

wyrejestrowaniu; 

18)  o homologacji pojazdu, dopuszczeniu jednostkowym pojazdu, dopuszczeniu 

indywidualnym WE pojazdu albo dopuszczeniu do ruchu drogowego pojazdu z końcowej 

partii produkcji; 

19)  identyfikator osoby lub podmiotu dokonujących w ewidencji wprowadzenia lub zmiany 

danych; 

20)  o zabezpieczeniach ustanowionych na pojeździe, w tym o zajęciu pojazdu przez organ 

egzekucyjny, oraz o ich zniesieniu. 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

katalog gromadzonych w ewidencji danych, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. e i f, pkt 7 

lit. a oraz pkt 8-18 i 20, przekazywanych przez podmioty, o których mowa w art. 80ba ust. 

1, oraz uzupełnianych automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący 

ewidencję, mając na względzie użyteczność oraz proporcjonalność zakresu i rodzaju 
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przetwarzanych danych, a także obowiązek monitorowania i sprawozdawczości w 

odniesieniu do emisji CO2. 

3. Danych zgromadzonych w ewidencji nie usuwa się. 

[4. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony 

z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 

723)
(24)

.] 

5. Administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji przekazuje staroście 

informację o zatrzymaniu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego oraz o niezwróceniu 

przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2, blankietów profesjonalnych 

dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i profesjonalnych 

tablic (tablicy) rejestracyjnych w terminie określonym w art. 80y ust. 1 poprzez jej 

automatyczne udostępnienie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję do 

pobrania za pomocą systemu teleinformatycznego, z wykorzystaniem którego starosta 

wykonuje zadania związane z rejestracją pojazdów. 

 

Art. 100ab. 

1. Danych zgromadzonych w ewidencji nie usuwa się, z wyłączeniem danych, o których 

mowa w: 

1)   art. 100aa ust. 4 pkt 11 oraz ust. 5 pkt 18, które podlegają usunięciu z ewidencji: 

a)  jeżeli dane o zakazie prowadzenia pojazdów podlegają usunięciu z Krajowego Rejestru 

Karnego, 

b)  po 5 latach od daty uprawomocnienia się orzeczenia o zastosowaniu zakazu prowadzenia 

pojazdów, jeżeli dane o tym zakazie nie podlegają gromadzeniu w Krajowym Rejestrze 

Karnym; 

2)   art. 100aa ust. 4 pkt 12 i 13, które podlegają usunięciu z ewidencji na zasadach 

określonych w art. 98 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 

1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, dane, o których mowa w art. 100aa ust. 

4 pkt 11 i ust. 5 pkt 18, są usuwane automatycznie. 

[2. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony 

z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych.] 
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Art. 100g. 

1. W ewidencji gromadzi się następujące dane: 

1)   numer karty; 

2)   datę wydania karty; 

3)   datę ważności karty; 

4)   oznaczenie zespołu, którego przewodniczący wydał kartę; 

5)   imię i nazwisko, numer PESEL osoby niepełnosprawnej, której wydano kartę, a w 

przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu 

potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument; 

6)   datę zgonu; 

7)   nazwę i adres oraz numer identyfikacyjny REGON placówki, której wydano kartę, markę, 

model oraz numer rejestracyjny pojazdu, którego kierujący jest uprawniony do 

posługiwania się kartą - w przypadku kart wydanych placówce, o której mowa w art. 8 

ust. 3a pkt 3; 

8)   datę i przyczynę utraty ważności karty; 

9)   status karty; 

10)  identyfikator osoby lub podmiotu dokonującej w ewidencji zamieszczenia lub zmiany 

danych. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 oraz pkt 7 i 8, z wyłączeniem numeru PESEL, oraz 

informację o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 5e pkt 2 i 3, 

przekazuje do ewidencji powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, 

którego przewodniczący wydał kartę. 

3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 9 i 10, są uzupełniane w sposób automatyczny przez 

system teleinformatyczny obsługujący ewidencję. 

4. Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wprowadza dane do ewidencji 

w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania danych do 

ewidencji za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane 

przez ten podmiot. 

5. Dane gromadzone w ewidencji są do niej przekazywane z rejestrów PESEL, REGON, 

TERYT, centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, o ile są w tych 

rejestrach gromadzone. 

6. Minister właściwy do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia, tryb i 

terminy przekazywania danych pomiędzy ewidencją a rejestrami PESEL, REGON i 
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TERYT, centralną ewidencją pojazdów i centralną ewidencją kierowców, uwzględniając 

potrzebę zapewnienia płynności przepływu danych pomiędzy ewidencją a innymi 

rejestrami i ewidencjami, poprawności i aktualności gromadzonych danych oraz 

konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych. 

[7. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony 

z obowiązku informacyjnego, określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych.] 

8. Dane, o których mowa w ust. 1, usuwa się z ewidencji po upływie 3 lat od dnia utraty 

ważności karty. 

Art. 129h. 

 1. W zakresie, o którym mowa w art. 129g ust. 1, rejestracji podlegają w szczególności: 

1)   obraz naruszenia, w tym obraz pojazdu, którym kierujący naruszył przepisy ruchu 

drogowego, wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu; 

2)   data oraz czas popełnienia naruszenia; 

3)   numer identyfikacyjny urządzenia rejestrującego; 

- a w przypadku przekroczenia przez kierującego pojazdem dopuszczalnej prędkości 

rejestrowane są również: 

4)   prędkość, z jaką poruszał się pojazd; 

5)   prędkość dopuszczalna w miejscu i czasie popełnienia naruszenia. 

2. W szczególnie uzasadnionych bezpieczeństwem ruchu drogowego przypadkach Inspekcja 

Transportu Drogowego może ujawniać naruszenia przepisów ruchu drogowego w 

zakresie, o którym mowa w art. 129g ust. 1 lit. a, również za pomocą urządzeń 

rejestrujących, które ujawniają naruszenia przepisów ruchu drogowego na określonym 

odcinku drogi. W takim przypadku urządzenia te rejestrują w szczególności: 

1)   obraz pojazdu, którym kierujący naruszył przepisy ruchu drogowego, wraz z numerem 

rejestracyjnym pojazdu; 

2)   datę, czas oraz określenie odcinka drogi, na którym popełnione zostało naruszenie; 

3)   średnią prędkość, z jaką poruszał się pojazd na odcinku drogi, na którym popełnione 

zostało naruszenie; 

4)   prędkość dopuszczalną na odcinku drogi, na którym popełnione zostało naruszenie, w 

czasie jego popełnienia; 

5)   numer identyfikacyjny urządzenia rejestrującego. 
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3. Główny Inspektor Transportu Drogowego ustala wpisanego do dowodu rejestracyjnego 

właściciela lub posiadacza pojazdu, którym dokonano naruszenia przepisów ruchu 

drogowego, na podstawie danych i informacji: 

1)   określonych w ust. 1 i 2; 

2)   z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców udostępnianych za 

pomocą systemu teleinformatycznego; 

3)   uzyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem, w szczególności od polskich i 

zagranicznych organów rejestrujących pojazd. 

[4. Główny Inspektor Transportu Drogowego, przetwarzając dane osobowe w zakresie, o 

którym mowa w ust. 3, jest zwolniony z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 

ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 80b ust. 4.] 

<4. Do przetwarzania danych osobowych przez Głównego Inspektora Transportu 

Drogowego, w zakresie, o którym mowa w ust. 3,  stosuje się przepis art. 26 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z 

zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125).> 

5. Minister właściwy do spraw transportu, mając na względzie przyczyny i lokalizację 

wypadków drogowych, przeciwdziałanie tym wypadkom oraz wdrażanie kierujących 

pojazdami do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1)   warunki lokalizacji w pasie drogowym dróg publicznych stacjonarnych urządzeń 

rejestrujących oraz obudów na te urządzenia, z uwzględnieniem zasady, że 

instalowana i używana jest obudowa wraz z urządzeniem rejestrującym; 

2)   sposób oznakowania stacjonarnych urządzeń rejestrujących oraz obudów na te 

urządzenia, z uwzględnieniem oddziaływania prewencyjnego poprzez zapewnienie 

odpowiedniej widoczności; 

3)   sposób dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące, z uwzględnieniem 

progów prędkości dostosowanych do obowiązującego na drodze ograniczenia 

prędkości, oraz przetwarzania przez te urządzenia zarejestrowanych danych, a także 

biorąc pod uwagę możliwość błędu kierowcy do 10 km/h włącznie w utrzymaniu 

dopuszczalnej prędkości; 

4)    (uchylony). 

<Dział Vc 

Przetwarzanie danych osobowych 
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Art. 140o. 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 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, z późn. 

zm.), nie wpływa na przebieg i wynik kontroli, o których mowa w art. 129 ust. 1, 4 i 

4a, art. 129a ust. 1, art. 129b ust. 1, art. 129c ust. 1 oraz art. 129d ust. 1, ani na 

uprawnienie właściwego organu do nałożenia kary.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1371 oraz z 2018 r. poz. 1375)  

Art. 17. 

1. Tworzy się system e-krew. 

2. System e-krew zawiera dane i informacje, o których mowa w ust. 5 i 7-9, oraz dane 

przetwarzane w Systemie Monitorowania Zagrożeń, o którym mowa w art. 26 ustawy z 

dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, dotyczące zakażeń i 

zachorowań na choroby zakaźne kandydatów na dawców krwi lub dawców krwi, które 

powodują ich trwałą lub czasową dyskwalifikację. 

[3. Administratorem danych, w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), gromadzonych w systemie e-krew 

jest minister właściwy do spraw zdrowia.] 

<3. Administratorem danych gromadzonych w systemie e-krew jest minister właściwy 

do spraw zdrowia.> 

4. Administratorem systemu e-krew, w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jest jednostka podległa ministrowi 

właściwemu do spraw zdrowia, właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony 

zdrowia. 

5. System e-krew zawiera następujące dane kandydatów na dawców krwi i dawców krwi, w 

tym kandydatów na dawców krwi i dawców krwi, którzy podlegają stałej albo czasowej 

dyskwalifikacji: 
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1)   imię i nazwisko; 

2)   numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - serię, 

numer oraz rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

3)   datę i miejsce urodzenia; 

4)   płeć; 

5)   grupę krwi, z uwzględnieniem fenotypu i wszystkich składników krwi; 

6)   numer identyfikacyjny kandydata na dawcę krwi lub dawcy krwi; 

7)   numery donacji; 

8)   rodzaje donacji i ich daty oraz objętość każdej donacji; 

9)   typ donacji; 

10)  typ dawcy krwi: honorowy, autologiczny, pierwszorazowy, wielokrotny stały i 

wielokrotny powtórny; 

11)  wyniki badań laboratoryjnych w kierunku obecności czynników chorobotwórczych; 

12)  przyczyny stałej albo czasowej dyskwalifikacji; 

13)  datę, od której rozpoczyna się stała lub czasowa dyskwalifikacja, a w przypadku 

czasowej dyskwalifikacji - datę planowanego i faktycznego końca okresu dyskwalifikacji; 

14)  adres miejsca zamieszkania; 

15)  numer telefonu, jeżeli posiada; 

16)  adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada; 

17)  adres do korespondencji; 

18)  informację o przyznanych odznakach, o których mowa w art. 6 ust. 3-5 i art. 7 ust. 1; 

19)  stopień wojskowy oraz numer lub nazwę jednostki wojskowej - w przypadku 

Wojskowego Centrum. 

6. Dane, o których mowa w ust. 5 pkt 19, są dostępne wyłącznie dla Wojskowego Centrum. 

7. System e-krew zawiera informacje dotyczące: 

1)   przygotowanych składników krwi; 

2)   stanów magazynowych; 

3)   wydanych składników krwi; 

4)   przeznaczenia składników krwi; 

5)   danych wymaganych w przypadku badań weryfikacyjnych: 

a)  określonych w ust. 5 pkt 1-4, 7 i 11, 

b)  datę wykonania badania, 

c)  nazwę testu, którym przeprowadzono oznaczenie markera czynnika chorobotwórczego; 
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6)   danych pochodzących z urządzeń specjalistycznych funkcjonujących w jednostkach, o 

których mowa w art. 4 ust. 3. 

8. System e-krew zawiera dane dotyczące: 

1)   niepożądanych zdarzeń i niepożądanych reakcji, w tym poważnych niepożądanych 

zdarzeń i poważnych niepożądanych reakcji, mających miejsce w podmiotach 

leczniczych, obejmujące: 

a)  nazwę albo firmę i adres podmiotu leczniczego powiadamiającego jednostkę 

organizacyjną publicznej służby krwi o niepożądanym zdarzeniu lub niepożądanej reakcji, 

b)  datę przetoczenia, 

c)  wiek i płeć biorcy krwi, 

d)  datę wystąpienia niepożądanego zdarzenia lub niepożądanej reakcji, 

e)  rodzaj niepożądanego zdarzenia lub niepożądanej reakcji i ich skutki, 

f)  prawdopodobną przyczynę niepożądanego zdarzenia lub niepożądanej reakcji, 

g)  kwalifikację niepożądanego zdarzenia lub niepożądanej reakcji, 

h)  poziom przyczynowości niepożądanej reakcji; 

2)   wymaganych do przeprowadzenia badań konsultacyjnych z zakresu immunologii 

transfuzjologicznej, obejmujące: 

a)  nazwę albo firmę i adres podmiotu leczniczego kierującego na badania konsultacyjne, 

b)  dane określone w ust. 5 pkt 1-5, dotyczące pacjenta, 

c)  rozpoznanie choroby, 

d)  wyniki badań immunohematologicznych, 

e)  dane hematologiczne, 

f)  przebyte ciąże, 

g)  przetoczenia krwi i jej składników w przeszłości; 

3)   informacji wymaganych do złożenia i zrealizowania zamówienia na krew i jej składniki 

przez bank krwi, obejmujące: 

a)  nazwę albo firmę i adres podmiotu leczniczego składającego zamówienie, 

b)  dane określone w ust. 5 pkt 1-5, dotyczące pacjenta, 

c)  wskazanie przeciwciał odpornościowych, 

d)  rozpoznanie choroby, 

e)  wskazanie do transfuzji, 

f)  numer księgi głównej przyjęć i wypisów oraz księgi chorych oddziału, 
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g)  pełną nazwę zamawianego składnika, liczbę jego jednostek lub opakowań, ze wskazaniem 

grupy krwi ABO, RhD oraz, w razie potrzeby, z rozszerzonym fenotypem grupy krwi oraz 

innych antygenów składnika krwi, 

h)  potwierdzenie przetoczenia danego składnika krwi, a gdy przetoczenie nie miało miejsca - 

wskazanie sposobu postępowania z niewykorzystanym składnikiem krwi. 

9. System e-krew zawiera dane dotyczące niepożądanych reakcji i niepożądanych zdarzeń, w 

tym poważnych niepożądanych reakcji i poważnych niepożądanych zdarzeń, odnoszących 

się do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, obejmujące: 

1)   nazwę albo firmę i adres jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której miało 

miejsce niepożądane zdarzenie lub niepożądana reakcja; 

2)   numer donacji i datę pobrania krwi lub jej składnika, po oddaniu których wystąpiła 

niepożądana reakcja u dawcy krwi; 

3)   imię, nazwisko, wiek i płeć dawcy krwi, u którego wystąpiła niepożądana reakcja; 

4)   datę wystąpienia niepożądanego zdarzenia lub niepożądanej reakcji; 

5)   rodzaj niepożądanego zdarzenia lub niepożądanej reakcji i ich skutki; 

6)   kwalifikację niepożądanego zdarzenia lub niepożądanej reakcji; 

7)   prawdopodobną przyczynę niepożądanego zdarzenia lub niepożądanej reakcji; 

8)   podjęte działania naprawcze. 

10. Dane, o których mowa w ust. 8, są przekazywane do systemu e-krew przez podmioty 

lecznicze. 

11. Wymiana danych między systemem e-krew a systemami teleinformatycznymi podmiotów 

leczniczych oraz Systemem Monitorowania Zagrożeń, o którym mowa w art. 26 ustawy z 

dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, odbywa się drogą 

elektroniczną. 

12. Dane, o których mowa w ust. 5 pkt 1-4, 6-10 i 18, są przechowywane w systemie e-krew 

przez okres 60 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu i udostępniane Polskiemu 

Czerwonemu Krzyżowi, w celu wykonywania zadań ustawowych i aktualizowania 

danych dotyczących osób odznaczonych. 

13. Dane gromadzone w systemie e-krew są przetwarzane przez ministra właściwego do 

spraw zdrowia w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 24. 

14. Dane gromadzone w systemie e-krew są przetwarzane przez jednostki, o których mowa w 

art. 4 ust. 3, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 25 i art. 27. 
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15. W zakresie przetwarzania danych gromadzonych w systemie e-krew w stosunku do 

administratora systemu e-krew, o którym mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 9a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

16. Osoby wykonujące czynności w ramach przetwarzania danych gromadzonych w systemie 

e-krew przez administratora systemu e-krew, o którym mowa w ust. 4, są obowiązane do 

zachowania w tajemnicy tych danych, o których powzięły wiedzę. 

17. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

prowadzenia systemu e-krew, w tym: 

1)   sposób i format przekazywania danych objętych wpisem do systemu e-krew między 

systemem e-krew, systemami teleinformatycznymi podmiotów leczniczych oraz 

Systemem Monitorowania Zagrożeń, 

2)   sposób i format przekazywania danych pochodzących z urządzeń specjalistycznych 

funkcjonujących w jednostkach, o których mowa w art. 4 ust. 3, do systemu e-krew, 

3)   sposób rozstrzygania rozbieżności danych 

–   mając na celu zapewnienie jednolitości systemu e-krew, anonimowości kandydata na 

dawcę krwi lub dawców krwi oraz zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym 

dostępem, nieuprawnionym ujawnieniem lub pozyskaniem, a także ich modyfikacją, 

uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. 

18. W przypadku pobierania krwi i jej składników od żołnierzy zawodowych pełniących 

służbę poza granicami państwa i osób zatrudnionych w jednostkach wykonujących 

zadania poza granicami państwa przepisy wydane na podstawie ust. 17 stosuje się w 

zakresie nieokreślonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 19. 

19. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób przekazywania do 

systemu e-krew danych dotyczących żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza 

granicami państwa i osób zatrudnionych w jednostkach wykonujących zadania poza 

granicami państwa, mając na celu zachowanie jednolitości systemu e-krew i ochronę 

danych dawców krwi przed nieuprawnionym dostępem. 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192 

i 2354)  
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<Art. 2b. 

1. Pracodawca przetwarza dane osobowe, w tym dane o stanie zdrowia osób: 

1) pozostających z nim w stosunku pracy oraz niepracujących byłych pracowników, 

2) niepełnosprawnych wykonujących pracę nakładczą, 

3) uczestniczących w procesie rekrutacji, odbywających szkolenie, staż, przygotowanie 

zawodowe albo praktyki zawodowe lub absolwenckie, 

4) należących do grup wymienionych w art. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu 

(ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 

09.08.2008, str. 3, z późn. zm.) oraz do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 

dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 

26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), 

5) będących członkami rodzin pracowników i niepracujących byłych pracowników, 

6) o których mowa w art. 21 ust. 2c i osób korzystających z usług jednostek 

organizacyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 2e pkt 3  

– dla celów określonych w ustawie. 

2. Przedstawienie pracodawcy dokumentów potwierdzających dane osobowe o stanie 

zdrowia jest dobrowolne. 

3. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 25a, art. 25c, art. 25d i art. 26a–26c, 

działania mogą być podejmowane w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie 

danych. 

4. Przetwarzanie, o którym mowa w ust. 3, może obejmować dane osobowe o stanie 

zdrowia. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, administrator danych zapewnia 

odpowiednie środki służące ochronie interesu lub podstawowych praw, wolności i 

prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym w szczególności 

zapewnia tej osobie prawo do uzyskania interwencji ludzkiej, prawo do wyrażenia 

własnego stanowiska oraz zakwestionowania decyzji podjętej w sposób 

zautomatyzowany. 

6. Zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych przez podmioty i osoby realizujące 

zadania wynikające z ustawy polegają co najmniej na: 
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1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

do zachowania ich w poufności. 

7. Pracodawcy, o których mowa w ust. 1, podmioty i osoby realizujące zadania 

wynikające z ustawy przechowują dane osobowe wyłącznie przez okres nie dłuższy 

niż jest to niezbędne i w zakresie koniecznym do realizacji celów przetwarzania 

danych osobowych oraz dokonują przeglądu przydatności przetwarzania danych 

osobowych nie rzadziej niż co 5 lat. 

8. Okres przechowywania danych przetwarzanych przez podmioty, o których mowa w 

art. 6 ust. 1, wynosi 50 lat. 

Art. 6. 

1. Powołuje się zespoły orzekające o niepełnosprawności: 

1)   powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - jako pierwsza instancja; 

2)   wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - jako druga instancja. 

1a. Wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków 

finansowych budżetu państwa. Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków 

finansowych jednostek samorządu terytorialnego. 

2. Właściwość miejscową powiatowego i wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o 

niepełnosprawności ustala się według miejsca stałego pobytu w rozumieniu przepisów o 

ewidencji ludności. 

3. Właściwość miejscową zespołu orzekającego o niepełnosprawności ustala się według 

miejsca pobytu w przypadku osób: 

1)   bezdomnych; 

2)   przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów 

zdrowotnych lub rodzinnych; 

3)   przebywających w zakładach karnych i poprawczych; 

4)   przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej. 

4. W przypadku osób, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, zespół orzekający o 

niepełnosprawności jest obowiązany przesłać zawiadomienie o wydanym orzeczeniu do 

powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego zgodnie z 

ust. 2. 
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<5. Zespoły orzekające o niepełnosprawności przetwarzają dane osobowe, w tym dane o 

stanie zdrowia, wyłącznie dla celów realizacji zadań oraz w zakresie niezbędnym do 

ich wykonania. 

6. Zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych przez zespoły orzekające o 

niepełnosprawności polegają co najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

do zachowania ich poufności.> 

Art. 6c. 

1. Pełnomocnik sprawuje nadzór nad orzekaniem o niepełnosprawności i o stopniu 

niepełnosprawności. 

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, polega na: 

1)   kontroli orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub z przepisami 

dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności; 

2)   kontroli prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur 

postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu 

niepełnosprawności; 

3)   szkoleniu członków wojewódzkich zespołów; 

4)   udzielaniu wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów regulujących postępowanie w 

sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. 

3. Jeżeli w ramach nadzoru Pełnomocnik stwierdzi, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do 

zgodności orzeczenia ze stanem faktycznym lub że orzeczenie zostało wydane w sposób 

sprzeczny z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności, może zwrócić się do właściwego organu o: 

1)   stwierdzenie nieważności orzeczenia; 

2)   wznowienie postępowania. 

4. Pełnomocnik, w wyniku stwierdzonych w ramach nadzoru nieprawidłowości, może: 

1)   zobowiązać organ, który powołał zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, do 

odwołania członków zespołu odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości; 

2)   wyrazić zgodę na cofnięcie przez wojewodę zgody na powołanie powiatowego zespołu; 

3)   zobowiązać organ, który powołał zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, do 

odwołania zespołu; 
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4)   czasowo zawiesić działalność powiatowego zespołu określając warunki ponownego 

podjęcia działalności zespołu i wyznaczając zespół, który będzie realizował zadania 

zespołu zawieszonego. 

5. Nadzór, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, w imieniu Pełnomocnika realizują upoważnione 

przez niego osoby, posiadające wiedzę niezbędną do przeprowadzania kontroli. Pisemne 

upoważnienie jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 2 lata. 

6. [Wojewoda pełni bezpośredni nadzór nad powiatowymi zespołami.] <Wojewoda pełni 

bezpośredni nadzór nad powiatowymi zespołami przy pomocy wojewódzkich 

zespołów.> Przepisy ust. 2, 3, 4 pkt 1 i 4 i ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

7. Wojewoda przedstawia Pełnomocnikowi informacje o realizacji zadań: 

1)   powiatowych zespołów, sporządzane na podstawie informacji otrzymanych od starostów; 

2)   wojewódzkiego zespołu. 

8. Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń 

społecznych. 

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

1)   szczegółowe zasady wydawania orzeczeń, o których mowa w art. 5a, orzekania o 

niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, uwzględniając tryb postępowania 

przy orzekaniu oraz skład i sposób powoływania i odwoływania członków zespołów 

orzekających, a także sposób działania tych zespołów; 

2)   rodzaj i zakres wymaganych kwalifikacji członków zespołów orzekających oraz tryb 

postępowania przy wydawaniu zaświadczeń uprawniających do orzekania o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, uwzględniając konieczność 

zapewnienia specjalistycznych kwalifikacji, odpowiednich do zakresu orzekania; 

3)   warunki organizacyjne i techniczne, jakie powinny spełniać pomieszczenia zespołów 

orzekających, mając na względzie zapewnienie dostępu do tych pomieszczeń osobom 

niepełnosprawnym; 

4)   tryb przeprowadzania szkoleń i minima programowe szkoleń dla specjalistów 

powoływanych do zespołów orzekających oraz sposób wyboru ośrodków szkoleniowych 

upoważnionych do prowadzenia szkoleń, kierując się koniecznością zapewnienia 

właściwego poziomu kształcenia, w tym odpowiedniego poziomu wiedzy 

specjalistycznej; 

5)   standardy w zakresie kwalifikowania oraz postępowania dotyczącego orzekania o 

niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, uwzględniając schorzenia 
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naruszające sprawność organizmu i przewidywany okres trwania naruszenia tej 

sprawności, powodujące zaliczenie do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności, a 

także oznaczenie symboli przyczyn niepełnosprawności; 

6)   wzory i terminy składania informacji, o których mowa w ust. 7 i art. 6a ust. 1, 

uwzględniając elementy informacji o realizacji zadań, przyjętych wnioskach, wydanych 

orzeczeniach i wydanych legitymacjach, wydatkach oraz elementy zestawień zbiorczych; 

7)   wzory legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności 

oraz organy uprawnione do ich wystawiania, mając na względzie zachowanie jednolitości 

dokumentu potwierdzającego podstawę do korzystania z ulg i uprawnień. 

 

Art. 6ca. 

1. [Legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień 

niepełnosprawności wystawia się na wniosek osoby niepełnosprawnej.] <Powiatowy 

zespół, na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego, 

wystawia legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację 

dokumentującą stopień niepełnosprawności.> Osoba niepełnosprawna, składając 

wniosek, przedstawia do wglądu prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu 

niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień. 

<1a. Wniosek o wystawienie legitymacji lub jej duplikatu zawiera dane osobowe osoby 

ubiegającej się o wydanie legitymacji lub jej duplikatu lub dane przedstawiciela 

ustawowego tej osoby obejmujące: 

1) imię i nazwisko; 

2) datę i miejsce urodzenia; 

3) płeć; 

4) numer PESEL; 

5) adres miejsca zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres miejsca zameldowania; 

6) dane kontaktowe; 

7) dane o dokumencie tożsamości.> 

2. Legitymacje wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu 

niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień. 

3. Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż: 

1)   5 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność; 
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2)   10 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności 

wystawionych osobom, które nie ukończyły 60. roku życia. 

4. W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o 

niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, 

legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień 

niepełnosprawności wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia. 

<5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może określić wzór wniosku 

o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność albo stopień 

niepełnosprawności lub ich duplikatu i udostępnić te wzory w Biuletynie Informacji 

Publicznej na swojej stronie podmiotowej.> 

 

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, 
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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. 

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; 

2a)  
(3)

 dane dotyczące stanu zdrowia, kształcenia, sytuacji społecznej, zawodowej i rodzinnej 

osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1; 

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;] 

<4) dane dotyczące imienia i nazwiska, numeru PESEL, płci i obywatelstwa 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: 
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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 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. 
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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. 

4b. 
(4)

 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. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, 

z późn. zm.)  

<Art. 1a. 

§ 1. Ustawa normuje również sposób wykonywania przez organy podatkowe obowiązku, 

o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
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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, z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 2016/679”. 

§ 2. Wykonywanie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

2016/679, odbywa się niezależnie od obowiązków organów podatkowych 

przewidzianych w ustawie i nie wpływa na tok i wynik procedur podatkowych. 

§ 3. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, 

nie wpływa na tok i wynik procedur podatkowych. 

 

Art. 119zn. 

§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej dokonuje analizy ryzyka wykorzystywania 

działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów 

mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, uwzględniając posiadane dane, w tym 

wskaźnik ryzyka oraz informacje i zestawienia, o których mowa w art. 119zq oraz art. 

119zs. 

[§ 2. Wskaźnik ryzyka ustala izba rozliczeniowa automatycznie w STIR, nie rzadziej niż raz 

dziennie.] 

<§ 2. Wskaźnik ryzyka ustala izba rozliczeniowa w STIR nie rzadziej niż raz dziennie, 

opierając się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, jeżeli zachowane są cele i 

warunki określone w niniejszym dziale.> 

§ 3. Wskaźnik ryzyka jest ustalany w odniesieniu do podmiotu kwalifikowanego na podstawie 

opracowanych przez izbę rozliczeniową algorytmów, uwzględniających najlepsze 

praktyki sektora bankowego i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 

zakresie przeciwdziałania wykorzystywaniu ich działalności do przestępstw oraz 

przestępstw skarbowych, a także: 

1)   kryteria ekonomiczne - polegające na ocenie dokonywanej przez podmiot kwalifikowany 

transakcji za pomocą rachunku podmiotu kwalifikowanego w otoczeniu gospodarczym, w 

szczególności pod względem celu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, lub 

dokonywaniu transakcji nieuzasadnionych charakterem prowadzonej działalności; 

2)   kryteria geograficzne - polegające na dokonywaniu transakcji z podmiotami z państw, w 

których występuje wysokie zagrożenie wyłudzeń skarbowych; 



- 139 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3)   kryteria przedmiotowe - polegające na prowadzeniu przez podmiot kwalifikowany 

działalności gospodarczej wysokiego ryzyka z punktu widzenia podatności na wyłudzenia 

skarbowe; 

4)   kryteria behawioralne - polegające na nietypowym, w danej sytuacji, zachowaniu 

podmiotu kwalifikowanego; 

5)   kryteria powiązań - polegające na istnieniu powiązań podmiotu kwalifikowanego z 

podmiotami, co do których występuje ryzyko, że uczestniczą w działaniach mających 

związek z wyłudzeniami skarbowymi lub organizują takie działania. 

§ 4. Najlepsze praktyki, o których mowa w § 3, mogą być zgłaszane izbie rozliczeniowej 

przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe wskazane odpowiednio przez 

bankowe izby gospodarcze, o których mowa w art. 121 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe, oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową. 

<§ 5. Przetwarzanie, o którym mowa w § 2, może opierać się na danych osobowych 

ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne oraz danych biometrycznych, jeżeli 

zachowane są cele i warunki określone w niniejszym dziale.> 

 

Art. 159. 

 § 1. W wezwaniu należy wskazać: 

1)   nazwę i adres organu podatkowego; 

2)   imię i nazwisko osoby wzywanej; 

3)   w jakiej sprawie i w jakim charakterze oraz w jakim celu osoba ta zostaje wezwana; 

4)  czy osoba wezwana powinna stawić się osobiście lub przez pełnomocnika, czy też może 

złożyć wyjaśnienie lub zeznanie na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego; 

4a)   czy dokumenty mogą być przedłożone w formie dokumentu elektronicznego lub na 

informatycznych nośnikach danych; 

5)   termin, do którego żądanie powinno być spełnione, albo dzień, godzinę i miejsce 

zgłoszenia się osoby wzywanej lub jej pełnomocnika; 

6)   skutki prawne niezastosowania się do wezwania. 

§ 1a. W przypadku wzywania strony na przesłuchanie w wezwaniu należy również 

poinformować o prawie odmowy wyrażenia zgody na przesłuchanie i o związanej z tym 

możliwości niestawienia się na wezwanie. 
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<§ 1b. Wezwanie zawiera również informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia 2016/679, chyba że wezwany posiada te informacje, a ich zakres lub 

treść nie uległy zmianie.> 

§ 2. 
(220)

 Wezwanie powinno być podpisane przez pracownika organu podatkowego, z 

podaniem jego imienia, nazwiska i stanowiska służbowego, a jeżeli jest sporządzone w 

formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

 

Art. 165. 

§ 1. Postępowanie podatkowe wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. 

§ 2. Wszczęcie postępowania z urzędu następuje w formie postanowienia. 

§ 3. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi 

podatkowemu, z zastrzeżeniem art. 165a. 

§ 3a. O wszczęciu postępowania na wniosek jednej ze stron organ podatkowy zawiadamia 

wszystkie pozostałe osoby będące stroną w sprawie. 

§ 3b. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej jest dzień wprowadzenia żądania do systemu 

teleinformatycznego organu podatkowego. 

§ 4. Datą wszczęcia postępowania z urzędu jest dzień doręczenia stronie postanowienia o 

wszczęciu postępowania. 

§ 5. Przepisów § 2 i § 4 nie stosuje się do postępowania w sprawie: 

1)   ustalenia zobowiązań podatkowych, które zgodnie z odrębnymi przepisami ustalane są 

corocznie, jeżeli stan faktyczny, na podstawie którego ustalono wysokość zobowiązania 

podatkowego za poprzedni okres, nie uległ zmianie; 

2)   umorzenia zaległości podatkowych w przypadkach, o których mowa w art. 67d § 1; 

3)   nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności; 

4)   zabezpieczenia; 

5)    zaliczenia wpłaty, nadpłaty lub zwrotu podatku; 

6)    wstrzymania wykonania decyzji; 

7)    wygaśnięcia decyzji. 

§ 6. W postępowaniu przed organem podatkowym w sprawach dotyczących podatku od 

towarów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu importu towarów, prowadzonym w 

związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zgłoszeniu celnym przed zwolnieniem 
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towaru, nie wydaje się postanowienia o wszczęciu postępowania. Za datę wszczęcia 

postępowania przyjmuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego. 

§ 7. Organ podatkowy nie wydaje postanowienia o wszczęciu postępowania w przypadku 

złożenia: 

1)   zeznania podatkowego przez podatników podatku od spadków i darowizn; 

2)   informacji przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku 

leśnego; 

3)   deklaracji do wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów 

specjalnych produkcji rolnej przez podatników podatku dochodowego od osób 

fizycznych; 

4)   
(221)

 informacji o schemacie podatkowym. 

§ 8. W przypadkach wymienionych w § 7 za datę wszczęcia postępowania przyjmuje się 

odpowiednio datę złożenia zeznania, deklaracji lub informacji. 

<§ 9. Organ podatkowy przekazuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia 2016/679, przy pierwszej czynności skierowanej do strony, chyba że 

strona posiada te informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie.> 

 

Art. 165a. 

§ 1. Gdy żądanie, o którym mowa w art. 165, zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną 

lub z jakichkolwiek innych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ 

podatkowy wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. <Przepis art. 165 

§ 9 stosuje się odpowiednio.> 

§ 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, służy zażalenie. 

 

Art. 170. 

§ 1. Jeżeli organ podatkowy, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, 

powinien niezwłocznie przekazać je organowi właściwemu, zawiadamiając o tym 

wnoszącego podanie. 

<§ 1a. Zawiadomienie o przekazaniu podania zawiera również informacje, o których 

mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, w zakresie danych 

przetwarzanych przez organ przekazujący, chyba że wnoszący podanie posiada te 

informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie.> 
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§ 2. Podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem terminu określonego 

przepisami prawa uważa się za wniesione z zachowaniem terminu. 

 

Art. 171. 

§ 1. Jeżeli podanie dotyczy kilku spraw podlegających załatwieniu przez różne organy, organ 

podatkowy, do którego wniesiono podanie, rozpatruje sprawę należącą do jego 

właściwości. Równocześnie organ podatkowy zawiadamia wnoszącego podanie, że w 

sprawach innych powinien wnieść odrębne podanie do właściwego organu, informując go 

o treści § 2. <Do zawiadomienia stosuje się odpowiednio przepis art. 170 § 1a.> 

§ 2. Jeżeli organ podatkowy otrzyma podanie złożone zgodnie z zawiadomieniem, o którym 

mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, podanie uważa się za 

złożone w dniu wniesienia pierwszego podania, z tym że nie wywołuje ono skutków w 

postaci skrócenia terminów określonych w art. 139 § 1 i 3. 

§ 2a. Jeżeli podanie dotyczy kilku spraw, w tym spraw niepodlegających załatwieniu przez 

organy podatkowe, organ podatkowy, do którego wniesiono podanie, zawiadamia 

wnoszącego, że w tych sprawach powinien wnieść odrębne podanie do właściwego 

organu, informując go o treści art. 66 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

§ 3. Jeżeli podanie wniesiono do organu niewłaściwego, a organu właściwego nie można 

ustalić na podstawie danych zawartych w podaniu, albo gdy z podania wynika, że 

właściwym w sprawie jest sąd, organ podatkowy zwraca podanie osobie, która je wniosła, 

z odpowiednim pouczeniem. Zwrot podania następuje w formie postanowienia, na które 

służy zażalenie. 

§ 4. Organ podatkowy nie może zwrócić podania z tej przyczyny, że właściwy jest sąd 

powszechny, jeżeli w tej sprawie sąd uznał się za niewłaściwy. 

 

<Art. 179a. 

Przepis art. 178 § 1 nie narusza prawa osoby, której dane dotyczą, do skorzystania z 

uprawnień wynikających z art. 15 rozporządzenia 2016/679.> 

 

Art. 283. 

§ 1. Kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia 

udzielonego przez: 



- 143 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1)   naczelnika urzędu skarbowego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu skarbowego - 

pracownikom izby administracji skarbowej obsługującej tego naczelnika; 

1a)   (uchylony); 

2)   wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa lub osobę 

zastępującą wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa 

albo skarbnika jednostki samorządu terytorialnego - pracownikom urzędu gminy (miasta), 

starostwa lub urzędu marszałkowskiego; 

3)    Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub osobę zastępującą Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej - pracownikom urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych. 

§ 2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej zawiera: 

1)   oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia; 

1a)  wskazanie podstawy prawnej; 

2)   imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących); 

3)   numer legitymacji służbowej kontrolującego (kontrolujących); 

4)   oznaczenie kontrolowanego; 

5)   określenie zakresu kontroli; 

6)   datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli; 

7)   podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub 

funkcji; 

8)   pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego wynikających z przepisów 

niniejszego działu[.]  <;> 

<9) wskazanie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679.> 

§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, uwzględniając 

elementy upoważnienia określone w § 2. 

§ 4. Upoważnienie, które nie spełnia wymagań, o których mowa w § 2, nie stanowi podstawy 

do przeprowadzenia kontroli. 

§ 5. Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu. 

 

<Art. 306aa. 

Organ podatkowy przekazuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia 2016/679, przy pierwszej czynności skierowanej do wnioskodawcy, 
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chyba że wnioskodawca posiada te informacje, a ich zakres lub treść nie uległy 

zmianie.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1373 oraz z 2018 r. poz. 2243)  

<Art. 59a. 

1. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania zadań 

określonych w art. 3 ust. 2 pkt 6a i 7, realizację uprawnień, o których mowa w art. 15 

ust. 1 i 3 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, z późn. zm.), zapewniają podmioty, które przekazują dane do 

NBP w sposób określony w art. 23a ust. 1 i 2. 

2. NBP informuje o ograniczeniach, o których mowa w ust. 1, przez udostępnienie tych 

informacji w miejscu powszechnie dostępnym w swojej siedzibie oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej NBP lub na stronie internetowej NBP. 

3. Okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, ustala 

administrator danych zgodnie z celami ich przetwarzania, biorąc pod uwagę 

przepisy odrębne dotyczące terminów. NBP dokonuje przeglądu tych danych 

osobowych co 5 lat. 

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym 

nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu polegającym 

co najmniej na: 

1) dopuszczeniu przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych 

wyłącznie osób do tego uprawnionych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

do zachowania ich w tajemnicy; 

3) testowaniu i doskonaleniu stosowanych środków technicznych i organizacyjnych; 

4) zapewnieniu bezpiecznej komunikacji w sieciach teleinformatycznych, w 

szczególności poprzez zagwarantowanie, aby proces pozyskiwania i przekazywania 
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danych osobowych podmiotom zewnętrznym wykorzystywał techniki 

kryptograficzne; 

5) zapewnieniu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do systemów 

informatycznych NBP; 

6) zapewnieniu integralności danych w systemach informatycznych NBP; 

7) określeniu zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. 

5. Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie przysługuje prawo dostępu do 

danych jednostkowych, o których mowa w art. 23 ust. 2, 2a, 3 i 3a, oraz zestawień 

statystycznych, opracowań i ocen, o których mowa w art. 23 ust. 6. 

6. Jeżeli jest to konieczne ze względu na wymagania bezpieczeństwa związane z kontrolą 

dostępu do informacji lub pomieszczeń, NBP żąda od osób świadczących usługi na 

rzecz NBP lub osób realizujących transporty wartości pieniężnych oraz ich 

pracowników danych biometrycznych w postaci odcisków palców, głosu, geometrii 

dłoni, układu naczyń krwionośnych palców lub dłoni. Dane biometryczne mogą być 

przechowywane wyłącznie przez czas realizacji usług świadczonych przez te osoby 

na rzecz NBP lub realizacji transportów pieniężnych.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 

i 2354 oraz z 2019 r. poz. 326) 

Art. 4. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)    bank krajowy - bank mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)    bank zagraniczny - bank mający siedzibę na terytorium państwa niebędącego państwem 

członkowskim; 

3)   międzynarodowa instytucja finansowa - instytucję finansową, której większość kapitału 

własnego należy do państw będących członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i 

Rozwoju lub banków centralnych takich państw; 

4)   karta płatnicza - kartę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z późn. zm.); 

5)   pieniądz elektroniczny - pieniądz elektroniczny w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o usługach płatniczych; 
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6)   (uchylony); 

7)   instytucja finansowa - instytucję finansową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 26 

rozporządzenia nr 575/2013; 

8)   podmiot dominujący: 

a)   jednostkę dominującą, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia nr 575/2013, 

lub 

b)  podmiot, który w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego może w inny sposób wywierać 

znaczący wpływ na inny podmiot; 

9)    podmiot zależny - jednostkę zależną, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia 

nr 575/2013; 

10)  holding finansowy - grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym 

jest instytucja finansowa, która nie jest dominującym podmiotem nieregulowanym w 

rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad 

instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami 

inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1252), zwanej dalej "ustawą o nadzorze uzupełniającym", a w skład grupy wchodzą 

wyłącznie lub w większości banki, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, przy 

czym przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy, bank zagraniczny lub 

instytucja kredytowa; 

11)  holding mieszany - grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym 

jest podmiot niebędący bankiem, instytucją kredytową, instytucją finansową ani 

dominującym podmiotem nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o nadzorze 

uzupełniającym, a przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy, bank 

zagraniczny lub instytucja kredytowa; 

11a)  holding bankowy zagraniczny - grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem 

dominującym jest bank zagraniczny albo instytucja kredytowa, zaś przynajmniej jednym 

podmiotem zależnym jest bank krajowy, bank zagraniczny, instytucja kredytowa lub 

instytucja finansowa; 

11b)  holding bankowy krajowy - grupę podmiotów: 

a)  w której pierwotnym podmiotem dominującym jest bank krajowy, lub 

b)  w skład której wchodzą: bank krajowy i podmioty blisko z nim powiązane; 

11c)  holding hybrydowy - grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym 

jest instytucja finansowa niebędąca dominującym podmiotem nieregulowanym w 
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rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o nadzorze uzupełniającym, a w skład grupy wchodzą w 

większości podmioty niebędące bankami krajowymi, bankami zagranicznymi, 

instytucjami kredytowymi ani instytucjami finansowymi, zaś przynajmniej jednym 

podmiotem zależnym jest bank krajowy; 

12)   przedsiębiorstwo pomocniczych usług bankowych - przedsiębiorstwo usług 

pomocniczych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia nr 575/2013; 

13)   właściwe władze nadzorcze - właściwe organy, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 40 

rozporządzenia nr 575/2013; 

14)  znaczący wpływ - zdolność do udziału w podejmowaniu decyzji w zakresie wyznaczania 

kierunków polityki finansowej i operacyjnej, w tym również dotyczącej podziału zysku 

lub pokrycia straty bilansowej innego podmiotu; 

15)  bliskie powiązania: 

a)   bliskie powiązania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 38 rozporządzenia nr 575/2013, lub 

b)  pozostawanie z innym podmiotem w związku gospodarczym, opartym na stałej 

współpracy, w szczególności wynikającej z zawartej umowy lub umów, który w ocenie 

Komisji Nadzoru Finansowego może mieć istotny wpływ na pogorszenie się sytuacji 

finansowej jednego z podmiotów; 

16)   podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie - grupę powiązanych klientów, o 

której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 39 rozporządzenia nr 575/2013; 

16a)   przedsiębiorca - przedsiębiorcę, o którym mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - 

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629 i 1633); 

16b)   przedsiębiorca zagraniczny - przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 

6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 

zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

poz. 649 i 1293); 

17)  instytucja kredytowa - instytucję, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 

575/2013, mającą siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego; 

18)  oddział instytucji kredytowej - oddział, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 

rozporządzenia nr 575/2013, niebędący oddziałem banku krajowego ani oddziałem banku 

zagranicznego; 

19)  oddział banku krajowego za granicą - jednostkę organizacyjną banku krajowego 

wykonującą w jego imieniu i na jego rzecz wszystkie lub niektóre czynności wynikające z 
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zezwolenia udzielonego bankowi krajowemu, przy czym wszystkie jednostki 

organizacyjne danego banku krajowego odpowiadające powyższym cechom, utworzone 

na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, uważa się za jeden oddział; 

20)  oddział banku zagranicznego - jednostkę organizacyjną banku zagranicznego 

wykonującą w jego imieniu i na jego rzecz wszystkie lub niektóre czynności wynikające z 

zezwolenia udzielonego temu bankowi, przy czym wszystkie jednostki organizacyjne 

danego banku zagranicznego odpowiadające powyższym cechom, utworzone na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się za jeden oddział; 

21)  działalność transgraniczna - wykonywanie przez instytucję kredytową na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub przez bank krajowy na terytorium państwa goszczącego 

wszystkich lub niektórych czynności w zakresie wynikającym z udzielonego zezwolenia, 

bez uczestnictwa oddziału tej instytucji lub banku; 

22)  państwo macierzyste - państwo członkowskie pochodzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 

1 pkt 43 rozporządzenia nr 575/2013; 

23)   państwo goszczące - przyjmujące państwo członkowskie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 

pkt 44 rozporządzenia nr 575/2013; 

24)  (uchylony); 

25)   towarzystwo funduszy inwestycyjnych - towarzystwo funduszy inwestycyjnych w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355), zwanej dalej 

"ustawą o funduszach inwestycyjnych"; 

26)   fundusz sekurytyzacyjny - fundusz sekurytyzacyjny w rozumieniu ustawy o funduszach 

inwestycyjnych; 

27)   umowa o subpartycypację - umowę, o której mowa w art. 183 ust. 4 ustawy o 

funduszach inwestycyjnych; 

28)  (uchylony); 

29)  (uchylony); 

29a)   spółka zarządzająca - spółkę zarządzającą, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy o 

funduszach inwestycyjnych; 

29aa)  zarządzający z UE - zarządzającego z UE, o którym mowa w art. 2 pkt 10c ustawy o 

funduszach inwestycyjnych; 

29b)  (uchylony); 

30)  (uchylony); 
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31)  (uchylony); 

32)  (uchylony); 

33)  instytucja pożyczkowa - podmiot, o którym mowa w art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 

2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2018 r. poz. 993 i 1075); 

33a)   metody wewnętrzne - metodę wewnętrznych ratingów, o której mowa w art. 143 ust. 1 

rozporządzenia nr 575/2013, metodę modeli wewnętrznych, o której mowa w art. 221, art. 

283 i art. 363 rozporządzenia nr 575/2013, metodę własnych oszacowań, o której mowa w 

art. 225 rozporządzenia nr 575/2013, metodę wewnętrznych oszacowań, o której mowa w 

art. 259 ust. 3 rozporządzenia nr 575/2013, oraz metodę zaawansowanego pomiaru, o 

której mowa w art. 312 ust. 2 rozporządzenia nr 575/2013; 

34)   ryzyko systemowe - ryzyko, o którym mowa w art. 4 pkt 15 ustawy o nadzorze 

makroostrożnościowym; 

35)   bank istotny - bank istotny pod względem wielkości, organizacji wewnętrznej oraz 

rodzaju, zakresu i złożoności prowadzonej działalności, który: 

a)  spełnia co najmniej jeden z warunków: 

–   akcje banku zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1768, z późn. zm.), 

–  udział banku w aktywach sektora bankowego jest nie mniejszy niż 2%, 

–  udział banku w depozytach sektora bankowego jest nie mniejszy niż 2%, 

–  udział banku w funduszach własnych sektora bankowego jest nie mniejszy niż 2% albo 

b)  został uznany za taki bank przez Komisję Nadzoru Finansowego; 

36)   państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej; 

37)   ustawa o nadzorze makroostrożnościowym - ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze 

makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w 

systemie finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1934 oraz z 2018 r. poz. 650); 

38)   rozporządzenie nr 575/2013 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 

kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. 

Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.); 

39)   rozporządzenie 596/2014 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w 

sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 
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Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE 

(Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z późn. zm.); 

40)   rozporządzenie 2017/565 - rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 

25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia 

działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej 

dyrektywy (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 1, z późn. zm.); 

41)   lokata strukturyzowana - przyjmowany przez bank depozyt o oznaczonym terminie 

zapadalności, w którym wpłacony kapitał jest w całości zwracany, a wypłata odsetek lub 

świadczeń dodatkowych oraz ich wysokość są uzależnione od uprzednio określonych 

warunków, obejmujących takie czynniki jak: 

a)  indeks lub połączenie indeksów, z wyłączeniem lokat o zmiennym oprocentowaniu, 

których stopa zwrotu jest bezpośrednio powiązana z indeksem stopy procentowej takiej 

jak Euribor lub Libor, 

b)  instrument finansowy lub połączenie instrumentów finansowych, 

c)  towar lub połączenie towarów lub inne aktywa lub ich połączenie, 

d)  kurs walutowy lub połączenie kursów walutowych; 

42)   klient profesjonalny - podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 39b ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

43)   klient detaliczny - podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 39c ustawy z dnia 29 lipca 2005 

r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

44)   uprawniony kontrahent - podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 39d ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

45)   osoba zaangażowana - osobę, o której mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia 2017/565; 

46)   trwały nośnik - nośnik umożliwiający użytkownikowi przechowywanie adresowanych 

do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do 

celów, którym te informacje służą, i pozwalający na odtworzenie przechowywanych 

informacji w niezmienionej postaci[.] <;> 

<47) rozporządzenie 2016/679 – rozporządzenie 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, z późn. zm.); 
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48) profilowanie – profilowanie osób fizycznych w rozumieniu art. 4 pkt 4 

rozporządzenia 2016/679.> 

2. Za wchodzące w skład holdingów, o których mowa w ust. 1 pkt 10-11a, 11b lit. a oraz w 

pkt 11c, uważa się także podmioty posiadające bliskie powiązania z bankiem krajowym, 

wchodzącym w skład holdingu. 

3. Przepisy ustawy dotyczące państw członkowskich stosuje się również do państw 

niebędących państwami członkowskimi, ale należących do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

4. Bank krajowy i bank zagraniczny są instytucją, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia nr 575/2013. 

Art. 22aa. 

1. Członkowie zarządu i rady nadzorczej banku powinni mieć wiedzę, umiejętności i 

doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im 

obowiązków, oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. 

<Rękojmia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, odnosi się w szczególności do 

reputacji, uczciwości i rzetelności danej osoby oraz zdolności do prowadzenia spraw 

banku w sposób ostrożny i stabilny.> 

2. Liczba funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej pełnionych jednocześnie przez członka 

zarządu lub rady nadzorczej banku powinna być uzależniona od indywidualnych 

okoliczności oraz charakteru, skali i stopnia złożoności działalności banku. 

3. Członek zarządu lub rady nadzorczej banku istotnego może pełnić jednocześnie nie więcej 

niż: 

1)   jedną funkcję członka zarządu i dwie funkcje członka rady nadzorczej albo 

2)   cztery funkcje członka rady nadzorczej. 

4. Za jedną funkcję, o której mowa w ust. 3, uznaje się: 

1)   funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej pełnione w podmiotach należących do tej 

samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 

r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650 i 1629); 

2)   funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej pełnione w: 

a)  podmiotach objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony spełniającym 

warunki, o których mowa w art. 113 ust. 7 rozporządzenia nr 575/2013, lub 

b)  podmiotach, w których bank posiada znaczny pakiet akcji, o którym mowa w art. 4 ust. 1 

pkt 36 rozporządzenia nr 575/2013. 
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5. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do funkcji pełnionych przez członka zarządu lub rady 

nadzorczej banku w podmiotach nieprowadzących działalności gospodarczej, jak również 

do reprezentantów Skarbu Państwa. 

6. Na wniosek rady nadzorczej Komisja Nadzoru Finansowego, biorąc pod uwagę w 

szczególności zakres, skalę i złożoność działalności prowadzonej przez bank, może 

wyrazić zgodę na pełnienie przez członka zarządu lub rady nadzorczej banku istotnego 

jednej dodatkowej funkcji członka rady nadzorczej ponad ograniczenia przewidziane w 

ust. 3 i 4, jeżeli nie zagrozi to należytemu wykonywaniu przez członka zarządu lub rady 

nadzorczej powierzonych mu obowiązków w banku. Komisja Nadzoru Finansowego 

informuje Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o wydanych zgodach. 

7. Członkowie zarządu i rady nadzorczej banku są obowiązani pełnić swoje funkcje w sposób 

uczciwy i rzetelny oraz kierować się niezależnością osądu, aby zapewnić skuteczną ocenę 

i weryfikację podejmowania i wykonania decyzji związanych z bieżącym zarządzaniem 

bankiem. 

8. Bank jest obowiązany zapewnić środki niezbędne do przygotowania członków zarządu i 

rady nadzorczej banku do pełnienia przez nich funkcji i środki niezbędne do ich szkolenia. 

9. Przy wyborze kandydatów na członków zarządu lub rady nadzorczej banku właściwy organ 

banku uwzględnia cechy i kompetencje istotne z punktu widzenia potrzeby zapewnienia 

prawidłowości realizacji zadań przez zarząd lub radę nadzorczą. 

<10. W celu zapewnienia ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem, bank 

identyfikuje inne niż wymienione w ust. 1 kluczowe funkcje w banku, z którymi 

związany jest zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności umożliwiający 

wywieranie znaczącego wpływu na kierowanie bankiem. Bank zapewnia, że osoby 

pełniące te funkcje spełniają odpowiednio wymagania określone w ust. 1. 

11. Bank żąda od kandydata na członka zarządu lub rady nadzorczej oraz od osoby 

ubiegającej się o pełnienie innej kluczowej funkcji w banku przedłożenia: 

1) dokumentów lub oświadczeń dotyczących: 

a) zmiany imienia, nazwiska lub obywatelstwa, 

b) sytuacji materialnej i stanu majątku; 

2) informacji niezbędnych do oceny spełniania warunków określonych w ust. 1, 

dotyczących: 

a) adresu zamieszkania lub pobytu, 
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b) wykształcenia, zawodu, umiejętności i doświadczenia zawodowego, w tym 

dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, ukończonych szkoleń zawodowych, 

miejsca i stanowiska pracy oraz funkcji pełnionych w organach podmiotów sektora 

finansowego, 

c) postępowań karnych i postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe 

prowadzonych przeciwko kandydatowi na członka zarządu lub rady nadzorczej lub 

osobie ubiegającej się o pełnienie innej kluczowej funkcji w banku, 

d) nałożonych sankcji administracyjnych, 

e) sankcji administracyjnych nałożonych na inne podmioty w związku z zakresem 

odpowiedzialności kandydata na członka zarządu lub rady nadzorczej lub osoby 

ubiegającej się o pełnienie innej kluczowej funkcji w banku, 

f) postępowań sądowych, które mogą mieć negatywny wpływ na reputację kandydata 

na członka zarządu lub rady nadzorczej lub osoby ubiegającej się o pełnienie innej 

kluczowej funkcji w banku, oraz postępowań administracyjnych, dyscyplinarnych 

lub egzekucyjnych, w których występował lub występuje jako strona, 

g) znajomości języka polskiego oraz języków obcych, 

h) sposobu działania w życiu, środowisku i kontaktach zawodowych oraz sposobu 

zachowania się wobec osób pokrzywdzonych przez jego działania. 

12. Dane osobowe, o których mowa w ust. 11, przechowuje się nie dłużej niż przez okres 

25 lat.> 

Art. 70. 

1. Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność 

kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w 

terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie 

banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. 

2. Osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, o 

ile posiada zdolność prawną, które nie mają zdolności kredytowej, bank może udzielić 

kredytu pod warunkiem: 

1)   ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu; 

2)    przedstawienia niezależnie od zabezpieczenia spłaty kredytu programu naprawy 

gospodarki podmiotu, którego realizacja zapewni - według oceny banku - uzyskanie 

zdolności kredytowej w określonym czasie, przy czym programem naprawy gospodarki 

podmiotu, o którym mowa powyżej, może być w szczególności układ przyjęty w ramach 
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postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 

r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 

1544 i 1629). 

3. Kredytobiorca jest obowiązany umożliwić podejmowanie przez bank czynności 

związanych z oceną sytuacji finansowej i gospodarczej oraz kontrolę wykorzystania i 

spłaty kredytu. 

4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio przy udzielaniu kredytu nowoutworzonemu 

przedsiębiorcy, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niemającej osobowości 

prawnej, o ile posiada zdolność prawną. 

[5. Na wniosek ubiegającego się o kredyt przedsiębiorcy, bank przekazuje, w formie pisemnej, 

wyjaśnienie dotyczące dokonanej przez siebie oceny zdolności kredytowej. Opłata za 

sporządzenie takiego wyjaśnienia powinna być odpowiednia do wysokości kredytu. 

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy ubiegającego się o pożyczkę 

pieniężną.] 

<Art. 70a. 

1. Banki i inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów na wniosek 

osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 

prawnej, o ile posiada zdolność prawną, ubiegającej się o kredyt przekazują, w 

formie pisemnej, wyjaśnienie dotyczące dokonanej przez siebie oceny zdolności 

kredytowej wnioskującego.  

2. Wyjaśnienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje informacje na temat czynników, w 

tym danych osobowych wnioskującego,  które miały wpływ na dokonaną ocenę 

zdolności kredytowej.   

3. W przypadku przedsiębiorców bank i inna instytucja ustawowo upoważniona do 

udzielania kredytów może pobierać opłatę za sporządzenie wyjaśnienia, o którym 

mowa w ust. 1. Wysokość opłaty powinna być odpowiednia do wysokości kredytu. 

4. Przepisy ust. 1–3  stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy ubiegającego się o 

pożyczkę pieniężną.> 

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; 
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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, 

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)   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; 

1g)   dostawcom świadczącym usługę inicjowania transakcji płatniczej, o których mowa w 

art. 2 pkt 4d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w zakresie 

niezbędnym do świadczenia usługi inicjowania transakcji płatniczej; 

1h)   dostawcom świadczącym usługę dostępu do informacji o rachunku, o których mowa w 

art. 2 pkt 4e ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w zakresie 

niezbędnym do świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku; 
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1i)   dostawcom usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 

płatniczych, w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków określonych w art. 143a 

ust. 1 pkt 2, art. 143b ust. 2 i art. 143c ust. 2 i 5 tej ustawy; 

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 2018 r. poz. 1600), zwanej dalej "Kodeksem karnym", 

–  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)   
(5)

 Szefa Krajowej Administracji Skarbowej , naczelnika urzędu celno-skarbowego albo 

naczelnika urzędu skarbowego na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z 

dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej: 
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–  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, 

–  
(6)

 w związku z wszczętą kontrolą celno-skarbową, kontrolą podatkową albo toczącym się 

postępowaniem podatkowym albo czynnościami audytowymi, o których mowa w art. 99a 

pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, 

–  
(7)

 w związku z prowadzonymi czynnościami analitycznymi, o których mowa w art. 49a 

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 oraz z 2018 r. poz. 1000), 

g)  (uchylona), 

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

2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 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)   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 
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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 2018 r. poz. 430, 650 i 1544), 

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 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, 

ma)   płatnika w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w 

zakresie określonym w art. 143b oraz art. 143c ust. 6 tej ustawy, 

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

ustawowych zadań, 
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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 2017 r. 

poz. 1993, 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 2018 r. poz. 362), 

–  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 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669), 

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 2018 r. poz. 1990), 

t)   (uchylona), 

[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,] 

<u) podmiotu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 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. z 

2018 r. poz. 425), w zakresie: 

–  posiadanych przez dany podmiot: 
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--   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 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 2017 r. poz. 2270 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 1075, 1637 i 1669) 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 
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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 2018 r. poz. 1417), 

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 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.), 

za)   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.); 

zb)   marszałka województwa w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań, o 

których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361 oraz z 2018 r. 

poz. 650 i 1629) w związku z turystycznym rachunkiem powierniczym posiadanym przez 

organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług 

turystycznych; 

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 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 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1629). 

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. 
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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 

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

2018 r. poz. 470, z późn. zm.) 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 

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. 
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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. 

 

Art. 105a. 

1. Przetwarzanie przez banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, 

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

2011 r. o kredycie konsumenckim, a także instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 

4, informacji stanowiących tajemnicę bankową i informacji udostępnionych przez 

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

2011 r. o kredycie konsumenckim, w zakresie dotyczącym osób fizycznych może być 

wykonywane, z zastrzeżeniem art. 104, art. 105 i art. 106-106d, w celu oceny zdolności 

kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. 
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<1a. Banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, instytucje 

pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 

r. o kredycie konsumenckim, a także instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 

4, mogą w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego 

podejmować decyzje, opierając się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 

w tym profilowaniu, danych osobowych – również stanowiących tajemnicę bankową 

– pod warunkiem zapewnienia osobie, której dotyczy decyzja podejmowana w 

sposób zautomatyzowany, prawa do otrzymania stosownych wyjaśnień co do 

podstaw podjętej decyzji, do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia 

ponownej decyzji oraz do wyrażenia własnego stanowiska. 

1b. Decyzje, o których mowa w ust. 1a, mogą być podejmowane wyłącznie w oparciu o 

dane niezbędne z uwagi na cel i rodzaj kredytu, w szczególności w oparciu o 

następujące kategorie danych: 

1) dane dotyczące osoby fizycznej: 

a) imię (imiona) i nazwisko, 

b) nazwisko rodowe, 

c) imiona rodziców, 

d) datę i miejsce urodzenia, 

e) wiek, 

f) płeć, 

g) obywatelstwo, 

h) stan cywilny, 

i) serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, 

j) numer PESEL, o ile został nadany, 

k) numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany, 

l) adres zamieszkania, adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy, aktualny adres 

pobytu czasowego inny niż adres zamieszkania lub zameldowania, adres do 

korespondencji, 

m) tytuł prawny do zajmowanego lokalu, 

n) miejsce pracy, 

o) zawód, 

p) wykształcenie, 
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q) formę zatrudnienia, 

r) sytuację finansową, w tym dochody i wydatki, 

s) osoby pozostające na utrzymaniu, 

t) ustrój majątkowy małżonków; 

2) dane dotyczące zobowiązania: 

a) źródło zobowiązania, 

b) kwotę i walutę, 

c) numer i stan rachunku prowadzonego w banku lub innej instytucji ustawowo 

upoważnionej do udzielania kredytów, nazwę i adres siedziby lub oddziału banku 

lub innej instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów, 

d) datę powstania zobowiązania, 

e) warunki spłaty zobowiązania, 

f) ustanowione zabezpieczenia prawne, 

g) przebieg realizacji zobowiązania, 

h) stan zadłużenia z tytułu zobowiązania, 

i) datę wygaśnięcia zobowiązania, 

j) przyczyny niewykonania zobowiązania lub dopuszczenia się zwłoki, o której mowa w 

ust. 3, 

k) przyczyny wygaśnięcia zobowiązania. 

1c. Decyzje, o których mowa w ust. 1a, nie mogą być podejmowane w oparciu o dane, o 

których mowa w art. 9 rozporządzenia 2016/679.> 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, instytucje, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać informacje 

stanowiące 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 dotyczącym osób fizycznych po wygaśnięciu 

zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem, inną instytucją ustawowo 

upoważnioną do udzielania kredytów, instytucją pożyczkową lub podmiotem, o którym 

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

warunkiem uzyskania pisemnej zgody osoby, której informacje te dotyczą, z 

zastrzeżeniem ust. 2a. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana. 

2a. Zgoda osoby może być także wyrażona w postaci elektronicznej. W takim przypadku 

banki, instytucje oraz podmioty, o których mowa w ust. 1, obowiązane są do utrwalania 

wyrażonej w ten sposób zgody na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 
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pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. 

3. Banki, instytucje oraz podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać informacje 

stanowiące tajemnicę bankową i informacje udostępnione przez instytucje pożyczkowe 

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

konsumenckim, dotyczące osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z 

umowy zawartej z bankiem, inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania 

kredytów, instytucją pożyczkową lub podmiotem, o którym mowa w art. 59d ustawy z 

dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, bez zgody osoby, której informacje 

dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 

dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem, inną instytucją 

ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, instytucją pożyczkową lub podmiotem, o 

którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, a po 

zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby 

przez bank, inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, instytucję 

pożyczkową albo podmiot, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

kredycie konsumenckim, o zamiarze przetwarzania dotyczących jej tych informacji, bez 

jej zgody. 

4. Banki oraz instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4, mogą przetwarzać stanowiące 

tajemnicę bankową informacje dotyczące osoby fizycznej po wygaśnięciu zobowiązania 

wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do 

udzielania kredytów bez zgody osoby, której informacje dotyczą, do celów stosowania 

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

rozporządzenia nr 575/2013. 

5. Przetwarzanie informacji stanowiących tajemnicę bankową w przypadkach, o których 

mowa w ust. 3, może być wykonywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia 

wygaśnięcia zobowiązania, a w przypadku, o którym mowa w ust. 4, przez okres 12 lat od 

dnia wygaśnięcia zobowiązania. 

6. Zakres przetwarzanych informacji, o których mowa w ust. 3 i 4, może obejmować dane 

dotyczące osoby fizycznej lub dane dotyczące zobowiązania. 

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

nadzorów, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres przetwarzanych 

informacji, o których mowa w ust. 6, oraz tryb ich usuwania, uwzględniając właściwą 
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ochronę praw osób, których informacje dotyczą, oraz konieczność zapewnienia 

bezpieczeństwa środków zgromadzonych w bankach i innych instytucjach ustawowo 

upoważnionych do udzielania kredytów. 

[Art. 106d. 

Banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, instytucje utworzone 

na mocy art. 105 ust. 4, instytucje pożyczkowe, instytucje finansowe, o których mowa w 

art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. c, oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 

2011 r. o kredycie konsumenckim, mogą przetwarzać i wzajemnie udostępniać informacje, 

w tym informacje objęte tajemnicą bankową, w przypadkach: 

1)   uzasadnionych podejrzeń, o których mowa w art. 106a ust. 3; 

2)    przestępstw lub uzasadnionych podejrzeń popełnienia przestępstw dokonywanych na 

szkodę banków, innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów, 

instytucji kredytowych, instytucji finansowych, instytucji pożyczkowych oraz podmiotów, o 

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

klientów, w celu i zakresie niezbędnym do zapobiegania tym przestępstwom.] 

 

<Art. 106d. 

1.  Banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, instytucje 

utworzone na mocy art. 105 ust. 4, instytucje pożyczkowe, podmioty, których 

podstawowa działalność polega na udostępnianiu składników majątkowych na 

podstawie umowy leasingu, oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 

12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, mogą przetwarzać i wzajemnie 

udostępniać informacje, w tym informacje objęte tajemnicą bankową, w 

przypadkach: 

1) uzasadnionych podejrzeń, o których mowa w art. 106a ust. 3; 

2) uzasadnionych podejrzeń popełnienia przestępstw dokonywanych na szkodę 

banków, innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów, 

instytucji kredytowych, instytucji finansowych, instytucji pożyczkowych oraz 

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

konsumenckim, i ich klientów, w celu i zakresie niezbędnym do zapobiegania tym 

przestępstwom. 

2. Podmioty określone w ust. 1, mogą przetwarzać i wzajemnie udostępniać informacje, 

w tym informacje objęte tajemnicą bankową oraz informacje dotyczące wyroków 
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skazujących, w przypadkach przestępstw dokonywanych na szkodę banków, innych 

instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów, instytucji kredytowych, 

instytucji finansowych, instytucji pożyczkowych oraz podmiotów, o których mowa w 

art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, i ich klientów, w 

celu i zakresie niezbędnym do zapobiegania tym przestępstwom.> 

 

<Art. 106e. 

Do przetwarzania danych osobowych przez banki, inne instytucje ustawowo 

upoważnione do udzielania kredytów oraz instytucje utworzone na podstawie art. 

105 ust. 4, instytucje pożyczkowe, podmioty, których podstawowa działalność polega 

na udostępnianiu składników majątkowych na podstawie umowy leasingu, oraz 

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

konsumenckim, przepisu art. 15 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, 

w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań dotyczących 

przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zgodnie z art. 106, 

oraz zapobiegania przestępstwom, zgodnie z art. 106a i art. 106d.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 300 i 303)  

<Art. 34a. 

1. Zakład może wykonać obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 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, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, przez 

udostępnienie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

2016/679, w miejscu publicznie dostępnym w centrali lub terenowych jednostkach 

organizacyjnych oraz na swojej stronie internetowej lub w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej Zakładu. W takim przypadku Zakład, podczas 
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pozyskiwania danych osobowych, informuje osobę, której dane dotyczą, o miejscu 

udostępnienia tych informacji. 

2. Wykonywanie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

2016/679, odbywa się niezależnie od obowiązków Zakładu i nie wpływa na przebieg i 

wynik postępowań prowadzonych przez Zakład. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39)  

 

Art. 117. 

1. Okresy składkowe, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2-9 i ust. 2 pkt 1 lit. b-d, pkt 2 lit. d i 

pkt 4-17, okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7, oraz okresy, o których mowa w 

art. 10 ust. 1 pkt 1, mogą być uwzględnione, jeżeli zostały udowodnione dokumentami 

(zaświadczeniami) lub wpisami w legitymacji ubezpieczeniowej bądź uznane 

orzeczeniem sądu, z uwzględnieniem ust. 3 i 4. 

2. Przypadające po dniu wejścia w życie ustawy okresy składkowe, o których mowa w art. 6 

ust. 1 pkt 1, okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 1, oraz dane o podstawie 

wymiaru składek i wysokości wpłaconych składek podlegają uwzględnieniu na podstawie 

informacji zarejestrowanych na koncie ubezpieczonego. 

3. Okresy osadzenia, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, na mocy wyroku - potwierdza 

prezes sądu okręgowego, a w przypadku osadzenia bez wyroku - Prezes Instytutu Pamięci 

Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 

4. Okresy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 6a, mogą być udowodnione 

dokumentami lub zeznaniami świadków. Oceny tych dokumentów i zeznań dokonuje, w 

drodze decyzji, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zgodnie z 

przepisami o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego. 

<4a. Wniosek o potwierdzenie okresów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 

6a, zawiera imię lub imiona oraz nazwisko wnioskodawcy, datę i miejsce urodzenia, 

imiona rodziców, numer PESEL, adres miejsca zamieszkania lub adres 
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korespondencyjny, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, o ile 

wnioskodawca je posiada.> 

5. (uchylony). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2017 r. poz. 

922)  

[Art. 10c. 

Rzecznik może przetwarzać wszelkie informacje, w tym dane osobowe, 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), niezbędne do realizacji swoich ustawowych zadań.] 

 

<Art. 10c. 

1. Rzecznik może przetwarzać wszelkie informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

realizacji swoich ustawowych zadań. 

2. Rzecznik może przetwarzać dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 i art. 10 

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, z późn. zm.), wyłącznie w celu ochrony wolności i praw człowieka 

i obywatela przy realizacji swoich ustawowych zadań. 

3. Rzecznik dopuszcza do przetwarzania danych osobowych osoby posiadające pisemne 

upoważnienie. Warunkiem udzielenia upoważnienia jest pisemne zobowiązanie się 

osoby upoważnianej do zachowania przetwarzanych danych osobowych w 

poufności.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1218 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60)  

Art. 4. 

1. Do zadań biura informacyjnego należy: 
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1)   przetwarzanie danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych, 

podlegających gromadzeniu w Rejestrze; 

2)   zabezpieczanie danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych 

zgromadzonych w Rejestrze przed dostępem osób nieuprawnionych; 

3)   przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i rozpatrywanie skarg w sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych 

zgromadzonych w Rejestrze; 

4)   niezwłoczne przekazywanie właściwym organom państw obcych informacji o 

wyrokach skazujących, o zastosowaniu późniejszych środków oraz informacji 

związanych z tym skazaniem w odniesieniu do obywateli tych państw, podlegających 

gromadzeniu w Rejestrze; 

5)   występowanie na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 oraz w 

art. 7 ust. 1 i 1a, do organów centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej z 

zapytaniem o udzielenie informacji o skazaniu z rejestrów karnych tych państw 

zgodnie z prawem państwa, do którego kierowany jest wniosek; 

5a)  występowanie do organów centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej, 

zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z zapytaniem o 

udzielenie informacji z rejestru karnego tego państwa o osobie będącej jego 

obywatelem, w przypadku gdy osoba ta złożyła wniosek o udzielenie informacji z 

Rejestru; 

6)    niezwłoczne przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, 

ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa oraz Prezesowi Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informacji na temat wyroków skazujących, 

zapadłych wobec: 

a)  osób fizycznych i przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jeśli czyn 

zabroniony został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot 

Europejskich, 

b)  osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu zbiorowego, podejmowania w 

jego imieniu decyzji lub sprawowania nadzoru nad jego działalnością, jeśli czyn 

zabroniony został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot 

Europejskich, 



- 173 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

c)  podmiotów zbiorowych, jeśli czyn zabroniony osoby fizycznej stanowiący 

podstawę odpowiedzialności podmiotu zbiorowego został popełniony na szkodę 

interesów finansowych Wspólnot Europejskich; 

7)   przekazywanie Marszałkowi Sejmu informacji o: 

a)  posłach skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne 

przestępstwo skarbowe oraz o posłach pozbawionych praw publicznych 

prawomocnym orzeczeniem sądu, 

b)  posłach do Parlamentu Europejskiego karanych za przestępstwo popełnione 

umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego oraz o posłach do Parlamentu 

Europejskiego pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 

8)   przekazywanie Marszałkowi Senatu informacji o senatorach skazanych 

prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o 

senatorach pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 

9)    prowadzenie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w 

ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle 

seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405), oraz przetwarzanie danych osobowych 

podlegających gromadzeniu w tym rejestrze. 

1a. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przesyłane organom centralnym państw 

członkowskich Unii Europejskiej oraz zapytania, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 5a, i 

odpowiedzi na nie przekazywane są za pośrednictwem systemu ECRIS, chyba że nie 

będzie to możliwe z przyczyn technicznych. 

1b. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 6, Prezes Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa może przesyłać kierownikom biur powiatowych tej Agencji. 

[2. Minister Sprawiedliwości jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w 

Rejestrze w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723)
(2)

, zwanej dalej 

"ustawą o ochronie danych osobowych".] 

<2. Minister Sprawiedliwości jest administratorem danych zgromadzonych w 

Rejestrze.> 
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U S T A W A   z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792, 1669 

i 2227)  

Art. 86c. 

<1.> W sytuacji zdarzenia radiacyjnego Prezes Agencji prowadzi działania mające na celu 

identyfikację materiałów jądrowych, źródeł, odpadów i innych substancji 

promieniotwórczych będących przedmiotem nielegalnego obrotu lub nieznanego 

pochodzenia, a odbioru, transportu, przechowywania i składowania takich materiałów, 

źródeł, odpadów i substancji dokonuje państwowe przedsiębiorstwo użyteczności 

publicznej, o którym mowa w art. 114 ust. 1. 

<2. W przypadku przyjmowania, weryfikacji i przetwarzania przez Prezesa Agencji 

informacji o zdarzeniach radiacyjnych, a także informacji o próbach nielegalnego 

przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywozu z terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej substancji promieniotwórczych, obowiązki, o których 

mowa w 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, z późn. zm.), są realizowane przez 

udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Prezesa Agencji, jego stronie internetowej oraz w miejscu powszechnie dostępnym w 

siedzibie Agencji. 

3. Prezes Agencji informuje o ograniczeniach, o których mowa w ust. 2, udostępniając 

stosowne informacje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Prezesa Agencji, jego stronie internetowej oraz w miejscu powszechnie dostępnym w 

siedzibie Agencji. 

4. Okres przechowywania danych, o których mowa w ust. 2, ustala się zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 

650 oraz z 2019 r. poz. 55 i …). 

5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym 

nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu polegającym 

co najmniej na: 
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1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

do zachowania ich w tajemnicy.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 

zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2018 r. poz. 613)  

 

Art. 22f. 

1. Członkowie rady nadzorczej jednostki zarządzającej są powoływani przez zgromadzenie 

uczestników systemu ochrony. 

2. Organ nadzorujący system ochrony zawiadamia Komisję Nadzoru Finansowego o swoim 

składzie oraz jego zmianie niezwłocznie po jego powołaniu albo zmianie. 

<2a. Członkowie zarządu jednostki zarządzającej powinni mieć wiedzę, umiejętności i 

doświadczenie odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im 

obowiązków oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. 

Rękojmia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, odnosi się w szczególności do 

reputacji, uczciwości i rzetelności danej osoby oraz zdolności do prowadzenia spraw 

jednostki zarządzającej w sposób ostrożny i stabilny. Do oceny rękojmi ostrożnego i 

stabilnego zarządzania jednostką zarządzającą stosuje się odpowiednio przepisy art. 

22aa ust. 10–12 ustawy – Prawo bankowe.> 

3. Członkowie zarządu jednostki zarządzającej są powoływani, za zgodą Komisji Nadzoru 

Finansowego, przez radę nadzorczą jednostki zarządzającej albo zgromadzenie 

uczestników systemu ochrony stosownie do postanowień umowy systemu ochrony albo 

statutu jednostki zarządzającej. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje rada 

nadzorcza jednostki zarządzającej. Przepisy art. 22b oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy - 

Prawo bankowe stosuje się odpowiednio. 

4. Szczegółowy zakres i sposób działania organów systemu ochrony, w tym tryb zwoływania 

posiedzeń oraz sposób i warunki podejmowania uchwał, czas trwania ich kadencji, liczbę 

oraz zasady powoływania i odwoływania członków organów oraz zakres ich niezbędnych 

kwalifikacji określa umowa systemu ochrony. 
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U S T A W A   z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 oraz z 2018 r. poz. 1669)  

 

<Art. 8d. 

1. W związku z przetwarzaniem przez właściwe organy krajowych i okręgowych izb 

samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa danych osobowych 

uzyskanych w toku realizacji zadań określonych w ustawie prawo, o którym mowa w 

art. 15 ust. 1 lit. g 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, z późn. zm.), przysługuje, jeżeli nie 

wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano. 

2. Właściwe organy krajowych i okręgowych izb samorządu zawodowego architektów i 

inżynierów budownictwa informują o ograniczeniu, o którym mowa w ust. 1, przy 

pierwszej czynności skierowanej do osoby, której dane dotyczą. 

3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym 

nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co 

najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

do zachowania ich w poufności. 

Art. 8e. 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 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), nie wpływa na: 

1) prowadzenie postępowań kontrolnych;  

2) prowadzenie list oraz rejestru, o których mowa w art. 8c, art. 19 ust. 1 pkt 10 oraz 

art. 39, w tym ich tworzenie, ewidencjonowanie i utrzymywanie oraz aktualizację i 

udostępnianie danych;  
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3) postępowania w sprawach świadczenia usług transgranicznych, o których mowa w 

art. 20a; 

4) uznawanie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 33a, art. 33d i art. 33e; 

5) prowadzenie postępowań dyscyplinarnych, o których mowa w rozdziale 5. 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128, 

z 2018 r. poz. 1137 i 1694 oraz z 2019 r. poz. 125)  

 

Art. 9. 

1. Do właściwości dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej należą sprawy z zakresu 

administracji rządowej związane z uprawianiem żeglugi na śródlądowych drogach 

wodnych w zakresie unormowanym niniejszą ustawą. 

2. Do właściwości dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej należy: 

1)   nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej; 

2)   przeprowadzanie inspekcji statków; 

2a)  
(20)

 przeprowadzanie pomiaru statku i inspekcji technicznej statku; 

3)   weryfikacja ustalonej głębokości tranzytowej na szlaku żeglownym; 

4)   kontrola przestrzegania przepisów dotyczących żeglugi na śródlądowych drogach 

wodnych, w portach, przystaniach i zimowiskach; 

5)   kontrola stanu oznakowania szlaku żeglownego, śluz, pochylni, mostów, urządzeń nad 

wodami i wejść do portów; 

6)   przeprowadzanie postępowania w sprawach wypadków żeglugowych; 

7)   kontrola dokumentów przewozowych i zgodności przewożonego przez statek ładunku z 

tymi dokumentami; 

8)   kontrola obcych statków w zakresie zgodności wykonywanych przewozów z 

postanowieniami umów międzynarodowych oraz pozwoleń na te przewozy; 

9)   współdziałanie z innymi organami w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, ochrony 

środowiska, ochrony portów lub przystani, w tym wykonywania zadań obronnych i zadań 

o charakterze niemilitarnym, w szczególności zapobiegania aktom terroru i likwidacji ich 

skutków; 

10)  kontrola dokumentów armatorów dotyczących Funduszu Żeglugi Śródlądowej i 

Funduszu Rezerwowego; 
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11)  
(21)

 wykonywanie zadań organu krajowego, o którym mowa w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o 

prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz 

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 

1, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1177/2010", w zakresie usług 

przewozu drogą wodną śródlądową, z tym że rozpatrywanie skarg, o których mowa w art. 

25 ust. 3 tego rozporządzenia, należy do właściwości dyrektora urzędu żeglugi 

śródlądowej określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 2f; 

12)   przekazywanie, w formie elektronicznej, do elektronicznego rejestru informacji o statku 

prowadzonego przez Komisję Europejską informacji o każdym nadanym europejskim 

numerze identyfikacyjnym statku oraz danych do identyfikacji statku określonych w 

dodatku IV załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/87/WE z 

dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi 

śródlądowej i uchylającej dyrektywę Rady 82/714/EWG (Dz. Urz. UE L 389 z 

30.12.2006, str. 1, z późn. zm.) - niezwłocznie po uzyskaniu tych informacji. 

2a. 
(22)

 (uchylony). 

2b. 
(23)

 (uchylony). 

2c. 
(24)

 Dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej działa jako organ inspekcyjny. 

2d. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia, 

dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej właściwego miejscowo do zarządzania usługami 

informacji rzecznej (RIS), kierując się koniecznością zapewnienia realizacji zadań w 

zakresie przekazywania informacji objętych tymi usługami, a także koniecznością 

zapewnienia infrastruktury niezbędnej do wykonywania tych zadań, w celu poprawy 

bezpieczeństwa i efektywności ruchu statków. 

2e. Do właściwości dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, którego właściwość została 

określona w przepisach wydanych na podstawie ust. 2d, należy także zarządzanie 

usługami informacji rzecznej (RIS). 

2f. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia, 

dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej właściwego do rozpatrywania skarg, o których 

mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia nr 1177/2010, biorąc pod uwagę natężenie ruchu 

pasażerskiego występującego w żegludze śródlądowej. 
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2g. Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie prowadzi bazę informacji o statkach, 

członkach załóg statków oraz o stanie śródlądowych dróg wodnych, zwaną dalej "bazą 

danych statków". Baza danych statków jest prowadzona w systemie teleinformatycznym. 

<2h. W przypadku niecierpiącym zwłoki dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej, 

realizując zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 4–8 i 10, wykonuje obowiązek, 

o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 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, z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 2016/679”, przez udostępnienie informacji, o których mowa w art. 

13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej 

stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie urzędu w 

widocznym miejscu. 

2i. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, 

nie wstrzymuje ani nie ogranicza wykonywania przez dyrektora urzędu żeglugi 

śródlądowej zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 4–8 i 10.> 

3. 
(25)

 (uchylony). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina (Dz. U. 

poz. 168)  

[Art. 6. 

1. Osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym wyróżniającym się w ochronie dziedzictwa 

Fryderyka Chopina nadaje się odznakę honorową "Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa 

Fryderyka Chopina". 

2. Odznakę honorową "Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina" nadaje 

minister. 

3. Minister określa, w drodze rozporządzenia, tryb oraz zasady nadawania odznaki, o której 

mowa w ust. 1, jej wzór i sposób noszenia.] 
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<Art. 6. 

1. Osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym wyróżniającym się w ochronie 

dziedzictwa Fryderyka Chopina, w szczególności w kultywowaniu wiedzy i pamięci o 

kompozytorze, prowadzeniu badań i współdziałaniu w rozwijaniu wiedzy o 

twórczości i osobie Fryderyka Chopina, popularyzowaniu jego twórczości, a także 

pozyskiwaniu, gromadzeniu, zabezpieczaniu i udostępnianiu przedmiotów oraz 

miejsc związanych z jego życiem i twórczością, nadaje się odznakę honorową 

„Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina”, zwaną dalej „Odznaką”. 

2. Odznakę nadaje się tej samej osobie fizycznej albo jednostce organizacyjnej tylko raz. 

3. Odznakę nadaje minister z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

1) innego ministra lub kierownika urzędu centralnego; 

2) terenowego organu administracji rządowej albo organu jednostki samorządu 

terytorialnego; 

3) kierownika placówki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 4 

pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2040 oraz z 2019 r. poz. 9); 

4) podmiotu prowadzącego statutową działalność kulturalną, organizacji społecznej 

lub stowarzyszenia, działających na rzecz ochrony dziedzictwa Fryderyka 

Chopina; 

5) kierownika publicznej albo niepublicznej szkoły artystycznej; 

6) instytutu badawczego albo innej jednostki naukowej prowadzącej badania 

naukowe i poszerzającej wiedzę o życiu i twórczości Fryderyka Chopina. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera dane wnioskodawcy, w tym nazwę lub 

imię i nazwisko, adres do korespondencji, uzasadnienie wniosku oraz dane 

kandydata: 

1) w przypadku gdy kandydatem jest osoba fizyczna: 

a) imię i nazwisko, 

b) datę i miejsce urodzenia, 

c) obywatelstwo, 

d) adres zamieszkania albo do korespondencji, 

e) wykształcenie i posiadane tytuły naukowe, 

f) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, 

g) informacje w zakresie ochrony dziedzictwa Fryderyka Chopina; 
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2) w przypadku gdy kandydatem jest jednostka organizacyjna: 

a) nazwę, 

b) siedzibę i adres, 

c) charakter prowadzonej działalności, 

d) datę utworzenia, 

e) osiągnięcia w zakresie ochrony dziedzictwa Fryderyka Chopina. 

5. Okres przechowywania danych osobowych zawartych we wniosku, o którym mowa w 

ust. 3, wynosi 80 lat. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, podlega zaopiniowaniu przez komisję do spraw 

opiniowania wniosków o nadanie Odznaki, zwaną dalej „komisją”, która 

rekomenduje ministrowi osobę lub jednostkę organizacyjną do nadania Odznaki. 

7. W skład komisji wchodzi od 5 do 9 osób, powoływanych przez ministra na okres roku, 

uznawanych za autorytety artystyczne i naukowe w dziedzinie badania życia i 

twórczości Fryderyka Chopina. Członkowie komisji pełnią swoje funkcje społecznie. 

8. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji oraz 

Sekretarza Komisji. 

9. Informacje o nadanych Odznakach są udostępniane w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej ministra i zawierają następujące dane osobowe: 

1) imię i nazwisko; 

2) posiadane tytuły naukowe; 

3) informacje dotyczące działalności zawodowej z uwzględnieniem działalności w 

zakresie ochrony dziedzictwa Fryderyka Chopina. 

10. Minister wydaje legitymację potwierdzającą nadanie Odznaki. 

11. Minister określi, w drodze rozporządzenia, wzór i tryb rozpatrywania wniosku, o 

którym mowa w ust. 3, sposób wręczenia Odznaki i noszenia miniatury Odznaki, 

tryb działania komisji, wzór Odznaki i jej miniatury, wzór legitymacji 

potwierdzającej nadanie Odznaki, sposób postepowania w przypadku zagubienia 

albo zniszczenia Odznaki lub legitymacji potwierdzającej nadanie Odznaki, w tym 

wydawania ich duplikatu, uwzględniając wyeliminowanie możliwości ponownego 

składania wniosku o tej samej treści oraz ujednolicenie sposobu składania wniosków, 

sprawne przeprowadzenie postępowania o nadanie Odznaki, wzornictwo stosowane 

w polskiej falerystyce oraz godne i uroczyste uhonorowanie osób fizycznych oraz 

jednostek organizacyjnych, którym jest nadawana Odznaka.> 
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U S T A W A   z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2163 oraz z 2019 r. poz. 55) 

[Art. 8. 

1. Detektyw jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku 

wykonywanych przez niego czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, bez zgody osób, 

których dane dotyczą, w zakresie sprawy prowadzonej przez przedsiębiorcę 

posiadającego wpis do rejestru, wyłącznie w czasie prowadzenia tej sprawy. 

2. Detektyw nie może powierzać przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi. 

3. Detektyw ma obowiązek przekazać zatrudniającemu przedsiębiorcy przetwarzane dane 

osobowe, zebrane w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, 

bezpośrednio po zaprzestaniu prowadzenia sprawy lub na jego polecenie: 

1)   przekazać zleceniodawcy albo innemu detektywowi, wyznaczonemu przez przedsiębiorcę 

do współdziałania albo do przejęcia czynności dla dalszej realizacji usługi, albo 

2)   zniszczyć te dane w przypadku rezygnacji zleceniodawcy z ich odbioru lub nieodebrania 

ich w wyznaczonym terminie. 

4. Detektyw jest obowiązany przy przetwarzaniu danych osobowych stosować 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 i 723)
(1)

 z wyłączeniem art. 25 ust. 1 i art. 32-35. 

5. Wykonując polecenie, o którym mowa w ust. 3, detektyw sporządza notatkę, którą dołącza 

się do księgi realizacji umowy. Notatka powinna zawierać: 

1)   rodzaj wykonanej czynności i sposób jej wykonania; 

2)   datę jej wykonania; 

3)   podpis osoby, której przekazał dane osobowe, lub przedsiębiorcy, w obecności którego 

nastąpiło ich zniszczenie.] 

[Art. 25a. 

1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych 

jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku wykonywanych 

czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, bez zgody osób, których dane dotyczą. 

2. Przedsiębiorca nie może powierzać przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1, 

innemu podmiotowi, z wyjątkiem detektywa wykonującego na rzecz tego przedsiębiorcy 

czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1. 

3. Przedsiębiorca ma obowiązek zniszczyć przetwarzane dane osobowe, zebrane w toku 

wykonywania działalności, najpóźniej bezpośrednio po wykreśleniu z rejestru. 
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4. Przedsiębiorca jest obowiązany przy przetwarzaniu danych osobowych stosować przepisy 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(4)

, z wyłączeniem art. 25 

ust. 1 i art. 32-35.] 

<Rozdział 3a 

Przetwarzanie danych osobowych 

Art. 28a. 

Detektyw lub zatrudniający go przedsiębiorca przetwarza dane osobowe zebrane w toku 

wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, bez zgody osób, których 

dane dotyczą, wyłącznie w zakresie realizacji usługi detektywistycznej. 

 

Art. 28b. 

1. Po zrealizowaniu usługi detektywistycznej detektyw lub zatrudniający go 

przedsiębiorca obowiązany jest przekazać zleceniodawcy dane osobowe zebrane 

podczas wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1. 

2. W przypadku rezygnacji zleceniodawcy z odbioru danych osobowych zebranych 

podczas wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, albo nieodebrania 

ich w ustalonym terminie dane te podlegają zniszczeniu po upływie 5 lat od dnia 

zakończenia realizacji usługi detektywistycznej, nie później niż bezpośrednio po 

wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru. 

3. Z czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, detektyw lub zatrudniający go 

przedsiębiorca sporządza notatkę, którą dołącza do księgi realizacji umowy. Notatka 

zawiera: 

1) informację o przekazaniu albo zniszczeniu przetwarzanych danych osobowych oraz 

opis tej czynności; 

2) datę przekazania lub zniszczenia przetwarzanych danych osobowych; 

3) podpis zleceniodawcy, w przypadku odebrania przetwarzanych danych osobowych, 

oraz podpis sporządzającego notatkę. 

4. Niszczenie przetwarzanych danych osobowych przez detektywa odbywa się w 

obecności przedsiębiorcy lub wyznaczonej przez niego osoby. Przedsiębiorca lub 

wyznaczona przez niego osoba podpisuje notatkę, o której mowa w ust. 3. 

5. Detektyw lub zatrudniający go przedsiębiorca może przekazać dane osobowe zebrane 

w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, wyłącznie innemu 

detektywowi wyznaczonemu przez przedsiębiorcę do współdziałania w ramach 
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realizowanej usługi detektywistycznej albo do przejęcia dalszej realizacji usługi 

detektywistycznej. 

Art. 28c. 

Do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o 

których mowa w art. 2 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 

ust. 1 lit. a, c i g 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, z późn. zm.). 

 

Art. 28d. 

Przedsiębiorca realizujący usługi detektywistyczne informuje o ograniczeniach, o 

których mowa w art. 28c, na swojej stronie internetowej lub przez wywieszenie w 

stałym miejscu wykonywania swojej działalności.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1014)  

 

<Art. 9a. 

1. W zakresie niezbędnym do wykonywania swoich ustawowych zadań kurator 

zawodowy, kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej oraz kurator okręgowy 

przetwarzają dane osób, których dotyczy postępowanie, obejmujące: 

1) imię i nazwisko; 

2) datę urodzenia; 

3) nazwisko rodowe; 

4) numer PESEL oraz numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

5) czynniki określające fizyczną, fizjologiczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub 

społeczną tożsamość, a w szczególności dotyczące osobistej postawy, zachowania, 

zainteresowań, zdrowia i usług opieki zdrowotnej, majątku, sytuacji materialnej i 

bytowej, zatrudnienia, wykształcenia, edukacji, nauki, oddziaływań 
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wychowawczych, życia rodzinnego, funkcjonowania w środowisku, sposobu 

spędzania czasu wolnego, uzależnień, dysfunkcji i lokalizacji; 

6) dane adresowe i kontaktowe; 

7) biometryczne cechy fizyczne; 

8) informacje o przestrzeganiu porządku prawnego, zarzutach i okolicznościach 

naruszeń prawa, wykonaniu obowiązków, prowadzonych postępowaniach sądowych 

i administracyjnych, skazaniach, ukaraniach i rozstrzygnięciach w postępowaniu 

sądowym lub administracyjnym. 

2. W zakresie niezbędnym do wykonywania swoich ustawowych zadań kurator 

zawodowy, kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej oraz kurator okręgowy 

przetwarzają dane innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym z osobami objętymi postępowaniem, obejmujące: 

1) imię i nazwisko; 

2) datę urodzenia; 

3) nazwisko rodowe; 

4) numer PESEL oraz numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

5) informacje o osobistej postawie i zachowaniu; 

6) informacje o zdrowiu; 

7) informacje o majątku, sytuacji materialnej i bytowej; 

8) informacje o zatrudnieniu; 

9) informacje o wykształceniu; 

10)  informacje o oddziaływaniu wychowawczym, życiu rodzinnym i funkcjonowaniu w 

środowisku; 

11) informacje o uzależnieniach; 

12) informacje o dysfunkcjach; 

13) dane adresowe i kontaktowe; 

14) informacje o przestrzeganiu porządku prawnego, zarzutach i okolicznościach 

naruszeń prawa, prowadzonych postępowaniach sądowych i administracyjnych, 

skazaniach, ukaraniach i rozstrzygnięciach w postępowaniu sądowym lub 

administracyjnym. 

3. Administrator danych osób, których dotyczy postępowanie, w tym Policja, Straż 

Graniczna, inne organy lub instytucje państwowe, organy samorządu terytorialnego, 

stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, organy sądowych postępowań 
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wykonawczych, instytucje pomocy społecznej i pieczy zastępczej, podmioty lecznicze 

w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. …), jednostki organizacyjne, o których 

mowa w art. 2 pkt 1–8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. …), oraz publiczne i 

niepubliczne uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276 

oraz z 2019 r. poz. …) są obowiązane udostępnić kuratorowi zawodowemu, 

kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej, kuratorowi okręgowemu, w 

zakresie niezbędnym do wykonywania ich ustawowych zadań, dane osobowe, o 

których mowa w ust. 1 i 2. 

4. Administrator danych udostępnia dane kuratorowi zawodowemu, kierownikowi 

zespołu kuratorskiej służby sądowej i kuratorowi okręgowemu nieodpłatnie. 

 

Art. 9b. 

Administratorem danych przetwarzanych w celu wykonania zadań lub obowiązków 

przez kuratora sądowego jest prezes sądu, w którym kurator sądowy pełni 

obowiązki służbowe. 

Art. 87. 

1. Zakres zadań kuratora społecznego określa kierownik zespołu w porozumieniu z 

wyznaczonym kuratorem zawodowym, pod którego kierunkiem kurator społeczny ma 

pracować. 

2. Liczba dozorów lub nadzorów sprawowanych przez kuratora społecznego nie powinna 

przekraczać 10. 

[3. Kuratorowi społecznemu w związku z wykonywaniem czynności zleconych przez sąd lub 

kuratora zawodowego przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9.] 

<3. Kuratorowi społecznemu, w związku z wykonywaniem czynności zleconych przez 

sąd, sędziego lub kuratora zawodowego, przysługują uprawnienia, o których mowa 

w art. 9 i art. 9a.> 
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U S T A W A   z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i 

rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania 

żywiołu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1345) 

Art. 13d. 

 1. W celu umożliwienia odbudowy na obszarach innych niż objęte aktami prawa 

miejscowego, o których mowa w art. 13a i 13c, obiektów budowlanych zniszczonych lub 

uszkodzonych w wyniku osunięcia ziemi, rada gminy może uchwalić miejscowy plan 

odbudowy obiektów budowlanych, zwany dalej "miejscowym planem odbudowy". 

Miejscowy plan odbudowy jest aktem prawa miejscowego. 

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt miejscowego planu odbudowy, 

zawierający część tekstową i graficzną. 

3. Miejscowy plan odbudowy określa granice zewnętrzne gruntów przeznaczonych do 

odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku osunięcia 

ziemi oraz ustala: 

1)   przeznaczenie terenu; 

2)   zasady i warunki wydzielania nowych działek budowlanych; 

3)   sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu; 

4)   linie zabudowy, gabaryty obiektów budowlanych i wskaźniki intensywności zabudowy; 

5)   zasady przebudowy lub budowy obiektów liniowych, które należą do zadań własnych 

gminy; 

6)   sposób zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz odprowadzania ścieków; 

7)   zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 

4. Część graficzną miejscowego planu odbudowy przedstawia się na kopii mapy zasadniczej 

lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy ewidencyjnej, przyjętej do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali odpowiedniej dla zobrazowania 

struktury własnościowej terenu. 

5. Sporządzenie projektu miejscowego planu odbudowy powierza się osobie, o której mowa 

w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566). 

6. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta występuje o opinię w sprawie projektu miejscowego 

planu odbudowy do: 
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1)   właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w zakresie zasad 

zagospodarowania obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską, a także ujętych 

w gminnej ewidencji zabytków; 

2)   dyrektora właściwego urzędu morskiego - w zakresie zagospodarowania pasa 

technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani; 

3)   starosty w zakresie: 

a)  zagospodarowania terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na 

których występują te ruchy, 

b)  ochrony gruntów rolnych, 

c)  zgodności projektu z ostatecznymi decyzjami o lokalizacji drogi powiatowej i decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych dotyczących dróg powiatowych; 

4)   dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie - w zakresie dostosowania ustaleń projektu miejscowego planu 

odbudowy do wymagań wynikających z warunków korzystania z wód regionu wodnego 

oraz, o ile zostały sporządzone, warunków korzystania z wód zlewni, a także w zakresie 

zagospodarowania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, stref 

ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych; 

5)   właściwego organu do spraw ochrony przyrody - w zakresie zagospodarowania obszarów, 

w przypadku występujących na terenie gminy: parku narodowego, parku krajobrazowego, 

rezerwatu przyrody, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000, wraz z ich 

otulinami i korytarzami ekologicznymi; 

6)   właściwego organu nadzoru górniczego - w zakresie zagospodarowania terenów 

górniczych; 

7)   właściwego organu administracji geologicznej - w zakresie obszarów występowania 

udokumentowanych bądź potwierdzonych wstępnymi badaniami i informacjami 

zamieszczonymi na mapach geologicznych złóż kopalin oraz wód podziemnych; 

8)   ministra właściwego do spraw zdrowia - w zakresie zagospodarowania stref ochronnych 

uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej; 

9)   właściwego zarządcy drogi, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do pasa 

drogowego lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na ruch drogowy lub samą drogę; 

10)  państwowego powiatowego inspektora sanitarnego - w zakresie uwzględnienia w 

projekcie miejscowego planu odbudowy wymagań higienicznych i zdrowotnych, 
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wynikających z ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko, jeżeli sporządzenie 

prognozy było wymagane przepisami odrębnymi; 

11)  wojewody, marszałka województwa oraz starosty - w zakresie odpowiednich zadań 

rządowych i samorządowych, wynikających w szczególności z planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa; 

12)  właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa - w 

zakresie dostosowania ustaleń projektu do wymagań wynikających z potrzeb obronności i 

bezpieczeństwa państwa oraz właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej - w 

zakresie dostosowania ustaleń projektu do wymagań wynikających z potrzeb 

bezpieczeństwa pożarowego obiektu; 

13)  ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - w zakresie 

działań, których skutki mogą dotyczyć Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej, o 

których mowa w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich 

obozów zagłady; 

14)  wojewody - w zakresie zgodności projektu z ostatecznymi decyzjami o lokalizacji lub o 

zezwoleniu na realizację inwestycji: drogi krajowej lub wojewódzkiej, linii kolejowej o 

znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego, przedsięwzięcia EURO 2012, regionalnej sieci szerokopasmowej oraz 

decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych; 

15)  właściwego zarządcy linii kolejowej w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 

2003 r. o transporcie kolejowym - jeżeli sposób zagospodarowania przyległego pasa 

gruntu wzdłuż linii kolejowej lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na ruch 

kolejowy lub samą linię kolejową; 

16)  ministra właściwego do spraw rozwoju wsi - w zakresie ochrony gruntów rolnych klas I-

III położonych na obszarach wiejskich. 

7. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta występuje o opinię do ministra właściwego do spraw 

administracji publicznej w zakresie określenia kwoty partycypacji z rezerwy celowej 

budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 

wydatkach związanych z realizacją obiektów liniowych, należących do zadań własnych 

gminy, oraz wywłaszczeń gruntów objętych miejscowym planem odbudowy, określonych 

w załączniku, o którym mowa w ust. 10. 

8. Organy, o których mowa w ust. 6, są obowiązane do wyrażenia opinii w sprawie projektu 

miejscowego planu odbudowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia im projektu, a organ, 
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o którym mowa w ust. 7 - w terminie 21 dni od dnia doręczenia załącznika, o którym 

mowa w ust. 10. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza brak uwag i zastrzeżeń do 

projektu. 

9. Do gruntów rolnych, stanowiących użytki rolne, objętych miejscowym planem odbudowy 

nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161). 

10. W załączniku do projektu miejscowego planu odbudowy określa się nakłady finansowe na 

jego realizację, w szczególności wydatki na wykup gruntów, wywłaszczenia, wydatki na 

realizację obiektów liniowych, objętych tym planem, które należą do zadań własnych 

gminy, z podziałem na źródła ich finansowania. 

11. Wydatki, o których mowa w ust. 10, uwzględnia się w uchwałach budżetowych gminy na 

kolejne lata realizacji ustaleń miejscowego planu odbudowy oraz w wieloletniej prognozie 

finansowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000). 

12. Po zaopiniowaniu projektu miejscowego planu odbudowy w trybie, o którym mowa w ust. 

6 i 7, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykłada go do wglądu w siedzibie gminy na 

okres 21 dni. Informację o terminie i miejscu wyłożenia projektu do wglądu podaje się do 

wiadomości w formie ogłoszenia w siedzibie gminy, zamieszcza się w lokalnej prasie 

codziennej oraz w formie ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty, a także umieszcza się 

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy, na 7 dni przed wyłożeniem projektu. 

13. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu w okresie jego wyłożenia do 

wglądu. 

14. Miejscowy plan odbudowy uchwala rada gminy, rozstrzygając jednocześnie o: 

1)   sposobie rozpatrzenia uwag i wniosków do projektu miejscowego planu odbudowy; 

2)   sposobie realizacji ustalonych w miejscowym planie odbudowy inwestycji z zakresu 

obiektów liniowych, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich 

finansowania, w tym wykupu i wywłaszczenia gruntów niezbędnych do ich realizacji, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

15. Część tekstowa miejscowego planu odbudowy stanowi treść uchwały, część graficzna 

oraz wymagane rozstrzygnięcia, w tym załącznik, o którym mowa w ust. 10, stanowią 

załączniki do uchwały. 

16. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie uchwałę, o której mowa w 

ust. 14, wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych, w celu oceny 
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zgodności z przepisami prawa uchwały w sprawie miejscowego planu odbudowy i 

procedury jego sporządzenia. 

17. Uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu odbudowy obowiązuje od 

dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa. 

<18. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje obowiązek, o którym mowa w 

art. 13 ust. 1 i 2 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, z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 2016/679”, oraz informuje o ograniczeniu, o którym mowa w art. 

13da ust. 1, w związku z realizacją czynności, o których mowa w: 

1) ust. 12 – przez udostępnienie stosownych informacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz w 

ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 12; 

2) ust. 13 i 14 – przez udostępnienie stosownych informacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz w 

widocznym miejscu w swojej siedzibie.> 

 

<Art. 13da. 

1. W związku z przetwarzaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta albo 

wojewodę danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań w 

przedmiocie uchwalania miejscowych planów odbudowy prawo, o którym mowa w 

art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679, przysługuje, o ile nie wpływa na ochronę 

praw i wolności osoby, od której dane pozyskano. 

2. W przypadku gdy okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w ust. 

1, nie wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650 oraz z 2019 r. poz. 

55 i …), organy, o których mowa w ust. 1, przechowują dane przez okres ustalony 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
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3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym 

nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co 

najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

do zachowania ich w poufności. 

<Art. 13db. 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

wpływa na przebieg i wynik postępowań w przedmiocie uchwalania miejscowych 

planów odbudowy.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 

porządkowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 430, 650, 1544 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53 i 125)  

 

<Art. 8a. 

1. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby albo pracy w Żandarmerii 

Wojskowej przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne. 

2. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej organizuje i prowadzi postępowanie 

kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby: 

1) albo pracy w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej, Centrum Szkolenia 

Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim i Oddziale Zabezpieczenia 

Żandarmerii Wojskowej w Warszawie; 

2) w korpusie oficerów zawodowych w pozostałych jednostkach organizacyjnych 

Żandarmerii Wojskowej. 

3. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej może upoważnić właściwego 

komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej do organizacji lub przeprowadzenia 

postępowania kwalifikacyjnego. 

4. Komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej organizuje i prowadzi postępowanie 

kwalifikacyjne w stosunku do innych niż wskazanych w ust. 2 pkt 2 kandydatów 
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ubiegających się o przyjęcie do służby albo pracy w podległych mu jednostkach 

organizacyjnych. 

5. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat posiada 

predyspozycje i spełnia warunki do pełnienia służby albo pracy w Żandarmerii 

Wojskowej. 

6. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej 

może być poddany badaniom psychologicznym lub psychofizjologicznym. 

7. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej 

wypełnia ankietę kwalifikacyjną i wniosek o przeprowadzenie postępowania 

kwalifikacyjnego. 

8. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej lub osoby przez niego upoważnione w 

ramach postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzają: 

1) wobec kandydata do pracy: 

a) rozmowę kwalifikacyjną, 

b) sprawdzenie w Krajowym Rejestrze Karnym, Krajowym Systemie Informacyjnym 

Policji  i Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych oraz ewidencjach i 

kartotekach niedostępnych powszechnie, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 412, 650, 1000, 1083 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 125), 

c) wywiad o kandydacie w miejscu zamieszkania i pracy, 

d) badania psychologiczne oraz badania psychofizjologiczne – w przypadku stanowisk 

wymagających szczególnych predyspozycji; 

2) wobec kandydata do służby, czynności wymienione w pkt 1 lit. a–c oraz: 

a) egzamin ze sprawności fizycznej, 

b) egzamin z poziomu znajomości języków obcych, 

c) badania psychologiczne, 

d) badania psychofizjologiczne – w przypadku stanowisk wymagających szczególnych 

predyspozycji. 

9. Żandarmeria Wojskowa, w celu przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych, 

przetwarza następujące dane: 

1) w przypadku kandydata do pracy: 

a) wizerunek, 

b) nazwisko, w tym nazwisko rodowe, 
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c) imię lub imiona, 

d) imię ojca, 

e) imię i nazwisko panieńskie matki, 

f) stan cywilny, 

g) datę urodzenia, 

h) miejsce urodzenia, 

i) obywatelstwo (obywatelstwa), 

j) serię i numer dowodu osobistego, 

k) numer PESEL, 

l) posiadany stopień wojskowy lub inny stopień w formacji określonej w art. 17a ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 330 i …), 

m) serię i numer książeczki wojskowej, 

n) adres miejsca zamieszkania, 

o) serię i numer paszportu, 

p) miejsce pracy lub służby, 

q) dochody, 

r) dane dotyczące służby albo zatrudnienia, 

s) wykształcenie, 

t) wynik rozmowy kwalifikacyjnej, 

u) wyniki wywiadu w miejscu zamieszkania i pracy, 

v) wyniki sprawdzeń w kartotekach niedostępnych powszechnie, o których mowa w art. 

25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, 

w) wyniki sprawdzeń w Krajowym Rejestrze Karnym, Krajowym Systemie 

Informacyjnym Policji i Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych, 

x) wynik badania psychologicznego, 

y) wynik badania psychofizjologicznego; 

2) w przypadku kandydata do służby, dane wymienione w pkt 1 oraz wynik: 

a) testu sprawnościowego, 

b) sprawdzianu kwalifikacji językowych. 

10. Przepis ust. 8 pkt 2 lit. d stosuje się do żołnierzy Żandarmerii Wojskowej przed 

wyznaczeniem na stanowiska służbowe, w przypadku stanowisk wymagających 

szczególnych predyspozycji. 
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11. Informacje, o których mowa w ust. 9, przetwarza się przez okres niezbędny do 

prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz pełnienia służby albo pracy w 

Żandarmerii Wojskowej, a także wykonywania ustawowych zadań przez 

Żandarmerię Wojskową. 

12. Informacje, o których mowa w ust. 9, uzyskane podczas postępowania 

kwalifikacyjnego zakończonego wynikiem negatywnym przetwarza się przez okres 5 

lat, licząc od dnia zakończenia tego postępowania. 

13. Informacje, o których mowa w ust. 9, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym 

nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu polegającym 

co najmniej na dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób 

posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych. 

14. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Żandarmerii Wojskowej oraz wzór 

ankiety kwalifikacyjnej i wniosku o przeprowadzenie postępowania 

kwalifikacyjnego, mając na względzie zapewnienie sprawnego przebiegu 

postępowania kwalifikacyjnego oraz wyłonienia osób posiadających predyspozycje i 

warunki do pełnienia służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej.> 

 

Art. 9. 

1. Do jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej oraz żołnierzy pełniących służbę w 

tych jednostkach w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy dotyczące 

jednostek wojskowych i żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową. 

[1a. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Żandarmerii Wojskowej może być 

poddany badaniom psychofizjologicznym.] 

2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, dodatkowe - poza 

warunkami ogólnymi ustalonymi dla żołnierzy - warunki fizyczne i psychiczne oraz 

kwalifikacje żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, w szczególności wymagania co do stanu 

zdrowia i sprawności fizycznej oraz wykształcenia i umiejętności, a także wymogu 

niekaralności, z rozróżnieniem żołnierzy zawodowych i niezawodowych. 

3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, dodatkowe - obok 

posiadanego przez żołnierzy - umundurowanie, uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy 

Żandarmerii Wojskowej, niezbędne im do wykonywania zadań Żandarmerii Wojskowej. 

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia: 
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1)   plany i programy szkolenia specjalistycznego żołnierzy Żandarmerii Wojskowej; 

2)   formy, metody, sposoby i środki wykonywania czynności służbowych przez żołnierzy 

Żandarmerii Wojskowej, w zakresie objętym przepisami ustawy. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, 

60 i 125) wprowadza się następujące zmiany: 

 

Art. 55a. 

1. W zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie oraz w przepisach 

odrębnych Inspekcja przetwarza dane osobowe, w tym dane wskazane 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), 

zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679". 

1a. 
(17)

 Inspekcja w celach, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o 

ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), jest uprawniona do przetwarzania informacji, 

w tym danych osobowych, oraz ich wymiany z właściwymi organami i instytucjami 

krajowymi, Unii Europejskiej oraz innych państw, a także organizacjami 

międzynarodowymi. 

1b. 
(18)

 Inspekcja może przekazać dane osobowe państwu trzeciemu lub organizacjom 

międzynarodowym, na ich wniosek, w przypadku gdy są spełnione warunki 

przekazywania informacji określone w art. 18a-18d ustawy z dnia 16 września 2011 r. o 

wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, 

państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 484 oraz z 2019 r. poz. 125). 

2. Inspekcja przetwarza dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 

wyłącznie w przypadku, gdy: 

1)   zostały one przekazane dobrowolnie przez stronę w ramach postępowania prowadzonego 

przez organ Inspekcji; 
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2)   jest to konieczne do weryfikacji prawidłowości przekazanych przez stronę danych, o 

których mowa w pkt 1; 

3)   z przepisu prawa wynika konieczność przetwarzania tych danych; 

4)   jest to niezbędne do wykonania wyroku sądu. 

3. Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz wojewódzcy inspektorzy są 

administratorami danych osobowych przetwarzanych na podstawie ust. 1. 

[4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 13-22 oraz 

art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne 

do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji. 

5. Administrator, o którym mowa w ust. 3, informuje o ograniczeniach, o których mowa w ust. 

4, w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej. 

6. Okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, ustala administrator, 

o którym mowa w ust. 3, zgodnie z celami ich przetwarzania, o ile nie wynikają one z 

przepisów odrębnych, w szczególności dotyczących terminów. 

7. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym 

nadużyciom lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu. 

8. Administrator, o którym mowa w ust. 3, wdraża środki techniczne i organizacyjne w celu 

ochrony danych osobowych zgodnie z ust. 7. 

9. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych administrator, o którym 

mowa w ust. 3, w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia wydaje w Biuletynie 

Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej komunikat o naruszeniu. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do prowadzonych przez organy Inspekcji 

postępowań odwoławczych od decyzji wydanych na podstawie ustawy oraz postępowań 

dotyczących tych decyzji prowadzonych na podstawie art. 145 § 1, art. 145a § 1, art. 145b 

§ 1, art. 154 § 1, art. 155, art. 156 § 1, art. 161 § 1, art. 162 § 1 i 2 oraz art. 163 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2096).] 

<11. Inspekcja jest uprawniona do wydawania rozstrzygnięć w indywidualnych 

przypadkach w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych, w tym 

profilowanie w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 129a ust. 1 pkt 3 

lit. b i art. 129g ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. 

12. W związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 50, Inspekcja wykonuje 

obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 



- 198 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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, z późn. 

zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, przy pierwszej czynności 

skierowanej do osoby, której dane dotyczą, chyba że posiada ona te informacje, a ich 

zakres lub treść nie uległy zmianie. 

13. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, 

nie wpływa na wykonywanie przez Inspekcję zadań, o których mowa w art. 50.> 

 

Art. 55b. 

[1. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Główny Inspektor Transportu Drogowego 

lub osoba przez niego upoważniona udostępnia nieodpłatnie, na podstawie pisemnego 

wniosku, dane, o których mowa w art. 55a ust. 1: 

1)   Policji, 

2)   Żandarmerii Wojskowej, 

3)   Straży Granicznej, 

4)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

5)   Agencji Wywiadu, 

6)   Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, 

7)   Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

8)   Służbie Wywiadu Wojskowego, 

9)   prokuratorowi, 

10)  sądom, 

11)  Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektorowi izby administracji skarbowej, 

naczelnikowi urzędu celno-skarbowego 

- w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań.] 

<1. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Główny Inspektor Transportu 

Drogowego oraz wojewódzcy inspektorzy lub osoby przez nich upoważnione 

udostępniają nieodpłatnie, na podstawie pisemnego wniosku, dane osobowe 

przetwarzane w związku z realizacją zadań określonych w ustawie: 

1) Policji, 

2) Żandarmerii Wojskowej, 
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3) Straży Granicznej, 

4) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

5) Agencji Wywiadu, 

6) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, 

7) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

8) Służbie Wywiadu Wojskowego, 

9) prokuratorowi, 

10) sądom, 

11) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektorowi izby administracji 

skarbowej, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, 

12) Biuru Nadzoru Wewnętrznego, 

13) Służbie Ochrony Państwa 

 w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań.> 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   oznaczenie sprawy; 

2)   wskazanie okoliczności, z których wynika konieczność pozyskania żądanych danych; 

3)   wskazanie zakresu danych podlegających udostępnieniu. 

[3. Główny Inspektor Transportu Drogowego może wyrazić zgodę na udostępnienie za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej danych, o których mowa w art. 55a ust. 1, 

podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5-11, bez konieczności składania pisemnych 

wniosków, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem lub zakresem wykonywanych zadań.] 

<3. Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz wojewódzcy inspektorzy mogą 

wyrazić zgodę na udostępnienie za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

danych, o których mowa w ust. 1, podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 5–

13, bez konieczności składania pisemnych wniosków, jeżeli jest to uzasadnione 

rodzajem lub zakresem wykonywanych zadań.> 

4. [Udostępnianie danych, o których mowa w art. 55a ust. 1, w sposób, o którym mowa w ust. 

3, następuje po złożeniu przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5-11, wniosku 

zawierającego:] 

 <Udostępnianie danych, o których mowa w ust. 1, w sposób, o którym mowa w ust. 3, 

następuje po złożeniu przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 5–13, 

wniosku zawierającego:> 

1)   wskazanie zakresu danych podlegających udostępnieniu; 
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2)   wskazanie osób uprawnionych do przetwarzania danych, o których mowa w pkt 1; 

3)   oświadczenie, że podmioty te posiadają: 

a)  urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie 

dane uzyskał, oraz 

b)  zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych 

niezgodnie z celem ich uzyskania. 

[5. Główny Inspektor Transportu Drogowego udostępnia Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego dane, o których mowa w art. 55a ust. 1, w sposób, o którym mowa w ust. 3, 

jeżeli jednostka organizacyjna Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego będąca odbiorcą 

danych złoży oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 3. 

6. Podmioty, o których mowa w ust. 1, dokonują weryfikacji danych, o których mowa w art. 

55a ust. 1, uzyskanych zgodnie z ust. 1 i 3, pod względem ich niezbędności dla realizacji 

ustawowych zadań danego podmiotu, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, usuwając dane 

zbędne.] 

<5. Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz wojewódzcy inspektorzy 

udostępniają Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dane, o których mowa w ust. 1, 

w sposób, o którym mowa w ust. 3, jeżeli jednostka organizacyjna Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego będąca odbiorcą danych złoży oświadczenie, o 

którym mowa w ust. 4 pkt 3. 

6. Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz wojewódzcy inspektorzy nie 

udostępniają na podstawie ust. 1 i 3 danych osobowych wskazanych w art. 9 ust. 1 

rozporządzenia 2016/679, chyba że podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest ustawowo 

upoważniony do przetwarzania tych danych.> 

[7. Główny Inspektor Transportu Drogowego nie udostępnia na podstawie ust. 1 i 3 danych 

osobowych wskazanych w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, chyba że podmiot, o 

którym mowa w ust. 1, jest ustawowo upoważniony do przetwarzania tych danych.] 

 

Art. 55c. 

 1. W zakresie zadań określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych Inspekcja może 

nieodpłatnie uzyskiwać dane ze zbiorów danych, w tym zbiorów danych osobowych, 

prowadzonych przez organy władzy publicznej oraz państwowe lub samorządowe 

jednostki organizacyjne. 
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2. Jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej, administratorzy zbiorów danych, o 

których mowa w ust. 1, udostępniają Inspekcji przetwarzane w nich dane na podstawie 

pisemnego wniosku Głównego Inspektora Transportu Drogowego, wojewódzkiego 

inspektora lub osoby przez niego upoważnionej. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1)   oznaczenie sprawy; 

2)   wskazanie zbioru danych, z którego te dane mają zostać udostępnione; 

3)   wskazanie zakresu danych podlegających udostępnieniu. 

4. Administratorzy zbiorów danych, o których mowa w ust. 1, mogą zawierać z Głównym 

Inspektorem Transportu Drogowego lub wojewódzkim inspektorem pisemną umowę o 

udostępnianiu jednostkom organizacyjnym Inspekcji informacji zgromadzonych w 

zbiorach w drodze teletransmisji bez konieczności składania każdorazowo pisemnych 

wniosków o udostępnienie danych, jeżeli jednostki te spełniają łącznie następujące 

warunki: 

1)   posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu 

oraz jakie dane uzyskał; 

2)   posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3)   specyfika lub zakres wykonywanych przez nie zadań uzasadnia takie udostępnianie. 

[5. Do danych uzyskanych przez Inspekcję na podstawie ust. 1 przepisy art. 55a stosuje się.] 

 

[Art. 82. 

Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony z 

obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723)
(20)

.] 

 

Art. 82g. 

 1. Tworzy się Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, 

zwany dalej "Rejestrem". 

2. Rejestr prowadzony jest w systemie teleinformatycznym przez Głównego Inspektora 

Transportu Drogowego. 
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[3. Główny Inspektor Transportu Drogowego jest administratorem danych osobowych 

zgromadzonych w Rejestrze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych.] 

4. Rejestr zawiera ewidencje: 

1)   przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego; 

2)   poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 

1071/2009; 

3)   osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi 

przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji, zgodnie z art. 6 ust. 3 

rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. 

<Art. 89d. 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

wpływa na przebieg kontroli prowadzonych na podstawie przepisów niniejszego 

rozdziału ani na uprawnienie właściwego organu do nałożenia kary.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 

1637 oraz z 2019 r. poz. 235)  

<Art. 21b. 

1. W związku z przetwarzaniem przez Prezesa Urzędu danych osobowych uzyskanych w 

toku prowadzenia postępowań, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w 

art. 15 ust. 1 lit. g 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, z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 2016/679”, przysługuje w zakresie, w jakim nie wpływa ono na 

ochronę praw i wolności osób, od których dane te pozyskano. 

2. Prezes Urzędu informuje o ograniczeniu, o którym mowa w ust. 1, przy pierwszej 

czynności skierowanej do osoby, której dane dotyczą, a także w Biuletynie 

Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej. 
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3. Okres przechowywania danych osobowych przetwarzanych w toku postępowań, o 

których mowa w ustawie, ustala się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650 oraz z 2019 r. poz. 55 i …). 

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym 

nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu polegającym 

co najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

do zachowania ich w tajemnicy.> 

 

Art. 27. 

1. Prezes Urzędu kontroluje przestrzeganie przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa 

cywilnego. 

2. Kontroli podlegają: 

1)   
(32)

 podmioty prowadzące działalność w zakresie lotnictwa cywilnego, użytkownicy 

statków powietrznych oraz użytkownicy cywilnych statków powietrznych niewpisanych 

do rejestru statków powietrznych; 

2)   zarządzający lotniskami; 

3)   
(33)

 członkowie personelu lotniczego i pokładowego. 

2a. 
(34)

 Kontrole, o których mowa w ust. 2, mogą być niezapowiedziane. 

3. 
(35)

 Pracownikom Urzędu oraz innym osobom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli 

przysługuje prawo: 

1)   
(36)

 wstępu do obiektów i nieruchomości , pomieszczeń oraz miejsc operacji lotniczych 

lub środków transportu kontrolowanej jednostki organizacyjnej; 

2)   przeprowadzania oględzin statku powietrznego, lotniska albo urządzenia znajdującego się 

w granicach lotniska lub wykorzystywanego do działalności lotniczej; 

3)   
(37)

 dostępu do materiałów, dokumentów oraz innych danych niezbędnych do 

przeprowadzenia kontroli, a także sporządzania ich kopii lub pobierania wyciągów; 

4)   wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych, badań statków powietrznych lub 

urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności lotniczej; 

5)   (uchylony); 
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6)   (uchylony). 

7)   
(38)

 wstępu na podkład statku powietrznego i pozostawania w nim podczas operacji 

lotniczych; 

8)   
(39)

 żądania ustnych wyjaśnień na miejscu kontroli. 

3a. W trakcie wykonywanej kontroli Prezes Urzędu może, w drodze decyzji administracyjnej, 

dokonać: 

1)   zabezpieczenia statku powietrznego, w celu niedopuszczenia do jego używania, jeżeli: 

a)  statek ten znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym, jest używany przez osoby 

nieuprawnione lub w przypadku gdy stwierdzono naruszenie zasad bezpiecznego 

użytkowania statków powietrznych, 

b)  statek ten zagrożony jest aktem bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, zwanym 

dalej "aktem bezprawnej ingerencji", 

c)  nie okazano dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia - 

jeżeli obowiązek zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej wynika z przepisów dotyczących ubezpieczeń w odniesieniu do przewoźników 

lotniczych i użytkowników statków powietrznych; 

2)   zabezpieczenia lub przyjęcia do depozytu lotniczego urządzenia naziemnego, o którym 

mowa w art. 86, znajdującego się w nieodpowiednim stanie technicznym lub używanego 

przez osoby nieuprawnione - w celu niedopuszczenia do jego używania; 

3)   wstrzymania lub ograniczenia eksploatacji lotniska albo lądowiska lub ich części, jeżeli 

dalsza ich eksploatacja zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo zagraża bezpieczeństwu 

działalności lotniczej lub porządkowi publicznemu; 

4)   
(40)

 wstrzymania lub ograniczenia prowadzonej działalności szkoleniowej wykonywanej w 

ramach certyfikowanej organizacji szkolenia w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

poziomu 1, o której mowa w ARA.GEN.350 lit. b załącznika VI do rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania 

techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. 

UE L 311 z 25.11.2011, str. 1, z późn. zm.), do czasu podjęcia przez tę organizację 

skutecznych działań naprawczych; 

5)   
(41)

 wstrzymania lub ograniczenia prowadzonej działalności w ramach certyfikatu 

przewoźnika lotniczego, organizacji zgłaszających działalność oraz operacji 
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specjalistycznych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości poziomu 1, o której mowa 

w ARO.GEN.350 lit. b załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 

5 października 2012 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury 

administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 296 z 25.10.2012, 

str. 1, z późn. zm.), do czasu podjęcia przez podmiot skutecznych działań naprawczych. 

3b. Decyzji, o której mowa w ust. 3a, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

4. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają uprawnień kontrolnych przysługujących EASA. Przepisy 

ust. 3 stosuje się odpowiednio do pracowników EASA. 

5. 
(42)

 Czynności kontrolne przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej albo dowodu 

tożsamości oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez 

Prezesa Urzędu. 

6. 
(43)

 Prezes Urzędu może w formie pisemnej upoważnić pracowników Urzędu do 

wydawania, w jego imieniu, upoważnień, o których mowa w ust. 5. 

7. 
(44)

 Kontrole niezapowiedziane statków powietrznych i ich załóg oraz lotnisk przeprowadza 

się po okazaniu legitymacji służbowej albo dowodu tożsamości oraz upoważnienia do 

przeprowadzenia kontroli wydanego przez Prezesa Urzędu. 

<8. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, 

nie wpływa na przebieg i wynik kontroli prowadzonych przez Prezesa Urzędu na 

podstawie ustawy.> 

Art. 134. 

 1. W celu zapobiegania wypadkom i incydentom lotniczym komisje, o których mowa w art. 

17 oraz art. 140, prowadzą badania okoliczności i przyczyn zaistniałych wypadków i 

incydentów lotniczych. Komisje nie orzekają co do winy i odpowiedzialności. 

1a. Udostępnianie wyników badań okoliczności i przyczyn zaistniałych wypadków i 

incydentów lotniczych, zebranych podczas prowadzenia badania zdarzenia lotniczego w 

celach innych niż cel, o którym mowa w ust. 1, może być dokonane wyłącznie na 

potrzeby postępowania przygotowawczego, sądowego lub sądowo-administracyjnego za 

zgodą sądu. Właściwy do rozpoznania sprawy jest dla Komisji, o której mowa w art. 17, 

Sąd Okręgowy w Warszawie, a dla Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa 

Państwowego, o której mowa w art. 140, Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu. 

1b. Sąd, orzekając o udostępnieniu wyników badań, o których mowa w ust. 1a, bierze pod 

uwagę, czy takie udostępnienie jest ważniejsze niż negatywne skutki, które mogą 
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wyniknąć z takiego działania bezpośrednio dla kraju oraz w skali międzynarodowej, jak 

również dla danego badania lub przyszłych badań zdarzeń lotniczych. 

1c. Udostępnianie wyników badań, o którym mowa w ust. 1a, obejmuje: 

1)   ekspertyzy uzyskane w trakcie badania; 

2)   oświadczenia uzyskane od osób w trakcie badania; 

3)   korespondencję między osobami mającymi związek z operacją statku powietrznego; 

4)   medyczne lub prywatne informacje dotyczące osób uczestniczących w wypadku lub 

incydencie lotniczym; 

5)   zapisy pokładowych rejestratorów mowy, zapisy nagrań instytucji zapewniających służby 

ruchu lotniczego i ich kopie; 

6)   opinie wyrażane w trakcie analizy informacji, włącznie z zapisami rejestratorów 

pokładowych. 

1d. Wyniki badań wymienione w ust. 1c mogą być włączone do raportu końcowego lub jego 

uzupełnienia tylko wówczas, gdy mają bezpośredni związek z badanym zdarzeniem 

lotniczym. 

1e. Badania, o których mowa w ust. 1, są prowadzone przez komisje, o których mowa w art. 

17 oraz art. 140, niezależnie od postępowania przygotowawczego, sądowego, sądowo-

administracyjnego, administracyjnego lub czynności związanych z likwidacją szkody. 

1f. W toku postępowań, o których mowa w ust. 1a i 1e, członków komisji, o których mowa w 

art. 17 oraz art. 140, nie wolno przesłuchiwać jako świadków co do faktów mogących 

ujawnić wyniki badań, o których mowa w ust. 1c. 

<1g. W związku z badaniem okoliczności i przyczyn zdarzeń lotniczych Komisja oraz 

Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, o której mowa w 

art. 140, są uprawnione do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, o 

których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679. 

1h. Komisja oraz Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, o 

której mowa w art. 140, wykonują obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia 2016/679, przy pierwszej czynności skierowanej do osoby, której 

dane dotyczą, chyba że informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia 2016/679, są w posiadaniu tej osoby, a zakres tych informacji lub ich 

treść nie uległy zmianie.> 

2. Przez wypadek lotniczy rozumie się zdarzenie związane z eksploatacją statku 

powietrznego, które zaistniało od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z 
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zamiarem wykonania lotu, do momentu, gdy wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie 

opuściły ten statek powietrzny, i podczas którego: 

1)   jakakolwiek osoba doznała obrażeń ze skutkiem śmiertelnym lub poważnego obrażenia 

ciała w rezultacie: 

a)  znajdowania się na pokładzie danego statku powietrznego lub 

b)  bezpośredniego zetknięcia się z jakąkolwiek częścią statku powietrznego, w tym częścią, 

która oddzieliła się od danego statku powietrznego, lub 

c)  bezpośredniego oddziaływania strumienia gazów albo powietrza, wywołanego przez statek 

powietrzny 

- z wyłączeniem tych przypadków, kiedy obrażenia ciała powstały z przyczyn naturalnych 

bądź w wyniku obrażeń zadanych samemu sobie lub przez inne osoby albo kiedy obrażeń 

ciała doznały osoby odbywające lot bez pozwolenia albo ukrywające się w miejscach, do 

których zwykle zamknięty jest dostęp dla pasażerów i członków załogi; 

2)   statek powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji, w 

rezultacie czego: 

a)  naruszona została trwałość konstrukcji, pogorszeniu uległy techniczne lub lotne 

charakterystyki statku powietrznego oraz 

b)  wymagane jest przeprowadzenie poważnego remontu lub wymiana uszkodzonego 

elementu 

- z wyłączeniem przypadków przerwy w pracy silnika statku powietrznego albo jego 

uszkodzenia, jeśli uszkodzeniu uległ tylko silnik, jego osłony albo agregaty 

wspomagające albo gdy uszkodzone zostały łopaty śmigła, końcówki skrzydła, anteny, 

ogumienie kół, urządzenia hamowania, owiewki albo gdy na pokryciu są niewielkie 

wgniecenia albo przebicia; 

3)   statek powietrzny zaginął lub znajduje się w miejscu, do którego dostęp jest niemożliwy. 

3. Dla celów statystycznych obrażenia ciała, w rezultacie których w ciągu 30 dni od chwili 

zaistnienia wypadku nastąpiła śmierć, uznaje się za obrażenia ciała ze skutkiem 

śmiertelnym. 

4. Statek powietrzny uznaje się za zaginiony wówczas, gdy nie zostało ustalone miejsce 

znajdowania się jego szczątków i odwołano oficjalne poszukiwania. 

5. Incydentem lotniczym jest zdarzenie inne niż wypadek lotniczy, związane z eksploatacją 

statku powietrznego, które ma wpływ lub mogłoby mieć wpływ na jej bezpieczeństwo. 
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6. Poważnym incydentem lotniczym jest zdarzenie, którego okoliczności zaistnienia 

wskazują, że nieomal doszło do wypadku lotniczego. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy 

prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1874)  

 

<DZIAŁ IVa 

Przetwarzanie danych osobowych 

Art. 43a. 

Do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań, obowiązków lub 

uprawnień wynikających z ustawy stosuje się odpowiednio przepisy działu Ia ustawy 

z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze i rozdziału 1a ustawy z dnia 6 lipca 

1982 r. o radcach prawnych.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 

2019 r. poz. 123) 

[Art. 4. 

1. Jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy, to zgoda ta: 

1)   nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; 

2)   może być odwołana w każdym czasie. 

2. Usługodawca wykazuje uzyskanie zgody, o której mowa w ust. 1, dla celów dowodowych.] 

 

<Art. 4. 

Jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy, stosuje się przepisy o ochronie 

danych osobowych.> 

[Art. 16. 

1. Do przetwarzania danych osobowych 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 i 723)
(2)

, w 
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związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy tej ustawy, o ile 

przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

2. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w niniejszym rozdziale w zakresie ich 

przetwarzania niezależnie od tego, czy jest ono dokonywane w zbiorach danych. 

 

Art. 17. 

Dane osobowe usługobiorcy mogą być przetwarzane przez usługodawcę w celu i zakresie 

określonym w niniejszej ustawie.] 

Art. 18. 

1. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do 

nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między 

nimi: 

1)   nazwisko i imiona usługobiorcy; 

2)   numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, 

dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

3)   adres zameldowania na pobyt stały; 

4)   adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3; 

5)   dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy; 

6)   adresy elektroniczne usługobiorcy. 

2. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z usługobiorcą, 

usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość 

świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia. 

[3. Usługodawca wyróżnia i oznacza te spośród danych, o których mowa w ust. 2, jako dane, 

których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną zgodnie z art. 

22 ust. 1. 

4. Usługodawca może przetwarzać, za zgodą usługobiorcy i dla celów określonych w art. 19 

ust. 2 pkt 2, inne dane dotyczące usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia 

usługi drogą elektroniczną.] 

<3. Usługodawca wyróżnia i oznacza te spośród danych, o których mowa w ust. 2, jako 

dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. 

4. Usługodawca może przetwarzać, za zgodą usługobiorcy i dla celów reklamy, badania 

rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych 

badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, inne 
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dane dotyczące usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą 

elektroniczną.> 

5. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania 

przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): 

1)   oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa 

w ust. 1; 

2)   oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system 

teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca; 

3)   informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi 

świadczonej drogą elektroniczną; 

4)   informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną. 

6. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia dane, o których mowa w ust. 1-5, organom państwa 

uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie 

postępowań. 

Art. 19. 

[1. Usługodawca nie może przetwarzać danych osobowych usługobiorcy po zakończeniu 

korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną usługodawca, na 

zasadach określonych w ust. 3-5, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych 

w art. 18, które są: 

1)   niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za 

korzystanie z usługi; 

2)   niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z 

przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych 

przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy; 

3)   niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym 

mowa w art. 21 ust. 1; 

4)   dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.] 

3. Rozliczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną przedstawione usługobiorcy nie może 

ujawniać rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych 

poszczególnych usług, z których skorzystał usługobiorca, chyba że zażądał on 

szczegółowych informacji w tym zakresie. 
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[4. Dla celów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, dopuszcza się jedynie zestawianie danych 

wymienionych w art. 18 ust. 4 i 5 dotyczących korzystania przez usługobiorcę z różnych 

usług świadczonych drogą elektroniczną, pod warunkiem usunięcia wszelkich oznaczeń 

identyfikujących usługobiorcę lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo system 

teleinformatyczny, z którego korzystał (anonimizacja danych), chyba że usługobiorca 

wyraził uprzednio zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń. 

5. Usługodawca nie może zestawiać danych osobowych usługobiorcy z przybranym przez 

niego pseudonimem.] 

[Art. 20. 

1. Usługodawca, który przetwarza dane osobowe usługobiorcy, jest obowiązany zapewnić 

usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji o: 

1)   możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z 

wykorzystaniem pseudonimu, o ile są spełnione warunki określone w art. 22 ust. 2; 

2)   udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu 

i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą 

elektroniczną; 

3)   podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie 

przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do 

przetwarzania danych, o których mowa w art. 18 ust. 1, 2, 4 i 5. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny być dla usługobiorcy stale i łatwo dostępne 

za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. 

 

Art. 21. 

1. W przypadku uzyskania przez usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez usługobiorcę z 

usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi 

przepisami (niedozwolone korzystanie), usługodawca może przetwarzać dane osobowe 

usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności usługobiorcy, pod 

warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. 

2. Usługodawca może powiadomić usługobiorcę o jego nieuprawnionych działaniach z 

żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym 

mowa w ust. 1. 
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Art. 22. 

1. Odmowa świadczenia usługi drogą elektroniczną z powodu nieudostępnienia przez 

usługobiorcę danych, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2, jest dopuszczalna tylko wtedy, 

gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania 

systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie usługi drogą elektroniczną lub 

właściwość usługi albo wynika z odrębnych ustaw. 

2. Usługodawca umożliwia usługobiorcy korzystanie z usługi lub uiszczanie opłat za nią, 

jeżeli usługa świadczona drogą elektroniczną jest odpłatna, w sposób anonimowy albo 

przy użyciu pseudonimu, o ile jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte.] 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60 i 235)  

 

<Art. 8a. 

1. W związku z przetwarzaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marszałka 

województwa, wojewodę, zarząd województwa albo zarząd związku 

metropolitalnego danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań 

dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie, prawo, 

o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g 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, z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 2016/679”, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i 

wolności osoby, od której dane te pozyskano. 

2. W przypadku gdy okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w ust. 

1, nie wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650 oraz z 2019 r. poz. 

55 i …), organy, o których mowa w ust. 1, przechowują dane przez okres ustalony 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
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3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym 

nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co 

najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

do zachowania ich w poufności. 

Art. 8b. 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów 

planistycznych.> 

<Art. 11a. 

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje obowiązek, o którym mowa w art. 13 

ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, oraz informuje o ograniczeniu, o którym mowa w 

art. 8a ust. 1, w związku z realizacją czynności, o których mowa w: 

1) art. 11 pkt 3, 7 i 9 – przez udostępnienie stosownych informacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej 

oraz w widocznym miejscu w swojej siedzibie; 

2) art. 11 pkt 1 i 8 – przez udostępnienie stosownych informacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej i w 

widocznym miejscu w swojej siedzibie oraz w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 

11 pkt 1, albo w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 11 pkt 7.> 

 

<Art. 17a. 

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje obowiązek, o którym mowa w art. 13 

ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, oraz informuje o ograniczeniu, o którym mowa w 

art. 8a ust. 1, w związku z realizacją czynności, o których mowa w: 

1) art. 17 pkt 4, 9 i 12–14 – przez udostępnienie stosownych informacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej 

oraz w widocznym miejscu w swojej siedzibie; 

2) art. 17 pkt 1 i 11 – przez udostępnienie stosownych informacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej, 
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w widocznym miejscu w swojej siedzibie oraz w obwieszczeniu, o którym mowa w 

art. 17 pkt 1, albo w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 17 pkt 9.> 

 

Art. 37b. 

1. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1, rada gminy podejmuje uchwałę 

o przygotowaniu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) projektu uchwały, o której 

mowa w art. 37a ust. 1. 

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie: 

1)   podaje do publicznej wiadomości informację o podjęciu przez radę gminy uchwały, o 

której mowa w ust. 1; 

2)   sporządza projekt uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1; 

3)   zasięga opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska o projekcie uchwały, o której 

mowa w art. 37a ust. 1; 

4)   uzgadnia projekt uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1, z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu; 

5)   uzgadnia projekt uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1, z ministrem właściwym do 

spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej; 

6)   zasięga opinii właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej o projekcie uchwały, o 

której mowa w art. 37a ust. 1; 

7)   zasięga opinii marszałka województwa o projekcie uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 

1; 

8)   ogłasza w prasie lokalnej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo 

przyjęty na danym terenie o wyłożeniu projektu uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1, 

do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed terminem wyłożenia i wykłada ten 

projekt do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni; w czasie wyłożenia i przez 

okres 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia zbiera uwagi do tego projektu. 

3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie rozpatruje zgłoszone uwagi przez 

podmioty, o których mowa w ust. 2, i sporządza listę nieuwzględnionych uwag. 

4. Brak zajęcia stanowiska w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały, o której 

mowa w art. 37a ust. 1, przez organy wymienione w ust. 2 pkt 4 i 5 uznaje się za 

uzgodnienie projektu uchwały w przedłożonym brzmieniu. 
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5. W przypadku niewyrażenia opinii w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu 

uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1, przez organy wymienione w ust. 2 pkt 3, 6 i 7 

wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za spełniony. 

6. Rada gminy uchwalając uchwałę, o której mowa w art. 37a ust. 1, rozstrzyga jednocześnie 

o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta). 

<7. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje obowiązek, o którym mowa w art. 

13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, oraz informuje o ograniczeniu, o którym 

mowa w art. 8a ust. 1, w związku z realizacją czynności, o których mowa w: 

1) ust. 3 – przez udostępnienie stosownych informacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz w 

widocznym miejscu w swojej siedzibie; 

2) ust. 2 pkt 8 – przez udostępnienie stosownych informacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej, w 

widocznym miejscu w swojej siedzibie oraz w obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 

2 pkt 8.> 

Art. 38b. 

1. Projekt audytu krajobrazowego sporządza zarząd województwa. 

2. Zarząd województwa przed przedłożeniem projektu audytu krajobrazowego do uchwalenia 

przez sejmik województwa: 

1)   informuje w drodze obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzania projektu audytu 

krajobrazowego; 

2)   zasięga opinii o projekcie od: 

a)  regionalnego dyrektora ochrony środowiska, 

b)  dyrektorów parków narodowych i krajobrazowych położonych w granicach województwa, 

c)  wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

d)  rad gmin położonych na terenie województwa 

-   z zastrzeżeniem, że brak zajęcia stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu 

audytu krajobrazowego uznaje się za wyrażenie pozytywnej opinii o projekcie w 

przedłożonym brzmieniu; 

3)   może wprowadzić zmiany wynikające z uzyskanych opinii; 
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4)   ogłasza w prasie regionalnej oraz przez obwieszczenia w urzędzie marszałkowskim o 

wyłożeniu projektu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i 

wykłada ten projekt do publicznego wglądu na okres co najmniej 30 dni; 

5)   w czasie wyłożenia i przez okres 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia zbiera uwagi 

do projektu; 

6)   rozpatruje zgłoszone uwagi sporządzając listę nieuwzględnionych uwag. 

3. Na zgłoszone przed uchwaleniem audytu krajobrazowego żądanie gminy, której opinia nie 

została uwzględniona w projekcie audytu krajobrazowego, sejmik województwa 

rozstrzyga w formie uchwały o zasadności nieuwzględnienia opinii przez zarząd 

województwa; rozstrzygnięcie sejmiku województwa jest wiążące. 

4. Audyt krajobrazowy uchwala sejmik województwa, rozstrzygając jednocześnie o sposobie 

rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez zarząd województwa. 

5. Zmiana audytu krajobrazowego następuje w takim trybie, w jakim jest on uchwalany. 

<6. Zarząd województwa wykonuje obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia 2016/679, oraz informuje o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a 

ust. 1, w związku z realizacją czynności, o których mowa w: 

1) ust. 2 pkt 5 i 6  przez udostępnienie stosownych informacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz w 

widocznym miejscu w swojej siedzibie; 

2) ust. 2 pkt 4  przez udostępnienie stosownych informacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej, w 

widocznym miejscu w swojej siedzibie oraz w obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 

2 pkt 4.> 

Art. 41. 

 1. Po podjęciu przez sejmik województwa uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa marszałek województwa kolejno: 

1)   ogłasza w prasie ogólnopolskiej oraz przez obwieszczenie w urzędach gmin, starostwach 

powiatowych, urzędzie marszałkowskim i urzędzie wojewódzkim o podjęciu uchwały o 

przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania 

wniosków dotyczących planu, nie krótszy niż 3 miesiące od dnia ogłoszenia; 

2)   zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu 

instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu; 

3)   rozpatruje wnioski, o których mowa w pkt 1; 
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4)   sporządza projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko; 

5)   uzyskuje od wojewódzkiej komisji urbanistyczno-architektonicznej opinię o projekcie 

planu; 

5a)   występuje o uzgodnienie projektu planu z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; 

6)   występuje o opinię o projekcie planu do właściwych instytucji i organów, a także do 

wojewody, zarządów powiatów, zarządów związków metropolitalnych, wójtów, 

burmistrzów gmin i prezydentów miast położonych na terenie województwa oraz 

rządowych i samorządowych organów administracji publicznej na terenach przyległych 

do granic województwa oraz uzgadnia projekt z organami określonymi w przepisach 

odrębnych; 

6a)   przedstawia projekt planu ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w celu stwierdzenia jego 

zgodności z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju; 

7)    przedstawia projekt planu ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu 

stwierdzenia jego zgodności z programami rządowymi, o których mowa w art. 48 ust. 1; 

8)   przedstawia projekt planu sejmikowi województwa do uchwalenia. 

2. Do opiniowania i uzgadniania projektu planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa stosuje się odpowiednio przepisy art. 23-26, z wyjątkiem terminu 

dokonania uzgodnień i przedstawienia opinii, który nie powinien być krótszy niż 40 dni 

od dnia udostępnienia projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

<3. Marszałek województwa wykonuje obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia 2016/679, oraz informuje o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a 

ust. 1, w związku z realizacją czynności, o których mowa w: 

1) ust. 1 pkt 3 – przez udostępnienie stosownych informacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz w 

widocznym miejscu w swojej siedzibie; 

2) ust. 1 pkt 1 – przez udostępnienie stosownych informacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej, w 

widocznym miejscu w swojej siedzibie oraz w obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 

1 pkt 1.> 
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U S T A W A   z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117, 

z późn. zm.) 

Art. 15. 

 1. Prezes UTK i pisemnie upoważnione przez niego osoby: 

1)   mają prawo wstępu na obszar kolejowy i na bocznice kolejowe oraz do pomieszczeń 

związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz do pojazdów 

kolejowych wraz z prawem przejazdu w pociągach i pojazdach kolejowych; 

2)   mogą żądać pisemnych i ustnych wyjaśnień, okazywania dokumentów, udzielania 

informacji oraz udostępniania wszelkich danych związanych z przedmiotem kontroli; 

3)   mają prawo, w ramach kontroli wyrobów udostępnionych na rynku lub wprowadzonych 

do obrotu przeprowadzać kontrolę zgodnie z przepisami: 

a)  rozdziału 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru 

rynku - w przypadku kontroli, o których mowa w art. 10 ust. 3a, 

b)  
(34)

 (uchylona). 

1a. Czynności, które wiążą się z wykorzystaniem uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 

2, odbywają się w trybie kontroli, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 13 ust. 8. 

2. 
(35)

 Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646). 

<3. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 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, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, przez 

osobę, której dane dotyczą, nie wpływa na przebieg kontroli prowadzonych przez 

Prezesa UTK ani na uprawnienie tego organu do nałożenia kary.> 

 

Art. 28h. 

 1. W przypadku podjęcia postępowania, o którym mowa w art. 28e ust. 1, 2 lub 2a, Komisja 

w możliwie najkrótszym czasie przystępuje do: 

1)   badania stanu istniejącego infrastruktury kolejowej, w tym urządzeń sterowania ruchem 

kolejowym i sygnalizacji oraz pojazdów kolejowych; 
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2)   zabezpieczenia dokumentacji mającej związek z poważnym wypadkiem, wypadkiem lub 

incydentem; 

3)   zabezpieczenia danych zarejestrowanych przez urządzenia rejestrujące w celu poddania 

ich badaniom lub analizom; 

4)   przesłuchania personelu pociągu i innych pracowników kolei uczestniczących w 

poważnym wypadku, wypadku lub incydencie oraz innych świadków lub ma dostęp do 

wyników przesłuchań. 

<1a. W związku z badaniem poważnych wypadków, wypadków lub incydentów Komisja 

jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 

1 rozporządzenia 2016/679, w zakresie danych dotyczących zdrowia. 

1b. Komisja wykonuje obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

2016/679, przy pierwszej czynności skierowanej do osoby, której dane dotyczą, chyba 

że informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, są w 

posiadaniu tej osoby, a zakres tych informacji lub ich treść nie uległy zmianie.> 

2. Członkowie Komisji, po okazaniu legitymacji członka Komisji, są upoważnieni do: 

1)   dostępu do miejsca wypadku lub incydentu, pojazdów kolejowych, ich wraków i 

zawartości oraz urządzeń i budynków związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego; 

2)   dostępu do protokołów oględzin i otwarcia zwłok ofiar śmiertelnych poważnych 

wypadków; 

3)   dostępu do rejestratorów pokładowych i ich odczytów, a także innych zapisów; 

4)   dostępu do wszystkich informacji mających znaczenie w postępowaniu, w tym 

posiadanych przez zarządcę, przewoźnika kolejowego, użytkownika bocznicy kolejowej i 

Urząd Transportu Kolejowego; 

5)   żądania od związanych z poważnym wypadkiem, wypadkiem lub incydentem jednostek 

organizacyjnych pomocy w prowadzeniu postępowania oraz dostarczenia potrzebnych 

materiałów i ekspertyz; 

6)   wysłuchania osób; 

7)   wstępu na obszar kolejowy; 

8)   jazdy w kabinie pojazdów kolejowych z napędem; 

9)   inspekcji zarządców, przewoźników kolejowych i użytkowników bocznic kolejowych w 

sprawach bezpieczeństwa ruchu kolejowego w wyniku zaistniałego zdarzenia. 



- 220 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2a. Eksperci biorący udział w pracach Komisji korzystają z uprawnień przysługujących 

członkom Komisji, określonych w ust. 2, po okazaniu stosownego upoważnienia 

wydanego przez przewodniczącego Komisji, w zakresie w nim określonym. 

3. Komisja powinna po przeprowadzeniu niezbędnych badań i czynności w możliwie 

najkrótszym czasie umożliwić zarządcy udostępnienie infrastruktury kolejowej dla ruchu 

kolejowego. 

4. W celu zapewnienia poufności prowadzonego badania w sprawie poważnego wypadku, 

wypadku lub incydentu uzyskane przez Komisję: 

1)   dowody z wysłuchania osób oraz inne dokumenty sporządzane lub otrzymane przez 

Komisję w trakcie badania poważnego wypadku, wypadku lub incydentu, 

2)   zapisy ujawniające tożsamość osób wysłuchanych w trakcie badania poważnego 

wypadku, wypadku lub incydentu, 

3)   informacje dotyczące osób, które uczestniczyły w poważnym wypadku, wypadku lub 

incydencie, mające charakter informacji szczególnie chronionych lub prywatnych, w tym 

informacji dotyczących ich stanu zdrowia 

- nie mogą być udostępnione przez Komisję ani organom procesowym w postępowaniu 

karnym, ani żadnym innym organom prowadzącym postępowanie mające na celu 

ustalenie odpowiedzialności lub winy. 

5. Udostępnienie dowodów, dokumentów, zapisów i informacji, o których mowa w ust. 4, 

może być dokonane wyłącznie na potrzeby postępowania przygotowawczego, sądowego, 

sądowo-administracyjnego lub innego postępowania za zgodą sądu, jeżeli sąd uzna, że 

nadrzędny interes społeczny uzasadnia ich ujawnienie. Właściwy do rozpoznania sprawy 

jest Sąd Okręgowy w Warszawie. 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 473 i 2448 oraz z 2019 r. poz. 125)  

 

<Art. 98b. 

Fundusz przetwarza dane osobowe dotyczące zdrowia w zakresie niezbędnym do 

realizacji zadań, o których mowa w art. 98 ust. 1–2 i art. 102a. 
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Art. 98c. 

Fundusz przetwarza dane osobowe dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń 

prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa w zakresie niezbędnym do: 

1) dochodzenia zwrotu odszkodowania, o którym mowa w art. 11 ust. 3, art. 43 i art. 58; 

2) zaspokajania roszczeń, o których mowa w art. 98 ust. 1–2; 

3) ustalenia okoliczności zdarzenia oraz rozmiaru szkody, o którym mowa w art. 16 ust. 

3 i art. 102 ust. 3 i 4, oraz identyfikacji i weryfikacji zjawisk związanych z 

przestępczością ubezpieczeniową, o których mowa w art. 102 ust. 7; 

4) kontroli spełnienia obowiązków zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych i ubezpieczenia OC rolników, o której mowa w 

art. 84 ust. 2 pkt 2 lit. a i ust. 3 pkt 2 lit. b, oraz dochodzenia opłaty za niespełnienie 

tych obowiązków, o którym mowa w art. 90 i art. 91; 

5) realizacji zadań, o których mowa w art. 102a; 

6) dochodzenia zwrotu świadczenia i poniesionych kosztów, w przypadkach 

określonych w art. 110 ust. 1, a także określenia sytuacji materialnej i majątkowej, o 

którym mowa w art. 94 i art. 110 ust. 2; 

7) wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 111, oraz zaspokajania roszczeń, o 

których mowa w art. 113 i art. 114. 

Art. 98d. 

W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 84 ust. 2 pkt 2 lit. a i ust. 3 pkt 2 lit. b, 

art. 98, art. 98b, art. 98c, art. 102 i art. 102a, Fundusz może podejmować decyzje w 

indywidualnych przypadkach w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych, 

w tym profilowanie.> 

Art. 102. 

1. Fundusz pełni funkcję ośrodka informacji. 

2. Do zadań Funduszu jako ośrodka informacji należy prowadzenie rejestru umów 

ubezpieczenia działu II grupy 3 i 10 załącznika do ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej z wyłączeniem odpowiedzialności przewoźnika, zawierającego: 

1)   nazwę i adres zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę ubezpieczenia; 

2)   identyfikator pośrednika, który zawarł umowę ubezpieczenia, według numeru wpisu do 

rejestru pośredników ubezpieczeniowych, a w przypadku zawarcia umowy bez udziału 

pośrednika - imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby, która zawarła umowę; 
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3)   imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i numer 

REGON ubezpieczonego, a w przypadku posiadaczy pojazdów będących nierezydentami 

- imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i numer dokumentu tożsamości lub nazwę i 

adres siedziby ubezpieczonego; 

4)   cechy identyfikujące dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia; 

5)   (uchylony); 

6)   datę zawarcia umowy; 

7)   okres ubezpieczenia; 

8)   datę rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem końcowego terminu 

odpowiedzialności, określonego w umowie; 

9)   dane dotyczące pojazdu mechanicznego i jego posiadacza: 

a)  numer rejestracyjny, 

b)  numer VIN, a w przypadku jego braku - numer nadwozia (podwozia) pojazdu 

mechanicznego, 

c)  marka, typ i model, 

d)  rodzaj pojazdu mechanicznego, 

e)  imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i numer 

REGON posiadacza pojazdu mechanicznego, a w przypadku posiadaczy pojazdów 

będących nierezydentami - imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i numer 

dokumentu tożsamości lub nazwę i adres siedziby ubezpieczonego. 

3. Fundusz gromadzi dane zawierające informacje dotyczące uczestników zdarzenia 

powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmujące: 

1)   markę i numer rejestracyjny pojazdów uczestniczących w zdarzeniu; 

2)   imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i numer 

REGON posiadacza pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu, a w przypadku posiadaczy 

pojazdów będących nierezydentami - imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i numer 

dokumentu tożsamości lub nazwę i adres siedziby posiadacza pojazdu uczestniczącego w 

zdarzeniu; 

3)   imię i nazwisko oraz numer PESEL kierującego pojazdem uczestniczącym w zdarzeniu, a 

w przypadku kierujących będących nierezydentami - imię i nazwisko, adres zamieszkania 

oraz nazwę i numer dokumentu tożsamości kierującego pojazdem uczestniczącym w 

zdarzeniu; 
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4)   datę i miejsce zdarzenia; 

5)   rodzaj szkody, w tym: 

a)  szkoda na osobie, 

b)  
(22)

 szkoda całkowita w pojeździe, w tym szkoda istotna, 

c)  
(23)

 szkoda częściowa w pojeździe, w tym szkoda istotna, 

d)  szkoda w mieniu poza pojazdem; 

6)   imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i numer 

REGON osoby poszkodowanej lub uprawnionej, a w przypadku osób będących 

nierezydentami - imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i numer dokumentu 

tożsamości lub nazwę i adres siedziby osoby poszkodowanej lub uprawnionej do 

odszkodowania lub świadczenia; 

7)   datę zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego; 

8)   datę i wysokość wypłaty odszkodowania lub świadczenia albo datę odmowy wypłaty 

odszkodowania lub świadczenia. 

4. Fundusz gromadzi dane zawierające: 

1)   informacje dotyczące zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z 

tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, określonego w grupie 3 działu II załącznika do 

ustawy o działalności ubezpieczeniowej, obejmujące: 

a)  datę i miejsce zdarzenia lub datę i miejsce kradzieży pojazdu, 

b)  rodzaj szkody, w tym: 

-  kradzież pojazdu, 

-  
(24)

 szkoda całkowita w pojeździe, w tym szkoda istotna, 

-  
(25)

 szkoda częściowa w pojeździe, w tym szkoda istotna, 

c)  markę i numer rejestracyjny pojazdu, uczestniczącego w zdarzeniu (kradzieży), 

d)  imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i numer 

REGON posiadacza pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu (kradzieży), 

e)  imię i nazwisko oraz numer PESEL kierującego pojazdem uczestniczącym w zdarzeniu, 

f)  imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę, adres siedziby i numer 

REGON osoby poszkodowanej, a w przypadku osób będących nierezydentami - imię i 

nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i numer dokumentu tożsamości lub nazwę i adres 

siedziby osoby poszkodowanej; 

2)   datę zgłoszenia do zakładu ubezpieczeń zdarzenia (kradzieży); 

3)   datę i wysokość wypłaty odszkodowania lub datę odmowy wypłaty odszkodowania. 
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5. Dane, o których mowa w ust. 2-4, przekazywane są do Funduszu przez zakłady 

ubezpieczeń drogą elektroniczną i przechowywane są przez Fundusz przez okres 21 lat. 

6. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 9 lit. b-e, nie dotyczą pojazdów zarejestrowanych w 

trybie art. 73 ust. 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. 

[7. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych, o których mowa w art. 102 ust. 2-4 

oraz w art. 103, w celu kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia 

obowiązkowego oraz w celu identyfikacji i weryfikacji zjawisk związanych z 

przestępczością ubezpieczeniową albo dla innych celów, po modyfikacji, która nie pozwoli 

na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.] 

<7. Fundusz przetwarza dane, o których mowa w ust. 2–4 oraz art. 103, w celu kontroli 

spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz w celu 

identyfikacji i weryfikacji zjawisk związanych z przestępczością ubezpieczeniową 

albo dla innych celów, po modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości 

osoby, której dane dotyczą.> 

8. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do zdarzeń powodujących odpowiedzialność 

Funduszu lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

 

Art. 105. 

1. (uchylony). 

2. Zakład ubezpieczeń przekazuje do Funduszu dane, o których mowa w art. 102 ust. 2, w 

czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania danych do Funduszu, 

z wyjątkiem pojazdów rejestrowanych w trybie art. 73 ust. 3 ustawy - Prawo o ruchu 

drogowym. Dane, o których mowa w art. 102 ust. 3 i 4, zakład ubezpieczeń przekazuje 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia: 

1)   zgłoszenia roszczenia - w zakresie danych określonych w art. 102 ust. 3 pkt 1-7 oraz ust. 

4 pkt 1 i 2; 

2)   wypłaty odszkodowania - w zakresie danych określonych w art. 102 ust. 3 pkt 8 oraz ust. 

4 pkt 3. 

[3. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby Funduszu, jest zwolniony 

z obowiązku informacyjnego, określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych.] 

[3a. Dane do Funduszu są przekazywane bezpłatnie oraz bez wiedzy i zgody osoby, której te 

dane dotyczą.] 
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<3a. Dane do Funduszu są przekazywane bezpłatnie.> 

4. Zakłady ubezpieczeń przekazujące dane do Funduszu są obowiązane do aktualizacji tych 

danych w przypadku ich zmiany. 

<4a. Prawo, o którym mowa w art. 16 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, z późn. zm.), w zakresie 

danych osobowych przekazanych do Funduszu, jest wykonywane przez sprostowanie 

tych danych po wniesieniu żądania do zakładu ubezpieczeń.> 

5. (uchylony). 

Art. 122. 

1. [Przedmiotem działalności Biura jest:] 

 <Do zadań Biura należy:> 

1)   wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych ważnych w innych państwach; 

2)   zawieranie z zagranicznymi biurami narodowymi umów o wzajemnym uznawaniu 

dokumentów ubezpieczeniowych oraz o zaspokajaniu roszczeń wynikających z 

międzynarodowego ruchu pojazdów mechanicznych; 

3)   organizowanie likwidacji szkód lub bezpośrednia likwidacja szkód spowodowanych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez posiadaczy pojazdów mechanicznych 

zarejestrowanych za granicą posiadających ważne dokumenty ubezpieczeniowe 

wystawione przez zagraniczne biura narodowe; 

4)   organizowanie likwidacji szkód lub bezpośrednia likwidacja szkód spowodowanych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez posiadaczy pojazdów mechanicznych 

zarejestrowanych w państwach, o których mowa w art. 25 ust. 2; 

5)   określanie zasad i trybu dystrybucji dokumentów ubezpieczeń granicznych, a w 

szczególności ustalanie wzorów tych dokumentów oraz ich ewidencjonowanie; 

6)   pełnienie funkcji, o której mowa w art. 83 ust. 3; 

7)   ustalanie i udostępnianie podmiotom określonym w art. 134 danych, o których mowa w 

art. 133; 

8)   ustalanie i przekazywanie zakładom ubezpieczeń danych, o których mowa w art. 136. 

2. Biuro może powierzać zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, wyłącznie członkom 

Biura. 
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<Art. 136a. 

Biuro przetwarza dane osobowe dotyczące zdrowia w zakresie niezbędnym do realizacji 

zadań, o których mowa w art. 122 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 123 pkt 1 i 2. 

 

Art. 136b. 

Biuro przetwarza dane osobowe dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa 

lub powiązanych środków bezpieczeństwa, w zakresie niezbędnym do: 

1) ustalenia okoliczności zdarzenia oraz rozmiaru szkody, o którym mowa w art. 16 ust. 

3; 

2) rozpatrzenia zgłoszonego żądania odszkodowawczego oraz podjęcia czynności w celu 

ustalenia odpowiedzialności za spowodowanie szkody i wysokości odszkodowania, o 

których mowa w art. 83–83b; 

3) organizowania likwidacji szkód lub bezpośredniej likwidacji szkód, o których mowa 

w art. 122 ust. 1 pkt 3 i 4; 

4) zaspokajania roszczeń, o których mowa w art. 123–125; 

5) realizacji zadań, o których mowa w art. 124 i art. 133–136. 

 

Art. 136c. 

W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 122 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 123 pkt 1 i 2, 

Biuro może podjąć decyzje w indywidualnych przypadkach w oparciu o 

zautomatyzowane przetwarzanie danych, w tym profilowanie. 

 

Art. 136d. 

Biuro przechowuje otrzymane dane przez 21 lat.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 

217)  

<Art. 8b. 

1. Centrum przetwarza dane osobowe: 

1) uczestników obejmujące imię i nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, dane 

adresowe, stan cywilny, wykształcenie, doświadczenie lub kwalifikacje zawodowe, 
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pochodzenie etniczne, stan zdrowia, nałogi, skazania, orzeczenia o ukaraniu, a także 

inne orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, 

2) członków rodziny lub przedstawiciela ustawowego uczestnika obejmujące imię i 

nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, dane adresowe 

 w zakresie niezbędnym do realizacji usług określonych w art. 3 ust. 1. 

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji usług przez 

Centrum wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 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, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, 

następuje przez umieszczenie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia 2016/679, w widocznym miejscu w budynku, w którym realizowane 

są usługi. 

3. O ograniczeniu, o którym mowa w ust. 2, administrator danych informuje osobę, 

której dane dotyczą, najpóźniej przy pierwszej czynności skierowanej do tej osoby. 

4. Zabezpieczenia stosowane przez administratora danych w celu ochrony danych 

osobowych polegają co najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

do zachowania ich w tajemnicy. 

5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przechowuje się przez okres 10 lat, licząc od 

końca roku kalendarzowego, w którym zakończono realizację usług na rzecz osób, 

których dane dotyczą. 

6. Centrum i osoby realizujące usługi określone w art. 3 ust. 1 obowiązane są do 

zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych, które uzyskały przy 

realizacji tych usług.> 

<Art. 18f. 

1. Podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1, przetwarzają dane uczestników klubów 

integracji społecznej, w tym dane obejmujące imię i nazwisko, numer PESEL, datę 

urodzenia, dane adresowe, stan cywilny, wykształcenie, doświadczenie lub 
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kwalifikacje zawodowe, pochodzenie etniczne, stan zdrowia, nałogi, skazania, 

orzeczenia o ukaraniu, a także inne orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym 

lub administracyjnym, imię i nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, dane 

adresowe członków rodziny lub przedstawiciela ustawowego, w zakresie niezbędnym 

do prowadzenia reintegracji zawodowej i społecznej. 

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu reintegracji zawodowej i 

społecznej podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1, wykonują obowiązek, o 

którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, przez umieszczenie 

informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, w 

widocznym miejscu w budynku, w którym prowadzone są działania w ramach 

reintegracji zawodowej i społecznej. 

3. O ograniczeniu, o którym mowa w ust. 2, administrator danych informuje osobę, 

której dane dotyczą, najpóźniej przy pierwszej czynności skierowanej do tej osoby. 

4. Zabezpieczenia stosowane przez administratora danych w celu ochrony danych 

osobowych polegają co najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

do zachowania ich w tajemnicy. 

5. Podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1, obowiązane są do zachowania w tajemnicy 

wszelkich informacji i danych, które uzyskały przy prowadzeniu działań w ramach 

reintegracji zawodowej i społecznej.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2067 i 2245) 

Art. 8. 

1. Rejestr zabytków, zwany dalej "rejestrem", dla zabytków znajdujących się na terenie 

województwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. 

2. Rejestr prowadzi się w formie odrębnych ksiąg dla zabytków: 

1)   nieruchomych; 

2)   ruchomych; 
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3)   archeologicznych. 

<3. Rejestr zawiera dane osobowe obejmujące imię, nazwisko i adres zamieszkania lub 

nazwę i adres siedziby właściciela lub posiadacza zabytku lub użytkownika 

wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy.> 

 

Art. 22. 

1. Generalny Konserwator Zabytków prowadzi krajową ewidencję zabytków w formie zbioru 

kart ewidencyjnych zabytków znajdujących się w wojewódzkich ewidencjach zabytków. 

2. Wojewódzki konserwator zabytków prowadzi wojewódzką ewidencję zabytków w formie 

kart ewidencyjnych zabytków znajdujących się na terenie województwa. 

3. Włączenie karty ewidencyjnej zabytku ruchomego niewpisanego do rejestru do 

wojewódzkiej ewidencji zabytków może nastąpić za zgodą właściciela tego zabytku. 

4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru 

kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. 

5. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: 

1)   zabytki nieruchome wpisane do rejestru; 

2)   inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków; 

3)   inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w 

porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

6. Właściwy dyrektor urzędu morskiego prowadzi ewidencję zabytków znajdujących się na 

polskich obszarach morskich w formie zbioru kart ewidencyjnych. 

<7. Ewidencje, o których mowa w ust. 1, 2, 4 i 6, mogą zawierać dane osobowe 

obejmujące: 

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby właściciela lub 

użytkownika zabytku; 

2) imię, nazwisko i podpis autora karty ewidencyjnej lub adresowej lub imię i nazwisko 

osoby, która wypełniła kartę ewidencyjną; 

3) imię i nazwisko lub nazwę wykonawcy prac konserwatorskich, prac 

restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań archeologicznych przy 

zabytku.> 
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Art. 23. 

1. Generalny Konserwator Zabytków prowadzi, w formie zbioru kart informacyjnych, 

krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z 

prawem. 

2. Wojewódzki konserwator zabytków, organy Policji, Straży Granicznej, Krajowa 

Administracja Skarbowa, prokuratura oraz dyrektorzy muzeów i bibliotek, będących 

instytucjami kultury są obowiązani niezwłocznie przekazywać, w celu ujęcia w wykazie, 

Generalnemu Konserwatorowi Zabytków informacje o zabytku skradzionym lub 

wywiezionym za granicę niezgodnie z prawem. 

<3. Wykaz zawiera dane osobowe obejmujące imię, nazwisko i adres zamieszkania lub 

nazwę i adres siedziby właściciela lub posiadacza zabytku.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 330)  

Art. 58. 

[1. Oficerowie zawodowi, z wyjątkiem oficerów zajmujących stanowiska służbowe sędziów 

sądów wojskowych oraz stanowiska służbowe prokuratorów do spraw wojskowych, oraz 

podoficerowie pełniący zawodową służbę wojskową w organach finansowych i 

logistycznych są zobowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. 

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską 

wspólnością majątkową. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności informacje o 

posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach 

handlowych, o nabytym przez żołnierza zawodowego albo jego małżonka od Skarbu 

Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego lub ich 

związków mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu. Oświadczenie to powinno 

również zawierać dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia 

przez małżonka żołnierza zawodowego funkcji w spółkach handlowych lub spółdzielniach, 

z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej.] 

<1. Oficerowie zawodowi, z wyjątkiem oficerów zajmujących stanowiska służbowe 

sędziów sądów wojskowych oraz stanowiska służbowe prokuratorów do spraw 

wojskowych, oraz podoficerowie pełniący zawodową służbę wojskową w organach 
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finansowych i logistycznych są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie 

majątkowym. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku osobistego oraz 

objętego małżeńską wspólnością majątkową.> 

<1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje, w tym dane osobowe, 

obejmujące: 

1) imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe; 

2)  datę i miejsce urodzenia; 

3)  imiona i nazwiska ojca i matki oraz ich nazwiska rodowe; 

4)  numer PESEL oraz serię i numer dowodu osobistego; 

5) obywatelstwo i płeć; 

6) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej; 

7) miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcje; 

8) posiadane nieruchomości oraz ich adresy; 

9) posiadane zasoby pieniężne; 

10) posiadane akcje lub udziały w spółkach handlowych; 

11) nabyte mienie od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek 

samorządu terytorialnego oraz ich związków lub komunalnej osoby prawnej, które 

podlegało zbyciu w drodze przetargu; 

12) członkostwo, zatrudnienie lub wykonywanie czynności w zarządzie, radzie 

nadzorczej, komisji rewizyjnej spółki handlowej, komisji rewizyjnej spółdzielni lub 

zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą; 

13) prowadzone działalności gospodarcze; 

14) składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł; 

15) zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł; 

16) wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej; 

17) dochody z majątku wspólnego oraz z majątku osobistego; 

18) dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia przez 

małżonka funkcji w spółkach handlowych lub spółdzielniach; 

19) inne przychody i świadczenia.> 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, żołnierz zawodowy składa Ministrowi Obrony 

Narodowej za pośrednictwem Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się co roku do dnia 31 marca, według stanu 

na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 
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4. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, stanowią tajemnicę prawnie 

chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli 

tajności "zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba 

że żołnierz zawodowy, który złożył oświadczenie, wyraził pisemną zgodę na ich 

ujawnienie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister Obrony Narodowej 

może je ujawnić pomimo braku zgody składającego oświadczenie. 

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, przechowuje się przez sześć lat. 

6. Do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio formularz 

określony przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 

publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393), dotyczącymi oświadczenia, o którym mowa w art. 

10 ust. 1 tej ustawy. 

7. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, szczegółowe warunki i tryb 

składania oświadczeń o stanie majątkowym. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1970 oraz z 2018 r. poz. 2245)  

 

<Art. 6a. 

1. W przypadku niecierpiącym zwłoki dyrektor urzędu morskiego albo dyrektor urzędu 

żeglugi śródlądowej, realizując zadania, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2, wykonuje 

obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 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, z późn. 

zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, przez udostępnienie informacji, o 

których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, w Biuletynie Informacji 

Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz w 

widocznym miejscu w siedzibie urzędu. 



- 233 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2. Wystąpienie przez osobę, której dane dotyczą, z żądaniem, o którym mowa w art. 18 

ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie wstrzymuje ani nie ogranicza wykonywania 

przez dyrektora urzędu morskiego albo dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej zadań 

określonych w art. 6 ust. 1 i 2.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2220 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 60 i 303) 

 

Art. 22. 

 1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego jest władzą właściwą oraz 

instytucją łącznikową w zakresie świadczeń rodzinnych w związku z udziałem 

Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi punkt kontaktowy, 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, służący do wymiany danych 

w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia 

Społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych. 

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego [może przetwarzać] 

<przetwarza> dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia punktu 

kontaktowego, o którym mowa w ust. 2, w tym do realizacji praw lub obowiązków 

wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

 

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 

których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i 

opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny. 
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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. 
(24)

 Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 w postaci elektronicznej mogą być 

składane za pomocą: 

1)   systemu, o którym mowa w ust. 6a, po zastosowaniu zapewnionych w systemie sposobów 

potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych; 

2)   
(25)

 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, po opatrzeniu ich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym. 

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

elektronicznego zaświadczenia wymaganego dla potwierdzenia faktów lub stanu 
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prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w postępowaniu w sprawie o świadczenia 

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. 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 2018 r. poz. 1508 i 1693), 

w celu weryfikacji tych wątpliwości. 

4b. 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)    wojewoda upoważnił do załatwiania w jego imieniu spraw dotyczących realizacji 

świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

pracownika urzędu wojewódzkiego. 

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

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

4)   nieponoszenie opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe 

utrzymanie, 
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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 

- 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 
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sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

6a. 
(26)

 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, profilu 

osobistego, innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji 

elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym 

mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania 

oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544), 

adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego 

dla usług świadczonych w tym systemie, danych weryfikowanych za pomocą 

kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na 

identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo innych 

technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie. 

7. 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. 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, 
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g)  stan cywilny, 

h)  obywatelstwo, 

i)  stopień pokrewieństwa z członkami rodziny, 

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 2018 r. poz. 1900), 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 wojewodzie 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 o ochronie danych 

osobowych. Organy właściwe i wojewoda przekazują dane do rejestru centralnego, 

wykorzystując oprogramowanie, o którym mowa w ust. 7.] 

<9. Informacje, o których mowa w ust. 8, są przetwarzane przez ministra właściwego do 

spraw rodziny i wojewodów w celu monitorowania realizacji świadczeń rodzinnych 

oraz w celu umożliwienia organom właściwym i wojewodom weryfikacji prawa do 
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świadczeń rodzinnych oraz przez podmioty wymienione w ust. 10 w celu, w którym 

informacje te zostały im udostępnione. Organy właściwe i wojewodowie 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)    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 2018 r. poz. 554, 650, 

1000, 1544 i 1669), 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)    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, 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. 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] <przetwarza> 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. 

14. 
(27)

 Minister właściwy do spraw rodziny udostępnia ministrowi właściwemu do spraw 

finansów publicznych, na jego żądanie, dane, o których mowa w ust. 8, w celu 

niezbędnym do wykonywania zadań analitycznych. Minister właściwy do spraw finansów 

publicznych dokonuje pseudonimizacji udostępnionych danych. 

 

Art. 29. 

1. Podmiot realizujący zadania w zakresie świadczeń rodzinnych [może gromadzić i 

przetwarzać] <przetwarza>, w zakresie określonym w ustawie, dane osobowe osoby, o 

której mowa w art. 23 ust. 1, oraz członków jej rodziny. 

<1a. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom 

zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu 

polegającym co najmniej na: 
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1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

do zachowania ich w poufności. 

1b. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, zabezpiecza się w sposób odpowiedni do 

zagrożeń i ryzyka wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 1a, w tym w 

szczególności biorąc pod uwagę, czy dane osobowe przetwarzane są w sposób 

zautomatyzowany czy też w inny sposób niż zautomatyzowany, oraz z 

uwzględnieniem zapewnienia kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez 

kogo były przetwarzane. 

1c. Osoby przetwarzające dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do 

zachowania ich w poufności.> 

2. Pracodawcy, właściwe jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej, 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministrowi Sprawiedliwości, podmioty 

wypłacające uposażenie osobom w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, jednostki, 

które zawarły umowę agencyjną lub umowę zlecenia albo umowę o świadczenie usług, 

rolnicze spółdzielnie produkcyjne, właściwe organy finansowe, organy emerytalne lub 

rentowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej "Zakładem", Kasa Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego oraz urzędy administracji rządowej i samorządowej są 

obowiązani wydawać zaświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń 

rodzinnych. Wydawanie zaświadczeń jest wolne od opłat. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 stycznia 2004 r.  ̶  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53) 

 

Art. 8. 

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 

2. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie. 
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2a. Zamawiający może określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogi 

dotyczące zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku 

postępowania. 

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu. 

4. Jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zamawiający 

może nie ujawniać: 

1)   danych osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 

1 lit. b, 

2)   wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 

ust. 1 pkt 1a 

-   w zakresie dostaw lub usług z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją 

wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć 

z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez 

biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z 

gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu 

zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, o ile 

wykonawca, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zastrzegł, że 

dane te nie mogą być udostępniane. 

<5. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 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, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu 

umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI, 

do upływu terminu do ich wniesienia.> 

 

 



- 245 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<Art. 8a. 

1. Zamawiający realizuje obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1–3 rozporządzenia 

2016/679, przez zamieszczenie wymaganych informacji w ogłoszeniu o zamówieniu, 

ogłoszeniu o konkursie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminie 

konkursu lub przy pierwszej czynności skierowanej do wykonawcy. 

2. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

3. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, 

nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

ustawą. 

4. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

5. Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w ust. 2 i 4 oraz art. 97 

ust. 1a, na stronie internetowej prowadzonego postępowania lub konkursu, w 

ogłoszeniu o zamówieniu, ogłoszeniu o konkursie, specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, regulaminie konkursu lub w inny sposób dostępny dla osoby, której 

dane dotyczą. 

6. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed 

ich bezprawnym rozpowszechnianiem. 

7. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 

2016/679, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne 

upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane 

do zachowania ich w poufności.> 

Art. 11. 

 1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie: 
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1)   zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu 

internetowego Urzędu Zamówień Publicznych; 

2)   publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli są przekazywane 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. Zamawiający może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, którego 

zamieszczenie w Biuletynie ze względu na wartość zamówienia albo konkursu nie jest 

obowiązkowe. 

6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzory ogłoszeń 

zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, mając na względzie rodzaje 

ogłoszeń oraz wartość zamówienia albo konkursu. 

<6a. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w 

Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 

rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do 

zamawiającego. 

6b. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zapewnia techniczne utrzymanie systemu 

teleinformatycznego, przy użyciu którego udostępniany jest Biuletyn Zamówień 

Publicznych, oraz określa okres przechowywania danych osobowych zamieszczanych 

w Biuletynie Zamówień Publicznych.> 

7. Zamawiający przygotowuje ogłoszenia zgodnie z wzorami standardowych formularzy, 

określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 

listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w 

dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 

842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1), jeżeli wartość zamówienia jest równa 

lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 8. 

7a. Ogłoszenia przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zgodnie z formatem i 

procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń wskazanymi na stronie internetowej, o 

której mowa w ust. 3 załącznika VIII do dyrektywy 2014/24/UE i ust. 3 załącznika IX do 

dyrektywy 2014/25/UE, zwanej dalej "stroną internetową określoną w dyrektywach". 
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7b. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu 

internetowego Urzędu. 

7c. Zamawiający może dodatkowo zamieścić ogłoszenie w inny sposób niż określony w ust. 

1, w szczególności w prasie o zasięgu ogólnopolskim. 

7d. Zamieszczenie ogłoszeń w sposób, określony w ust. 5, w zakresie ogłoszeń podlegających 

obowiązkowi publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, oraz ogłoszeń, o 

których mowa w ust. 7c, nie może nastąpić przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej albo upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez 

Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 

7e. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 7d, nie mogą zawierać innych informacji niż 

informacje zawarte w ogłoszeniach przekazanych Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

W ogłoszeniach tych należy wskazać datę przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji 

Unii Europejskiej. 

8. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, kwoty wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 

ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, mając na względzie obowiązujące w tym 

zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej. 

 

Art. 96. 

 1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza 

protokół, zawierający co najmniej: 

1)   opis przedmiotu zamówienia; 

2)   informację o trybie udzielenia zamówienia; 

3)   (uchylony); 

4)   (uchylony); 

5)   imię i nazwisko albo nazwę wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, oraz powody wyboru jego oferty, a także, jeśli jest to wiadome, 

wskazanie części zamówienia lub umowy ramowej, którą ten wykonawca zamierza zlecić 

do wykonania osobom trzecim, i jeśli jest to wiadome w danym momencie - imiona i 

nazwiska albo nazwy ewentualnych podwykonawców; 

6)   nazwę i adres zamawiającego, przedmiot i wartość umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów; 
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7)   w stosownych przypadkach, wyniki badania podstaw wykluczenia, oceny spełniania 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w tym: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu, wykazali 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz powody wyboru 

tych wykonawców, 

b)  imię i nazwisko albo nazwę wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu, nie wykazali 

spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz powody ich 

niezaproszenia do udziału w postępowaniu; 

8)   powody odrzucenia ofert; 

9)   w przypadku negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez 

ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki wskazanie okoliczności uzasadniających 

zastosowanie wybranego trybu; 

10)  powody, z których zamawiający postanowił nie udzielać zamówienia, nie zawierać 

umowy ramowej albo nie ustanawiać dynamicznego systemu zakupów; 

11)  powody niedokonania podziału zamówienia na części; 

12)  powody odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej do 

składania ofert; 

13)  w przypadku gdy wykonawca lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy 

pozostają z zamawiającym lub osobami uprawnionymi do reprezentowania 

zamawiającego w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 1-4, informację na temat tych 

relacji i podjęte w związku z tym środki; 

14)  informacje dotyczące osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem 

postępowania o udzielenie zamówienia oraz osób wykonujących czynności w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia pozostających w relacjach określonych w art. 17 

ust. 1 pkt 1-4 i złożenia przez nie oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2. 

1a. Protokołu nie sporządza się w przypadku zamówień udzielanych na podstawie umów 

ramowych zawartych z jednym wykonawcą lub z kilkoma wykonawcami zgodnie z 

warunkami umowy, bez ponownego poddania zamówienia procedurze konkurencyjnej. 

1b. W przypadku gdy zamawiający opublikował ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które 

zawiera wszystkie informacje, o których mowa w ust. 1, zamawiający może w protokole 

powołać się na to ogłoszenie. 

2. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 

3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i 
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wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do 

protokołu. 

2a. Jeżeli przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny, informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o podmiotach, które 

uczestniczyły w dialogu technicznym, oraz o wpływie dialogu technicznego na opis 

przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia lub warunki 

umowy stanowi element protokołu. 

3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że 

oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do 

składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia 

poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

<3a. Zasada jawności, o której mowa w ust. 3, ma zastosowanie do wszystkich danych 

osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 

2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 8 ust. 3–5, stosuje 

się odpowiednio. 

3b. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy 

wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, 

spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i 

załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w 

protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.> 

4. (uchylony). 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wzór protokołu oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole, mając na 

względzie wartość zamówienia, tryb postępowania o udzielenie zamówienia, a także 

mając na celu zapewnienie możliwości zgłaszania uwag do treści protokołu przez osoby 

wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 

zamówienia; 

2)   sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami, mając 

na względzie zapewnienie jawności postępowania o udzielenie zamówienia. 
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Art. 97. 

1. Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego 

nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje 

umowę przez cały czas trwania umowy. 

<1a. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

1b. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników.> 

2. Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 

złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy 

komputerowe oraz inne podobne materiały. 

 

<Art. 143e. 

1. W przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 3a, umowa zawiera postanowienia 

dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia 

wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a. 

2. W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w 

zakresie realizacji zamówienia umowa przewiduje możliwość żądania przez 

zamawiającego w szczególności: 

1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

3) innych dokumentów 
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 zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 

oraz zakres obowiązków pracownika.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z 

późn. zm.) 

Art. 23. 

1. Do zadań ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego należy: 

1)   tworzenie koncepcji i określanie kierunków rozwoju w obszarze pomocy społecznej; 

2)   zlecanie i finansowanie badań, ekspertyz i analiz w obszarze pomocy społecznej; 

3)   monitorowanie standardów, o których mowa w art. 22 pkt 8; 

4)   analiza skuteczności pomocy społecznej; 

5)   inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania, a także szkolenie kadr; 

6)   nadzór merytoryczny nad szkoleniem w zakresie organizacji pomocy społecznej i 

specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny oraz nad szkoleniem dla superwizorów 

pracy socjalnej; 

7)   opracowywanie i finansowanie programów osłonowych; 

7a)  finansowe wspieranie programów w określonym przez ministra obszarze pomocy 

społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty 

uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1; 

8)   (uchylony); 

9)   określanie zadań administracji publicznej w zakresie utrzymania i rozwoju systemu 

informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w województwach, 

przekazywanie środków na współfinansowanie oraz sprawowanie nadzoru nad 

funkcjonowaniem tego systemu; 

10)  współdziałanie z organizacjami pozarządowymi. 

1a. Do wyboru programów, o których mowa w ust. 1 pkt 7a, stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365). 
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1b. Minister może dokonywać kontroli i oceny realizacji programów, które wspiera 

finansowo. 

2. (uchylony). 

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

właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   opis systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 17, art. 19 pkt 

17, art. 21 pkt 7 i art. 22 pkt 12, stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy 

społecznej, 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 oraz z 2018 r. poz. 1000), 

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

3)   sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem 

systemu 

- mając na uwadze zapewnienie jednorodności zakresu i rodzaju danych, która umożliwi ich 

scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie zgodności z minimalnymi wymaganiami i 

sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

4. W przypadku gdy realizacja zadań określonych w ustawie jest związana z przekazywaniem 

informacji za pomocą systemu teleinformatycznego, minister właściwy do spraw 

zabezpieczenia społecznego nieodpłatnie udostępni podmiotom obowiązanym do 

przekazywania informacji na podstawie niniejszej ustawy oprogramowanie, które jest 

zgodne z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego w przepisach wydanych na podstawie ust. 3. 

[4a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może utworzyć rejestr centralny 

obejmujący dane dotyczące jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, a także dane 

dotyczące osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej lub 

korzystających z tych świadczeń oraz form udzielonej pomocy społecznej, gromadzone 

przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej na podstawie przepisów ustawy, oraz 

może przetwarzać te dane na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych 
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osobowych w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1. Jednostki organizacyjne 

pomocy społecznej przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując 

oprogramowanie, o którym mowa w ust. 4.] 

<4a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi i rozwija rejestr 

centralny obejmujący dane dotyczące jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 

a także dane dotyczące osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy 

społecznej lub korzystających z tych świadczeń oraz form udzielonej pomocy 

społecznej, gromadzone przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej na 

podstawie przepisów ustawy, oraz przetwarza te dane w celu realizacji zadań, o 

których mowa w ust. 1. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej przekazują dane 

do rejestru centralnego, wykorzystując oprogramowanie, o którym mowa w ust. 4.> 

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, realizując zadania określone w 

ustawie związane z przekazywaniem informacji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, uwzględnia zasadę równego traktowania wszystkich powszechnie 

użytkowanych w kraju systemów operacyjnych oraz uwzględnia potrzebę umożliwienia 

wszystkim podmiotom obowiązanym do przechowywania informacji w formie 

dokumentu elektronicznego, stosowania oprogramowania dostosowanego do używanych 

systemów informatycznych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów 

licencyjnych. 

Art. 25. 

1. Organy administracji rządowej i samorządowej, zwane dalej "organami", mogą zlecać 

realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub 

dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym, o których 

mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym 

działalność w zakresie pomocy społecznej, zwanych dalej "podmiotami uprawnionymi". 

2. Zlecanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej nie może obejmować: 

1)   ustalania uprawnień do świadczeń, w tym przeprowadzania rodzinnych wywiadów 

środowiskowych; 

2)   opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; 

3)   wypłaty świadczeń pieniężnych. 

3. (uchylony). 
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4. Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej odbywa się po uprzednim 

przeprowadzeniu konkursu ofert. 

5. Do zlecania zadań, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

6. 
(7)

 Zlecenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, o którym mowa w ust. 1, nie 

wyłącza możliwości zawierania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1834 oraz z 2018 r. poz. 1693), których przedmiotem jest budowa, remont, 

utrzymanie lub wyposażenie domów pomocy społecznej. Do średniego miesięcznego 

kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej nie wlicza się wynagrodzenia partnera 

prywatnego za budowę, remont, utrzymanie i wyposażenie domu pomocy społecznej. 

<7. Podmioty uprawnione, którym zlecono realizację zadania z zakresu pomocy 

społecznej, a w przypadku wykonywania zleconego zadania poprzez jednostki 

organizacyjne pomocy społecznej – te jednostki, są administratorami danych 

osobowych przetwarzanych w celu udzielania świadczeń z pomocy społecznej przez 

te podmioty i jednostki.> 

Art. 100. 

1. W postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się przede 

wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną ich dóbr 

osobistych. W szczególności nie należy podawać do wiadomości publicznej nazwisk osób 

korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju i zakresu przyznanego świadczenia. 

[2. W zakresie niezbędnym do przyznawania i udzielania świadczeń z pomocy społecznej 

można przetwarzać dane osób ubiegających się i korzystających z tych świadczeń 

dotyczące: pochodzenia etnicznego, stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, 

a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.] 

<2. Podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie pomocy społecznej określone w 

ustawie przetwarzają dane osobowe osób, do których stosuje się ustawę, oraz 

członków ich rodzin w zakresie i celu niezbędnych do realizacji zadań wynikających 

z ustawy.> 

<3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu udzielenia świadczeń, o 

których mowa w art. 106 ust. 2, oraz w celu świadczenia usług w ośrodkach 

wsparcia, rodzinnych domach pomocy, mieszkaniach chronionych i domach pomocy 

społecznej, wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
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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, z późn. zm.), następuje przez zamieszczenie informacji, o których 

mowa w art. 13 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia, w widocznym miejscu w budynku, w 

którym udzielane są świadczenia lub świadczone usługi. 

4. Administrator danych informuje o ograniczeniu, o którym mowa w ust. 3, najpóźniej 

przy pierwszej czynności skierowanej do osoby, której dane dotyczą. 

5. Jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 110 ust. 1, art. 111, art. 112 ust. 1, 2 i 

8 oraz art. 113 ust. 1 i 3, realizujące zadania w zakresie pomocy społecznej określone 

w ustawie są administratorami danych osobowych przetwarzanych w celu 

przyznawania i udzielania świadczeń z pomocy społecznej. 

6. Zabezpieczenia stosowane przez administratora danych w celu ochrony danych 

osobowych polegają co najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

do zachowania ich w tajemnicy. 

7. Podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie pomocy społecznej określone w 

niniejszej ustawie obowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i 

danych, które uzyskały przy wykonywaniu tych zadań.> 

 

<Art. 134m. 

1. Organizacje partnerskie oraz Krajowy Ośrodek przetwarzają dane osobowe osób 

korzystających z pomocy określonej w Programie Operacyjnym obejmujące: 

1) imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w 

podziale na płeć, wiek i przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego; 

2) dochód osoby lub rodziny; 

3) powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7. 

2. Wypełnienie obowiązków informacyjnych określonych w przepisach o ochronie 

danych osobowych, w toku udzielania pomocy określonej w Programie 
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Operacyjnym, następuje przez udostępnienie informacji o przetwarzaniu danych 

osobowych: 

1) w przypadku organizacji partnerskich – w widocznym miejscu w budynku, w 

którym udzielana jest pomoc; 

2) w przypadku Krajowego Ośrodka – w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Krajowego Ośrodka lub na jego stronie internetowej. 

3. Zabezpieczenia stosowane przez administratora danych w celu ochrony danych 

osobowych polegają co najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

do zachowania ich w tajemnicy. 

4. Podmioty i osoby realizujące zadania określone w Programie Operacyjnym 

obowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych, które 

uzyskały przy realizacji zadań.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

266) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: 

 

<Art. 3a. 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 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, z późn. 

zm.), przez osobę, której dane są przetwarzane w związku z realizacją przez 

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wojewódzkich inspektorów 

nadzoru budowlanego zadań w zakresie: 

1) gromadzenia informacji o wynikach zleconych badań próbek wyrobów 

budowlanych, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych 
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wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym, wydanych 

postanowieniach, decyzjach i opiniach, 

2) prowadzenia krajowego wykazu zakwestionowanych wyrobów budowlanych, o 

którym mowa w art. 15 

 nie wpływa na realizację zadań w tym zakresie.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) 

 

Art. 4. 

 1. Minister właściwy do spraw pracy realizuje zadania na rzecz rynku pracy przez: 

1)   przygotowywanie i koordynację realizacji Krajowego Planu Działań; 

2)   koordynację publicznych służb zatrudnienia, w szczególności przez: 

a)  realizowanie zadań wynikających z funkcji dysponenta Funduszu Pracy, 

b)  
(7)

 określanie instrumentów stymulujących rozwój kształcenia ustawicznego rozumianego 

jako kształcenie w szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia, szkołach 

policealnych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie lub doskonalenie wiedzy ogólnej, 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do bezrobotnych, poszukujących 

pracy, pracowników i pracodawców, 

c)  tworzenie, rekomendowanie i upowszechnianie narzędzi, metod i zasobów informacyjnych 

na potrzeby poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń, 

przygotowania zawodowego dorosłych lub innych form pomocy określonej w ustawie, 

d)  realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między 

państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w szczególności działań 

wynikających z udziału w sieci EURES, w tym koordynowanie sieci EURES na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej poprzez udzielanie akredytacji do prowadzenia pośrednictwa 

pracy sieci EURES, zwanej dalej "akredytacją", przygotowanie, zatwierdzanie, 

monitorowanie i ocenę realizacji planów działań sieci EURES oraz sprawozdań z ich 

realizacji, a także koordynowanie partnerstw transgranicznych EURES na terenie 

działania tych partnerstw, 
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e)  reprezentowanie publicznych służb zatrudnienia wobec publicznych służb zatrudnienia 

innych państw, 

f)  realizowanie postanowień i koordynowanie działań wynikających z umów 

międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi w 

zakresie przepływu pracowników, 

g)  upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie zlecania działań aktywizacyjnych, o których 

mowa w art. 66d; 

3)   (uchylony); 

4)   zapewnianie jednolitości stosowania prawa, w szczególności przez udzielanie wyjaśnień 

dotyczących stosowania przepisów ustawy; 

5)   sporządzanie i przedkładanie Radzie Ministrów, okresowych sprawozdań z realizacji 

Krajowego Planu Działań; 

6)   planowanie i realizowanie we współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju 

regionalnego zadań w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania 

bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, 

realizowanych przez instytucje rynku pracy wynikających z programów operacyjnych 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie 

należącym do kompetencji ministra właściwego do spraw pracy; 

7)   dążenie do uzyskania wysokiego poziomu i rozwoju zasobów ludzkich, w szczególności 

przez: 

a)  prowadzenie badań i analiz rynku pracy oraz upowszechnianie ich wyników, w tym 

prowadzenie corocznej analizy dotyczącej oceny funkcjonowania urzędów pracy w celu 

poprawy efektywności ich działania, 

b)  ustalanie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, 

c)  koordynowanie opracowywania i rekomendowanie standardów kwalifikacji zawodowych 

dla zawodów występujących w klasyfikacji zawodów i specjalności, 

d)  koordynowanie opracowywania i rekomendowanie modułowych programów szkoleń 

zawodowych dla potrzeb rynku pracy, 

e)  prowadzenie i udostępnianie internetowych baz danych z zakresu rynku pracy, w 

szczególności dotyczących ofert pracy, instytucji szkoleniowych, klasyfikacji zawodów i 

specjalności, standardów kwalifikacji zawodowych, modułowych programów szkolenia 

zawodowego, 

f)  inicjowanie, realizowanie i koordynowanie projektów pilotażowych, 
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g)  upowszechnianie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie 

oraz pomocy świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia, 

h)  realizację zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, o którym mowa w 

art. 69a ust. 1, zwanym dalej "KFS", w szczególności ustalanie, w porozumieniu z Radą 

Rynku Pracy, priorytetów, wzoru podziału środków KFS i planu ich wydatkowania, 

i)  podejmowanie decyzji w sprawie priorytetów wydatkowania środków z rezerwy KFS lub o 

przeznaczeniu rezerwy KFS, w przypadku gdy Rada Rynku Pracy nie ustali tych 

priorytetów lub nie zdecyduje o przeznaczeniu rezerwy KFS w terminie do dnia 30 

czerwca danego roku; 

7a)  monitorowanie, analizę i wspieranie równego traktowania osób, o których mowa w art. 1 

ust. 3 pkt 2 lit. a i b, korzystających z prawa do swobodnego przepływu pracowników, 

oraz członków ich rodzin w zakresie, o którym mowa w art. 1-10 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 

swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii (Dz. Urz. UE L 141 z 27.05.2011, 

str. 1), w szczególności przez: 

a)  zlecanie niezależnych sondaży i analiz oraz publikowanie niezależnych sprawozdań i 

zaleceń na temat nieuzasadnionych ograniczeń i przeszkód w zakresie prawa do 

swobodnego przepływu pracowników i ich dyskryminacji, 

b)  inicjowanie i monitorowanie działań mających na celu przeciwdziałanie nieuzasadnionym 

ograniczeniom i przeszkodom w zakresie prawa do swobodnego przepływu pracowników 

oraz ich dyskryminacji, 

c)  publikowanie informacji o przepisach dotyczących swobodnego przepływu pracowników i 

ich stosowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

d)  pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla odpowiadających mu punktów kontaktowych 

w innych państwach członkowskich w celu współpracy i wymiany informacji w sprawach 

swobodnego przepływu pracowników; 

8)   
(8)

 wprowadzanie i rozwijanie w publicznych służbach zatrudnienia systemów 

teleinformatycznych zapewniających spójny system obsługi rynku pracy, w tym systemu 

teleinformatycznego umożliwiającego wnoszenie wniosków w postaci elektronicznej do 

publicznych służb zatrudnienia, oraz prowadzenie i udostępnianie internetowej bazy ofert 

pracy. 

1
1
. Minister właściwy do spraw pracy publikuje corocznie na stronie internetowej urzędu 

obsługującego ministra: 
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1)   katalog podstawowych form aktywizacji zawodowej, rozumianych jako usługi i 

instrumenty rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy, dla których w danym 

roku będą określone wskaźniki, o których mowa w pkt 2 lit. b i c; 

2)   informację, uzyskaną na podstawie badań statystycznych prowadzonych wspólnie przez 

ministra właściwego do spraw pracy i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie 

z przepisami o statystyce publicznej, o: 

a)  wydatkach Funduszu Pracy poniesionych na finansowanie przez samorządy powiatowe 

podstawowych form aktywizacji zawodowej, 

b)  wskaźnikach efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, 

rozumianej jako udział procentowy liczby osób, które w trakcie lub po zakończeniu 

udziału w podstawowych formach aktywizacji zawodowej zostały wykazane jako 

zatrudnione, w stosunku do liczby osób, które zakończyły udział w podstawowych 

formach aktywizacji zawodowej, 

c)  wskaźnikach efektywności kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, 

rozumianej jako stosunek kwoty wydatków Funduszu Pracy poniesionych przez 

samorządy powiatowe na finansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej do 

liczby osób, które w trakcie lub po zakończeniu udziału w podstawowych formach 

aktywizacji zawodowej zostały wykazane jako zatrudnione; 

3)   inne opracowania przedstawiające efekty działań urzędów pracy w aktualnej sytuacji na 

rynku pracy. 

1a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego realizuje zadania z zakresu 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 

pkt 2 lit. a-c, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w szczególności przez: 

1)   pełnienie funkcji instytucji łącznikowej; 

2)   prowadzenie punktu kontaktowego, 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.), 

służącego do wymiany danych w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji 

dotyczących Zabezpieczenia Społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych. 

1b. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może przetwarzać dane 

osobowe, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia punktu kontaktowego, o którym mowa 
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w ust. 1a pkt 2, w tym do realizacji praw lub obowiązków wynikających z przepisów o 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

2. Minister właściwy do spraw pracy, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób postępowania w zakresie ogłaszania opisu minimalnych wymagań dla systemu 

teleinformatycznego lub oprogramowania stosowanego w publicznych służbach 

zatrudnienia zawierającego strukturę, wymaganą minimalną funkcjonalność, wymagania 

standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju 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 oraz z 2018 r. poz. 1000), 

2)   sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem 

minimalnych wymagań oraz ogłaszania terminu dostosowania oprogramowania, 

3)   sposób postępowania w zakresie ogłaszania opisu wymagań określających minimalny 

zakres informacji o rynku pracy udostępnianej przez publiczne służby zatrudnienia oraz 

standardów obowiązujących w zakresie prezentacji tej informacji na stronach 

internetowych publicznych służb zatrudnienia 

- mając na uwadze zapewnienie spójności systemów teleinformatycznych stosowanych w 

publicznych służbach zatrudnienia, w szczególności w zakresie jednorodności zakresu i 

rodzaju danych, która umożliwi ich scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie 

zgodności z minimalnymi wymaganiami i sposobem stwierdzania zgodności 

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

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

3. Publiczne służby zatrudnienia używają oprogramowania, które jest zgodne z wymaganiami 

określonymi przez ministra właściwego do spraw pracy w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 2. 

[4. Minister właściwy do spraw pracy może tworzyć rejestry centralne zawierające dane 

dotyczące rynku pracy, instytucji rynku pracy, projektów, udzielonej pomocy i świadczeń, 

a także dane dotyczące poszukujących pracy, bezrobotnych, pracodawców i ofert pracy, 

gromadzone przez publiczne służby zatrudnienia na podstawie przepisów ustawy, oraz 
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może przetwarzać te dane na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych 

osobowych.] 

<4a. Minister właściwy do spraw pracy prowadzi w systemie teleinformatycznym 

centralny rejestr danych osobowych osób fizycznych ubiegających się o pomoc 

określoną w ustawie lub korzystających z tej pomocy oraz innych osób, zwany dalej 

„rejestrem centralnym”. 

4b. Minister właściwy do spraw pracy przetwarza w rejestrze centralnym dane osobowe 

osób fizycznych w celu realizacji przez publiczne służby zatrudnienia zadań 

ustawowych, w tym weryfikacji uprawnień i danych, rejestracji i ustalania statusu, 

zapewnienia pomocy określonej w ustawie, wydawania decyzji w zakresie statusu i 

świadczeń, prowadzenia postępowań kontrolnych, realizacji obowiązków 

sprawozdawczych i obowiązków w zakresie statystyki publicznej oraz określania 

planów dalszych działań.> 

[5. Publiczne służby zatrudnienia przekazują dane do rejestrów centralnych utworzonych na 

podstawie ust. 4 oraz mogą z nich korzystać w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

określonych w ustawie, wykorzystując oprogramowanie, o którym mowa w ust. 3, lub 

narzędzia określone w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. c.] 

<5a. W rejestrze centralnym minister właściwy do spraw pracy przetwarza dane 

osobowe: 

1) bezrobotnych korzystających z pomocy określonej w ustawie udzielanej przez 

publiczne służby zatrudnienia lub podmioty realizujące pomoc w imieniu 

publicznych służb zatrudnienia, w tym pozyskane od agencji zatrudnienia w ramach 

realizacji działań, o których mowa w art. 66d; 

2) poszukujących pracy korzystających z pomocy określonej w ustawie udzielanej 

przez publiczne służby zatrudnienia lub podmioty realizujące pomoc w imieniu 

publicznych służb zatrudnienia; 

3) osób niezarejestrowanych korzystających z pomocy określonej w ustawie udzielanej 

przez publiczne służby zatrudnienia lub podmioty realizujące pomoc w imieniu 

publicznych służb zatrudnienia; 

4) cudzoziemców zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) poręczycieli pomocy określonej w ustawie; 
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6) przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212); 

7) innych podmiotów korzystających z pomocy określonej w ustawie; 

8) zamierzających powierzyć lub powierzających wykonywanie pracy; 

9)  będących podmiotami powierzającymi wykonywanie pracy cudzoziemcowi; 

10) osób ubezpieczonych; 

11) płatników składek; 

12)  pracowników publicznych służb zatrudnienia; 

13) pracowników Ochotniczych Hufców Pracy, korzystających z systemów 

informatycznych i narzędzi udostępnianych przez ministra właściwego do spraw 

pracy. 

5b. W rejestrze centralnym są przetwarzane następujące kategorie danych osobowych 

bezrobotnych: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2) obywatelstwo albo obywatelstwa; 

3) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj, seria i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 

4) imiona rodziców; 

5) data i miejsce urodzenia; 

6) nazwisko rodowe; 

7) płeć; 

8) stan cywilny; 

9) informacje o sytuacji rodzinnej obejmujące: 

a) dane osobowe małżonka: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku 

jego braku – rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz 

informacja o jego pozostawaniu albo niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych i 

poszukujących pracy, 

b) dane osobowe dzieci pozostających na utrzymaniu: imię (imiona) i nazwisko, numer 

PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj, seria i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia, 

c) w przypadku opiekuna osób niepełnosprawnych opiekującego się osobą 

niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub dzieckiem z 

orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 
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długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 

możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co 

dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – dane 

osobowe każdej osoby niepełnosprawnej lub każdego dziecka: imię (imiona) i 

nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj, seria i numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

d) dane osobowe osoby lub osób zależnych obejmujące dla każdej osoby: imię (imiona) i 

nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj, seria i numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

10) adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji; 

11) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu lub inne dane kontaktowe, o ile je 

posiadają; 

12) informacje dotyczące wykształcenia, zainteresowania podjęciem szkolenia i pracy; 

13) informacje dotyczące rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz przeciwskazań do 

wykonywania zawodu, jeżeli ich dotyczą; 

14) informacje o byciu dłużnikiem alimentacyjnym w rozumieniu przepisów o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów, jeżeli ich dotyczą; 

15) dane dotyczące doświadczenia zawodowego; 

16) informacje niezbędne do ustalenia statusu lub udzielenia pomocy określonej w 

ustawie; 

17) informacje dotyczące: 

a) oddalenia od rynku pracy – oznaczającego informacje o umiejętnościach, czasie 

pozostawania bez pracy, miejscu zamieszkania pod względem oddalenia od 

potencjalnych miejsc pracy i dostępności do nowoczesnych form komunikowania się 

z powiatowym urzędem pracy i pracodawcami oraz 

b) gotowości do podjęcia pracy – oznaczającej informacje o zaangażowaniu w 

samodzielne poszukiwanie pracy, gotowości do dostosowania się do wymagań rynku 

pracy, dyspozycyjności, powodach skłaniających do podjęcia pracy, powodach 

rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, dotychczasowej oraz aktualnej gotowości 

do współpracy z powiatowym urzędem pracy, innymi instytucjami rynku pracy lub 

pracodawcami; 

18) informacje o pomocy udzielonej na podstawie ustawy, jej przyjęciu albo odmowie jej 

przyjęcia; 
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19) informacje o pomocy udzielonej przez: 

a) jednostki organizacyjne pomocy społecznej w zakresie określonym w przepisach o 

pomocy społecznej, przekazywane przez ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego, 

b) jednostki obsługujące świadczenia rodzinne w zakresie określonym w przepisach o 

świadczeniach rodzinnych, przekazywane przez ministra właściwego do spraw 

rodziny, 

c) ośrodki pomocy społecznej w związku z realizacją działań, o których mowa w art. 50 

ust. 2 pkt 2, 

d) agencje zatrudnienia w związku z realizacją działań, o których mowa w art. 61b i 

art. 66n, 

e) podmioty realizujące działania z zakresu reintegracji społecznej w ramach 

Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, 

f) podmioty realizujące programy specjalne, o których mowa w art. 66a; 

20) informacje o gotowości do wyrażenia zgody albo jej braku na: 

a) udział w badaniach rynku pracy prowadzonych przez publiczne służby zatrudnienia, 

organy administracji rządowej, samorządowej lub na ich zlecenie, 

b) przetwarzanie danych osobowych wraz z ich zakresem na podstawie przepisów Unii 

Europejskiej o sieci EURES; 

21) informacje przekazywane przez Państwową Inspekcję Pracy w zakresie określonym 

w przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy. 

5c. W rejestrze centralnym są przetwarzane, w przypadku: 

1) poszukujących pracy – kategorie danych, o których mowa w ust. 5b pkt 1–13, 15, 16 i 

18–20; 

2) osób niezarejestrowanych korzystających z pomocy określonej w ustawie – kategorie 

danych, o których mowa w ust. 5b pkt 1–11, 16, 18 i 20, a w przypadku osób 

biorących udział w kształceniu ustawicznym finansowanym ze środków KFS – 

kategorie danych, o których mowa w ust. 5b pkt 1–11, 15, 16, 18 i pkt 20 lit. a; 

3) poręczycieli pomocy określonej w ustawie – kategorie danych, o których mowa w ust. 

5b pkt 1, 3 i 10; 

4) cudzoziemców, zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – dane, o których mowa w art. 90c ust. 8 i 9; 
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5) przedsiębiorców – kategorie danych, o których mowa w ust. 5b pkt 1–11, 16, 18 i pkt 

20 lit. a, oraz: 

a) numer identyfikacji podatkowej NIP, 

b) numer identyfikacyjny REGON, 

c) adres prowadzenia działalności gospodarczej, 

d) numer faksu i adres strony internetowej, o ile je posiadają, 

e) informacje określone w art. 18e ust. 1 i art. 18g, w przypadku gdy przedsiębiorca jest 

agencją zatrudnienia, 

f) informacje dotyczące prowadzonej działalności szkoleniowej, w przypadku gdy 

przedsiębiorca jest instytucją szkoleniową w rozumieniu ustawy, 

g) powiadomienia okręgowego inspektora pracy o stwierdzonych przypadkach 

naruszenia przepisów ustawy, w tym warunków prowadzenia agencji zatrudnienia, 

h) dane określone w art. 50 ust. 14a–16 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i …), 

i) informacje o pomocy udzielanej przez publiczne służby zatrudnienia, 

j) dane dotyczące doświadczenia zawodowego, w przypadku przedsiębiorców 

biorących udział w kształceniu ustawicznym finansowanym ze środków KFS; 

6) innych podmiotów korzystających z pomocy określonej w ustawie – kategorie 

danych, o których mowa w ust. 5b pkt 1–11, 16, 18 i pkt 20 lit. a, oraz: 

a) numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile go posiadają, 

b) numer identyfikacyjny REGON, o ile go posiadają, 

c) adres prowadzenia działalności, 

d) numer faksu i adres strony internetowej, o ile je posiadają, 

e) powiadomienia okręgowego inspektora pracy o stwierdzonych przypadkach 

naruszenia przepisów ustawy, w tym warunków prowadzenia agencji zatrudnienia, 

f) dane określone w art. 50 ust. 14a–16 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych, 

g) informacje o pomocy udzielanej przez publiczne służby zatrudnienia, 

h) dane dotyczące doświadczenia zawodowego, w przypadku osób biorących udział w 

kształceniu ustawicznym finansowanym ze środków KFS; 

7) osób fizycznych powierzających lub zamierzających powierzyć wykonywanie pracy – 

kategorie danych, o których mowa w ust. 5b pkt 1–11, 16 i pkt 20 lit. a, oraz: 

a) numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile go posiadają, 
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b) numer identyfikacyjny REGON, o ile go posiadają, 

c) numer faksu i adres strony internetowej, o ile je posiadają, 

d) powiadomienia okręgowego inspektora pracy o stwierdzonych przypadkach 

naruszenia przepisów ustawy, w tym warunków prowadzenia agencji zatrudnienia, 

e) dane określone w art. 50 ust. 14a–16 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych, 

f) informacje o pomocy udzielanej przez publiczne służby zatrudnienia; 

8) osób fizycznych będących podmiotami powierzającymi wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi – dane, o których mowa w art. 90c ust. 7; 

9) osób ubezpieczonych – dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego oraz osób 

ubezpieczonych, przekazywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z 

przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie określonym w tych 

przepisach; 

10) płatników składek – dane zgromadzone na koncie płatnika składek, przekazywane 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń 

społecznych w zakresie określonym w tych przepisach; 

11) pracowników publicznych służb zatrudnienia – kategorie danych, o których mowa w 

ust. 5b pkt 1, oraz: 

a) miejsce pracy i dane teleadresowe wykorzystywane do użytku służbowego, 

b) nazwa i opis zajmowanego stanowiska, 

c) ukończone szkolenia, a w przypadku szkoleń inicjowanych przez pracodawcę lub 

finansowanych albo współfinansowanych ze środków Funduszu Pracy, także koszt 

szkolenia oraz źródło finansowania, 

d) login, informacje o haśle, informacje o aktywności konta pracownika i nadane 

uprawnienia do systemów teleinformatycznych, jeżeli ich dotyczą; 

12) pracowników Ochotniczych Hufców Pracy korzystających z systemów 

informatycznych i narzędzi udostępnianych przez ministra właściwego do spraw 

pracy – kategorie danych, o których mowa w ust. 5b pkt 1, oraz: 

a) miejsce pracy i dane teleadresowe wykorzystywane do użytku służbowego, 

b) nazwa i opis zajmowanego stanowiska, 

c) ukończone szkolenia z zakresu korzystania z systemów informatycznych i narzędzi 

udostępnianych przez ministra właściwego do spraw pracy, 
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d) login, informacje o haśle, informacje o aktywności konta pracownika i nadane 

uprawnienia do systemów teleinformatycznych, jeżeli ich dotyczą. 

5d. Dane osobowe przetwarzane przez publiczne służby zatrudnienia w rejestrze 

centralnym podlegają zabezpieczeniom polegającym co najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

do zachowania ich w poufności. 

5e. Dane osobowe, o których mowa w ust. 5a, są przetwarzane w rejestrze centralnym 

przez okres 50 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono 

udzielanie pomocy. 

5f. Rejestr centralny jest zbiorem danych pozyskiwanych: 

1) z rejestrów danych wojewódzkich urzędów pracy; 

2) z rejestrów danych powiatowych urzędów pracy; 

3) od osób fizycznych ubiegających się, za pośrednictwem ministra właściwego do 

spraw pracy, o pomoc określoną w ustawie świadczoną przez wojewódzkie urzędy 

pracy i powiatowe urzędy pracy. 

5g. Wojewódzki urząd pracy przekazuje do rejestru centralnego kategorie danych, o 

których mowa w ust. 5a pkt 1–3, 6–8, 10 i 12, w zakresie określonym w ust. 5b i 5c. 

5h. Powiatowy urząd pracy przekazuje do rejestru centralnego kategorie danych, o 

których mowa w ust. 5a, w zakresie określonym w ust. 5b i ust. 5c pkt 1–11. 

5i. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez publiczne służby 

zatrudnienia oraz ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego 

ministrowi właściwemu do spraw pracy udostępniane są następujące kategorie 

danych, w tym danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań, 

przetwarzane przez: 

1) ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego – dane osób fizycznych, o 

których mowa w ust. 5a pkt 1, 2, 7, 10 i 11, w zakresie określonym w ust. 5b pkt 1–6, 

8–12, 15, 16 i pkt 19 lit. a; 

2) ministra właściwego do spraw rodziny – dane osób fizycznych, o których mowa w 

ust. 5a pkt 1, 2, 10 i 11, w zakresie określonym w ust. 5b pkt 1–6, 8–11, 14, 16 i pkt 19 

lit. b; 
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3) Zakład Ubezpieczeń Społecznych – dane określone w art. 50 ust. 14–16 ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 

4) Państwową Inspekcję Pracy – informacje przekazywane przez Państwową Inspekcję 

Pracy w zakresie określonym w przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy. 

5j. Do udostępniania danych, o którym mowa w ust. 5i, przepis ust. 6f stosuje się 

odpowiednio. 

5k. Spełnienie zabezpieczeń, o których mowa w ust. 5d, zapewniają w przypadku 

pracowników: 

1) urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw pracy – minister właściwy do 

spraw pracy; 

2) wojewódzkiego urzędu pracy – dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy; 

3) powiatowego urzędu pracy – dyrektor powiatowego urzędu pracy; 

4) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i jednostek obsługujących świadczenia 

rodzinne, o których mowa w ust. 6c i 6d – administratorzy danych właściwi dla tych 

jednostek.> 

[6. Dane z rejestru utworzonego na podstawie ust. 4 mogą być udostępniane w trybie i na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne innym podmiotom realizującym zadania 

publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia 

przez podmiot publiczny, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań. Dostęp do 

danych osobowych jest nadzorowany i rejestrowany zgodnie z przepisami o ochronie 

danych osobowych.] 

<6. Dane z rejestru centralnego mogą być udostępniane w trybie i na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne innym podmiotom realizującym zadania 

publiczne na podstawie odrębnych przepisów.> 

f) po ust. 6 dodaje się ust. 6a–6h w brzmieniu: 

<6a. Minister właściwy do spraw pracy udostępnia wojewódzkim urzędom pracy, a 

także ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w celu realizacji 

ich zadań ustawowych, w tym weryfikacji prawa do świadczeń i udzielania pomocy 

określonej w ustawie, dane z rejestru centralnego, o których mowa w ust. 5a pkt 1–3, 

6–8, 10 i 12 w zakresie określonym w ust. 5b i 5c. 
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6b. Minister właściwy do spraw pracy udostępnia powiatowym urzędom pracy w celu 

realizacji ich zadań ustawowych, w tym weryfikacji prawa do świadczeń i udzielania 

pomocy określonej w ustawie, dane z rejestru centralnego, o których mowa w ust. 5a, 

w zakresie określonym w ust. 5b i ust. 5c pkt 1–11, oraz dane osób fizycznych, o 

których mowa w ust. 5f pkt 3, w zakresie określonym w ust. 5b pkt 1, 3, 10, 11 i 16. 

6c. Minister właściwy do spraw pracy udostępnia jednostkom organizacyjnym pomocy 

społecznej w celu realizacji ich zadań ustawowych, w tym weryfikacji prawa do 

świadczeń i udzielania pomocy określonej w odrębnych przepisach, dane z rejestru 

centralnego, o których mowa w ust. 5a pkt 1, 2, 7, 10 i 11 w zakresie określonym w 

ust. 5b pkt 1–6, 8–12, 15, 16 i 18. 

6d. Minister właściwy do spraw pracy udostępnia jednostkom obsługującym 

świadczenia rodzinne w celu realizacji ich zadań ustawowych, w tym weryfikacji 

prawa do świadczeń i udzielania pomocy określonej w odrębnych przepisach, dane z 

rejestru centralnego, o których mowa w ust. 5a pkt 1, 2, 10 i 11, w zakresie 

określonym w ust. 5b pkt 1–6, 8–11, 14, 16 i 18. 

6e. Dane, o których mowa w ust. 6a i 6b, są udostępniane w drodze ich wymiany 

pomiędzy systemem teleinformatycznym, w którym prowadzony jest rejestr 

centralny, oraz systemem teleinformatycznym, udostępnianym przez ministra 

właściwego do spraw pracy i wykorzystywanym przez: 

1) wojewódzki urząd pracy, oraz ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego do realizacji zadań określonych w ustawie; 

2) powiatowy urząd pracy do realizacji zadań określonych w ustawie. 

6f. Dane, o których mowa w ust. 6c i 6d, są udostępniane w drodze ich wymiany 

pomiędzy systemem teleinformatycznym, w którym prowadzony jest rejestr 

centralny, oraz systemem teleinformatycznym, w którym prowadzony jest rejestr 

ministra właściwego do spraw: 

1) zabezpieczenia społecznego; 

2) rodziny. 

6g. Dane, o których mowa w ust. 6a–6d, są udostępniane na wniosek dotyczący 

określonej osoby fizycznej, złożony z wykorzystaniem systemów 

teleinformatycznych, o których mowa w ust. 6e i 6f. 

6h. Przepisy ust. 6a–6g stosuje się do podmiotów w nich wymienionych, które spełniają 

łącznie następujące warunki: 
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1) zapewniają możliwość identyfikacji osoby uzyskującej informacje oraz zakresu, daty 

i celu ich uzyskania; 

2) zapewniają zabezpieczenia uniemożliwiające wykorzystanie informacji niezgodnie z 

celem ich uzyskania; 

3) zapewniają, że dostęp do danych jest nadzorowany i rejestrowany zgodnie z 

przepisami o ochronie danych osobowych.> 

7. Minister właściwy do spraw pracy w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych: 

1)   określa - na podstawie oceny ryzyka powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej - sektory działalności na poziomie sekcji, zgodnie z Polską 

Klasyfikacją Działalności (PKD), o szczególnym natężeniu powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   przygotowuje - na podstawie informacji przekazanych przez Straż Graniczną i Państwową 

Inspekcję Pracy - i przekazuje Komisji Europejskiej: 

a)  co roku, do dnia 30 czerwca - informacje o liczbie przeprowadzonych w poprzednim roku 

kontroli w zakresie powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez 

ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz procentowym udziale podmiotów powierzających wykonywanie pracy tym 

cudzoziemcom w każdym sektorze, o którym mowa w pkt 1, 

b)  co trzy lata - sprawozdania z realizacji ustawy określającej skutki powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Ministrowie właściwi do spraw odpowiednio: budownictwa, gospodarki przestrzennej i 

mieszkaniowej
(9)

, finansów publicznych, gospodarki, nauki, rolnictwa, rozwoju 

regionalnego, rybołówstwa, transportu, turystyki, zabezpieczenia społecznego, spraw 

zagranicznych oraz zdrowia są obowiązani do współpracy z ministrami, o których mowa 

w ust. 7, przy ocenie ryzyka i określaniu sektorów działalności o szczególnym natężeniu 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu 

uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. 
(10)

 Uwierzytelnianie użytkowników w systemie teleinformatycznym umożliwiającym 

wnoszenie wniosków w postaci elektronicznej do publicznych służb zatrudnienia wymaga 
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użycia profilu zaufanego, profilu osobistego, innego środka identyfikacji elektronicznej 

wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego 

identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 

września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 

oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka 

identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, danych 

weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli 

te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi 

online, albo innych technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie. 

 

<Art. 4a. 

1. Wojewódzkie urzędy pracy i powiatowe urzędy pracy, w celu realizacji ich zadań 

ustawowych, w tym weryfikacji prawa do świadczeń i udzielania pomocy określonej 

w ustawie, pozyskują dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, o którym 

mowa w art. 50 ust. 14–16 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w drodze ich wymiany odpowiednio 

pomiędzy systemami teleinformatycznymi, o których mowa w art. 4 ust. 6e.> 

 

Art. 8. 

1. Do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy: 

1)   określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich 

w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy przez przygotowanie i realizację 

regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia; 

2)   podział posiadanych środków Funduszu Pracy, z uwzględnieniem kierunków i 

priorytetów określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, na działania 

na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych; 

2a)  realizacja zadań związanych z KFS, w szczególności podział środków KFS pomiędzy 

powiatowe urzędy pracy, z uwzględnieniem priorytetów określonych przez ministra 

właściwego do spraw pracy, w porozumieniu z Radą Rynku Pracy; 

3)   opracowywanie badań i analiz rynku pracy, w tym prowadzenie monitoringu zawodów 

deficytowych i nadwyżkowych oraz badanie zapotrzebowania na pracę w celu 
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podniesienia efektywności prowadzonych działań na rzecz wzrostu i promocji 

zatrudnienia; 

4)   współdziałanie z wojewódzką radą rynku pracy w określaniu i realizacji regionalnej 

polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich; 

5)   (uchylony); 

6)   programowanie i wykonywanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu 

Europejskiego Funduszu Społecznego przez: 

a)  (uchylona), 

b)  wykonywanie zadań wynikających z programów, o których mowa w przepisach o 

Narodowym Planie Rozwoju, w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju lub 

w przepisach o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, 

c)  inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach realizowanych 

przez urzędy pracy; 

6a)  koordynowanie na terenie województwa realizacji programów aktywizacji zawodowej 

finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji ministra właściwego 

do spraw pracy; 

6b)  inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych; 

7)   inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie 

problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy; 

7a)  inicjowanie programów regionalnych i ich realizowanie, w porozumieniu z powiatowymi 

urzędami pracy; 

7b)  zlecanie działań aktywizacyjnych; 

8)   realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, oraz państw, z którymi 

Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu 

społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w szczególności: 

a)  pełnienie funkcji instytucji właściwej, 

b)  przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków bezrobotnych o wydanie odpowiednich 

dokumentów w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia, 

c)  wydawanie decyzji w sprawach wymienionych w art. 8a; 
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9)   realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między 

państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w szczególności przez: 

a)  wspieranie i realizację działań sieci EURES, w tym koordynowanie realizacji tych działań 

przez urzędy pracy na terenie województwa, we współpracy z ministrem właściwym do 

spraw pracy, samorządami powiatowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do 

realizacji działań sieci EURES, 

b)  realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES, na 

terenie działania tych partnerstw; 

10)  realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, 

wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień 

zawartych z partnerami zagranicznymi; 

11)  świadczenie poradnictwa zawodowego oraz jego koordynowanie w publicznych służbach 

zatrudnienia na terenie województwa; 

12)  opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji 

zawodowych na terenie województwa; 

12a)  współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie opracowywania, 

gromadzenia i aktualizowania informacji zawodowych o charakterze ogólnokrajowym; 

13)  współpraca na terenie województwa z powiatowymi urzędami pracy w zakresie 

organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży, w szczególności 

przez: 

a)  badanie popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na wojewódzkim rynku pracy i 

upowszechnianie wyników tych badań, 

b)  prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych i analiz ich oferty szkoleniowej oraz 

udostępnianie informacji o tej ofercie, 

c)  wspieranie metodyczne działań powiatowych urzędów pracy w zakresie organizacji 

szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży, 

d)  prowadzenie analiz skuteczności oddziaływania na rynek pracy szkoleń, przygotowania 

zawodowego dorosłych i staży oraz upowszechnianie wyników tych analiz, 

e)  prowadzenie dialogu społecznego w zakresie polityki zatrudnienia i kształcenia 

ustawicznego, 

f)  popularyzację idei uczenia się przez całe życie i upowszechnianie dobrych praktyk w 

zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży; 



- 275 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

14)  organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń pracowników wojewódzkich i 

powiatowych urzędów pracy; 

15)  
(11)

 coroczne określanie i ogłaszanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym, w terminie 

do dnia 30 kwietnia, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy, na podstawie 

klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, o której mowa w art. 4 ust. 

1 pkt 7 lit. b, oraz klasyfikacji zawodów, o której mowa w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245), 

wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 

może być dokonywana refundacja, o której mowa w art. 12 ust. 6, przy uwzględnieniu 

zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy określonego w 

szczególności w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa 

branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, o której mowa w art. 46b ust. 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; 

16)  współdziałanie z właściwymi organami oświatowymi, szkołami i szkołami wyższymi w 

harmonizowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy; 

16a)  współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie wsparcia studentów, absolwentów i 

doktorantów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy; 

17)  prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonaniu 

wpisu do rejestru agencji zatrudnienia; 

17a)  przetwarzanie informacji o bezrobotnych i poszukujących pracy korzystających z 

pomocy określonej w ustawie; 

[18)  współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów 

centralnych na podstawie art. 4 ust. 4;] 

<18) współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestru 

centralnego;> 

19)  udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie i 

świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia. 

1a. Projekty pilotażowe, o których mowa w ust. 1 pkt 6b, mogą być realizowane na wniosek 

marszałka województwa po przedłożeniu informacji charakteryzujących projekt 

pilotażowy ministrowi właściwemu do spraw pracy i uzyskaniu jego zgody na realizację 

projektu pilotażowego. 

1b. Na wniosek marszałka województwa minister właściwy do spraw pracy może przyznać na 

realizację projektu pilotażowego środki z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy. 
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<1ba. W celu realizacji zadań ustawowych wojewódzki urząd pracy prowadzi rejestr 

danych o rynku pracy w województwie, w tym rejestr danych osobowych osób 

fizycznych, zwany dalej „rejestrem danych wojewódzkiego urzędu pracy”. 

1bb. W rejestrze danych wojewódzkiego urzędu pracy są przetwarzane dane osobowe: 

1) bezrobotnych, w tym pozyskane od agencji zatrudnienia w ramach realizacji działań, 

o których mowa w art. 66d, korzystających z pomocy określonej w ustawie 

udzielanej przez publiczne służby zatrudnienia lub podmioty realizujące pomoc w 

imieniu publicznych służb zatrudnienia, 

2) poszukujących pracy korzystających z pomocy określonej w ustawie udzielanej 

przez publiczne służby zatrudnienia lub podmioty realizujące pomoc w imieniu 

publicznych służb zatrudnienia, 

3) osób niezarejestrowanych korzystających z pomocy określonej w ustawie udzielanej 

przez publiczne służby zatrudnienia lub podmioty realizujące pomoc w imieniu 

publicznych służb zatrudnienia, 

4) przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców, 

5) innych podmiotów korzystających z pomocy określonej w ustawie, 

6) osób fizycznych powierzających lub zamierzających powierzyć wykonywanie pracy, 

7) osób ubezpieczonych, 

8) pracowników publicznych służb zatrudnienia 

– o których mowa odpowiednio w art. 4 ust. 5b i 5c. 

1bc. Przepisy art. 4 ust. 5d i 5e oraz ust. 6a–6h dotyczące zabezpieczeń, okresu 

przetwarzania i usuwania oraz dostępu do danych stosuje się odpowiednio do 

rejestru danych wojewódzkiego urzędu pracy.> 

1c. Informacje o bezrobotnych i poszukujących pracy są udostępniane publicznym służbom 

zatrudnienia lub innym podmiotom realizującym zadania na podstawie ustawy lub 

odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny, w 

zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji tych zadań. 

1d. Informacje, o których mowa w ust. 1c, są udostępniane w trybie i na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, na podstawie wniosku złożonego w szczególności w 

formie dokumentu elektronicznego lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, 
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jeżeli wojewódzki urząd pracy oraz podmioty, o których mowa w ust. 1c, spełniają łącznie 

następujące warunki: 

1)   posiadają możliwość identyfikacji osoby uzyskującej informacje w systemie oraz zakresu, 

daty i celu ich uzyskania; 

2)   posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające wykorzystanie informacji niezgodnie z celem 

ich uzyskania; 

3)   zapewniają, że dostęp do danych osobowych jest nadzorowany i rejestrowany zgodnie z 

przepisami o ochronie danych osobowych. 

2. W postępowaniu administracyjnym w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. b i c, 

organem wyższego stopnia jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 

2a. Samorząd województwa wymienia dane w zakresie świadczeń dla bezrobotnych 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, za 

pośrednictwem punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2. 

2b. Właściwość miejscowa marszałka województwa nie ulega zmianie w przypadku zmiany 

przez bezrobotnego miejsca zamieszkania przed zakończeniem postępowania 

administracyjnego dotyczącego spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. c, i 

niezarejestrowania się przez niego w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego 

miejsca zamieszkania. 

3. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez wojewódzki urząd pracy będący 

jednostką organizacyjną samorządu województwa. 

4. (uchylony). 

5. Marszałek województwa może, w formie pisemnej, upoważnić dyrektora wojewódzkiego 

urzędu pracy lub na jego wniosek innych pracowników tego urzędu do załatwiania w 

imieniu marszałka województwa spraw, w tym wydawania decyzji i postanowień w trybie 

przepisów o postępowaniu administracyjnym. W zakresie zadań wynikających z 

programów współfinansowanych z Funduszu Pracy w imieniu marszałka województwa 

zadania wykonuje dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy. 

6. Marszałek województwa powołuje dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy wyłonionego w 

drodze konkursu spośród osób posiadających wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-

letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w 
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innych instytucjach rynku pracy. Marszałek województwa odwołuje dyrektora 

wojewódzkiego urzędu pracy po uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy. Opinia 

wojewódzkiej rady rynku pracy nie jest wymagana w przypadkach, o których mowa w art. 

52 i art. 53 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, oraz w przypadku 

odwołania dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy na jego wniosek. 

7. Wicedyrektorów wojewódzkich urzędów pracy powołuje i odwołuje dyrektor 

wojewódzkiego urzędu pracy. 

8. W ramach wojewódzkiego urzędu pracy funkcjonuje co najmniej jedno centrum informacji 

i planowania kariery zawodowej, będące wyspecjalizowaną komórką organizacyjną, która 

w szczególności: 

1)   wspomaga powiatowe urzędy pracy w prowadzeniu poradnictwa zawodowego przez 

świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej na 

rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym świadczy usługę poradnictwa na 

odległość z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych; 

2)   we współpracy z powiatowymi urzędami pracy opracowuje, aktualizuje i upowszechnia 

informacje zawodowe, w szczególności w powiatowych urzędach pracy na terenie 

województwa; 

2a)  we współpracy z akademickimi biurami karier opracowuje, aktualizuje i upowszechnia 

informacje zawodowe, w szczególności w akademickich biurach karier i powiatowych 

urzędach pracy na terenie województwa; 

3)   (uchylony); 

4)   (uchylony); 

5)   (uchylony); 

6)   (uchylony); 

7)   świadczy poradnictwo zawodowe na rzecz pracodawców oraz ich pracowników, 

wspomagając powiatowe urzędy pracy w tym zakresie; 

8)   udziela informacji o możliwościach i zakresie świadczonej pomocy przez urzędy pracy; 

9)   w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy opracowuje i aktualizuje 

informacje zawodowe oraz inne zasoby informacji pomocne w aktywnym poszukiwaniu 

pracy o charakterze ogólnokrajowym; 

10)  realizuje działania o charakterze metodyczno-szkoleniowym w zakresie usług rynku 

pracy dla pracowników wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy. 
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8a. Utworzenie lub likwidacja centrum informacji i planowania kariery zawodowej wymaga 

pozytywnej opinii wojewódzkiej rady rynku pracy. 

9. Sejmik województwa co najmniej raz w roku dokonuje oceny sytuacji na rynku pracy i 

realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy. 

 

Art. 9. 

1. Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy: 

1)   opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego 

rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach; 

2)   pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu 

aktywizacji lokalnego rynku pracy; 

2a)  udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie; 

3)   udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez 

pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe; 

3a)  udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo 

pracy i poradnictwo zawodowe; 

3b)  kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu marszałek 

województwa zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych; 

3c)  realizacja zadań związanych z KFS, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom 

poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy; 

4)   rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy; 

4a)  ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych; 

5)   (uchylony); 

6)   inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy; 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

8a)  inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego 

dorosłych; 

9)   opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów 

deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na 

potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia; 
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10)  inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie 

problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy; 

11)  współdziałanie z powiatowymi radami rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia 

oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy; 

12)  współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach 

poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, 

organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu 

Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, oraz zatrudnienia socjalnego na 

podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym; 

12a)  współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych 

usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych; 

13)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia; 

14)  wydawanie decyzji o: 

a)  uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu 

bezrobotnego, 

b)  przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub 

pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy 

świadczeń niewynikających z zawartych umów, 

c)  obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie 

pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych 

finansowanych z Funduszu Pracy, 

d)  odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości 

nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu 

zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46, oraz 

innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 76 ust. 7a; 

15)  realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, oraz państw, z którymi 

Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu 

społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o 

których mowa w art. 8a; 

16)  realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między 

państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w szczególności przez: 
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a)  realizowanie działań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, 

samorządami województw oraz innymi podmiotami uprawnionymi do realizacji działań 

sieci EURES, 

b)  realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na 

terenie działania tych partnerstw; 

16a)  realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, 

wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień 

zawartych z partnerami zagranicznymi; 

17)  badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o 

wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia 

na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 i art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach; 

17a)  realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

18)  organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy; 

19)  opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania; 

20)  realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania 

bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, 

wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy; 

20a)  inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach 

prowadzonych przez urzędy pracy; 

21)  organizacja i realizowanie programów specjalnych; 

21a)  realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego z 

wojewódzkim urzędem pracy; 

22)  przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemcach 

zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

[23)  współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów 

centralnych na podstawie art. 4 ust. 4;] 

<23) współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestru 

centralnego;> 

24)  inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych. 
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2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są wykonywane przez powiatowe urzędy pracy 

wchodzące w skład powiatowej administracji zespolonej. 

2a. Minister właściwy do spraw pracy przekaże samorządom powiatowym w 2006 r. oraz w 

2007 r. z Funduszu Pracy 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok 

poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o której mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot 

przyznanych ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa oraz z rezerwy 

dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i 

składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. 

2a
1
. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym do dnia 31 

grudnia 2013 r. z Funduszu Pracy 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej 

na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o której mowa w art. 109 ust. 2, z 

wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem 

na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne 

pracowników powiatowego urzędu pracy. 

2a
2
. Środki, o których mowa w ust. 2a

1
, na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na 

ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy są przeznaczane w 

szczególności na zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w art. 91 ust. 1. 

2b. Kwota środków, o której mowa w ust. 2a
1
, jest przekazywana samorządom powiatowym 

w okresach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwoty ustalonej na dany rok. 

2c. Przekazane samorządom powiatowym kwoty środków, o których mowa w ust. 2a
1
, 

stanowią dochód powiatu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 

r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453, 2203 i 

2260 oraz z 2018 r. poz. 317). 

2d. Starosta może przeznaczyć środki Funduszu Pracy, w ramach kwoty przyznanej na 

finansowanie innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, 

na finansowanie kosztów zarządzania realizowanymi projektami współfinansowanymi z 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności na: 

1)   pomoc i doradztwo prawne powiatowemu urzędowi pracy w zakresie przygotowania i 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bezpośrednio 

związanego z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Funduszu Pracy, 
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2)   zakup lub amortyzację sprzętu oraz zakup materiałów biurowych dla powiatowego urzędu 

pracy, niezbędnych i bezpośrednio związanych z realizacją projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy, 

3)   koszty wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nowo 

zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy do obsługi projektów współfinansowanych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego 

- do wysokości 3% kwoty przyznanej ze środków będących w dyspozycji samorządu 

województwa na realizację zadań współfinansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy. 

3. Utworzenie, likwidacja lub zmiana obszaru działania powiatowego urzędu pracy wymaga 

zgody ministra właściwego do spraw pracy. 

4. (uchylony). 

5. Starosta powołuje dyrektora powiatowego urzędu pracy wyłonionego w drodze konkursu 

spośród osób posiadających wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż pracy w 

publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych 

instytucjach rynku pracy. Starosta odwołuje dyrektora powiatowego urzędu pracy po 

uzyskaniu opinii powiatowej rady rynku pracy. Opinia powiatowej rady rynku pracy nie 

jest wymagana w przypadkach, o których mowa w art. 52 i art. 53 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, oraz w przypadku odwołania dyrektora powiatowego 

urzędu pracy na jego wniosek. 

5a. Dyrektora powiatowego urzędu pracy, o którym mowa w art. 9a, wyłonionego w drodze 

konkursu spośród osób spełniających warunki określone w ust. 5 powołują i odwołują w 

porozumieniu właściwi starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu. Organ 

właściwy do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy ustalają w porozumieniu 

właściwi starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu. 

6. Zastępców dyrektora powiatowego urzędu pracy powołuje i odwołuje dyrektor 

powiatowego urzędu pracy. 

7. Starosta może, w formie pisemnej, upoważnić dyrektora powiatowego urzędu pracy lub na 

jego wniosek innych pracowników tego urzędu do załatwiania w imieniu starosty spraw, 

w tym do wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o 

postępowaniu administracyjnym. 
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Art. 33. 

1. Powiatowe urzędy pracy rejestrują bezrobotnych i poszukujących pracy oraz prowadzą 

rejestr tych osób. 

2. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy następuje po przedstawieniu przez te 

osoby dokumentów niezbędnych do ustalenia ich statusu i uprawnień. 

2a. Starosta zawiadamia organ Straży Granicznej lub wojewodę właściwego ze względu na 

miejsce pobytu cudzoziemca o zarejestrowaniu osoby, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 

lit. ha, jako bezrobotnej. 

2b. Powiatowy urząd pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie po rejestracji, o 

której mowa w ust. 2, ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający właściwy ze 

względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie. 

2c. Ustanawia się trzy profile pomocy i formy pomocy stosowane w ramach tych profili: 

1)   profil pomocy I - pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo 

zawodowe lub formy pomocy, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3a, art. 45, art. 46 ust. 1 

pkt 2, art. 60b, art. 61e pkt 2 oraz art. 66k-66n; 

2)   profil pomocy II - usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone 

przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i 

Integracja, o którym mowa w art. 62a; 

3)   profil pomocy III - Program Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, 

działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie do 

zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej 

zakładanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo 

zawodowe. 

2d. Rejestracja bezrobotnego w urzędzie pracy wyłącza możliwość rejestracji w tym samym 

urzędzie pracy jako poszukującego pracy oraz posiadania takiego statusu przez okres 

posiadania statusu bezrobotnego. 

<2e. Profil pomocy dla bezrobotnego ustalany jest przez pracownika powiatowego 

urzędu pracy na podstawie wywiadu przeprowadzonego z bezrobotnym, 

wspieranego systemem teleinformatycznym udostępnianym przez ministra 

właściwego do spraw pracy. 

2f. Pracownik powiatowego urzędu pracy nie może ustalać profilu pomocy dla 

bezrobotnego wyłącznie w sposób polegający na zautomatyzowanym przetwarzaniu 

informacji o bezrobotnym, w tym jego danych osobowych.> 
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3. Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w 

wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub 

innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i 

określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. W 

przypadku bezrobotnego będącego dłużnikiem alimentacyjnym, w rozumieniu przepisów 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wyznaczony termin nie może być dłuższy 

niż 90 dni. 

3a. Odbywanie przez bezrobotnego praktyki absolwenckiej stanowi uzasadnioną przyczynę 

niespełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 3. 

4. Starosta, z zastrzeżeniem art. 75 ust. 3, pozbawia statusu bezrobotnego bezrobotnego, 

który: 

1)   nie spełnia warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2; 

1a)  nie wyraził zgody na ustalenie profilu pomocy; pozbawienie statusu bezrobotnego 

następuje na okres wskazany w pkt 3; 

2)   otrzymał pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub 

instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub 

rolniczej albo otrzymał pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, o której mowa w 

art. 61e pkt 2 lit. a, albo otrzymał jednorazowo środki na podjęcie działalności 

gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2; pozbawienie statusu bezrobotnego 

następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności; 

2a)   otrzymał jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie 

działalności gospodarczej, rolniczej lub na podjęcie działalności w formie spółdzielni 

socjalnej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu 

otrzymania środków na podjęcie działalności; 

2b)  rozpoczął realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisał 

kontrakt socjalny, o których mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2; pozbawienie statusu 

bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji 

indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego; 

3)   odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej 

formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub 

psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej 



- 286 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od 

dnia odmowy na okres: 

a)  120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 

b)  180 dni w przypadku drugiej odmowy, 

c)  270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy; 

3a)  odmówił bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu 

Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy 

urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej; 

pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres wskazany w pkt 3; 

4)   nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił 

w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu 

bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy 

odpowiednio na okres wskazany w pkt 3, w zależności od liczby niestawiennictw; 

4a)  nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w terminie, o którym mowa w art. 73 ust. 

2a; 

5)   (uchylony); 

6)   złożył wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego; 

7)   z własnej winy przerwał szkolenie, staż, realizację indywidualnego planu działania lub 

wykonywanie prac, o których mowa w art. 73a, lub inną formę pomocy określoną w 

ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia ich przerwania na okres 

wskazany w pkt 3; 

8)   po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, 

wykonywania prac, o których mowa w art. 73a, lub innej formy pomocy określonej w 

ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu 

skierowania na okres wskazany w pkt 3; 

9)   pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa 

odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa 

się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie 

lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami 

niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu 

bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego; 

10)  nie przedstawił zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby, o którym mowa 

w art. 80 ust. 2; 
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11)  z własnej winy przerwał program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpił 

do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego; 

12)  z własnej winy przerwał udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i 

Integracja, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne 

podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej; pozbawienie statusu 

bezrobotnego następuje na okres wskazany w pkt 3. 

4a. Starosta pozbawia osobę zarejestrowaną statusu poszukującego pracy, jeśli poszukujący 

pracy: 

1)   nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu 

potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie; 

2)   nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został 

ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem, i nie powiadomił w terminie 7 dni o 

uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; 

3)   nie podjął przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjął lub przerwał 

indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, o których mowa w art. 42a, 

albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpił do egzaminu, o którym 

mowa w art. 40 ust. 3a; 

4)   złożył wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez 

powiatowy urząd pracy; pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia 

złożenia wniosku; 

5)   pobierał w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w przepisach o 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 

pkt 2 lit. a-c, zasiłek dla bezrobotnych nabyty w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub państwie określonym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c oraz opuścił terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub został pozbawiony tego zasiłku przez właściwą instytucję 

tego państwa. 

4b. Pozbawienie statusu poszukującego pracy z powodów, o których mowa w ust. 4a pkt 1-3, 

następuje na okres 120 dni odpowiednio: 

1)   po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy; 

2)   od dnia niestawiennictwa; 

3)   od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 4a pkt 3. 

4ba. Pozbawienie statusu poszukującego pracy z powodów, o których mowa w ust. 4a pkt 5, 

następuje od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w tym przepisie. 



- 288 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4c. W przypadku pozbawienia statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy na wskazany 

okres ponowne nabycie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy może nastąpić w 

wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego okresu, przy spełnieniu warunków 

zawartych w ustawie do ich nabycia. 

4ca. Decyzji o pozbawieniu statusu bezrobotnego oraz decyzji o pozbawieniu statusu 

bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych nadaje się rygor natychmiastowej 

wykonalności. 

4d. Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży z powodu niezdolności 

do pracy związanej z ciążą trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, o którym mowa w 

ust. 4 pkt 9, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez 

samą bezrobotną. 

4e. Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego bezrobotnego, który został wpisany do 

Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel spółdzielni socjalnej po dniu 

zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy, w związku z uwzględnieniem przez 

starostę jego wniosku o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej, do dnia 

następnego po dniu otrzymania tych środków. 

4f. W przypadku gdy bezrobotnemu przyznano zasiłek na podstawie przepisów o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-

c, decyzja starosty o utracie statusu bezrobotnego oznacza także utratę prawa do tego 

zasiłku. 

4g. Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego: 

1)   matki dziecka, 

2)   ojca dziecka, w przypadku śmierci matki dziecka, porzucenia dziecka przez matkę albo 

rezygnacji przez matkę z prawa do korzystania z zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia 

za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres 

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, 

3)   bezrobotnego po przysposobieniu dziecka, 

4)   bezrobotnego po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z 

wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po 

przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej 

zawodowej 

- z uwagi na brak zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia spowodowany opieką nad 

tym dzieckiem przez okres, przez który przysługiwałby im, zgodnie z odrębnymi 
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przepisami, zasiłek macierzyński w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, z wyłączeniem przypadku złożenia 

wniosku o pozbawienie tego statusu przez samego bezrobotnego. 

4h. Dla ustalenia okresu, na który następuje pozbawienie statusu bezrobotnego, uwzględniane 

są łącznie wszystkie odmowy, niepodjęcia oraz przerwania form aktywizacji, o których 

mowa w ust. 4 pkt 1a, 3, 3a, 7, 8, 11 i 12. 

4i. Wniosek o rezygnację, o którym mowa w ust. 4a pkt 4, złożony przez poszukującego 

pracy po skierowaniu do realizacji indywidualnego planu działania, na szkolenie, studia 

podyplomowe, do uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych oraz programie 

specjalnym, pozostawia się bez rozpoznania. 

5. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, tryb rejestracji i 

sposób prowadzenia rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy, zakresy informacji 

niezbędnych do rejestracji oraz informacji gromadzonych o osobach zarejestrowanych, a 

także dokumenty niezbędne do ustalenia statusu i uprawnień rejestrowanych osób oraz 

treść oświadczenia o prawdziwości danych składanego przez bezrobotnego lub 

poszukującego pracy pod rygorem odpowiedzialności karnej, mając na względzie 

pozyskanie wszystkich koniecznych informacji mających wpływ na uprawnienia 

rejestrowanych osób. 

<5a. W celu realizacji zadań ustawowych powiatowy urząd pracy prowadzi rejestr 

danych o rynku pracy w powiecie, w tym rejestr danych osobowych osób fizycznych, 

zwany dalej „rejestrem danych powiatowego urzędu pracy”. 

5b. W rejestrze danych powiatowego urzędu pracy są przetwarzane dane osobowe osób 

fizycznych, o których mowa w art. 4 ust. 5a, 5b i ust. 5c pkt 1–11. 

5c. Przepisy art. 4 ust. 5d i 5e oraz ust. 6a–6h dotyczące zabezpieczeń, okresu 

przetwarzania i usuwania oraz dostępu do danych stosuje się odpowiednio do 

rejestru danych powiatowego urzędu pracy. 

5d. Pozyskiwanie i udostępnianie danych bezrobotnych i poszukujących pracy, o 

których mowa w art. 4 ust. 5a pkt 1 i 2, w zakresie określonym w ust. 5b i ust. 5c pkt 

1, między powiatowymi urzędami pracy oraz jednostkami organizacyjnymi pomocy 

społecznej lub jednostkami obsługującymi świadczenia rodzinne realizującymi 

zadania na obszarze tego samego powiatu, jest dokonywane w drodze wymiany 

danych pomiędzy systemem teleinformatycznym, udostępnianym przez ministra 

właściwego do spraw pracy i wykorzystywanym przez powiatowy urząd pracy do 
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realizacji zadań określonych w ustawie oraz systemami wykorzystywanymi przez te 

jednostki do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. 

Przepis art. 4 ust. 6g stosuje się odpowiednio.> 

[6. Informacje dotyczące bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemców zamierzających 

wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są 

przetwarzane przez powiatowe urzędy pracy, w szczególności z wykorzystaniem systemów 

teleinformatycznych i dokumentów elektronicznych. 

7. Informacje, o których mowa w ust. 6, są udostępniane publicznym służbom zatrudnienia lub 

innym podmiotom, realizującym zadania na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów 

albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny, w zakresie niezbędnym 

do prawidłowej realizacji tych zadań, w szczególności jednostkom organizacyjnym 

pomocy społecznej oraz jednostkom obsługującym świadczenia rodzinne. 

7a. Informacje, o których mowa w ust. 6, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

określonych w ustawie, mogą być pozyskiwane przez powiatowe urzędy pracy z 

publicznych służb zatrudnienia lub innych podmiotów, w szczególności jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek obsługujących świadczenia rodzinne, 

realizujących zadania na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów albo na skutek 

powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny. 

8. Informacje, o których mowa w ust. 6, mogą być pozyskiwane, wymieniane lub udostępniane 

na wniosek złożony, w szczególności w postaci elektronicznej, w trybie i na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, 

jeżeli powiatowy urząd pracy oraz podmiot, o którym mowa w ust. 7, spełniają łącznie 

następujące warunki: 

1)   posiadają możliwość identyfikacji osoby uzyskującej informacje w systemie oraz zakresu, 

daty i celu ich uzyskania; 

2)   posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające wykorzystanie informacji niezgodnie z celem 

ich uzyskania; 

3)   zapewniają, że dostęp do danych osobowych jest nadzorowany i rejestrowany zgodnie z 

przepisami o ochronie danych osobowych. 

9. Pozyskiwanie z powiatowych urzędów pracy lub od osób fizycznych informacji, o których 

mowa w ust. 6, przez podmioty, o których mowa w ust. 7, jest prowadzone przede 
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wszystkim z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych i dokumentów 

elektronicznych.] 

Art. 46. 

 1. Starosta z Funduszu Pracy może: 

1)    zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia 

lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego 

poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, w wysokości określonej w umowie, 

nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia; 

1a)   zrefundować osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej, zamieszkującej lub mającej siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) lub 

prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. 

zm.) lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1036
)
, zatrudniającym w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym 

miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, koszty 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub dla 

skierowanego poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, w wysokości 

określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego 

wynagrodzenia, zwanych dalej "producentem rolnym"; 

1b)   zrefundować żłobkom lub klubom dziecięcym tworzonym i prowadzonym przez osoby 

fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o 

których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zwanych dalej 

"żłobkiem lub klubem dziecięcym", koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska 

pracy, związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi 

niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć, dla skierowanego bezrobotnego, 

skierowanego poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, lub skierowanego 

poszukującego pracy absolwenta, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak 

niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia; 

1c)   zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą polegającą na 

świadczeniu usług rehabilitacyjnych, zwanemu dalej "podmiotem świadczącym usługi 

rehabilitacyjne", koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, związanego 
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bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w 

miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych, dla skierowanego bezrobotnego, 

skierowanego poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, lub skierowanego 

poszukującego pracy absolwenta, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak 

niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia; 

1d)   przyznać spółdzielni socjalnej jednorazowo środki na utworzenie stanowiska pracy dla 

skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy, o którym mowa w 

art. 49 pkt 7, lub skierowanego poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub 

niewykonującego innej pracy zarobkowej, w wysokości określonej w umowie, nie 

wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia; 

2)    przyznać bezrobotnemu lub poszukującemu pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, 

jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów 

pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w 

wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości 

przeciętnego wynagrodzenia; 

3)    przyznać bezrobotnemu lub poszukującemu pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, lub 

poszukującemu pracy niepozostającemu w zatrudnieniu lub niewykonującemu innej pracy 

zarobkowej, jednorazowo środki na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do 

niej po jej założeniu, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i 

doradztwa związanych z podjęciem tej działalności w wysokości określonej w umowie, 

nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia; 

4)    przyznać spółdzielni socjalnej środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia, w okresie 

do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, wypłacane miesięcznie w wysokości nie wyższej 

niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, 

dla zatrudnionego skierowanego bezrobotnego lub zatrudnionego skierowanego 

poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, lub zatrudnionego skierowanego 

poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy 

zarobkowej. 

1a. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do niepublicznych przedszkoli i 

niepublicznych szkół, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe. 

1b. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 stosuje się również do absolwentów centrum integracji społecznej 

oraz absolwentów klubów integracji społecznej, o których mowa w przepisach o 
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zatrudnieniu socjalnym, jeżeli nie pozostają oni w okresie zgłoszonego do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zawieszenia wykonywania 

działalności gospodarczej. 

2. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczna 

szkoła i producent rolny, który otrzymał refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy, jest obowiązany dokonać zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

wezwania starosty, otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli naruszył 

warunki umowy, z zastrzeżeniem ust. 2b i 2c. 

2a. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie ma zastosowania do bezrobotnego, który zarejestrował się 

jako bezrobotny w okresie zgłoszonego do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. 

2b. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczna 

szkoła i producent rolny, który otrzymał refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy i zatrudniał na utworzonym stanowisku pracy skierowanego lub 

skierowanych bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy lub zatrudniał skierowanego 

lub skierowanych poszukujących pracy, o których mowa w art. 49 pkt 7, co najmniej w 

połowie wymiaru czasu pracy łącznie przez okres krótszy niż 24 miesiące, jest 

obowiązany dokonać zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, 

otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi proporcjonalnie do okresu, jaki 

pozostał do 24 miesięcy zatrudnienia skierowanego bezrobotnego lub skierowanego 

poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7. 

2c. Żłobek lub klub dziecięcy z miejscami integracyjnymi i podmiot świadczący usługi 

rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania, w tym usługi mobilne, który otrzymał refundację 

kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1b i 

1c, jest obowiązany dokonać zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania 

starosty, otrzymanych środków proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do 24 miesięcy 

zatrudnienia, jeżeli zatrudniał skierowaną osobę, o której mowa w ust. 1 pkt 1b i 1c, na 

utworzonym stanowisku pracy, co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy łącznie przez 

okres krótszy niż 24 miesiące. 

2d. Spółdzielnia socjalna, która otrzymała z Funduszu Pracy jednorazowo środki, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1d, jest obowiązana, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania 

starosty, dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli 

zatrudniała na utworzonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego lub 
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skierowanego poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, lub skierowanego 

poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy 

zarobkowej, w pełnym wymiarze czasu pracy łącznie przez okres krótszy niż 24 miesiące 

albo naruszyła inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków. 

3. Osoba, która otrzymała z Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności 

gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, jest obowiązana 

dokonać zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, otrzymanych 

środków wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą lub 

była członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszone 

zostały inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków. 

3a. Osoba, która otrzymała z Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności 

gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami 

integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci 

niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych, lub poszukujący 

pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, który otrzymał z Funduszu Pracy jednorazowo 

środki na podjęcie działalności gospodarczej, jest obowiązany dokonać zwrotu, w 

terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, otrzymanych środków 

proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do 12 miesięcy prowadzenia działalności 

gospodarczej, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 

miesięcy. W przypadku naruszenia innych warunków umowy dotyczących przyznania 

tych środków przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

3b. Spółdzielnia socjalna, która otrzymała z Funduszu Pracy środki, o których mowa w ust. 1 

pkt 4, jest obowiązana dokonać ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli 

zatrudniała skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy, o którym 

mowa w art. 49 pkt 7, lub skierowanego poszukującego pracy niepozostającego w 

zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej w pełnym wymiarze czasu 

pracy łącznie przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia przyznania tych środków albo 

naruszyła inne warunki umowy o finansowanie kosztów wynagrodzenia. 

4. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, 2b-3b, 

dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy następuje na podstawie przepisów 

Kodeksu postępowania cywilnego. 

4a. Minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest przyjmowane w wysokości 

obowiązującej w dniu zawarcia umowy ze starostą. 
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5. Przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, jest przyjmowane w 

wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy ze starostą. 

[5a. W postępowaniach w przedmiocie przyznawania środków, o których mowa w ust. 1-1b, w 

przypadku zastosowania poręczenia osoby fizycznej jako formy zabezpieczenia zwrotu 

przyznanych środków, mogą być przetwarzane następujące dane osobowe poręczyciela: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   adres zamieszkania; 

3)   numer PESEL, jeżeli został nadany, oraz nazwa i numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość; 

4)   uzyskiwane dochody, z podaniem źródła i kwoty dochodu; 

5)   aktualne zobowiązania finansowe, z podaniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia.] 

5b. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, żłobek lub klub dziecięcy, niepubliczne 

przedszkole, niepubliczna szkoła, producent rolny, bezrobotny, absolwent centrum 

integracji społecznej i absolwent klubu integracji społecznej, poszukujący pracy, o którym 

mowa w art. 49 pkt 7, poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub 

niewykonujący innej pracy zarobkowej, ubiegający się o przyznanie środków, o których 

mowa w ust. 1-1b, składa oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663) lub ustawy z dnia 28 

października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 

pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703), w okresie 2 lat przed wystąpieniem z 

wnioskiem o przyznanie środków. 

5c. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5b, 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. 

6. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe warunki i tryb dokonywania refundacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1-1c oraz 

ust. 1a, 

2)   szczegółowe warunki i tryb przyznawania osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 

1b, jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w ust. 1 

pkt 2, 
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3)   formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub środków na podjęcie działalności 

gospodarczej, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania 

- mając na względzie zwiększenie mobilności oraz poziomu zatrudnienia bezrobotnych, 

poszukujących pracy, o których mowa w art. 49 pkt 7, poszukujących pracy absolwentów, 

racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu Pracy, a także konieczność zapewnienia 

zgodności udzielania pomocy z zasadami przyznawania pomocy de minimis w przypadku 

refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy oraz w przypadku 

pomocy przyznawanej w postaci jednorazowej wypłaty środków na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i 

doradztwa dotyczących podjęcia takiej działalności. 

6a. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe warunki i tryb przyznawania spółdzielni socjalnej jednorazowo środków, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1d, 

2)   szczegółowe warunki i tryb przyznawania osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w 

ust. 1b, jednorazowo środków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 

3)   szczegółowe warunki i tryb przyznawania spółdzielni socjalnej środków, o których mowa 

w ust. 1 pkt 4, 

4)   formy zabezpieczenia zwrotu środków na założenie spółdzielni socjalnej lub 

przystąpienie do niej po jej założeniu, utworzenie stanowiska pracy lub finansowanie 

kosztów wynagrodzenia w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich 

przyznania 

- mając na względzie zwiększenie mobilności osób określonych w ust. 1 pkt 1b, 3 i 4 oraz w 

ust. 1b, racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu Pracy, a także konieczność 

zapewnienia zgodności udzielania pomocy z zasadami przyznawania pomocy de minimis 

w przypadku wypłaty środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1d, 3 i 4. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 2148 oraz z 2019 r. poz. 39)  

Art. 11. 

 W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy: 
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1)   art. 78-81, art. 88-94, art. 98, art. 103 ust. 3, art. 114, art. 116 ust. 1b i 2, [art. 117 ust. 1-

4] <art. 117 ust. 1–4a>, art. 118 ust. 1-5, art. 121, art. 122 ust. 1, art. 124, art. 125a, art. 

128, art. 129 ust. 1, art. 130 ust. 2 i 3, art. 132, art. 133, art. 134 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz 

ust. 2 pkt 2 i 3, art. 135, art. 136b-140, art. 141 ust. 1-3 i art. 142-144 ustawy o 

emeryturach i rentach z FUS, przy czym kwotę wolną od potrąceń i egzekucji ustala się 

według zasad określonych dla emerytury; 

2)   art. 80 pkt 1-4, art. 82, art. 84 ust. 1, 4a, 6-8e i 11 oraz art. 85 ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362)  

 

<Art. 11a. 

1. W celu realizacji zadań i obowiązków związanych z postępowaniami w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej administratorem danych jest: 

1) Prezes Urzędu – w sprawach dotyczących pomocy publicznej innej niż pomoc 

publiczna w rolnictwie lub rybołówstwie; 

2) minister właściwy do spraw rolnictwa – w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

w rolnictwie lub rybołówstwie; 

3) minister właściwy do spraw finansów publicznych – w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej innej niż pomoc publiczna w rolnictwie lub rybołówstwie 

udzielonej przez naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb administracji 

skarbowej; 

4) podmiot udzielający pomocy w postępowaniach związanych z udzielaniem pomocy 

publicznej. 

2. Dane beneficjentów pomocy lub podmiotów udzielających pomocy obejmujące numer 

identyfikacji podatkowej, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień 

udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie, miejscu 

zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz 

przeznaczenie pomocy, udostępnia się na stronie internetowej Prezesa Urzędu lub 

ministra właściwego do spraw rolnictwa.> 
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U S T A W A   z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, 2215, 2243 i 

2244) 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   (uchylony); 

1a)  ustawie o obrocie instrumentami finansowymi - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. 

zm.); 

1b)  ustawie o ofercie publicznej - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 

i 685); 

1c)  ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 

lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1480 i 2486 

oraz z 2018 r. poz. 650 i 685); 

2)   ustawie o rachunkowości - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650); 

2a)  rozporządzeniu 584/2010 - rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (UE) nr 

584/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie formatu i treści standardowego 

powiadomienia w formie pisemnej i zaświadczenia dotyczącego UCITS, wykorzystania 

łączności elektronicznej przez właściwe organy do celów powiadamiania oraz w zakresie 

procedur dotyczących kontroli na miejscu i dochodzeń oraz wymiany informacji między 

właściwymi organami (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 16); 

2b)  rozporządzeniu 231/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji 

(UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków 

dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, 

przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013, str. 1); 

2c)  rozporządzeniu 345/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie 

europejskich funduszy venture capital (Dz. Urz. UE L 115 z 25.04.2013, str. 1); 
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2d)  rozporządzeniu 346/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie 

europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (Dz. Urz. UE L 115 z 

25.04.2013, str. 18); 

2e)   rozporządzeniu 2017/565 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji 

(UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i 

warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych 

na potrzeby tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 1, z późn. zm.); 

<2f) rozporządzeniu 2016/679 – rozumie się przez to rozporządzenie 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, z późn. 

zm.);> 

3)   towarzystwie - rozumie się przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych spółka 

akcyjna; 

3a)  zarządzającym ASI - rozumie się przez to zarządzającego alternatywną spółką 

inwestycyjną; 

4)   Komisji - rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego; 

5)   EEA - rozumie się przez to Europejski Obszar Gospodarczy; 

6)   OECD - rozumie się przez to Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; 

7)   państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, 

które jest członkiem Unii Europejskiej; 

8)   państwie goszczącym - rozumie się przez to państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, na 

terytorium którego towarzystwo albo zarządzający ASI zamierza wykonywać lub 

wykonuje działalność, lub na terytorium którego fundusz inwestycyjny zamierza zbywać 

lub zbywa jednostki uczestnictwa lub zamierza oferować lub oferuje certyfikaty 

inwestycyjne albo zarządzający ASI zamierza wprowadzać lub wprowadza alternatywną 

spółkę inwestycyjną do obrotu; 

9)   funduszu zagranicznym - rozumie się przez to fundusz inwestycyjny otwarty lub spółkę 

inwestycyjną, które uzyskały zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim 
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na prowadzenie działalności zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady 

zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe; 

10)  spółce zarządzającej - rozumie się przez to podmiot lub spółkę z siedzibą w państwie 

członkowskim, które uzyskały zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim 

na wykonywanie działalności w zakresie zarządzania funduszami prowadzącymi 

działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego 

inwestowania w papiery wartościowe; 

10a)  alternatywnym funduszu inwestycyjnym - rozumie się przez to instytucję wspólnego 

inwestowania, której przedmiotem działalności, w tym w ramach wydzielonego 

subfunduszu, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w 

interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, niebędącą 

funduszem działającym zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady 

zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe; 

10b)  unijnym AFI - rozumie się przez to alternatywny fundusz inwestycyjny, który został 

zarejestrowany jako alternatywny fundusz inwestycyjny przez właściwy organ w państwie 

członkowskim lub uzyskał zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim na 

prowadzenie działalności jako alternatywny fundusz inwestycyjny, a w przypadku braku 

wymogu uzyskania zezwolenia lub rejestracji - prowadząc taką działalność, ma siedzibę 

na terytorium państwa członkowskiego; 

10c)  zarządzającym z UE - rozumie się przez to osobę prawną z siedzibą na terytorium 

państwa członkowskiego, która uzyskała zezwolenie właściwego organu w państwie 

członkowskim na wykonywanie działalności zarządzania alternatywnym funduszem 

inwestycyjnym zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym działalność 

zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi; 

10d)  spółce holdingowej - rozumie się przez to spółkę kapitałową, w tym spółkę europejską, 

która realizuje określoną branżową strategię biznesową przez spółki, w których posiada 

udziały lub akcje, lub jednostki zależne lub powiązane w rozumieniu ustawy o 

rachunkowości w celu generowania długoterminowego wzrostu wartości tej spółki lub 

jednostki, i która: 

a)  wykonuje tę działalność w imieniu własnym i na własny rachunek, a jej akcje są 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub 
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b)  nie została utworzona głównie w celu uzyskiwania przychodów dla inwestorów w drodze 

zbycia akcji lub udziałów w takich spółkach, jeżeli okoliczność ta jest wykazana w jej 

rocznym sprawozdaniu finansowym; 

11)   państwie macierzystym - rozumie się przez to państwo członkowskie, na terytorium 

którego, w przypadku: 

a)  spółki zarządzającej lub zarządzającego z UE - podmiot ten ma siedzibę, 

b)  funduszu zagranicznego - podmiot ten uzyskał zezwolenie właściwego organu na 

prowadzenie działalności, 

c)  unijnego AFI - podmiot ten uzyskał po raz pierwszy zezwolenie lub został po raz pierwszy 

zarejestrowany, a w przypadku braku wymogu uzyskania zezwolenia lub rejestracji - ma 

siedzibę; 

12)  prawie wspólnotowym - rozumie się przez to akty prawne wydawane przez instytucje i 

organy Unii Europejskiej; 

13)   oddziale - rozumie się przez to wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część 

działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą 

przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności, przy czym za jeden 

oddział uważa się wszystkie jednostki organizacyjne: 

a)  spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE zlokalizowane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  towarzystwa albo zarządzającego ASI zlokalizowane na terytorium państwa goszczącego; 

13a)  kliencie profesjonalnym - rozumie się przez to podmiot, na którego rzecz jest lub ma 

być świadczona usługa, albo któremu proponowane jest nabycie jednostek uczestnictwa, 

objęcie certyfikatów inwestycyjnych albo nabycie lub objęcie praw uczestnictwa 

alternatywnej spółki inwestycyjnej, posiadający doświadczenie i wiedzę pozwalające na 

podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę 

ryzyka związanego z tymi decyzjami, który jest: 

a)  bankiem krajowym, bankiem zagranicznym lub instytucją kredytową, 

b)  firmą inwestycyjną, 

c)  krajowym zakładem ubezpieczeń albo zagranicznym zakładem ubezpieczeń lub krajowym 

zakładem reasekuracji albo zagranicznym zakładem reasekuracji, w rozumieniu ustawy z 

dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, prowadzącym 

działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
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d)  funduszem inwestycyjnym, alternatywną spółką inwestycyjną lub inną instytucją 

wspólnego inwestowania, towarzystwem funduszy inwestycyjnych, zarządzającym ASI, 

spółką zarządzającą lub zarządzającym z UE, 

e)  funduszem emerytalnym albo towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 

sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 

f)  towarowym domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych, 

g)   podmiotem zawierającym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny 

rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów 

pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji 

zajętych na tych rynkach lub działającym w tym celu na rachunek innych członków takich 

rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji 

ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków, 

h)  instytucją finansową inną niż wskazane w lit. a-g, 

i)  inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w lit. a-h, prowadzącym działalność 

regulowaną na rynku finansowym, 

j)  podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność na 

warunkach równoważnych z działalnością prowadzoną przez podmioty wskazane w lit. a-

i, 

k)  przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym 

równowartość w złotych kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu 

średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia 

przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego: 

–  suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej równowartość w złotych 

20 000 000 euro, 

–  osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 

równowartość w złotych 40 000 000 euro, 

–  kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej równowartość 

w złotych 2 000 000 euro, 

l)   organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem 

Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem 

Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową 

pełniącą podobne funkcje, 
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m)  innym inwestorem instytucjonalnym, którego podstawowym przedmiotem działalności 

jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmiotem zajmującym się 

sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych, 

n)   podmiotem innym niż wskazane w lit. a-m, który jest traktowany jak klient profesjonalny; 

13b)  kliencie detalicznym - rozumie się przez to podmiot, na którego rzecz jest lub ma być 

świadczona usługa, albo któremu proponowane jest nabycie jednostek uczestnictwa, 

objęcie certyfikatów inwestycyjnych albo nabycie lub objęcie praw uczestnictwa 

alternatywnej spółki inwestycyjnej, niebędący klientem profesjonalnym albo będący 

klientem profesjonalnym, którego traktuje się, świadcząc na jego rzecz usługi, albo 

proponując nabycie jednostek uczestnictwa, objęcie certyfikatów inwestycyjnych albo 

nabycie lub objęcie praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, jak klienta 

detalicznego; 

14)  firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to firmę inwestycyjną w rozumieniu ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi; 

15)  banku krajowym - rozumie się przez to bank, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

16)  banku zagranicznym - rozumie się przez to bank, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

17)  instytucji kredytowej - rozumie się przez to instytucję kredytową, o której mowa w art. 4 

ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

17a)  instrumentach finansowych - rozumie się przez to instrumenty finansowe, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

18)  instrumentach pochodnych - rozumie się przez to prawa majątkowe, których cena 

rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów 

wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub 

pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany 

wysokości stóp procentowych; 

19)  niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych - rozumie się przez to instrumenty 

pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest 

lub może być przedmiotem negocjacji między stronami; 

20)  bazie instrumentów pochodnych - rozumie się przez to papiery wartościowe, instrumenty 

rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe, a także określone indeksy, kursy walut, 
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stopy procentowe, stanowiące podstawę do ustalenia ceny instrumentu pochodnego lub 

niewystandaryzowanego instrumentu pochodnego; 

20a)  instrumentach pochodnych właściwych AFI - rozumie się przez to instrumenty 

finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c-i ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, będące przedmiotem umów zawieranych przez alternatywną spółkę 

inwestycyjną lub unijny AFI zarządzany przez towarzystwo lub zarządzającego ASI; 

21)  instrumentach rynku pieniężnego - rozumie się przez to papiery wartościowe lub prawa 

majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne: 

a)  o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub 

od dnia ich nabycia lub 

b)  które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku 

pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub 

c)  których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, 

odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a lub b 

- oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób 

ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier 

wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu 

instrumentu rynku pieniężnego; 

21a)  krótkiej sprzedaży - rozumie się przez to technikę inwestycyjną, która opiera się na 

założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen określonych instrumentów 

finansowych od momentu realizacji zlecenia ich sprzedaży, jeżeli zostały one pożyczone 

w celu rozliczenia transakcji przez inwestora lub przez podmiot realizujący na rachunek 

inwestora zlecenie sprzedaży albo nabyte w tym celu przez jeden z tych podmiotów na 

podstawie umowy lub umów zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości 

odkupu od nabywcy takich samych instrumentów finansowych, do momentu 

wymagalności roszczenia o zwrot sprzedanych w ten sposób instrumentów finansowych, 

albo jeżeli zostały spełnione warunki, o których mowa odpowiednio w art. 12 lub art. 13 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 

r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka 

kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1); 

22)  rynku zorganizowanym - rozumie się przez to wyodrębniony pod względem 

organizacyjnym i finansowym system obrotu działający regularnie i zapewniający 

jednakowe warunki zawierania transakcji oraz powszechny i równy dostęp do informacji 
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o transakcjach, zgodnie z zasadami określonymi przez właściwe przepisy kraju, w którym 

obrót ten jest dokonywany, a w szczególności obrót zorganizowany, o którym mowa w 

ustawie o obrocie instrumentami finansowymi; 

22a)  rynku regulowanym - rozumie się przez to rynek, o którym mowa w art. 14 ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi; 

22b)  alternatywnym systemie obrotu - rozumie się przez to alternatywny system obrotu, o 

którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

23)  bliskich powiązaniach - rozumie się przez to posiadanie bezpośrednio lub pośrednio 

ponad 20% kapitału innego podmiotu lub prawa do wykonywania co najmniej 20% 

głosów w organach innego podmiotu, lub sprawowanie przez podmiot kontroli, lub 

współkontroli nad innym podmiotem w zakresie określonym w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 

o rachunkowości; 

24)  grupie kapitałowej - rozumie się przez to podmiot dominujący wraz z podmiotami od 

niego zależnymi; 

25)  podmiocie dominującym - rozumie się przez to podmiot dominujący w rozumieniu 

ustawy o ofercie publicznej; 

26)  podmiocie zależnym - rozumie się przez to podmiot zależny w rozumieniu ustawy o 

ofercie publicznej; 

27)  zarządzaniu portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 

finansowych - rozumie się przez to zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden 

lub większa liczba instrumentów finansowych, w rozumieniu art. 75 ust. 1 ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi; 

28)  doradztwie inwestycyjnym - rozumie się przez to doradztwo inwestycyjne w rozumieniu 

art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

28a)  wprowadzaniu alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu - rozumie się przez to: 

a)  proponowanie objęcia nowych lub podwyższenia wartości nominalnej istniejących 

udziałów - w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

b)  proponowanie objęcia akcji nowej emisji oraz sprzedaż akcji własnych - w przypadku 

spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej, 

c)  podejmowanie czynności związanych z przystąpieniem do spółki nowych 

komandytariuszy lub zwiększeniem wkładu dotychczasowych komandytariuszy - w 

przypadku spółki komandytowej; 
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28b)  prime brokerze - rozumie się przez to bank krajowy, instytucję kredytową, firmę 

inwestycyjną lub inny podmiot podlegający wymogom ostrożnościowym wynikającym z 

przepisów prawa oraz nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, 

które oferują klientom profesjonalnym usługi polegające na: 

a)  przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 

b)  wykonywaniu zleceń, o których mowa w lit. a, na rachunek dającego zlecenie, 

c)  udzielaniu pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest 

jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana 

za pośrednictwem banku krajowego, instytucji kredytowej lub firmy inwestycyjnej 

udzielającej pożyczki 

- i które jednocześnie mogą świadczyć inne usługi, takie jak prowadzenie rachunków 

papierów wartościowych i rachunków zbiorczych oraz prowadzenie rachunków 

pieniężnych lub usługi udzielania pożyczek papierów wartościowych lub rozliczania i 

dokonywania rozrachunku transakcji; 

29)  (uchylony); 

30)  puli wierzytelności - rozumie się przez to przynoszącą regularny dopływ kapitału grupę 

jednolitych rodzajowo wierzytelności, posiadanych i wyodrębnionych przez inicjatora 

sekurytyzacji, z których każda z wierzytelności stanowiących łącznie co najmniej 75% 

grupy przynosi regularny dopływ kapitału oraz każda wierzytelność spełnia kryteria 

określone w statucie funduszu; 

31)  inicjatorze sekurytyzacji - rozumie się przez to jednostkę samorządu terytorialnego, 

związek jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą, zbywające funduszowi sekurytyzacyjnemu pulę wierzytelności albo 

zobowiązujące się do przekazywania funduszowi sekurytyzacyjnemu wszystkich 

świadczeń otrzymanych przez nie z określonej puli wierzytelności; 

32)  sekurytyzowanych wierzytelnościach - rozumie się przez to wierzytelności stanowiące 

przedmiot lokat funduszu sekurytyzacyjnego oraz wierzytelności wyodrębnione przez 

inicjatora sekurytyzacji albo inny podmiot, który zawarł z funduszem umowę 

zobowiązującą go do przekazywania funduszowi świadczeń uzyskanych w związku z 

tymi wierzytelnościami; 

33)  danych osobowych - rozumie się przez to imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, 

adres zamieszkania, a w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej także numer 

PESEL; 
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33a)  danych kontaktowych - rozumie się przez to adres korespondencyjny, numer telefonu i 

adres poczty elektronicznej; 

34)  papierach wartościowych - rozumie się przez to papiery wartościowe, o których mowa w 

art. 3 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem instrumentów 

pochodnych; 

35)  zdematerializowanych papierach wartościowych - rozumie się przez to papiery 

wartościowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi; 

36)  (uchylony); 

37)  (uchylony); 

38)  ofercie publicznej - rozumie się przez to ofertę publiczną, o której mowa w art. 3 ustawy 

o ofercie publicznej; 

39)  publicznym funduszu inwestycyjnym zamkniętym - rozumie się przez to fundusz 

inwestycyjny zamknięty, którego certyfikaty inwestycyjne zostały objęte lub nabyte w 

drodze oferty publicznej, lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub 

wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu; 

40)  dniu roboczym - rozumie się przez to każdy dzień od poniedziałku do piątku, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

41)  trwałym nośniku informacji - rozumie się przez to każdy nośnik informacji 

umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru 

informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w 

sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji 

i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane; 

42)  całkowitej ekspozycji - rozumie się przez to obliczoną uznanymi metodami, wyrażoną w 

walucie, w której wyceniane są aktywa funduszu inwestycyjnego otwartego, kwotę 

zaangażowania tego funduszu powstałego na skutek zawierania umów, których 

przedmiotem są instrumenty pochodne, lub innych umów stosowanych w celu 

zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego 

otwartego; 

42a)  ekspozycji AFI - rozumie się przez to obliczoną z uwzględnieniem art. 6-11 

rozporządzenia 231/2013, wyrażoną w walucie, w której wyceniane są aktywa 

alternatywnego funduszu inwestycyjnego, kwotę zaangażowania tego funduszu 

uwzględniającą wszystkie aktywa i zobowiązania funduszu, instrumenty pochodne lub 
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prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6, albo instrumenty pochodne 

właściwe AFI, pożyczki, których przedmiotem są środki pieniężne lub papiery 

wartościowe, oraz inne umowy wiążące się ze zwiększeniem zaangażowania funduszu, 

gdy ryzyko i korzyści wynikające z tych umów dotyczą tego funduszu; 

42b)   dźwigni finansowej AFI - rozumie się przez to każdą metodę zwiększania ekspozycji 

AFI, w szczególności przez pożyczanie środków pieniężnych lub papierów 

wartościowych lub przez inwestycje w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o 

których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6, albo instrumenty pochodne właściwe AFI; 

42c)   sprawozdaniu rocznym AFI - rozumie się przez to sprawozdanie roczne alternatywnego 

funduszu inwestycyjnego; 

43)   przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w ustawie z dnia 6 

marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646); 

44)   przedsiębiorcy zagranicznym - rozumie się przez to przedsiębiorcę zagranicznego, o 

którym mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649); 

45)   rejestrze zarządzających EuVECA - rozumie się przez to prowadzony przez Komisję, 

zgodnie z art. 14 rozporządzenia 345/2013, rejestr towarzystw i zarządzających ASI, 

uprawnionych do zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi posługującymi 

się nazwą "EuVECA"; 

46)   rejestrze zarządzających EuSEF - rozumie się przez to prowadzony przez Komisję, 

zgodnie z art. 15 rozporządzenia 346/2013, rejestr towarzystw i zarządzających ASI, 

uprawnionych do zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi posługującymi 

się nazwą "EuSEF". 

<Art. 13b. 

Fundusz inwestycyjny, towarzystwo, alternatywna spółka inwestycyjna i zarządzający 

ASI, a także podmioty, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2, w zakresie ich 

działalności, o której mowa w tych przepisach oraz w art. 32 ust. 2b, będące 

administratorami przetwarzającymi dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 

rozporządzenia 2016/679, nie są obowiązane do wykonywania obowiązków, o 

których mowa w art. 15 rozporządzenia 2016/679, w zakresie, w jakim jest to 

niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania praniu 

pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zapobiegania przestępstwom.> 
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[Art. 193. 

Fundusz sekurytyzacyjny oraz podmiot, z którym towarzystwo zawarło umowę o zarządzanie 

sekurytyzowanymi wierzytelnościami, mogą zbierać i przetwarzać dane osobowe 

dłużników sekurytyzowanych wierzytelności jedynie w celach związanych z zarządzaniem 

wierzytelnościami sekurytyzowanymi.] 

 

<Art. 193. 

Fundusz sekurytyzacyjny oraz podmiot, z którym towarzystwo zawarło umowę o 

zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami, zbierają i przetwarzają dane 

osobowe dłużników sekurytyzowanych wierzytelności jedynie w celach związanych z 

zarządzaniem wierzytelnościami sekurytyzowanymi.> 

 

Art. 281. 

 1. Z zastrzeżeniem art. 282, informacje stanowiące tajemnicę zawodową mogą być ujawniane 

wyłącznie na żądanie: 

1)   sądu lub prokuratora, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu karnym, a w 

postępowaniu cywilnym, jeżeli informacje nie dotyczą osób trzecich niebędących stroną 

postępowania; 

2)    organu Krajowej Administracji Skarbowej: 

a)  w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o 

wykroczenie skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu, 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. z 2018 r. poz. 508, 650, 723, 1000 i 1039); 

3)   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 określonym w 

ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524 

oraz z 2018 r. poz. 1000); 

4)    (uchylony); 
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5)    (uchylony); 

6)    (uchylony); 

7)   biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych podmiotu 

obowiązanego do zachowania tajemnicy zawodowej, jeżeli jest to niezbędne do celów 

tego badania, na podstawie zawartej z nim umowy; 

8)    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; 

8a)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeżeli jest to konieczne do skutecznego 

zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i 

uzyskania dowodów, 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, 650, 723 i 730); 

9)    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 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.); 

9a)   Straży Granicznej, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu 

przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i 

w trybie określonych w art. 10c ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.); 

9b)   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 2018 r. poz. 430 i 650); 
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10)  
(44)

 komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym albo wykonywaniem postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub ze 

sporządzaniem spisu inwentarza, jeżeli są niezbędne w tym postępowaniu; 

10a)  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. z 

2018 r. poz. 425), w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań; 

11)  jedynego uczestnika funduszu, jeżeli statut funduszu tak stanowi, przy czym w 

przypadku, gdy uczestnikiem funduszu są podmioty należące do tej samej grupy 

kapitałowej, dla celów niniejszego przepisu grupa ta jest traktowana jako jedyny 

uczestnik; 

12)   Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 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 2018 r. poz. 798 i 650), jeżeli są niezbędne w 

toczącym się postępowaniu; 

13)   jedynego inwestora alternatywnej spółki inwestycyjnej, jeżeli regulacje wewnętrzne ASI 

tak stanowią, przy czym w przypadku, gdy wyłącznymi inwestorami alternatywnej spółki 

inwestycyjnej są podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, dla celów niniejszego 

przepisu grupa ta jest traktowana jako jedyny inwestor; 

14)   Krajowego Funduszu Kapitałowego, jeżeli są niezbędne do monitorowania i 

kontrolowania prawidłowości wydawania przez fundusz inwestycyjny, alternatywną 

spółkę inwestycyjną, zarządzającego ASI lub zarządzającego z państwa trzeciego 

środków pochodzących ze wsparcia udzielonego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy; 

15)   Inspektora Nadzoru Wewnętrznego - jeżeli jest to konieczne do skutecznego 

zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i 

uzyskania dowodów, 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.)[.] <;> 

<16) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z toczącym się 

postępowaniem przed tym organem, jeżeli jest to niezbędne w toczącym się 

postępowaniu.> 
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2. Fundusz sekurytyzacyjny może ujawniać informacje dotyczące nabytych wierzytelności 

lub puli wierzytelności podmiotom, z którymi zawiera lub zawarł umowy, o których 

mowa w art. 191. 

3. Udostępnianie informacji gospodarczych przez fundusze inwestycyjne oraz alternatywne 

spółki inwestycyjne na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 

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

2018 r. poz. 470, 650, 723, 730, 771 i 1000) nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy 

zawodowej. 

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 

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 
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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 

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. 



- 314 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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. 

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 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 
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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 2016/679 – w przypadku danych 

osobowych, oraz jeżeli ich przekazanie jest niezbędne dla realizacji zadań 

określonych ustawą. Komisja może również, jeżeli są spełnione warunki, o których 

mowa w rozporządzeniu 2016/679, wyrazić zgodę na dalsze przekazanie tych 

informacji organowi nadzoru innego państwa trzeciego.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 lipca 2004 r. − Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1954, 2245 i 2354) 

Art. 57. 

1. Dostawca usług nie może uzależniać zawarcia umowy o świadczenie publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej 

sieci telekomunikacyjnej od: 

1)   (uchylony); 

2)   niezawierania z innym dostawcą usług umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci 

telekomunikacyjnej[;] <.> 

[3)   udzielenia informacji lub danych, innych niż określone w art. 161 ust. 2, w przypadku 

użytkownika końcowego będącego osobą fizyczną.] 

2. Dostawca usług może uzależnić zawarcie umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do sieci, od: 

1)   dostarczenia przez użytkownika końcowego dokumentów potwierdzających możliwość 

wykonania zobowiązania wobec dostawcy usług wynikającego z umowy; 

2)   pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej użytkownika końcowego wynikającej z 

danych będących w posiadaniu dostawcy usług lub udostępnionych mu przez biuro 

informacji gospodarczej w trybie określonym w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o 

udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 
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2018 r. poz. 470, z późn. zm.); dostawca usług powiadamia użytkownika końcowego o 

wystąpieniu takiego zastrzeżenia. 

3. Dostawca usług może odmówić użytkownikowi końcowemu zawarcia umowy o 

zapewnienie przyłączenia do sieci lub o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub 

zawrzeć umowę o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym 

o zapewnienie przyłączenia do sieci na warunkach mniej korzystnych dla użytkownika 

końcowego w wyniku negatywnej oceny wiarygodności płatniczej dokonanej na 

podstawie informacji udostępnionych przez biuro informacji gospodarczej, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 2, w szczególności poprzez żądanie zabezpieczenia wierzytelności 

wynikających z tej umowy. 

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych 

zawieranych przez dokonanie czynności faktycznych, o których mowa w art. 56 ust. 2. 

5. Warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym 

o zapewnienie przyłączenia do sieci, nie mogą uniemożliwiać lub utrudniać abonentowi 

korzystania z prawa do zmiany dostawcy usług świadczącego publicznie dostępne usługi 

telekomunikacyjne. 

6. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o 

zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, związanego z ulgą 

przyznaną abonentowi, wysokość roszczenia z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy 

przez abonenta lub przez dostawcę usług z winy abonenta przed upływem terminu, na jaki 

umowa została zawarta, nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej abonentowi 

pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej 

rozwiązania. Roszczenie nie przysługuje w przypadku rozwiązania przez konsumenta 

umowy przed rozpoczęciem świadczenia usług, chyba że przedmiotem ulgi jest 

telekomunikacyjne urządzenie końcowe. 

 

Art. 78. 

1. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej jest obowiązany nieodpłatnie udostępniać 

Prezesowi UKE informacje dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało 

wykonane połączenie do numeru alarmowego: 

1)   w czasie rzeczywistym - w przypadku operatora ruchomej publicznej sieci 

telekomunikacyjnej, 
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2)   w trybie wsadowym - w przypadku operatora stacjonarnej publicznej sieci 

telekomunikacyjnej 

- w celu udostępnienia tych danych, za pośrednictwem systemu, o którym mowa w ust. 4, 

odpowiednio do właściwego terytorialnie centrum powiadamiania ratunkowego albo 

właściwym terytorialnie jednostkom służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. 

2. Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych jest obowiązany, dla zapewnienia 

funkcjonalności systemu, o którym mowa w ust. 4, nieodpłatnie przekazywać Prezesowi 

UKE: 

[1)   w przypadku abonenta będącego konsumentem - dane, o których mowa w art. 161 ust. 2 

pkt 4-6 i art. 169 ust. 1,] 

<1) w przypadku abonenta będącego konsumentem: 

a) dane, o których mowa w art. 169 ust. 1, 

b) adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny – jeżeli jest on inny niż adres 

miejsca zamieszkania, 

c) numer PESEL − w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, 

d) nazwę, serię i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku 

cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji 

Szwajcarskiej − numer paszportu lub karty pobytu,> 

2)   w przypadku abonenta niebędącego konsumentem - numer abonenta oraz siedzibę lub 

miejsce wykonywania działalności gospodarczej, firmę lub nazwę i formę organizacyjną 

tego abonenta, a w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej - także 

nazwę miejscowości oraz ulicy, przy której znajduje się zakończenie sieci, udostępnione 

abonentowi 

- o ile abonent udostępnił te dane. 

3. Informacją dotyczącą lokalizacji zakończenia sieci jest w przypadku: 

1)   stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej - dokładny adres zainstalowania 

zakończenia sieci; 

2)   ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej - geograficzne położenie urządzenia 

końcowego użytkownika publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. 

4. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być przekazywane do systemu, w 

którym są gromadzone i nieodpłatnie udostępniane: 

1)   centralnemu punktowi systemu powiadamiania ratunkowego - w przypadku połączeń do 

numeru alarmowego "112" oraz do numerów alarmowych ustalonych dla Policji, 
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Państwowej Straży Pożarnej i dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, chyba że 

służba ustawowo powołana do niesienia pomocy, wykorzystująca dany numer alarmowy, 

posiada własny punkt centralny mogący współpracować z systemem albo 

2)   innym niż wymienione w pkt 1 służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy - w 

przypadku połączeń do innych numerów alarmowych. 

5. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przekazuje, dla zapewnienia 

funkcjonalności systemu, o którym mowa w ust. 4, aktualne dane, o których mowa w ust. 

2, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od dnia zaistnienia ich zmiany, 

a jeżeli zmiany takie nie nastąpiły nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

6. Prezes UKE zarządza systemem, o którym mowa w ust. 4, oraz jest uprawniony do 

przetwarzania zgromadzonych w nim informacji i danych w celach związanych z 

zapewnieniem funkcjonalności systemu. 

6a. Prezes UKE może określić, w drodze decyzji, dla danego operatora, szczegółowe 

wymagania dotyczące dokładności i niezawodności lokalizacji zakończenia sieci dla 

ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej, biorąc pod uwagę możliwości techniczne i 

perspektywy rozwoju sieci danego operatora oraz potrzebę dokładnego lokalizowania 

zakończenia sieci w celu efektywnego niesienia pomocy przez służby ustawowo do tego 

powołane. W decyzji określa się także harmonogram dostosowania sieci do określonych 

w decyzji wymagań w zakresie dokładności i niezawodności lokalizacji zakończenia sieci. 

7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organizację i funkcjonowanie systemu, 

o którym mowa w ust. 4, warunki gromadzenia i przekazywania do tego systemu 

informacji i danych od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego i ich udostępniania 

odpowiednio centrom powiadamiania ratunkowego oraz jednostkom terytorialnym służb 

ustawowo powołanych do niesienia pomocy oraz sposób wymiany informacji pomiędzy 

dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru, biorąc pod 

uwagę sprawność działania systemu, a także potrzebę wspierania obsługi przenoszenia 

numerów oraz efektywność niesienia pomocy przez te służby i zapewnienie ciągłości 

świadczenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego usług telekomunikacyjnych, 

dostarczania sieci telekomunikacyjnych lub świadczenia usług towarzyszących. 

7a. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, 

organizację i funkcjonowanie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego 

oraz punktów centralnych służb, o których mowa w ust. 4 pkt 1, mając na uwadze 

zapewnienie sprawnej dystrybucji udostępnianych przez system, o którym mowa w ust. 4, 
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informacji i danych właściwym terytorialnie centrom powiadamiania ratunkowego oraz 

jednostkom służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. 

8. Przekazywanie danych, o którym mowa w ust. 2, nie wymaga zgody abonenta. 

 

Art. 159. 

1. Tajemnica komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych, zwana dalej "tajemnicą 

telekomunikacyjną", obejmuje: 

[1)   dane dotyczące użytkownika;] 

<1) dane dotyczące użytkownika, z zastrzeżeniem art. 161 ust. 2;> 

2)   treść indywidualnych komunikatów; 

3)   dane transmisyjne, które oznaczają dane przetwarzane dla celów przekazywania 

komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi 

telekomunikacyjne, w tym dane lokalizacyjne, które oznaczają wszelkie dane 

przetwarzane w sieci telekomunikacyjnej lub w ramach usług telekomunikacyjnych 

wskazujące położenie geograficzne urządzenia końcowego użytkownika publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych; 

4)   dane o lokalizacji, które oznaczają dane lokalizacyjne wykraczające poza dane niezbędne 

do transmisji komunikatu lub wystawienia rachunku; 

5)   dane o próbach uzyskania połączenia między zakończeniami sieci, w tym dane o 

nieudanych próbach połączeń, oznaczających połączenia między telekomunikacyjnymi 

urządzeniami końcowymi lub zakończeniami sieci, które zostały zestawione i nie zostały 

odebrane przez użytkownika końcowego lub nastąpiło przerwanie zestawianych połączeń. 

2. Zakazane jest zapoznawanie się, utrwalanie, przechowywanie, przekazywanie lub inne 

wykorzystywanie treści lub danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną przez osoby 

inne niż nadawca i odbiorca komunikatu, chyba że: 

1)   będzie to przedmiotem usługi lub będzie to niezbędne do jej wykonania; 

2)   nastąpi za zgodą nadawcy lub odbiorcy, których dane te dotyczą; 

3)   dokonanie tych czynności jest niezbędne w celu rejestrowania komunikatów i związanych 

z nimi danych transmisyjnych, stosowanego w zgodnej z prawem praktyce handlowej dla 

celów zapewnienia dowodów transakcji handlowej lub celów łączności w działalności 

handlowej; 

4)   będzie to konieczne z innych powodów przewidzianych ustawą lub przepisami 

odrębnymi. 
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3. Z wyjątkiem przypadków określonych ustawą, ujawnianie lub przetwarzanie treści albo 

danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną narusza obowiązek zachowania tajemnicy 

telekomunikacyjnej. 

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do komunikatów i danych ze swojej istoty jawnych, z 

przeznaczenia publicznych lub ujawnionych postanowieniem sądu wydanym w 

postępowaniu karnym, postanowieniem prokuratora lub na podstawie odrębnych 

przepisów. 

Art. 161. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, treści lub dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą być 

zbierane, utrwalane, przechowywane, opracowywane, zmieniane, usuwane lub 

udostępniane tylko wówczas, gdy czynności te, zwane dalej "przetwarzaniem", dotyczą 

usługi świadczonej użytkownikowi albo są niezbędne do jej wykonania. Przetwarzanie w 

innych celach jest dopuszczalne jedynie na podstawie przepisów ustawowych. 

[2. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest uprawniony do 

przetwarzania następujących danych dotyczących użytkownika będącego osobą fizyczną: 

1)   nazwisk i imion; 

2)   imion rodziców; 

3)   miejsca i daty urodzenia; 

4)   adresu miejsca zamieszkania i adresu korespondencyjnego jeżeli jest on inny niż adres 

miejsca zamieszkania; 

5)   numeru ewidencyjnego PESEL - w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej; 

6)   nazwy, serii i numeru dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku 

cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji 

Szwajcarskiej - numeru paszportu lub karty pobytu; 

7)   zawartych w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec 

dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wynikającego z umowy o 

świadczenie usług telekomunikacyjnych; 

8)   
(71)

 adresu poczty elektronicznej.] 

<2. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika – innych niż wskazane w art. 159 

ust. 1 pkt 2–5 − będącego osobą fizyczną odbywa się na podstawie przepisów o 

ochronie danych osobowych.> 

3. Oprócz danych, o których mowa w ust. 2, dostawca publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych może, za zgodą użytkownika będącego osobą fizyczną, przetwarzać 
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inne dane tego użytkownika w związku ze świadczoną usługą, w szczególności numer 

konta bankowego lub karty płatniczej, a także numery telefonów kontaktowych. 

 

[Art. 174. 

 Jeżeli przepisy ustawy wymagają wyrażenia zgody przez abonenta lub użytkownika 

końcowego, zgoda ta: 

1)   nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; 

2)   może być wyrażona drogą elektroniczną, pod warunkiem jej utrwalenia i potwierdzenia 

przez użytkownika; 

3)   może być wycofana w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat.] 

 

<Art. 174. 

Do uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego stosuje się przepisy o 

ochronie danych osobowych.> 

<Art. 174
1
. 

Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązany jest wdrożyć 

odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony zapewniające 

bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Niezależnie od wymogów 

wskazanych 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, z późn. zm.), zwanym dalej 

„rozporządzeniem 2016/679”, środki ochrony co najmniej: 

1) zapewniają, aby dostęp do danych osobowych miała osoba posiadająca pisemne 

upoważnienie wydane przez administratora danych, oraz 

2) chronią przechowywane lub przekazywane dane osobowe przed przypadkowym lub 

bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą lub zmianą oraz nieuprawnionym 

lub bezprawnym przechowywaniem, przetwarzaniem, dostępem lub ujawnieniem, 

oraz 

3) zapewniają wdrożenie polityki bezpieczeństwa w odniesieniu do przetwarzania 

danych osobowych.> 
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Art. 174a. 

[1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zawiadamia Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych
(73)

 o naruszeniu danych osobowych niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 3 dni od stwierdzenia naruszenia.] 

<1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zawiadamia Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych o naruszeniu danych osobowych w terminie i 

na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 611/2013 z dnia 24 

czerwca 2013 r. w sprawie środków mających zastosowanie przy powiadamianiu o 

przypadkach naruszenia danych osobowych, na mocy dyrektywy 2002/58/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady o prywatności i łączności elektronicznej (Dz. Urz. 

UE L 173 z 26.06.2013, str. 2), zwanym dalej „rozporządzeniem 611/2013”.> 

2. Przez naruszenie danych osobowych rozumie się przypadkowe lub bezprawne zniszczenie, 

utratę, zmianę, nieuprawnione ujawnienie lub dostęp do danych osobowych 

przetwarzanych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w związku ze świadczeniem 

publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. 

<2a. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zapewnia bezpieczne środki 

elektroniczne służące do powiadamiania o przypadkach naruszenia danych 

osobowych, o których mowa w ust. 1, oraz informacje dotyczące trybu dostępu do 

tych środków i ich stosowania.> 

[3. W przypadku, gdy naruszenie danych osobowych może mieć niekorzystny wpływ na prawa 

abonenta lub użytkownika końcowego będącego osobą fizyczną, dostawca publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od 

stwierdzenia naruszenia, zawiadamia o takim naruszeniu również abonenta lub 

użytkownika końcowego.] 

<3. W przypadku gdy naruszenie danych osobowych może mieć niekorzystny wpływ na 

prawa abonenta lub użytkownika końcowego będącego osobą fizyczną, dostawca 

publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych niezwłocznie zawiadamia o takim 

naruszeniu również abonenta lub użytkownika końcowego na zasadach określonych 

w rozporządzeniu 611/2013, z zastrzeżeniem ust. 5.> 

<3a. Zgodę, o której mowa w art. 3 ust. 5 rozporządzenia 611/2013, Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych wydaje w drodze decyzji.> 

4. Przez naruszenie danych osobowych, które może wywrzeć niekorzystny wpływ na prawa 

abonenta lub użytkownika końcowego będącego osobą fizyczną, rozumie się takie 
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naruszenie, które w szczególności może skutkować nieuprawnionym posługiwaniem się 

danymi osobowymi, szkodą majątkową, naruszeniem dóbr osobistych, ujawnieniem 

tajemnicy bankowej lub innej ustawowo chronionej tajemnicy zawodowej. 

[5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, nie jest wymagane, jeżeli dostawca publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych wdrożył przewidziane przepisami o ochronie 

danych osobowych odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony, które 

uniemożliwiają odczytanie danych przez osoby nieuprawnione oraz zastosował je do 

danych, których ochrona została naruszona.] 

<5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, nie jest wymagane, jeżeli dostawca 

publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wykazał wdrożenie 

technologicznych środków ochrony, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 

rozporządzenia 611/2013, które uniemożliwiają odczytanie danych przez osoby 

nieuprawnione oraz zastosowanie tych środków do danych, których ochrona została 

naruszona.> 

<5a. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wykazuje spełnienie 

warunków, o których mowa w ust. 5, przekazując niezwłocznie Prezesowi Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych odpowiednią dokumentację.> 

[6. Jeżeli dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie zawiadomił 

abonenta lub użytkownika końcowego będącego osobą fizyczną o fakcie naruszenia 

danych osobowych, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(74)

 może nałożyć, w 

drodze decyzji, na dostawcę obowiązek przekazania abonentom lub użytkownikom 

końcowym, będącym osobami fizycznymi takiego zawiadomienia, biorąc pod uwagę 

możliwe niekorzystne skutki naruszenia.] 

<6. Jeżeli dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie zawiadomił 

abonenta lub użytkownika końcowego będącego osobą fizyczną o fakcie naruszenia 

danych osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych może nałożyć, w 

drodze decyzji, na dostawcę obowiązek przekazania abonentom lub użytkownikom 

końcowym, będącym osobami fizycznymi takiego zawiadomienia, biorąc pod uwagę 

możliwe niekorzystne skutki naruszenia.> 

[7. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać w szczególności: 

1)   opis charakteru naruszenia danych osobowych oraz zakładane ryzyko związane z 

naruszeniem; 
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2)   dane kontaktowe dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, 

umożliwiające uzyskanie informacji dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych; 

3)   informacje o zalecanych środkach mających na celu złagodzenie ewentualnych 

niekorzystnych skutków naruszenia danych osobowych; 

4)   informacje o działaniach podjętych przez dostawcę publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych; 

5)   informacje o fakcie poinformowania lub braku poinformowania abonenta lub 

użytkownika końcowego, będącego osobą fizyczną o wystąpieniu naruszenia danych 

osobowych; 

6)   opis skutków naruszenia danych osobowych; 

7)   opis proponowanych przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych 

środków naprawczych. 

8. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, powinno zawierać: 

1)   opis charakteru naruszenia danych osobowych; 

2)   dane kontaktowe dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, 

umożliwiające uzyskanie informacji dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych; 

3)   informacje o zalecanych środkach mających na celu złagodzenie ewentualnych 

niekorzystnych skutków naruszenia danych osobowych; 

4)   informacje o działaniach podjętych przez dostawcę publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych; 

5)   opis skutków naruszenia danych osobowych; 

6)   opis proponowanych przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych 

środków naprawczych.] 

<9. W przypadku gdy naruszenie danych osobowych ma wpływ na abonentów lub 

użytkowników końcowych będących osobami fizycznymi z innych państw 

członkowskich, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych informuje inne 

zainteresowane organy z państw członkowskich.> 

 

[Art. 174b. 

Do sprawowanej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
(75)

 kontroli 

wykonywania przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych 

obowiązków, o których mowa w art. 174a oraz art. 174d, stosuje się odpowiednio przepisy 
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ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723)
(76)

. 

Art. 174c. 

 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(77)

 kierując wystąpienie, o którym mowa w 

art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(78)

, do 

dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych uwzględnia wytyczne Komisji 

Europejskiej dotyczące realizacji obowiązku powiadomienia abonenta lub użytkownika 

końcowego będącego osobą fizyczną o naruszeniu jego danych osobowych i wskazuje 

okoliczności, formę i sposób takiego powiadomienia. Generalny Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych
(79)

 może publikować wystąpienia na swojej stronie podmiotowej BIP, 

o ile nie będą one zawierać informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.] 

 

<Art. 174b. 

Do sprawowanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kontroli 

wykonywania przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych 

obowiązków, o których mowa w art. 1741, art. 174a oraz art. 174d, stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. poz. 1000 i 1669 oraz z 2019 r. poz. …). 

 

Art. 174c. 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kierując wystąpienie, o którym mowa w 

art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, do dostawcy 

publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych uwzględnia wytyczne Komisji 

Europejskiej dotyczące realizacji obowiązku powiadomienia abonenta lub użytkownika 

końcowego będącego osobą fizyczną o naruszeniu jego danych osobowych i wskazuje 

okoliczności, formę i sposób takiego powiadomienia. Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych może udostępniać wystąpienia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej 

stronie podmiotowej, o ile nie będą one zawierać informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa.> 

Art. 174d. 

1. [Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych prowadzi rejestr naruszeń 

danych osobowych, w tym faktów towarzyszących naruszeniom, ich skutków i podjętych 

działań, o których mowa w art. 174a ust. 8 pkt 4 i 6, zawierający w szczególności:] 
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 <Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych prowadzi rejestr 

naruszeń danych osobowych, w tym faktów towarzyszących naruszeniom, ich 

skutków i podjętych działań, zawierający w szczególności:> 

1)   opis charakteru naruszenia danych osobowych; 

2)   informacje o zaleconych przez dostawcę publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych środkach mających na celu złagodzenie ewentualnych 

niekorzystnych skutków naruszenia danych osobowych; 

3)   informacje o działaniach podjętych przez dostawcę publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych; 

4)   informacje o fakcie poinformowania lub braku poinformowania abonenta lub 

użytkownika końcowego będącego osobą fizyczną o wystąpieniu naruszenia danych 

osobowych; 

5)   opis skutków naruszenia danych osobowych; 

6)   opis zaproponowanych przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych 

środków naprawczych. 

2. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych może powierzyć, w drodze 

umowy, innemu przedsiębiorcy prowadzenie rejestru, o którym mowa w ust. 1. 

 

<Art. 210a. 

1. Kto nie wypełnia obowiązku: 

1) wdrożenia technicznych i organizacyjnych środków ochrony, o których mowa w art. 

1741, 

2) informacyjnego, względem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o którym 

mowa w art. 174a ust. 1, 

3) informacyjnego, względem abonenta lub użytkownika końcowego, o którym mowa w 

art. 174a ust. 3, 

4) prowadzenia rejestru naruszeń danych osobowych, o którym mowa w art. 174d 

ust. 1 

 podlega karze pieniężnej nakładanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu osiągniętego w 

poprzednim roku kalendarzowym. 
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2. Do kar nakładanych na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy art. 209 ust. 

1a–3 oraz art. 210. Uprawnienia Prezesa UKE określone w tych przepisach 

przysługują Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) 

 

Art. 188. 

1. [Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych ubezpieczonych w celu:] 

<Fundusz przetwarza dane osobowe ubezpieczonych w celu:> 

1)   stwierdzenia istnienia ubezpieczenia zdrowotnego oraz prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych przez Fundusz; 

2)   wystawienia dokumentów uprawniających do korzystania ze świadczeń 

finansowanych przez Fundusz; 

3)   stwierdzenia obowiązku płacenia składki i ustalenia kwoty składki; 

4)   kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń; 

5)   rozliczenia ze świadczeniodawcami; 

6)   rozliczenia z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ich zobowiązań wobec 

Funduszu; 

7)   kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 

finansowania udzielanych świadczeń zdrowotnych; 

8)    monitorowania stanu zdrowia i zapotrzebowania ubezpieczonych na świadczenia 

zdrowotne oraz leki i wyroby medyczne, w tym prowadzenia prac analitycznych i 

prognostycznych związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 97; 

9)   identyfikacji płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne; 

10)  prowadzenia i utrzymywania elektronicznego systemu monitorowania programów 

lekowych, o którym mowa w art. 188c; 

<10a) prowadzenia prac analitycznych i prognostycznych związanych z realizacją 

świadczeń opieki zdrowotnej.> 

11)   prowadzenia i utrzymywania elektronicznego systemu monitorowania programów 

zdrowotnych, o którym mowa w art. 188e; 
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12)  
(84)

 przypominania o wyznaczonym terminie udzielenia świadczenia opieki 

zdrowotnej. 

1a. [Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 2, w celu:] 

<Fundusz przetwarza dane osobowe osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, w celu:> 

1)   rozliczania ze świadczeniodawcami; 

2)   rozliczania dotacji, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 5; 

3)   kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 

finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej; 

4)   kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. 

[1b. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4, w celu rozliczania kosztów refundacji leków.] 

<1b. Fundusz przetwarza dane osobowe osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4, w 

celu rozliczania kosztów refundacji leków> 

2. [Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych do 

świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji oraz umów 

międzynarodowych w celu:] 

<Fundusz przetwarza dane osobowe osób uprawnionych do świadczeń opieki 

zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji oraz umów międzynarodowych w 

celu:> 

1)   potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej; 

2)   rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom uprawnionym 

na podstawie przepisów o koordynacji; 

3)   rozliczania z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ponoszonych przez 

świadczeniodawców i Fundusz kosztów świadczeń opieki zdrowotnej; 

4)   kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń; 

5)   kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 

finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej; 

6)   prowadzenia punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 97 ust. 3d. 

[2a. Fundusz jest uprawniony do uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych związanych 

z realizacją zadań określonych w art. 97 ust. 3 pkt 2 i 3a.] 

<2a. Fundusz przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań określonych w art. 97 

ust. 3 pkt 2 i 3a.> 
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2b. [Fundusz jest uprawniony do przetwarzania następujących danych pacjentów z innych niż 

Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z realizacją 

zadań, o których mowa w art. 97a ust. 2 i 5:] 

<Fundusz przetwarza następujące dane osobowe pacjentów z innych niż Rzeczpospolita 

Polska państw członkowskich Unii Europejskiej w celu realizacji zadań, o których 

mowa w art. 97a ust. 2 i 5:> 

1)   nazwisko i imię (imiona); 

2)   obywatelstwo; 

3)   data urodzenia; 

4)   numer identyfikacyjny pacjenta w państwie ubezpieczenia; 

5)   numer dokumentu tożsamości; 

6)   informacje o stanie zdrowia; 

7)   informacje o świadczeniach zdrowotnych udzielonych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

8)   informacje o lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

i wyrobach medycznych zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

[2c. Fundusz jest uprawniony do uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych związanych 

z wystawianiem recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego i wyroby medyczne oraz z ich realizacją w aptece lub wystawianiem 

zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji.] 

<2c. Fundusz przetwarza dane osobowe związane z wystawianiem recept na 

refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i 

wyroby medyczne oraz z ich realizacją w aptece lub wystawianiem zlecenia na 

zaopatrzenie w wyroby medyczne, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji.> 

3.[ Minister właściwy do spraw zdrowia jest uprawniony do przetwarzania danych 

osobowych:] 

<Minister właściwy do spraw zdrowia przetwarza dane osobowe:> 

1)   ubezpieczonych w celu określonym w ust. 1 pkt 4-8 oraz w celu realizacji zadań, o 

których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1a; 
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2)   osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o 

koordynacji w celu określonym w ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w celu realizacji zadań, o 

których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1a; 

3)   osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4, w celu określonym w ust. 1 pkt 4-8 oraz 

w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1a. 

4. [Dla realizacji zadań, o których mowa w ust. 1-3, minister właściwy do spraw zdrowia i 

Fundusz mają prawo do przetwarzania następujących danych:] 

<W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1–3, minister właściwy do spraw 

zdrowia i Fundusz przetwarzają następujące dane:. 

1)   nazwisko i imię (imiona); 

2)   nazwisko rodowe; 

3)   data urodzenia; 

4)   płeć; 

5)   obywatelstwo; 

6)   (uchylony); 

7)   numer PESEL; 

8)   (uchylony); 

9)   seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego 

tożsamość - w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL; 

10)  adres zamieszkania; 

11)  adres czasowego miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dana 

osoba nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania; 

11a)  adres zameldowania; 

11b)  adres do korespondencji i inne dane pozwalające na skontaktowanie się z osobą, 

której dane Fundusz przetwarza w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych; 

12)  numer ubezpieczenia; 

13)  stopień pokrewieństwa z opłacającym składkę; 

14)  stopień niepełnosprawności; 

15)  rodzaj uprawnień oraz numer i termin ważności dokumentu potwierdzającego 

uprawnienia osób, o których mowa w art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 46 

ust. 1 i art. 47, a także osób posiadających na podstawie odrębnych przepisów szersze 

uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej niż wynikające z ustawy; 

15a)  informacja o uprawnieniu, o którym mowa w art. 43a ust. 1; 
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16)  dotyczące udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom, osobom 

uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji 

oraz osobom, o których mowa w art. 12 i art. 12a; 

17)  przyczyn udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej; 

18)  nazwa instytucji właściwej osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na 

podstawie przepisów o koordynacji; 

19)   dane dotyczące lekarza, felczera, pielęgniarki lub położnej wystawiających receptę 

na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyroby medyczne lub osób wystawiających zlecenie na zaopatrzenie w wyroby 

medyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 

o refundacji; 

20)  dane dotyczące świadczeniodawcy zatrudniającego lekarza, felczera, pielęgniarkę lub 

położną, o których mowa w pkt 19; 

21)  dane dotyczące apteki realizującej receptę na refundowane leki i wyroby medyczne; 

22)  data zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego; 

22a)  kod tytułu ubezpieczenia; 

22b)  data powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego; 

22c)  data wypełnienia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego; 

23)  data wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego; 

23a)  data wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego; 

24)  okres, za który opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne, oraz dane dotyczące 

opłaconych, nieopłaconych, nieopłaconych w terminie i należnych składek na 

ubezpieczenie zdrowotne wraz ze wskazaniem okresu, jakiego dotyczą; 

25)  dane o płatniku składki na ubezpieczenie zdrowotne; 

26)  typ dokumentu uprawniającego do świadczeń opieki zdrowotnej; 

27)  data zgonu; 

28)  dane dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych, będące w posiadaniu 

ubezpieczonego, jego pracodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

29)  informacje, określające ustawodawstwo właściwe zgodnie z przepisami o 

koordynacji, będące w posiadaniu ubezpieczonego, jego pracodawcy, Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

30)  dane o przychodach z tytułów rodzących obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego; 

31)  okres uprawnień wynikających z art. 67 ust. 6 i 7; 
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32)  informacje, czy członek rodziny pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym; 

33)  kod przyczyny wyrejestrowania z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. 

5. Świadczeniodawcy działający w ramach umów z Funduszem obowiązani są do 

gromadzenia i przekazywania Funduszowi danych dotyczących udzielanych świadczeń 

zdrowotnych. 

5a. 
(85)

 Informacje i dane zgromadzone w Funduszu udostępnia się: 

1)   nieodpłatnie organom egzekucyjnym określonym w art. 19 i art. 20 ustawy 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) - w zakresie niezbędnym do 

prowadzenia postępowania egzekucyjnego, 

2)   odpłatnie komornikom sądowym - w zakresie niezbędnym do prowadzenia 

postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia 

o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza 

- w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego. 

5b. Opłata za udzielenie przez Fundusz komornikom sądowym informacji i danych, 

dotyczących jednego świadczeniobiorcy lub jednego płatnika składek, wynosi 50 zł. 

5c. Kwota, o której mowa w ust. 5b, podlega waloryzacji o prognozowany w ustawie 

budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogółem ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

5d. Komornik sądowy dołącza do wniosku o udzielenie informacji i danych kopię dowodu 

dokonania opłaty, o której mowa w ust. 5b, na rachunek wskazany przez Fundusz. 

5e. Informacje i dane zgromadzone w Funduszu, w zakresie wskazanym w ust. 5f, udostępnia 

się nieodpłatnie, drogą elektroniczną, następującym podmiotom: 

1)   za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny: 

a)  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, z późn. zm.), i 

wojewodzie w celu weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych osób ubiegających 

się o te świadczenia lub osób je pobierających oraz członków ich rodzin, 

b)  organowi właściwemu wierzyciela, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 

września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 554, 650 i 1000), w celu weryfikacji prawa do świadczeń z funduszu 
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alimentacyjnego osób ubiegających się o te świadczenia lub osób je pobierających 

oraz członków ich rodzin, 

c)   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, 138, 650, 1000 i 1076), i wojewodzie w celu weryfikacji 

prawa do świadczeń wychowawczych osób ubiegających się o te świadczenia lub 

osób je pobierających oraz członków ich rodzin; 

2)   ministrowi właściwemu do spraw rodziny w celu: 

a)   umożliwienia organom właściwym i wojewodom weryfikacji prawa do świadczeń, 

o których mowa w pkt 1, 

b)  w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny realizacji 

świadczeń, o których mowa w pkt 1. 

5f. Zakres udostępnianych danych i informacji obejmuje: imię i nazwisko, numer PESEL, a 

także informację o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej według stanu na dzień 

udostępniania. W przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia i nie została 

zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, informacja o prawie do świadczeń obejmuje 

także informację, że dana osoba nie jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. 

5g. Minister właściwy do spraw rodziny i Fundusz uzgadniają warunki techniczne i 

organizacyjne wymiany danych, o której mowa w ust. 5e. 

6. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, osoby spośród wymienionych w 

art. 66 ust. 1 pkt 2-9, wobec których, z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 

form i metod realizacji zadań podlegających ochronie zgodnie z przepisami o ochronie 

informacji niejawnych, stosuje się odrębny tryb przetwarzania danych, o których mowa w 

ust. 4. Rozporządzenie powinno w szczególności określać dane osobowe, które będą 

przetwarzane, sposób ich przetwarzania oraz podmiot uprawniony do ich gromadzenia i 

przetwarzania. 

Art. 188a. 

[W celu realizacji zadań określonych w ustawie Fundusz jest uprawniony do przetwarzania 

następujących danych osobowych osób wystawiających recepty na refundowane leki, środki 

spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, osób 

wystawiających zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, osób udzielających świadczeń na 
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podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz ubiegających się o zawarcie 

takich umów:] 

<W celu realizacji zadań określonych w ustawie Fundusz przetwarza następujące dane 

osobowe osób wystawiających recepty na refundowane leki, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, osób wystawiających 

zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, o których mowa w przepisach wydanych 

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, osób udzielających świadczeń na 

podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz ubiegających się o 

zawarcie takich umów:> 

1)   nazwisko i imię (imiona); 

2)   nazwisko rodowe; 

3)   numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość; 

4)   numer prawa wykonywania zawodu - w przypadku osób, którym nadano ten numer; 

5)   dotyczących kompetencji zawodowych istotnych z punktu widzenia udzielania 

świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy z Funduszem; 

6)   informacji o prawomocnych orzeczeniach sądów o skazaniu za przestępstwo 

określone w art. 54 ust. 2, 3 lub 5 ustawy o refundacji lub art. 228-230, art. 286 lub art. 

296a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz 

z 2018 r. poz. 20, 305 i 663). 

Art. 188b. 

[W celu realizacji zadań określonych w art. 97a ust. 2 pkt 3 Fundusz jest uprawniony do 

przetwarzania następujących danych dotyczących osób wykonujących zawody medyczne:] 

<W celu realizacji zadań określonych w art. 97a ust. 2 pkt 3 Fundusz przetwarza 

następujące dane dotyczące osób wykonujących zawody medyczne:> 

1)   nazwisko i imię (imiona); 

2)   informacje na temat prawa wykonywania zawodu oraz kwalifikacji zawodowych. 

 

Art. 188ba. 

[1. Fundusz jest uprawniony do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych osób 

ubiegających się o nadanie dostępu lub korzystających z aplikacji udostępnianych przez 

Fundusz świadczeniodawcom oraz niebędącym świadczeniodawcami osobom 
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uprawnionym i osobom przez nie upoważnionym, w celu korzystania z usług 

informatycznych i komunikacji z Funduszem.] 

<1. Fundusz przetwarza dane osobowe osób ubiegających się o nadanie dostępu lub 

korzystających z aplikacji udostępnianych przez Fundusz świadczeniodawcom oraz 

niebędącym świadczeniodawcami osobom uprawnionym i osobom przez nie 

upoważnionym, w celu korzystania z usług informatycznych i komunikacji z 

Funduszem.> 

2. [W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Fundusz ma prawo przetwarzać 

następujące dane:] 

<W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Fundusz przetwarza następujące 

dane:> 

1)   nazwisko i imię (imiona); 

2)   numer PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj, serię i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 

3)   adres miejsca zamieszkania; 

4)   adres do korespondencji i numer telefonu umożliwiające kontakt z osobą, której dane 

Fundusz przetwarza; 

5)   numer prawa wykonywania zawodu oraz kwalifikacje zawodowe. 

 

Art.188 c 

1. Prezes Funduszu jest obowiązany do prowadzenia i utrzymywania elektronicznego systemu 

monitorowania programów lekowych, o których mowa w ustawie o refundacji. 

2. Elektroniczny system monitorowania programów lekowych umożliwia przetwarzanie 

danych w zakresie: 

1)   spełniania przez świadczeniobiorców kryteriów włączenia do programu lekowego; 

2)   kwalifikacji świadczeniobiorców do programu lekowego; 

3)   zastosowanej terapii, w tym sposobu podawania i dawkowania leku albo środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego; 

4)   monitorowania przebiegu terapii i oceny jej skuteczności; 

5)   terminu i przyczyny wyłączenia z programu lekowego; 

6)   oceny skuteczności programu lekowego. 



- 336 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3. Warunkiem rozliczenia kosztów leku stosowanego w ramach programu lekowego oraz 

kosztów związanych z nim świadczeń opieki zdrowotnej jest prawidłowe i terminowe 

przekazanie danych, o których mowa w ust. 2. 

4. W przypadku utworzenia nowego programu lekowego: 

1)   Prezes Funduszu dostosowuje system, o którym mowa w ust. 1, do nowego programu 

lekowego w terminie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia pierwszego obwieszczenia, o 

którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, zawierającego ten program; 

2)   warunek, o którym mowa w ust. 3, obowiązuje od pierwszego dnia 6 miesiąca 

następującego po dniu ogłoszenia pierwszego obwieszczenia, o którym mowa w art. 

37 ust. 1 ustawy o refundacji, zawierającego ten program. 

5. W przypadku zmiany programu lekowego, Prezes Funduszu dostosowuje system, o który 

mowa w ust. 1, do tej zmiany w terminie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia obwieszczenia, o 

którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, zawierającego tę zmianę. 

[6. Fundusz jest uprawniony do uzyskiwania i przetwarzania danych w zakresie realizacji 

programów lekowych, o których mowa w ustawie o refundacji.] 

<6. Fundusz przetwarza dane w zakresie realizacji programów lekowych, o których 

mowa w ustawie o refundacji.> 

Art. 188d. 

[Jednostka samorządu terytorialnego, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 9a i art. 

9b, ma prawo do przetwarzania danych dotyczących:] 

<Jednostka samorządu terytorialnego, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 9a 

i art. 9b, przetwarza dane dotyczące:> 

1)   osób, którym udzielono świadczenia gwarantowane na podstawie umowy, o której 

mowa w art. 9b ust. 1, obejmujących: 

a)  nazwisko i imię (imiona), 

b)  datę urodzenia, 

c)  płeć, 

d)  obywatelstwo, 

e)  numer PESEL, 

f)  serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego 

tożsamość - w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL, 

g)  adres miejsca zamieszkania, 
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h)  informacje o świadczeniach gwarantowanych udzielonych na podstawie umowy, o 

której mowa w art. 9b ust. 1, oraz przyczynie ich udzielenia; 

2)   osób udzielających świadczeń gwarantowanych udzielonych na podstawie umowy, o 

której mowa w art. 9b ust. 1, obejmujących: 

a)  nazwisko i imię (imiona), 

b)  numer PESEL, 

c)  serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego 

tożsamość - w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL, 

d)  numer prawa wykonywania zawodu - w przypadku osób, którym nadano ten 

numer, 

e)  informację o prawomocnych orzeczeniach sądów o skazaniu za przestępstwo 

określone w art. 228-230, art. 286 lub art. 296a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny. 

Art. 191. 

[1. Minister właściwy do spraw zdrowia gromadzi i przetwarza dane dotyczące ubezpieczenia 

zdrowotnego w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy.] 

<1. Minister właściwy do spraw zdrowia przetwarza dane dotyczące ubezpieczenia 

zdrowotnego w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy.> 

2. [Minister właściwy do spraw zdrowia oraz Fundusz są uprawnieni do uzyskiwania i 

przetwarzania danych osobowych świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, w celu:] 

<Fundusz przetwarza dane osobowe świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, w 

celu:> 

1)   rozliczania ze świadczeniodawcami; 

2)   kontroli: 

a)  rodzaju, zakresu i przyczyn udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, 

b)  przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 

finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej; 

3)   monitorowania stanu zdrowia i zapotrzebowania świadczeniobiorców innych niż 

ubezpieczeni na świadczenia opieki zdrowotnej, leki i wyroby medyczne. 

<2a. Minister właściwy do spraw zdrowia przetwarza dane osobowe świadczeniobiorców 

innych niż ubezpieczeni, w celu: 

1) finansowania świadczeń opieki zdrowotnej; 

2) kontroli: 
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a) rodzaju, zakresu i przyczyn udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, 

b) przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 

finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej; 

3) monitorowania stanu zdrowia i zapotrzebowania świadczeniobiorców innych niż 

ubezpieczeni na świadczenia opieki zdrowotnej, leki i wyroby medyczne.> 

3. [W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw zdrowia 

oraz Fundusz mają prawo przetwarzania następujących danych:] 

<W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw zdrowia 

oraz Fundusz przetwarzają następujące dane:> 

1)   nazwisko i imię; 

2)   numer PESEL; 

3)   (uchylony); 

4)   seria i numer dowodu osobistego lub paszportu - w przypadku osób, które nie mają 

nadanego numeru PESEL; 

5)   dane dotyczące rodzaju i zakresu udzielonych świadczeniobiorcom innym niż 

ubezpieczeni świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie określonym w przepisach 

wydanych na podstawie art. 190 ust. 1. 

3a. 
(57)

 Informacje i dane zgromadzone w Funduszu oraz w Agencji udostępnia się 

nieodpłatnie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz jednostce podległej 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie systemów 

informacyjnych ochrony zdrowia, w celu dokonywania analiz na rzecz systemu ochrony 

zdrowia zlecanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

[4. Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw 

wewnętrznych, minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz minister właściwy 

do spraw zdrowia są uprawnieni do uzyskiwania informacji niezbędnych do realizacji 

zadań wynikających z ustawy.] 

<4. Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw 

wewnętrznych, minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz minister 

właściwy do spraw zdrowia przetwarzają informacje niezbędne do realizacji zadań 

wynikających z ustawy.> 
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U S T A W A   z dnia 5 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1505 oraz z 2018 r. poz. 1669)  

<Rozdział 4a 

Przetwarzanie danych osobowych 

Art. 29a. 

1. Przepisy art. 15 ust. 1 i 3, art. 18 i art. 19 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, z późn. zm.), stosuje się w 

zakresie, w jakim nie naruszają obowiązku zachowania przez tłumacza przysięgłego 

tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2.  

2. Przepisu art. 21 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), w przypadku danych osobowych pozyskanych przez tłumacza przysięgłego 

w związku z tłumaczeniem, nie stosuje się. 

 

Art. 29b. 

Obowiązek zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2, nie ustaje w 

przypadku, gdy z żądaniem ujawnienia informacji uzyskanych w związku z 

tłumaczeniem występuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Art. 29c. 

Okres przechowywania danych osobowych zgromadzonych przez tłumacza przysięgłego 

w związku z tłumaczeniem wynosi 4 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w 

którym dane zostały zgromadzone. Po upływie tego okresu dane osobowe podlegają 

usunięciu, chyba że dalsze ich przechowywanie jest niezbędne dla ochrony praw lub 

dochodzenia roszczeń.> 
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U S T A W A   z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, 1669, 1693 i 2192) 

 

Art. 3.
 

Przepisów ustawy, z zastrzeżeniem art. 16, nie stosuje się do określenia ustalenia, poboru lub 

wpłaty należności celnych i należności z tytułu podatków i opłat, o których mowa w art. 2 § 1 

pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, 

z późn. zm.), stanowiących dochody budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, 

w tym odsetek za zwłokę, a także udzielania ulg i zwolnień w zakresie tych należności oraz 

dochodzenia należności z tytułu daniny solidarnościowej, o której mowa w art. 30h ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 

z późn. zm.). 

<Art. 3a. 

1. Podmioty zapewniające organom właściwym w sprawach o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych siedzibę, obsługę prawną i administracyjno-techniczną są 

administratorami danych przetwarzanych przez te organy. 

2. Administratorzy danych upoważniają do przetwarzania danych osobowych osoby 

zapewniające obsługę prawną i administracyjno-techniczną organom właściwym w 

sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie niezbędnym do 

realizacji powierzonych zadań. Upoważnienie jest wydawane w formie pisemnej w 

drodze imiennego upoważnienia, upoważnienia stanowiskowego lub aktu 

wewnętrznego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

3. Administratorzy danych prowadzą rejestr osób uprawnionych do przetwarzania 

danych osobowych na podstawie upoważnień lub w związku z pełnieniem funkcji w 

organach właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

4. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, osoby przetwarzające dane są 

obowiązane zachować w poufności dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia. 

5. Przekazywanie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 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, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, odbywa 
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się niezależnie od obowiązków organów przewidzianych w ustawie i nie wpływa na 

przebieg i wynik prowadzonych postępowań. 

6. Administrator danych przekazuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia 2016/679, przy pierwszej czynności organu skierowanej do osoby, 

której dane dotyczą, chyba że osoba posiada te informacje, a ich zakres lub treść nie 

uległy zmianie. 

7. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

wstrzymuje, ani nie ogranicza wykonywania przez organy właściwe w sprawach o 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych realizacji zadań wynikających z 

przepisów prawa.> 

Art. 173. 

1. Osoba, której postępowanie dotyczy, jej obrońca oraz oskarżyciel mają prawo przeglądania 

akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów w każdym stadium postępowania 

oraz po jego zakończeniu. 

2. W uzasadnionych przypadkach akta sprawy udostępnia się w toku czynności 

sprawdzających i postępowania w celu umożliwienia ich przeglądania oraz sporządzania z 

nich notatek i odpisów również innym osobom - za zgodą odpowiednio rzecznika 

dyscypliny, Głównego Rzecznika, przewodniczącego komisji orzekającej albo 

Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej. 

3. Udostępnianie akt sprawy następuje w siedzibie organu prowadzącego postępowanie. 

 

<Art. 173a. 

Przepis art. 173 ust. 1 nie narusza prawa osoby, której dane dotyczą, do skorzystania z 

uprawnień wynikających z art. 15 rozporządzenia 2016/679.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669 

oraz z 2019 r. poz. 60) 

Art. 15a.
 

1. Podmiot publiczny może udostępnić dane gromadzone w prowadzonym rejestrze 

publicznym lub w systemie teleinformatycznym innemu podmiotowi publicznemu lub 
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podmiotowi, o którym mowa w art. 19c ust. 1, z uwzględnieniem zasad przewidzianych w 

przepisach szczególnych dotyczących odpowiednio tego rejestru lub danych 

gromadzonych w tym systemie teleinformatycznym, wyłącznie na potrzeby usługi Online, 

która jest świadczona na rzecz osoby albo podmiotu przy użyciu systemu 

teleinformatycznego. 

2. Udostępnienie danych, o których mowa w ust. 1, następuje na każdorazowy wniosek osoby 

albo podmiotu, na rzecz których świadczona jest usługa online i których te dane dotyczą, 

po ich uwierzytelnieniu w sposób, o którym mowa w art. 20a ust. 1. Osobie lub 

podmiotowi, których dane są udostępniane, zapewnia się wgląd do udostępnionych 

danych. 

3. Jeżeli podmiot świadczący usługę online, o której mowa w ust. 1, posiada dostęp do danych 

osoby albo podmiotu, na rzecz których świadczona jest usługa online, zgromadzonych w 

rejestrze publicznym lub systemie teleinformatycznym wynikający: 

1)   z jawności tych danych lub 

2)   z przepisów szczególnych uprawniających ten podmiot do dostępu do tych danych 

–   a dostęp ten może być realizowany w sposób, o którym mowa w ust. 4, udostępnienie 

tych danych jest realizowane bez konieczności składania wniosku. 

4. Udostępnienie danych, o których mowa w ust. 1, następuje za pośrednictwem usług 

sieciowych między systemem teleinformatycznym, z którego udostępniane są dane, a 

systemem teleinformatycznym, przy użyciu którego świadczona jest usługa online. 

5. Warunki udostępniania danych, o których mowa w ust. 1, określa się w porozumieniu, z 

uwzględnieniem przepisów szczególnych regulujących funkcjonowanie rejestrów lub 

systemów teleinformatycznych, z których wnioskowane dane pochodzą. 

6. Udostępnienie usług sieciowych, o których mowa w ust. 4, następuje w terminie 

określonym w porozumieniu, nie dłuższym jednak niż 12 miesięcy od zawarcia tego 

porozumienia. 

7. Udostępniane dane, o których mowa w ust. 1, są wykorzystywane wyłącznie do realizacji 

usługi online świadczonej na rzecz osoby albo podmiotu, o których mowa w ust. 2, w 

celu: 

1)   uzupełnienia zakresu użytkowego dokumentu elektronicznego wymaganego w 

związku ze świadczoną usługą online; 

2)   potwierdzenia faktów lub stanu prawnego wymaganego w związku ze świadczoną 

usługą online. 
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<Art. 15b. 

1. Podmiot publiczny w celu ochrony interesu prawnego lub faktycznego osoby 

fizycznej, w szczególności w związku z realizowanymi na jej rzecz usługami, może 

wykorzystywać jej dane kontaktowe gromadzone w rejestrze publicznym lub 

systemach teleinformatycznych. Brak odpowiedzi osoby fizycznej na próbę 

nawiązania przez podmiot publiczny kontaktu z wykorzystaniem danych 

kontaktowych nie może negatywnie wpłynąć na jej sytuację prawną lub faktyczną. 

2. Podmiot publiczny, wykorzystując dane kontaktowe osoby fizycznej, informuje ją o 

podstawie prawnej nawiązania kontaktu.> 

 

Art. 19f.
 

1. Użytkowanie publicznej aplikacji mobilnej: 

1)   jest bezpłatne i dobrowolne; 

[2)   oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez ministra właściwego do spraw 

informatyzacji danych osobowych użytkownika aplikacji mobilnej w zakresie, o którym 

mowa w art. 19h.] 

2. Użytkowanie publicznej aplikacji mobilnej jest możliwe po uprzednim uwierzytelnieniu 

użytkownika w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 19e, w sposób, o 

którym mowa w art. 20a ust. 1, o ile przepisy szczególne lub porozumienie, o którym 

mowa w art. 19g, nie stanowią inaczej. 

3. Użytkownik aplikacji mobilnej może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z 

publicznej aplikacji mobilnej [oraz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.] 

 

Art. 19g.
 

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji zawiera porozumienie w sprawie 

wykorzystywania publicznej aplikacji mobilnej i systemu teleinformatycznego, o których 

mowa w art. 19e, z podmiotem, o którym mowa w art. 2, na potrzeby zadań 

realizowanych przez ten podmiot. 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji może zawrzeć porozumienie w sprawie 

wykorzystywania publicznej aplikacji mobilnej i systemu teleinformatycznego, o których 

mowa w art. 19e, z podmiotem niebędącym podmiotem publicznym na potrzeby zadań 

realizowanych przez ten podmiot. 
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3. Porozumienie określa warunki wykorzystywania publicznej aplikacji mobilnej oraz 

systemu teleinformatycznego, o których mowa w art. 19e, a w szczególności zawiera: 

1)   określenie dokumentu elektronicznego oraz zakres zawartych w nim danych; 

2)   cel i zakres wykorzystywania publicznej aplikacji mobilnej oraz systemu 

teleinformatycznego; 

3)   warunki organizacyjne i techniczne wykorzystania publicznej aplikacji mobilnej oraz 

systemu teleinformatycznego. 

<4. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, opatruje się podpisem zaufanym, 

podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.> 

 

Art. 19h.
 

Minister właściwy do spraw informatyzacji przetwarza w systemie teleinformatycznym, o 

którym mowa w art. 19e, dane osobowe użytkowników publicznej aplikacji mobilnej w 

zakresie niezbędnym do obsługi dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 19e, 

oraz zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego i bezpieczeństwa obrotu prawnego. 

<Dane przetwarzane są przez okres 6 lat od dnia ostatniej aktywności użytkownika w 

systemie.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1204, z 2015 r. poz. 1324 oraz z 2018 r. poz. 1717) 

 

Art. 5. 

1. Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają, dla celów pobierania opłat 

abonamentowych za ich używanie, zarejestrowaniu w placówkach pocztowych operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. 

2. Obowiązkowi rejestracji nie podlegają odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne: 

1)   wykorzystywane wyłącznie przy tworzeniu audycji lub innych przekazów; 

2)   wykorzystywane wyłącznie do tworzenia, rozpowszechniania lub rozprowadzania 

programów radiowych lub telewizyjnych, w tym do kontroli jakości 

rozpowszechniania lub rozprowadzania; 
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3)   przeznaczone przez przedsiębiorcę wyłącznie do sprzedaży lub przekazania osobom 

trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu 

działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy. 

3. W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub 

telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność 

miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania 

niezarejestrowanego odbiornika. 

4. Uiszczenie opłaty, o której mowa w ust. 3, nie zwalnia od obowiązku uiszczania bieżącej 

opłaty abonamentowej za okres od dnia stwierdzenia używania niezarejestrowanego 

odbiornika. 

<5. Osoba fizyczna lub podmiot posiadający zarejestrowany odbiornik radiofoniczny 

lub telewizyjny może dokonać zgłoszenia zaprzestania używania tych urządzeń. 

Operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe dokonuje wyrejestrowania odbiorników radiofonicznych lub 

telewizyjnych. 

6. Po wyrejestrowaniu odbiornika usunięcie danych osobowych osób, o których mowa w 

ust. 5, następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

dokonano wyrejestrowania odbiornika, pod warunkiem że osoby te nie są zadłużone 

w uiszczaniu opłat abonamentowych oraz nie toczą się przeciwko nim postępowania 

w sprawie zaległości w uiszczaniu opłat abonamentowych albo postępowania 

egzekucyjne. 

7. W przypadku spłaty zadłużenia w opłatach abonamentowych lub zakończenia 

toczących się postępowań, o których mowa w ust. 6, po dacie wyrejestrowania 

odbiornika, usunięcie danych osobowych następuje po upływie 5 lat, licząc od końca 

roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1390) 

Art. 9c. 

[1. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do 

realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3, mogą przetwarzać dane osób 
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dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące: stanu 

zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w 

postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te 

dotyczą.] 

<1. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie 

niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w art. 9b, przetwarzają dane: 

1) osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie 

oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie: 

a) imię i nazwisko, 

b) imiona rodziców, 

c) wiek, 

d) adres miejsca zamieszkania lub pobytu, 

e) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu, 

jeżeli posiada, 

f) informacje o stanie zdrowia, 

g) informacje o nałogach, 

h) informacje o skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu, innych orzeczeniach 

wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, 

i) informacje o sytuacji rodzinnej, 

j) informacje o sytuacji zawodowej i źródłach utrzymania, 

k) informacje o sytuacji mieszkaniowej; 

2) innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie z osobą, wobec której 

istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, lub z osobą stosującą 

przemoc w rodzinie: 

a) imię i nazwisko, 

b) stosunek pokrewieństwa z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje 

przemoc w rodzinie lub z osobą stosującą przemoc w rodzinie, 

c) wiek, 

d) informacje o sytuacji zawodowej i źródłach utrzymania, 

e) w przypadku dzieci – dane szkoły i klasy, do której uczęszcza dziecko; 

3) osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, oraz osób 

stosujących przemoc w rodzinie: 

a) imię i nazwisko, 
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b) wiek, 

c) stan cywilny, 

d) adres miejsca zamieszkania lub pobytu, 

e) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu, 

jeżeli posiada, 

f) stosunek pokrewieństwa z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest 

dotknięta przemocą w rodzinie lub z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie, 

g) informacje o stanie zdrowia, 

h) informacje o nałogach, 

i) informacje o skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu, innych orzeczeniach 

wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, 

j) informacje o sytuacji zawodowej i źródłach utrzymania; 

4) osób zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie oraz świadków 

przemocy: 

a) imię i nazwisko, 

b) adres miejsca zamieszkania, 

c) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu, 

jeżeli posiada.> 

2. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do 

zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań, 

o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu 

członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych. 

3. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3, 

członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych składają organowi, o 

którym mowa w art. 9a ust. 2, oświadczenie o następującej treści: "Oświadczam, że 

zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy o 

odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich 

dostępu osobom nieuprawnionym.". 

<4. Poza przypadkami wskazanymi w ustawie do dokumentacji wytworzonej przy 

realizacji zadań, o których mowa w art. 9b, dostęp mają wyłącznie członkowie 

zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych oraz osoby wskazane w ust. 1 pkt 

1 i 3. 
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5. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mają dostęp do dokumentacji, z wyłączeniem 

dostępu do dokumentacji zawierającej dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie 

oraz osób zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie, których 

udostępnienie mogłoby spowodować zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa 

osób dotkniętych przemocą w rodzinie lub osób zgłaszających podejrzenie 

stosowania przemocy w rodzinie, w szczególności z wyłączeniem dostępu do: 

1) formularzy „Niebieska Karta” zawierających dane osób dotkniętych przemocą w 

rodzinie; 

2) protokołów z posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych, 

chyba że dotyczą wyłącznie działań podejmowanych wobec osób, co do których 

istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, oraz osób stosujących 

przemoc w rodzinie; 

3) notatek i dokumentów wytworzonych przy realizacji zadań, o których mowa w 

art. 9b, chyba że dokumenty te dotyczą wyłącznie działań podejmowanych wobec 

osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, oraz osób 

stosujących przemoc w rodzinie; 

4) innych dokumentów zgromadzonych przy realizacji zadań, o których mowa w 

art. 9b, których udostępnienie mogłoby spowodować zagrożenie życia, zdrowia 

lub bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą w rodzinie lub osób zgłaszających 

podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. 

6. Administratorem danych przetwarzanych na podstawie przepisów niniejszego 

artykułu jest ośrodek pomocy społecznej zapewniający obsługę 

organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego. 

7. Zabezpieczenia stosowane przez administratora danych w celu ochrony danych 

osobowych polegają co najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych do zachowania ich w tajemnicy.> 
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U S T A W A   z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2286, 2243 i 2244) 

Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   papierach wartościowych - rozumie się przez to: 

a)  akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - 

Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 oraz z 2018 r. poz. 398, 650 i 

1544), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy 

zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym 

inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z 

zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa 

polskiego lub obcego, 

b)   inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące 

uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub 

wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego, odnoszące się do papierów 

wartościowych określonych w lit. a, walut, stóp procentowych, stóp zwrotu, towarów 

oraz innych wskaźników lub mierników (prawa pochodne); 

2)   ASO - oznacza to alternatywny system obrotu, przez który rozumie się prowadzony poza 

rynkiem regulowanym wielostronny system kojarzący oferty kupna i sprzedaży 

instrumentów finansowych w taki sposób, że do zawarcia transakcji dochodzi w ramach 

tego systemu, zgodnie z określonymi zasadami oraz w sposób niemający charakteru 

uznaniowego; 

2a)   zestawianiu zleceń - rozumie się przez to wykonywanie czynności skutkujących 

zawarciem transakcji mających za przedmiot instrumenty finansowe, w których: 

a)  podmiot zestawiający zlecenia jest podmiotem praw i obowiązków wynikających z 

transakcji względem każdego podmiotu składającego zlecenia, które zostały 

zestawione, 

b)  obie transakcje zawarte w wyniku zestawienia zleceń są dokonywane w tym samym 

momencie, 

c)  udział podmiotu zestawiającego zlecenia w transakcjach zawartych w wyniku 

zestawienia zleceń nie naraża go na ryzyko rynkowe oraz jest neutralny finansowo, z 

wyjątkiem znanej stronie transakcji opłaty, prowizji lub wynagrodzenia należnych 

podmiotowi z tytułu każdej transakcji; 
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2b)   handlu algorytmicznym - rozumie się przez to nabywanie lub zbywanie instrumentów 

finansowych przy pomocy algorytmu komputerowego automatycznie ustalającego 

indywidualne parametry zleceń nabycia lub zbycia tych instrumentów, w tym moment 

złożenia zlecenia, termin jego ważności, cenę lub liczbę instrumentów będących 

przedmiotem zlecenia lub sposób zarządzania zleceniem po jego złożeniu, przy czym 

następuje to bez udziału człowieka lub przy ograniczonym udziale człowieka w 

rozumieniu art. 18 rozporządzenia 2017/565, z zastrzeżeniem że nie stanowi handlu 

algorytmicznego stosowanie automatycznych systemów wykorzystywanych wyłącznie w 

celu przekierowywania zleceń pomiędzy systemami obrotu instrumentami finansowymi, 

przetwarzania zleceń nieobejmującego określania jakichkolwiek parametrów transakcji, 

potwierdzania zleceń lub przetwarzania potransakcyjnego zawartych transakcji; 

2c)   technice handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości - rozumie się przez to handel 

algorytmiczny, w którym: 

a)  są wykorzystywane systemy teleinformatyczne: 

–  umożliwiające skrócenie czasu przesłania zlecenia do systemu jego wykonania, z 

wykorzystaniem co najmniej jednego z następujących rozwiązań: usługi kolokacji, 

korzystania z zasobów systemów teleinformatycznych podmiotu posiadającego na 

podstawie odpowiedniej umowy połączenie z systemem obrotu instrumentami 

finansowymi lub bezpośredniego dostępu elektronicznego o wysokiej prędkości 

przesyłu, oraz 

–  analizujące dane z rynku finansowego, w tym informacje dotyczące zleceń i transakcji 

zawieranych w ramach obrotu w systemie obrotu instrumentami finansowymi oraz 

powodujące niezwłoczne wykorzystanie algorytmu komputerowego bez udziału 

człowieka, a także 

b)  występuje duża liczba komunikatów wysyłanych w dniu obrotu do systemu obrotu 

instrumentami finansowymi, dotyczących przekazania, modyfikowania, anulowania 

lub kwotowania zlecenia nabycia lub zbycia instrumentu finansowego; przez 

występowanie dużej liczby takich komunikatów rozumie się spełnienie kryteriów 

określonych w art. 19 rozporządzenia 2017/565; 

2d)   bezpośrednim dostępie elektronicznym - rozumie się przez to, z uwzględnieniem art. 20 

rozporządzenia 2017/565, udostępnianie przez członka lub uczestnika systemu obrotu 

instrumentami finansowymi własnego połączenia z tym systemem, umożliwiającego 

składanie zleceń mających za przedmiot instrumenty finansowe za pośrednictwem 
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systemu teleinformatycznego członka lub uczestnika albo bez wykorzystywania takiego 

systemu; 

2e)   podmiocie systematycznie internalizującym transakcje - rozumie się przez to firmę 

inwestycyjną, która w sposób zorganizowany, częsty, systematycznie i w znacznych 

wielkościach zawiera transakcje na własny rachunek, wykonując zlecenia klientów poza 

rynkiem regulowanym, ASO lub OTF, bez prowadzenia ASO lub OTF; 

3)   tytułach uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania - rozumie się przez to 

wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego papiery 

wartościowe lub niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe 

reprezentujące prawa majątkowe przysługujące uczestnikom instytucji wspólnego 

inwestowania, w tym w szczególności jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych; 

4)   ustawie o ofercie publicznej - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685); 

<4x) rozporządzeniu 2016/679 – rozumie się przez to rozporządzenie 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, z późn. 

zm.);> 

4a)  rozporządzeniu 236/2012 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej 

sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE 

L 86 z 24.03.2012, str. 1); 

4b)  rozporządzeniu 648/2012 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów 

pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów 

centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. 

zm.); 

4c)  rozporządzeniu 1031/2010 - rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (UE) nr 

1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii 

administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji 

gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
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ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 

(Dz. Urz. UE L 302 z 18.11.2010, str. 1, z późn. zm.); 

4d)  rozporządzeniu 575/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów 

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające 

rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.); 

4e)   rozporządzeniu 600/2014 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków 

instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. 

UE L 173 z 12.06.2014, str. 84); 

4f)   rozporządzeniu 596/2014 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na 

rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 

2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 

2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z późn. zm.); 

4g)   rozporządzeniu 909/2014 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia 

rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych 

depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE 

oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 1, z późn. 

zm.); 

4h)   rozporządzeniu 2017/571 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji 

(UE) 2017/571 z dnia 2 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów 

technicznych dotyczących zezwoleń, wymogów organizacyjnych i publikacji transakcji 

dla dostawców usług w zakresie udostępniania informacji (Dz. Urz. UE L 87 z 

31.03.2017, str. 126); 

4i)   rozporządzeniu 1095/2010 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 

ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i 

Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 

2009/77/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 84, z późn. zm.); 



- 353 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4j)   rozporządzeniu 1227/2011 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 

integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz. Urz. UE L 326 z 08.12.2011, 

str. 1); 

4k)   rozporządzeniu 2015/2365 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 

przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego 

wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337 z 

23.12.2015, str. 1); 

4l)   rozporządzeniu 2017/565 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji 

(UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i 

warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych 

na potrzeby tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 1, z późn. zm.); 

4m)   rozporządzeniu 2016/824 - rozumie się przez to rozporządzenie wykonawcze Komisji 

(UE) 2016/824 z dnia 25 maja 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w 

odniesieniu do treści i formatu opisu funkcjonowania wielostronnych platform obrotu i 

zorganizowanych platform obrotu oraz powiadamiania Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Giełd i Papierów Wartościowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 137 z 

26.05.2016, str. 10); 

4n)   rozporządzeniu 2016/1011 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów 

stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach 

finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 

2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L 171 z 

29.06.2016, str. 1, z późn. zm.); 

4o)   rozporządzeniu 2017/575 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji 

(UE) 2017/575 z dnia 8 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w 

odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących danych 

publikowanych przez systemy wykonywania zlecenia na temat jakości wykonywania 

transakcji (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 152); 
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4p)   rozporządzeniu 2017/1018 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji 

(UE) 2017/1018 z dnia 29 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w 

odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje 

zgłaszane przez firmy inwestycyjne, operatorów rynku i instytucje kredytowe (Dz. Urz. 

UE L 155 z 17.06.2017, str. 1); 

4q)   rozporządzeniu 2017/584 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji 

(UE) 2017/584 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych 

określających wymogi organizacyjne w zakresie systemów obrotu (Dz. Urz. UE L 87 z 

31.03.2017, str. 350); 

4r)   rozporządzeniu 2017/588 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji 

(UE) 2017/588 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie 

minimalnej wielkości zmiany ceny dla akcji, kwitów depozytowych i funduszy 

inwestycyjnych typu ETF (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 411); 

4s)   rozporządzeniu 2017/1943 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji 

(UE) 2017/1943 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów 

technicznych dotyczących informacji i wymogów w zakresie udzielania zezwoleń firmom 

inwestycyjnym (Dz. Urz. UE L 276 z 26.10.2017, str. 4); 

4t)   rozporządzeniu 2017/589 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji 

(UE) 2017/589 z dnia 19 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych 

określających wymogi organizacyjne dla firm inwestycyjnych prowadzących handel 

algorytmiczny (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 417); 

4u)   rozporządzeniu 2017/591 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji 

(UE) 2017/591 z dnia 1 grudnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów 

technicznych dotyczących stosowania limitów pozycji dla towarowych instrumentów 

pochodnych (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 479); 

4v)   rozporządzeniu 2017/592 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji 

(UE) 2017/592 z dnia 1 grudnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu 
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Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów 

technicznych dotyczących kryteriów pozwalających ustalić, kiedy działalność ma być 

uznawana za działalność dodatkową względem głównego zakresu działalności (Dz. Urz. 

UE L 87 z 31.03.2017, str. 492); 

4w)   rozporządzeniu 2017/1946 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji 

(UE) 2017/1946 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie uzupełnienia dyrektyw 2004/39/WE i 

2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych 

standardów technicznych dotyczących wyczerpującego wykazu informacji, które 

potencjalni nabywcy muszą umieścić w powiadomieniu o planowanym nabyciu 

znacznego pakietu akcji w firmie inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 276 z 26.10.2017, str. 

32); 

5)   ofercie publicznej - rozumie się przez to ofertę publiczną w rozumieniu ustawy o ofercie 

publicznej obejmującą papiery wartościowe, do których stosuje się przepisy tej ustawy; 

6)   obrocie pierwotnym - rozumie się przez to obrót pierwotny w rozumieniu przepisów 

ustawy o ofercie publicznej; 

7)   obrocie wtórnym - rozumie się przez to: 

a)  dokonywanie oferty publicznej przez podmiot inny niż emitent lub subemitent 

usługowy, lub nabywanie papierów wartościowych od tego podmiotu, albo 

b)  proponowanie w dowolnej formie i w dowolny sposób, przez podmiot inny niż 

wystawca, nabycia instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi 

lub nabywanie ich od tego innego podmiotu, jeżeli propozycja skierowana jest do co 

najmniej 150 osób lub do nieoznaczonego adresata; 

8)   pierwszej ofercie publicznej - rozumie się przez to pierwszą ofertę publiczną w 

rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej; 

9)   obrocie zorganizowanym - rozumie się przez to obrót papierami wartościowymi lub 

innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

na rynku regulowanym albo w ASO; 

9a)   systemie obrotu instrumentami finansowymi - rozumie się przez to rynek regulowany, 

ASO lub OTF; 

9b)  wielostronnym systemie - rozumie się przez to system, w ramach którego są kojarzone 

oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych składane przez podmioty trzecie; 

9c)   systemie wykonywania zlecenia - rozumie się przez to system wykonywania zleceń w 

rozumieniu art. 64 ust. 1 rozporządzenia 2017/565; 
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10)  (uchylony); 

10a)  platformie aukcyjnej - rozumie się przez to platformę aukcyjną, która na podstawie 

przepisów niniejszej ustawy oraz rozporządzenia 1031/2010 jest upoważniona do 

pełnienia funkcji, o których mowa w art. 31 ust. 1 tego rozporządzenia; 

10b)  OTF - oznacza to zorganizowaną platformę obrotu, przez którą rozumie się 

wielostronny system kojarzący w sposób uznaniowy składane przez podmioty trzecie 

oferty kupna i sprzedaży obligacji, strukturyzowanych produktów finansowych, 

uprawnień do emisji, instrumentów pochodnych lub produktów energetycznych będących 

przedmiotem obrotu hurtowego, które muszą być wykonywane przez dostawę, niebędący 

rynkiem regulowanym ani ASO; 

11)  emitencie - rozumie się przez to emitenta w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej; 

12)  wystawcy - rozumie się przez to podmiot wystawiający we własnym imieniu instrumenty 

finansowe niebędące papierami wartościowymi i uprawniony lub zobowiązany z tych 

instrumentów finansowych; 

13)  sprzedającym - rozumie się przez to sprzedającego w rozumieniu ustawy o ofercie 

publicznej; 

13a)   uczestniku rynku uprawnień do emisji - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia 596/2014; 

14)  subemisji inwestycyjnej - rozumie się przez to umowę o subemisję inwestycyjną w 

rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej; 

15)  subemisji usługowej - rozumie się przez to umowę o subemisję usługową w rozumieniu 

przepisów ustawy o ofercie publicznej; 

16)  podmiocie dominującym - rozumie się przez to jednostkę dominującą w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 

395, 398, 650 i 1629); 

17)  podmiocie zależnym - rozumie się przez to jednostkę zależną w rozumieniu art. 3 ust. 1 

pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

18)  grupie kapitałowej - rozumie się przez to grupę kapitałową w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 

44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

18a)   bliskich powiązaniach - rozumie się przez to: 

a)  posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio: 

–  co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym innego podmiotu lub 

–  co najmniej 20% udziału w kapitale zakładowym innego podmiotu, lub 
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–  prawa do wykonywania co najmniej 20% głosów w organach innego podmiotu, lub 

b)  sprawowanie nad innym podmiotem: 

–  kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34 lub 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, lub 

–  współkontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 35 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, lub 

c)  wywieranie znaczącego wpływu na inny podmiot w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 36 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

19)  ogólnej liczbie głosów - rozumie się przez to ogólną liczbę głosów w rozumieniu ustawy 

o ofercie publicznej albo sumę głosów przypadających na wszystkie udziały w spółce z 

ograniczoną odpowiedzialnością; 

20)  Krajowym Depozycie - rozumie się przez to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 

S.A.; 

21)  depozycie papierów wartościowych - rozumie się przez to prowadzony przez Krajowy 

Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu 

zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1, system rejestracji zdematerializowanych 

papierów wartościowych, obejmujący rachunki papierów wartościowych, rachunki 

zbiorcze i konta depozytowe prowadzone przez podmioty upoważnione do tego 

przepisami ustawy; 

21a)   centralnym depozycie papierów wartościowych - rozumie się przez to podmiot, o 

którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 909/2014, posiadający zezwolenie, o 

którym mowa w art. 16 tego rozporządzenia, oraz mający siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

21b)   podmiocie wyznaczonym - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 54 ust. 

2 lit. b rozporządzenia 909/2014, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

22)  państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo, które jest członkiem Unii 

Europejskiej lub stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

23)  innym państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo członkowskie niebędące 

Rzecząpospolitą Polską; 

24)  państwach należących do OECD - rozumie się przez to państwa należące do Organizacji 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z wyłączeniem państw członkowskich; 



- 358 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

25)  państwach należących do WTO - rozumie się przez to państwa należące do Światowej 

Organizacji Handlu, z wyłączeniem państw członkowskich; 

25a)  (uchylony); 

26)  spółce publicznej - rozumie się przez to spółkę publiczną w rozumieniu ustawy o ofercie 

publicznej; 

27)  (uchylony); 

28)   instrumentach rynku pieniężnego - rozumie się przez to niebędące instrumentami 

płatniczymi instrumenty, o których mowa w art. 11 rozporządzenia 2017/565; 

28a)   instrumentach pochodnych - rozumie się przez to opcje, kontrakty terminowe, swapy, 

umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena lub wartość zależy 

bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp 

procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, 

zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych 

oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów 

lub wskaźników, oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka 

kredytowego; 

28b)  kapitale własnym - rozumie się przez to sumę wartości kapitału zakładowego, kapitału 

zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny, pozostałych kapitałów rezerwowych, 

niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i zysku netto z bieżącej działalności, pomniejszoną 

o sumę wartości należnych wpłat na kapitał zakładowy, akcji własnych, niepokrytej straty 

z lat ubiegłych, straty netto z bieżącej działalności i odpisów z zysku netto w ciągu roku 

obrotowego; 

28c)   uprawnieniach do emisji - rozumie się przez to uprawnienia do emisji, o których mowa 

w art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do 

emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201), oraz międzynarodowe jednostki 

emisji, o których mowa w art. 3 pkt 26 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 rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 

1193/2011 (Dz. Urz. UE L 122 z 03.05.2013, str. 1, z późn. zm.); 

29)  prawie do akcji - rozumie się przez to papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie 

do otrzymania, niemających formy dokumentu, akcji nowej emisji spółki publicznej, 

powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą 
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zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem 

uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu 

podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców; 

30)  kwicie depozytowym - rozumie się przez to papier wartościowy wyemitowany przez 

instytucję finansową z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego lub innego 

państwa należącego do OECD: 

a)  poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z papierami wartościowymi 

dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej albo papierami wartościowymi wyemitowanymi poza tym terytorium, albo 

b)  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z papierami wartościowymi 

wyemitowanymi poza tym terytorium 

- w którym inkorporowane jest prawo do zamiany tego papieru wartościowego na 

określone papiery wartościowe we wskazanej w warunkach emisji proporcji, przejście 

na właściciela tego papieru wartościowego praw majątkowych stanowiących pożytki z 

papierów wartościowych lub ich równowartości oraz, w przypadku akcji - możliwość 

wydania przez właściciela tego papieru wartościowego jego emitentowi wiążącej 

dyspozycji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu; 

30a)  dwudniowych kontraktach na rynku kasowym - rozumie się przez to dwudniowe 

kontrakty na rynku kasowym, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 

1031/2010; 

30b)  pięciodniowych kontraktach terminowych typu future - rozumie się przez to 

pięciodniowe kontrakty terminowe typu future, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 

rozporządzenia 1031/2010; 

30c)   strukturyzowanych produktach finansowych - rozumie się przez to strukturyzowane 

produkty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 rozporządzenia 600/2014; 

31)  zagranicznej instytucji kredytowej - rozumie się przez to instytucję kredytową, o której 

mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 575/2013, prowadzącą na podstawie 

zezwolenia właściwego organu nadzoru na terytorium innego państwa członkowskiego 

działalność maklerską, lub prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu 

nadzoru na terytorium innego państwa członkowskiego rachunki, na których rejestrowane 

są papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym; 

32)  zagranicznej firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego 
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państwa członkowskiego, a w przypadku gdy przepisy danego państwa nie wymagają 

ustanowienia siedziby - z centralą na terytorium innego państwa członkowskiego, albo 

osobę fizyczną z miejscem zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego, 

prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru działalność maklerską 

na terytorium innego państwa członkowskiego, jak również zagraniczną instytucję 

kredytową; 

33)  firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący działalność 

maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na 

terytorium państwa innego niż państwo członkowskie, prowadzącą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską; 

33a)  zatwierdzonym podmiocie publikującym - rozumie się przez to firmę inwestycyjną, 

spółkę prowadzącą rynek regulowany lub inną osobę prawną, posiadające zezwolenie 

Komisji na świadczenie usług polegających na pośrednictwie w podawaniu do publicznej 

wiadomości informacji, o których mowa w art. 20 i art. 21 rozporządzenia 600/2014, 

przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2, zagraniczne firmy 

inwestycyjne lub inne podmioty zagraniczne świadczące usługi inwestycyjne na 

terytorium Unii Europejskiej lub prowadzące działalność inwestycyjną przez utworzenie 

oddziału w Unii Europejskiej; 

33b)  dostawcy informacji skonsolidowanych - rozumie się przez to firmę inwestycyjną, 

spółkę prowadzącą rynek regulowany lub inną osobę prawną, posiadające zezwolenie 

Komisji na gromadzenie informacji, o których mowa w art. 6, art. 7, art. 10, art. 12, art. 

13, art. 20 i art. 21 rozporządzenia 600/2014, pochodzących z rynku regulowanego, ASO 

lub OTF, lub od zatwierdzonego podmiotu publikującego, konsolidację tych danych w 

formę elektronicznego strumienia danych bieżących, ich dalsze udostępnianie oraz 

podawanie do publicznej wiadomości; 

33c)   zatwierdzonym mechanizmie sprawozdawczym - rozumie się przez to firmę 

inwestycyjną, spółkę prowadzącą rynek regulowany lub inną osobę prawną, posiadające 

zezwolenie Komisji na świadczenie usług polegających na pośrednictwie w 

przekazywaniu Komisji, innym właściwym organom nadzoru lub Europejskiemu 

Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych informacji, o których mowa w art. 

26 rozporządzenia 600/2014, przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 

ust. 2, zagraniczne firmy inwestycyjne lub inne podmioty zagraniczne świadczące usługi 
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inwestycyjne na terytorium Unii Europejskiej lub prowadzące działalność inwestycyjną 

przez utworzenie oddziału w Unii Europejskiej; 

33d)   animatorze rynku - rozumie się przez to podmiot zobowiązany w sposób stały, zgodnie 

z ustalonymi zasadami, do nabywania lub zbywania w ramach swojej działalności 

instrumentów finansowych na własny rachunek, w celu wspomagania płynności danego 

instrumentu finansowego; 

34)  ustawie o nadzorze - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad 

rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1417); 

35)  Komisji - rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie 

z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 621, 

650, 685 i 1075); 

36)   banku powierniczym - rozumie się przez to bank krajowy posiadający zezwolenie 

Komisji na prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i 

rachunków zbiorczych; 

37)  podmiocie nadzorowanym - rozumie się przez to podmiot nadzorowany w rozumieniu 

ustawy o nadzorze; 

38)  banku zagranicznym - rozumie się przez to bank mający siedzibę poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem zagranicznej instytucji kredytowej; 

39)  zakładzie ubezpieczeń - rozumie się przez to krajowy zakład ubezpieczeń, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999, 1000 i 1669), zagraniczny 

zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 55 tej ustawy, prowadzący 

działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, krajowy zakład reasekuracji, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 19 tej ustawy, oraz zagraniczny zakład reasekuracji, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 56 tej ustawy, prowadzący działalność na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

39a)  spółce zarządzającej - rozumie się przez to podmiot lub spółkę, o których mowa w art. 2 

pkt 10 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355), zwanej dalej 

"ustawą o funduszach inwestycyjnych"; 

39aa)  zarządzającym z UE - rozumie się przez to osobę prawną, o której mowa w art. 2 pkt 

10c ustawy o funduszach inwestycyjnych; 
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39ab)   zarządzającym ASI - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 3a 

ustawy o funduszach inwestycyjnych; 

39b)  kliencie profesjonalnym - rozumie się przez to podmiot, na którego rzecz jest lub ma 

być świadczona co najmniej jedna z usług, o których mowa w art. 69 ust. 2 lub 4, który 

posiada doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji 

inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, 

który jest: 

a)  bankiem, 

b)  firmą inwestycyjną, 

c)  zakładem ubezpieczeń, 

d)  funduszem inwestycyjnym, alternatywną spółką inwestycyjną, towarzystwem 

funduszy inwestycyjnych lub zarządzającym ASI w rozumieniu ustawy o funduszach 

inwestycyjnych, 

e)  funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 

28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1906), 

f)  towarowym domem maklerskim, 

g)   podmiotem zawierającym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na 

własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych 

instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu 

zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działającym w tym celu na 

rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie 

zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych 

rynków, 

h)  inną niż wskazane w lit. a-g instytucją finansową, 

i)  inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w lit. a-h prowadzącym regulowaną 

działalność na rynku finansowym, 

j)  podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność 

równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w lit. a-i, 

k)  przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym 

równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego 

kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez 

danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego: 
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–  suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20 000 000 euro, 

–  osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co 

najmniej 40 000 000 euro, 

–  kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2 000 000 

euro, 

l)   organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem 

Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem 

Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową 

pełniącą podobne funkcje, 

m)  innym inwestorem instytucjonalnym, którego głównym przedmiotem działalności jest 

inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją 

aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych, 

n)   podmiotem innym niż wskazane w lit. a-m, który jest traktowany jak klient profesjonalny 

na podstawie art. 3a ust. 1; 

39c)  kliencie detalicznym - rozumie się przez to podmiot niebędący klientem 

profesjonalnym, na którego rzecz jest lub ma być świadczona co najmniej jedna z usług, o 

których mowa w art. 69 ust. 2 lub 4; 

39d)   uprawnionym kontrahencie - rozumie się przez to: 

a)  klienta profesjonalnego, o którym mowa w pkt 39b lit. a-j oraz l-m, z którym firma 

inwestycyjna, w ramach świadczenia usług, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, 2 

lub 3, zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu, 

b)  klienta profesjonalnego, o którym mowa w pkt 39b lit. k, który na swój wniosek został 

przez firmę inwestycyjną uznany, na zasadach określonych w art. 71 rozporządzenia 

2017/565, za uprawnionego kontrahenta, z którym firma inwestycyjna, w ramach 

świadczenia usług, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, 2 lub 3, zawiera transakcje 

lub pośredniczy w ich zawieraniu, 

c)  klienta z innego państwa członkowskiego, który posiada status uprawnionego 

kontrahenta zgodnie z przepisami prawa państwa członkowskiego, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania; 

40)  umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - rozumie się przez to umowę, o 

której mowa w art. 822 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1025, 1104, 1629 i 2073); 
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41)  Przewodniczącym Komisji - rozumie się przez to Przewodniczącego Komisji, o której 

mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym; 

42)  ustawie o ostateczności rozrachunku - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 sierpnia 

2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku 

papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 145, 650 i 1075); 

43)  systemie rozrachunku - rozumie się przez to system, o którym mowa w art. 1 pkt 2 

ustawy o ostateczności rozrachunku; 

44)  zleceniu rozrachunku - rozumie się przez to zlecenie, o którym mowa w art. 1 pkt 12 lit. 

b ustawy o ostateczności rozrachunku; 

45)   przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ust. 1 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629 i 

1633); 

46)  przedsiębiorcy zagranicznym - rozumie się przez to przedsiębiorcę zagranicznego w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649 i 1293); 

46a)  małym i średnim przedsiębiorcy - rozumie się przez to: 

a)  przedsiębiorcę o średniej rynkowej kapitalizacji mniejszej niż 200 000 000 euro, 

wyznaczonej na podstawie notowań z końca roku w trzech ostatnich latach 

kalendarzowych, przy czym wskazaną kwotę wyrażoną w euro przelicza się na walutę 

polską przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 

na dzień 31 grudnia danego roku, 

b)  podmiot, o którym mowa w art. 77 rozporządzenia 2017/565; 

46b)  ASO MŚP - rozumie się przez to ASO, w którym jest dokonywany obrót instrumentami 

finansowymi emitowanymi przez małych i średnich przedsiębiorców, wpisany do rejestru, 

o którym mowa w art. 78g ust. 1; 

47)  krótkiej sprzedaży - rozumie się przez to krótką sprzedaż w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia 236/2012; 

48)  towarze - rozumie się przez to towar, o którym mowa w art. 2 pkt 6 rozporządzenia 

2017/565; 

49)  CCP - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia 

648/2012, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
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50)  dniu roboczym - rozumie się przez to każdy dzień od poniedziałku do piątku, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

51)   danych osobowych - rozumie się przez to imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, 

adres zamieszkania, w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej także numer 

PESEL, w odniesieniu do osób nieposiadających obywatelstwa polskiego także numer 

paszportu, a w przypadku jego braku - numer innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość; 

52)  informacji poufnej - rozumie się przez to informację poufną w rozumieniu art. 7 

rozporządzenia 596/2014; 

53)  rynku powiązanym - rozumie się przez to system obrotu instrumentami finansowymi 

prowadzony na terytorium państwa członkowskiego, na którym przedmiotem obrotu są te 

same instrumenty, które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, lub instrumenty, których cena jest powiązana z ceną 

instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

54)  trwałym nośniku - rozumie się przez to nośnik umożliwiający użytkownikowi 

przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do 

nich przez okres odpowiedni do celów, którym te informacje służą, i pozwalający na 

odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; 

55)  lokacie strukturyzowanej - rozumie się przez to lokatę strukturyzowaną, o której mowa w 

art. 4 ust. 1 pkt 41 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1876, z późn. zm.); 

56)   osobie zaangażowanej - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 2 pkt 1 

rozporządzenia 2017/565; 

57)  administratorze - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 

rozporządzenia 2016/1011; 

58)  wskaźniku referencyjnym - rozumie się przez to wskaźnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 3 rozporządzenia 2016/1011; 

59)  towarowych instrumentach pochodnych - rozumie się przez to instrumenty finansowe 

określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d-f oraz i, a także papiery wartościowe, o których mowa 

w pkt 1 lit. b, odnoszące się do towarów, wskaźników lub mierników, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. i. 
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Art. 83j. 

1. Przy świadczeniu usługi maklerskiej firma inwestycyjna jest obowiązana przekazywać 

klientowi detalicznemu oraz klientowi profesjonalnemu, na trwałym nośniku, w terminie 

odpowiednim do charakteru świadczonej usługi, regularne sprawozdania związane z 

wykonywaniem umowy o świadczenie usług maklerskich, uwzględniające rodzaj i 

złożoność danych instrumentów finansowych, charakter świadczonej usługi oraz koszty 

związane z transakcjami i usługami wykonywanymi na rachunek klienta. 

2. W przypadku świadczenia usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2, 

sprawozdania, o których mowa w ust. 1, firma inwestycyjna przekazuje zgodnie z art. 59 

rozporządzenia 2017/565. 

3. W przypadku świadczenia usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4, 

sprawozdania, o których mowa w ust. 1, firma inwestycyjna przekazuje zgodnie z art. 60 i 

art. 62 rozporządzenia 2017/565. 

4. W przypadku świadczenia usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1, 

sprawozdania, o których mowa w ust. 1, firma inwestycyjna przekazuje zgodnie z art. 63 

rozporządzenia 2017/565. 

5. W przypadku gdy firma inwestycyjna świadczy usługę maklerską, o której mowa w art. 69 

ust. 2 pkt 4, na rzecz klienta detalicznego, w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1, 

zamieszcza informację, w jaki sposób zostanie zapewnione, że usługa lub instrumenty 

finansowe będące jej przedmiotem są nadal odpowiednie dla klienta. 

6. W przypadku gdy firma inwestycyjna, świadcząc usługę maklerską, o której mowa w art. 

69 ust. 2 pkt 5, na rzecz klienta detalicznego, udzieliła mu rekomendacji i zobowiązała się 

w ramach umowy do przeprowadzania okresowej oceny jej odpowiedniości, jest 

obowiązana przekazywać klientowi regularnie ocenę tej rekomendacji, wskazując, czy jest 

ona nadal odpowiednia dla tego klienta. 

 

<Art. 83k. 

Firmy inwestycyjne będące administratorami przetwarzającymi dane osobowe w 

rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia 2016/679 nie są obowiązane do wykonywania 

obowiązków, o których mowa w art. 15 rozporządzenia 2016/679, w zakresie, w jakim 

jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania praniu 

pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zapobiegania przestępstwom.> 
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Art. 149. 

Z zastrzeżeniem art. 150-153 oraz art. 20, art. 21, art. 23 i art. 25 ustawy o nadzorze, 

informacje stanowiące tajemnicę zawodową, będące w posiadaniu osób fizycznych 

wymienionych w art. 148 ust. 1, są ujawniane wyłącznie na żądanie: 

1)   sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub 

postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe; 

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

pochodzącego od państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy 

międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o udzielenie 

informacji objętych tajemnicą zawodową; 

3)   sądu w związku z toczącym się postępowaniem cywilnym w sprawie, w której stroną jest 

podmiot będący stroną umowy lub innej czynności objętej tą tajemnicą - w zakresie 

informacji dotyczących tego podmiotu; 

4)    organu Krajowej Administracji Skarbowej: 

a)  w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie o: 

–  przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe przeciwko osobie fizycznej 

będącej stroną umowy lub innej czynności prawnej objętej tajemnicą zawodową - w 

zakresie informacji dotyczących tej osoby, 

–  przestępstwo skarbowe popełnione przy wykonywaniu czynności związanych z 

działalnością osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej, będącej stroną umowy lub innej czynności prawnej objętej tajemnicą 

zawodową - w zakresie informacji dotyczących tej osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej; 

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. z 2018 r. poz. 508, z 

późn. zm.); 

5)   Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego kontrolera - w zakresie 

informacji dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia stanu 

faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej jednostki, 
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określonym w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 

2017 r. poz. 524 oraz z 2018 r. poz. 1000); 

6)    firmy audytorskiej badającej sprawozdania finansowe podmiotu, o którym mowa w art. 

148 ust. 1 pkt 2, na podstawie zawartej z nim umowy - w zakresie informacji określonych 

przepisami o rachunkowości; 

7)    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; 

8)    Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, 

jego wykrycia albo ustalenia sprawcy 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 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.); 

8a)  Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jeżeli jest to konieczne do skutecznego 

zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawcy i uzyskania 

dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2104); 

8b)  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 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.); 

8c)   Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia 

popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawcy 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 2018 r. poz. 430, 650 i 1544); 

9)   
(6)

 komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem zabezpieczającym lub 

egzekucyjnym w sprawie roszczeń wobec podmiotu będącego stroną umowy lub innej 

czynności prawnej objętej tajemnicą zawodową albo wykonywaniem postanowienia o 
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zabezpieczeniu spadku lub ze sporządzaniem spisu inwentarza dotyczących spadku po 

takim podmiocie - w zakresie informacji dotyczących tego podmiotu; 

9a)  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 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 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669), jeżeli są 

niezbędne w toczącym się postępowaniu; 

10)  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. z 

2018 r. poz. 425), w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań; 

11)  monitorującego aukcję - w zakresie, o którym mowa w art. 53 ust. 1 rozporządzenia 

1031/2010; 

12)  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 2018 r. poz. 2038), w zakresie niezbędnym do realizacji przez niego 

ustawowych zadań; 

13)   Inspektora Nadzoru Wewnętrznego - 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. 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.) [.] <:> 

<14) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w zakresie niezbędnym do 

realizacji przez niego ustawowych zadań.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1919) 

Art. 13. 

1. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście, z wyjątkiem 

następujących przypadków: 
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1)   wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub 

ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez 

sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez 

sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub 

notariusza; 

2)   wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej 

całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, a niepozostającej 

pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez sąd. 

2. Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego osobom, o których mowa w 

ust. 1, jest wymagana obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat, oraz osoby 

ubezwłasnowolnionej całkowicie. 

3. (uchylony). 

4. Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest wymagana obecność osoby małoletniej oraz 

osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie. 

5. W uzasadnionych przypadkach, gdy w danym państwie nie ma polskiego urzędu 

konsularnego lub warunki uniemożliwiają lub znacznie utrudniają osobiste złożenie 

wniosku o wydanie paszportu tymczasowego w urzędzie konsularnym, na wniosek osoby 

ubiegającej się o wydanie paszportu tymczasowego, konsul może odstąpić od wymogu 

osobistego złożenia wniosku i osobistego odbioru tego dokumentu. 

 

<Art. 13a. 

1. Wnioski o wydanie dokumentu paszportowego zawierają: 

1) numer PESEL; 

2) nazwisko; 

3) nazwisko rodowe oraz inne nazwiska, jeżeli były zmieniane; 

4) imię (imiona); 

5) imiona rodziców i nazwisko rodowe matki; 

6) datę i miejsce urodzenia; 

7) płeć; 

8) podpis osoby, dla której ma być wydany dokument paszportowy, z wyjątkiem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 i 3; 
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9) imię, nazwisko, rodzaj, serie i numery dokumentów tożsamości, podpisy rodziców 

lub ustanowionych przez sąd opiekunów albo jednego z rodziców lub 

ustanowionych przez sąd opiekunów wyrażających zgodę na wydanie dokumentu 

paszportowego osobie małoletniej oraz datę ich złożenia; 

10) opcjonalnie numer telefonu lub adres poczty elektronicznej; 

11) pouczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub 

zatajenie danych; 

12) miejscowość, datę i podpis osoby składającej wniosek; 

13) datę i podpis osoby odbierającej dokument paszportowy; 

14) adnotacje urzędowe. 

2. Wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego składany do wojewody i 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych, oprócz danych wskazanych w ust. 1, 

zawiera także adres do korespondencji, datę i podpis osoby odbierającej anulowany, 

posiadany dotychczas, dokument paszportowy, a wniosek o wydanie paszportu 

tymczasowego w przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3, zawiera także 

adres miejsca stałego pobytu. 

3. Wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego składany do konsula, 

oprócz danych wskazanych w ust. 1, zawiera także adres do korespondencji za 

granicą, datę i podpis osoby odbierającej anulowany, posiadany dotychczas, 

dokument paszportowy, a wniosek o wydanie paszportu tymczasowego w przypadku, 

o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3, zawiera także adres miejsca stałego pobytu. 

4. Wniosek o wydanie paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych, oprócz danych wskazanych w ust. 1, zawiera 

także: 

1) adres do korespondencji; 

2)  aktualne miejsce pracy i stanowisko; 

3)  zobowiązanie posiadacza dokumentu paszportowego do zwrotu dokumentu 

paszportowego niezwłocznie po wykorzystaniu lub w przypadku utraty prawa do 

korzystania z tego dokumentu.> 

Art. 46. 

1. Tworzy się centralną ewidencję wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych, 

zwaną dalej "centralną ewidencją". 
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[2. Centralna ewidencja jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, 

który jest administratorem danych zgromadzonych w tej ewidencji.] 

<3. W centralnej ewidencji przetwarza się: 

1) dane, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1–5 i 9 oraz art. 25; 

2) nazwisko rodowe; 

3) imiona i nazwiska rodowe rodziców; 

4) podpis posiadacza; 

5) dane biometryczne w postaci odcisków palców; 

6) dane biometryczne w postaci wizerunku twarzy; 

7) serię, numer i datę ważności dowodu osobistego oraz oznaczenie organu, który go 

wydał; 

8) adres i datę zameldowania na pobyt stały; 

9) kraj miejsca zamieszkania; 

10) kraj poprzedniego miejsca zamieszkania; 

11) datę wymeldowania z miejsca pobytu stałego; 

12) adres i datę zameldowania na pobyt czasowy; 

13) datę wymeldowania z miejsca pobytu czasowego; 

14) datę zgonu; 

15) dane dotyczące wniosku o wydanie dokumentu paszportowego: 

a) numer wniosku, 

b) nazwę organu realizującego wniosek, 

c) status wniosku oraz datę jego aktualizacji; 

16) dane dotyczące dokumentu paszportowego: 

a) dane, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 7, 8 i 10, 

b) status dokumentu paszportowego oraz datę jego aktualizacji, 

c) dane dotyczące wniosku, o którym mowa w art. 17 ust. 1, art. 38 ust. 1 pkt 1 i 

ust. 3: 

 dane dotyczące tożsamości osoby, której wniosek dotyczy, 

 dane dotyczące organu, który wniosek złożył, 

 sygnaturę i podstawę prawną wniosku, 

 datę wpływu wniosku, 

 datę wycofania wniosku przez uprawniony organ, 
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d) informacje o zastosowaniu oraz uchyleniu lub zmianie przez uprawniony 

organ środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju 

połączonego z zatrzymaniem dokumentu paszportowego lub o tymczasowym 

zatrzymaniu dokumentu paszportowego przez uprawniony organ: 

 dane dotyczące tożsamości osoby, wobec której zastosowano środek 

zapobiegawczy lub tymczasowe zatrzymanie dokumentu paszportowego, 

 dane dotyczące organu, który zastosował środek zapobiegawczy lub 

zawiadomił o tymczasowym zatrzymaniu dokumentu paszportowego, 

 datę wpływu i sygnaturę akt sprawy, 

 datę wydania oraz dane dotyczące organu, który uchylił lub zmienił środek 

zapobiegawczy, 

e) informacje o decyzji wydanej na podstawie art. 39 ust. 1: 

 datę i przyczynę wydania decyzji, 

 nazwę organu wydającego decyzję, 

 sygnaturę akt; 

17) dane dotyczące książeczek paszportowych paszportów tymczasowych oraz 

naklejek personalizacyjnych do paszportów tymczasowych utraconych przed 

spersonalizowaniem lub wybrakowanych w procesie sporządzania: 

a) serię i numer książeczki paszportowej paszportu tymczasowego, 

b) serię i numer naklejki personalizacyjnej do paszportu tymczasowego, 

c) datę i przyczynę utraty książeczki paszportowej paszportu tymczasowego lub 

naklejki personalizacyjnej do paszportu tymczasowego, 

d) datę i przyczynę wybrakowania książeczki paszportowej paszportu 

tymczasowego lub naklejki personalizacyjnej do paszportu tymczasowego; 

18) dane dotyczące dokumentów paszportowych utraconych przed odbiorem przez 

obywatela polskiego: 

a) serię i numer dokumentu paszportowego, 

b) datę i przyczynę utraty dokumentu paszportowego; 

19) dane dotyczące książeczek paszportowych wybrakowanych w procesie 

sporządzania: 

a) serię i numer książeczki paszportowej, 
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b) datę i przyczynę wybrakowania książeczki paszportowej w czasie 

sporządzania; 

20) dane dotyczące utraconych niespersonalizowanych książeczek paszportowych: 

a) serię i numer książeczki paszportowej, 

b) datę i przyczynę utraty książeczki paszportowej. 

4. Dane do centralnej ewidencji są przekazywane: 

1) z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych, zwanych 

dalej „ewidencjami paszportowymi”, w zakresie danych, o których mowa w ust. 3 

pkt 1–18; 

2) bezpośrednio przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w zakresie 

danych, o których mowa w ust. 3 pkt 19 i 20.> 

 

Art. 47. 

[1. Organy paszportowe prowadzą, w zakresie swoich uprawnień, ewidencje wydanych i 

unieważnionych dokumentów paszportowych, zwane dalej "ewidencjami 

paszportowymi".] 

<1. Organy paszportowe prowadzą, w zakresie swoich zadań, ewidencje paszportowe.> 

[2. Organy paszportowe są administratorami danych zgromadzonych w ewidencjach 

paszportowych.] 

<3. W ewidencjach paszportowych przetwarza się dane, o których mowa w art. 46 ust. 3 

pkt 1–19, oraz adres do korespondencji.> 

 

<Art. 47a. 

1. Danych przetwarzanych w centralnej ewidencji i ewidencjach paszportowych nie 

usuwa się, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 46 ust. 3 pkt 5. 

2. Dane biometryczne w postaci odcisków palców przechowuje się w centralnej 

ewidencji i ewidencjach paszportowych do czasu wpisania przez organ paszportowy 

do ewidencji paszportowej potwierdzenia przyjęcia sporządzonego dokumentu 

paszportowego. 

3. W przypadku wydania przez organ paszportowy decyzji o odmowie wydania 

dokumentu paszportowego dane biometryczne w postaci odcisków palców 

przechowuje się w centralnej ewidencji i ewidencjach paszportowych do czasu 

wpisania przez organ do ewidencji paszportowej informacji o odmowie wydania 
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dokumentu paszportowego z powodów, o których mowa w art. 17 ust. 1, oraz 

numeru akt sprawy o wydanie dokumentu paszportowego. 

 

Art. 47b. 

1. Organ paszportowy przyjmujący wniosek o wydanie dokumentu paszportowego 

dokonuje z urzędu sprawdzenia danych w ewidencjach paszportowych, w centralnej 

ewidencji oraz w rejestrze PESEL, o którym mowa w ustawie z dnia 24 września 

2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60 i 

…), porównuje dane w nich zamieszczone z danymi zawartymi we wniosku o 

wydanie dokumentu paszportowego oraz w przedkładanej dokumentacji. 

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 

1–5 i 9 oraz w art. 46 ust. 3 pkt 2, 3 i 7–14, w ewidencjach i rejestrze, o których mowa 

w ust. 1, z danymi zawartymi we wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz 

przedkładanej dokumentacji organ, który stwierdził niezgodność, podejmuje 

działania celem usunięcia niezgodności, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 

września 2010 r. o ewidencji ludności. 

3. W przypadku braku bezpośredniego dostępu do rejestru PESEL, o niezgodności, o 

której mowa w ust. 2, konsulowie niezwłocznie zawiadamiają ministra właściwego do 

spraw informatyzacji.> 

[Art. 48. 

Organy paszportowe przetwarzają dane gromadzone w prowadzonych ewidencjach 

paszportowych i centralnej ewidencji bez zawiadamiania osób, których te dane dotyczą, jeżeli 

służą one do realizacji zadań określonych ustawą.] 

 

Art. 49. 

[1. Centralna ewidencja i ewidencje paszportowe są prowadzone w systemie 

teleinformatycznego zbioru danych o osobie i posiadanych przez nią dokumentach 

paszportowych.] 

<1. Centralna ewidencja i ewidencje paszportowe są prowadzone w systemie 

teleinformatycznym, w którym jest prowadzony zbiór danych o osobie i wszystkich 

sporządzonych dla tej osoby dokumentach paszportowych.> 

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość prowadzenia ewidencji 

paszportowych w postaci informatycznych wydruków lub w formie pisemnej. 
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[3. Organy paszportowe przekazują, w formie elektronicznej, do centralnej ewidencji dane z 

ewidencji paszportowych niezwłocznie po podjęciu decyzji o wydaniu, odmowie wydania 

lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.] 

<3. Organy paszportowe przekazują, w formie elektronicznej, za pośrednictwem 

ewidencji paszportowych do centralnej ewidencji, dane z ewidencji paszportowych 

niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego lub 

wydaniu decyzji o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.> 

 

<Art. 49a. 

1. Utrzymanie i rozwój centralnej ewidencji, w celu realizacji zadań określonych w 

ustawie, zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji, w tym: 

1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do centralnej ewidencji; 

2) zapewnia integralność danych w centralnej ewidencji; 

3) zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest 

centralna ewidencja, dla podmiotów przetwarzających dane w tej ewidencji; 

4) przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym 

prowadzona jest centralna ewidencja; 

5) określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych 

osobowych; 

6) określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych; 

7) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych centralnej ewidencji; 

8) zapewnia poprawność danych przetwarzanych w centralnej ewidencji. 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji wykonuje obowiązki, o których mowa w 

art. 15 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, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”. 

 

Art. 49b. 

1. Utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego, za pomocą którego organy 

paszportowe prowadzą ewidencje paszportowe, w celu realizacji zadań określonych 

w ustawie, zapewnia minister właściwy do spraw wewnętrznych, w tym: 
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1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do ewidencji 

paszportowych; 

2) zapewnia integralność danych w ewidencjach paszportowych; 

3) zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym prowadzone są 

ewidencje paszportowe, dla podmiotów przetwarzających dane w tych 

ewidencjach; 

4) przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym 

prowadzone są ewidencje paszportowe; 

5) określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych 

osobowych; 

6) określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych; 

7) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych ewidencji 

paszportowych. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia funkcjonowanie wydzielonej 

sieci umożliwiającej łączność elektroniczną między centralną ewidencją a 

ewidencjami paszportowymi. 

3. Minister właściwy do spraw zagranicznych zapewnia funkcjonowanie wydzielonej 

sieci umożliwiającej łączność elektroniczną między centralną ewidencją a 

ewidencjami paszportowymi prowadzonymi przez konsulów. 

4. Organy paszportowe wykonują obowiązki, o których mowa w art. 15 rozporządzenia 

2016/679. 

Art. 49c. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw informatyzacji, 

minister właściwy do spraw zagranicznych, konsul oraz wojewoda posiadają dostęp do 

centralnej ewidencji.> 

[Art. 50. 

W ewidencjach paszportowych wpisuje się dane określone w art. 18 ust. 1 i art. 25 oraz: 

1)   datę złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego; 

2)   informację o odmowie wydania dokumentu paszportowego z powodów, o których mowa w 

art. 17 ust. 1; 

3)   datę wydania decyzji i przyczynę unieważnienia dokumentu paszportowego; 

3a)  informację o zastosowaniu oraz uchyleniu lub zmianie przez uprawniony organ środka 

zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem 
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dokumentu paszportowego lub o tymczasowym zatrzymaniu dokumentu paszportowego 

przez uprawniony organ; 

4)   datę utraty ważności dokumentu paszportowego; 

5)   numer akt sprawy o wydanie dokumentu paszportowego. 

 

Art. 50a. 

1. Dane biometryczne w postaci odcisków palców przechowuje się w ewidencji paszportowej 

do czasu wpisania przez organ paszportowy do tej ewidencji potwierdzenia przyjęcia 

sporządzonego dokumentu paszportowego. 

2. W przypadku wydania przez organ paszportowy decyzji o odmowie wydania dokumentu 

paszportowego, dane biometryczne w postaci odcisków palców przechowuje się w 

ewidencji paszportowej do czasu wpisania przez ten organ do tej ewidencji informacji, o 

których mowa w art. 50 pkt 2 i 5. 

Art. 51. 

Centralna ewidencja stanowi zbiory danych zgromadzonych w ewidencjach paszportowych. 

Do centralnej ewidencji wpisuje się również informacje o utraconych niespersonalizowanych 

książeczkach paszportowych oraz o dokumentach paszportowych utraconych przed odbiorem 

przez obywatela polskiego, wyszczególniając serie i numery książeczek i dokumentów 

paszportowych. 

Art. 52. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw zagranicznych, 

wojewoda, konsul, Komendant Główny Policji, oraz Komendant Główny Straży 

Granicznej mają bezpośredni dostęp do zbiorów centralnej ewidencji w zakresie 

niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań. 

2. Dane przetwarzane w centralnej ewidencji paszportowej udostępnia się, w zakresie 

niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań: 

1)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

2)   Agencji Wywiadu; 

3)   Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu; 

4)   ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych; 

5)   (uchylony); 

6)   prokuratorowi; 

7)   sądowi; 
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8)   Służbie Więziennej; 

9)   Służbie Kontrwywiadu Wojskowego; 

10)  Służbie Wywiadu Wojskowego; 

11)  Żandarmerii Wojskowej; 

12)  Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; 

13)   Służbie Ochrony Państwa. 

2a. Podmiotom, o których mowa w ust. 2, nie udostępnia się danych biometrycznych w postaci 

odcisków palców zgromadzonych w centralnej ewidencji. 

3. Dane z centralnej ewidencji mogą być udostępniane na podstawie umów 

międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.] 

 

Art. 53. 

1. Poza ewidencją centralną i ewidencjami paszportowymi organy paszportowe gromadzą w 

postaci akt dokumentację stanowiącą podstawę wydania, odmowy wydania i 

unieważnienia dokumentów paszportowych. 

2. W dokumentacji, o której mowa w ust. 1, nie gromadzi się danych biometrycznych w 

postaci odcisków palców. 

<3. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, przechowuje się na zasadach i w trybie 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 i 2b ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 

217, 357, 398 i 650 oraz z 2019 r. poz. 55 i …).> 

 

<Rozdział 6a 

Udostępnianie danych 

 

Art. 54a. 

Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia dane zgromadzone w centralnej 

ewidencji, z wyłączeniem danych biometrycznych w postaci odcisków palców: 

1) Policji, 

2) Straży Granicznej, 

3) Biuru Nadzoru Wewnętrznego, 

4) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

5) Agencji Wywiadu, 
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6) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, 

7) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, 

8) prokuratorowi, 

9) sądom, 

10) Służbie Więziennej, 

11) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

12) Służbie Wywiadu Wojskowego, 

13) Żandarmerii Wojskowej, 

14) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, 

15) Służbie Ochrony Państwa 

 w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań. 

 

Art. 54b. 

1. Dane z centralnej ewidencji udostępnia się w trybie: 

1) pełnej teletransmisji danych; 

2) jednostkowym. 

2. Dane z centralnej ewidencji  udostępnia się nieodpłatnie. 

 

Art. 54c. 

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może wyrazić zgodę, w drodze decyzji 

administracyjnej, na udostępnienie danych zgromadzonych w centralnej ewidencji, 

podmiotom, o których mowa w art. 54a, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, 

po złożeniu jednorazowego, uproszczonego wniosku, jeżeli spełniają łącznie 

następujące warunki: 

1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim 

celu oraz jakie dane uzyskał; 

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające 

wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem ustawowo określonych zadań. 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji, w drodze decyzji administracyjnej, 

odmawia udostępnienia danych w trybie pełnej teletransmisji danych, jeżeli 

podmioty uprawnione nie spełniają wymogów określonych w ust. 1. 
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Art. 54d. 

W trybie jednostkowym z centralnej ewidencji minister właściwy do spraw 

informatyzacji udostępnia dane dotyczące dokumentu lub jego posiadacza z 

wyłączeniem danych biometrycznych w postaci odcisków palców, na jednorazowy 

wniosek podmiotów, o których mowa w art. 54a, złożony w formie pisemnej lub w 

formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. 

Art. 54e. 

1. Organy paszportowe udostępniają dokumentację, o której mowa w art. 53 ust. 1, 

znajdującą się w ich posiadaniu. 

2. Dokumentację paszportową, o której mowa w art. 53 ust. 1, udostępnia się na 

uzasadniony wniosek złożony przez osobę, której ta dokumentacja dotyczy albo 

przez podmiot, o którym mowa w art. 54a, jeżeli uzyskanie danych przez ten 

podmiot jest uzasadnione zakresem wykonywanych zadań określonych w ustawach 

szczególnych. 

3. Dokumentację paszportową udostępnia się nieodpłatnie. 

 

Art. 54f. 

1. Organy paszportowe na wniosek osoby, której dane dotyczą, złożony w formie 

pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, wydają zaświadczenie zawierające pełny odpis danych 

dotyczących tej osoby przetwarzanych w prowadzonych przez nie ewidencjach 

paszportowych, z wyłączeniem danych biometrycznych w postaci odcisków palców. 

2. Zaświadczenie sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie 

pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, który podlega przekazaniu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zaświadczenia wydawane w 

formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. Zaświadczenie może mieć formę wydruku z systemu teleinformatycznego. 

 

Art. 54g. 

1. Organ paszportowy udostępnia z ewidencji paszportowej dane dotyczące dokumentu 

lub jego posiadacza, z wyłączeniem danych biometrycznych w postaci odcisków 
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palców, na jednorazowy wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 54a, złożony w 

formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej. 

2. W trybie, o którym mowa w ust. 1, dane udostępnia się nieodpłatnie. 

 

Art. 54h. 

Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia wzór wniosku o: 

1) udostępnienie danych z ewidencji paszportowych i z centralnej ewidencji w 

trybie jednostkowym, 

2) udostępnianie danych z centralnej ewidencji w trybie pełnej teletransmisji 

danych, 

3) udostępnienie dokumentacji, o której mowa w art. 53 ust. 1 

− uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawności i bezpieczeństwa udostępniania 

danych oraz dokumentacji, o której mowa w art. 53 ust. 1.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 298 i 326) 

Art. 4. 

1. Do zadań Komisji należy: 

1)   sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym określonego w art. 1 ust. 2; 

2)   podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego; 

3)   podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego 

konkurencyjności; 

3a)   podejmowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju innowacyjności rynku 

finansowego; 

4)   podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania 

rynku finansowego, jego zagrożeń oraz podmiotów na nim funkcjonujących w celu 

ochrony uzasadnionych interesów uczestników rynku finansowego, w szczególności 

poprzez nieodpłatne publikowanie - w formie i czasie przez siebie określonym - 

ostrzeżeń i komunikatów w publicznym radiu i telewizji w rozumieniu przepisów 
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ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414 i 

2111 oraz z 2018 r. poz. 650, 915 i 1717); 

5)   udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad 

rynkiem finansowym; 

6)   stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między 

uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze 

stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a 

odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty; 

6a)   współpraca z Komisją Nadzoru Audytowego, w tym udzielanie informacji, 

wyjaśnień i przekazywanie dokumentów, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

związanych z monitorowaniem rynku w zakresie, o którym mowa w art. 27 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 

2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań 

sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję 

Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 

170 z 11.06.2014, str. 66); 

7)   wykonywanie innych zadań określonych ustawami. 

2. Urząd Komisji przedstawia Prezesowi Rady Ministrów coroczne sprawozdanie ze swojej 

działalności oraz działalności Komisji w terminie do dnia 31 lipca następnego roku. 

Sprawozdanie jest jawne i obejmuje w szczególności zestawienie poniesionych w roku 

budżetowym kosztów, w podziale na obszary nadzoru określone w art. 1 ust. 2, oraz 

kosztów administracyjnych. 

3. (uchylony). 

4. Komisja zamieszcza na swojej stronie internetowej następujące dane: 

1)   ogólne kryteria i metody przyjęte w celu sprawdzenia przestrzegania przez bank 

przepisów art. 405-409 rozporządzenia nr 575/2013; 

2)   raz do roku, z zastrzeżeniem przepisów o tajemnicy zawodowej - podsumowanie 

wyniku sprawdzenia, o którym mowa w pkt 1, oraz informację o zastosowanych 

środkach w przypadku stwierdzenia naruszenia przez bank przepisów wymienionych 

w pkt 1. 

5. Komisja, w przypadku wydania decyzji na podstawie art. 7 ust. 3 lub art. 9 ust. 1 

rozporządzenia nr 575/2013, zamieszcza na swojej stronie internetowej następujące 

informacje: 
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1)   kryteria uwzględnione przy ocenie spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 7 ust. 

3 lit. a lub art. 9 ust. 2 tego rozporządzenia; 

2)   liczbę wydanych decyzji; 

3)   w formie zbiorczego zestawienia dla danego państwa członkowskiego: 

a)  łączną kwotę, na zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 

rozporządzenia nr 575/2013, funduszy własnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 118 

tego rozporządzenia dominującej instytucji z państwa członkowskiego, dla której 

została wydana decyzja, ulokowanych w jednostkach zależnych w państwie 

trzecim w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia nr 575/2013, 

b)  odsetki w łącznych funduszach własnych na zasadzie skonsolidowanej w 

rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia nr 575/2013 funduszy ulokowanych 

w jednostkach zależnych w państwie trzecim, dominujących instytucji z państwa 

członkowskiego, dla których zostały wydane decyzje, 

c)  odsetki w łącznych funduszach własnych na zasadzie skonsolidowanej w 

rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia nr 575/2013 funduszy ulokowanych 

w jednostkach zależnych w państwie trzecim wymaganych na podstawie art. 92 

rozporządzenia nr 575/2013, dominujących instytucji z państwa członkowskiego, 

dla których zostały wydane decyzje. 

6. Komisja zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje o aktach prawnych 

regulujących wymogi ostrożnościowe mające zastosowanie do podmiotów, o których 

mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 4. 

<Art. 4a. 

1. Dla realizacji celu, o którym mowa w art. 2, Komisja przetwarza dane osobowe, w 

tym dane, 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, z późn. zm.), w zakresie 

danych dotyczących zdrowia. 

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać wyłącznie osoby 

posiadające pisemne upoważnienie. Osoby posiadające pisemne upoważnienie są 

zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy na zasadach, o których mowa 

w art. 16 ust. 1. 
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3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, Komisja przetwarza przez okres 25 lat. 

4. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 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), nie wpływa na przebieg i wynik postępowań, 

innych czynności nadzorczych, a także na korzystanie z uprawnień, o których mowa 

w art. 6, możliwość złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

oraz wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 6b. 

5. Komisja jest administratorem danych osobowych przetwarzanych przez sąd 

polubowny, o którym mowa w art. 18 ust. 1, oraz przez komisje egzaminacyjne, o 

których mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, 

ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej i ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o 

kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i 

agentami.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1344, 1356 i 1629)  

Art. 15. 

1. Wpisowi do rejestru rolników podlegają dane, o których mowa w art. 14 ust. 3. 

2. Rejestr rolników może być prowadzony w systemie informatycznym. 

[3. Rejestr rolników jest jawny.] 

<3. Rejestr rolników jest jawny, z wyłączeniem, określonych w art. 14 ust. 3 pkt 1, 

adresu miejsca zamieszkania rolnika oraz adresów członków grupy.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2195, z późn. zm.) 
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Art. 24b. 

[1. SWD PRM zapewnia bezpieczne przetwarzanie danych, w tym kontrolę dostępu 

użytkowników do danych, oraz dokumentuje dokonywane przez nich zmiany, umożliwiając 

w szczególności odtworzenie historii każdego zgłoszenia alarmowego i powiadomienia o 

zdarzeniu. 

2. 
(85)

 Minister właściwy do spraw zdrowia, wojewodowie i dysponenci zespołów ratownictwa 

medycznego przetwarzają dane zarejestrowane w SWD PRM, w tym nagrania rozmów 

telefonicznych, dane osobowe osoby zgłaszającej, dane innych osób wskazanych w trakcie 

przyjmowania zgłoszenia, pozycje geograficzne, dane teleadresowe lub opis zdarzenia, i 

udostępniają je na wniosek sądu, prokuratury, Policji, Rzecznika Praw Pacjenta lub 

Narodowego Funduszu Zdrowia.] 

<1. Dysponent lotniczych zespołów ratownictwa medycznego będący jednostką 

nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia administruje SWD PRM, 

który umożliwia bezpieczne przetwarzanie danych, w tym kontrolę dostępu 

użytkowników do danych, oraz dokumentuje dokonywane przez nich zmiany, 

umożliwiając w szczególności odtworzenie historii każdego zgłoszenia alarmowego i 

powiadomienia o zdarzeniu. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, wojewodowie, dysponent lotniczych zespołów 

ratownictwa medycznego będący jednostką nadzorowaną przez ministra właściwego 

do spraw zdrowia i dysponenci zespołów ratownictwa medycznego przetwarzają 

dane zarejestrowane w SWD PRM, w tym nagrania rozmów, dane osobowe osoby 

zgłaszającej, dane innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszenia, 

pozycje geograficzne, dane teleadresowe lub opis zdarzenia, i udostępniają je na 

wniosek sądu, prokuratury, Policji, Rzecznika Praw Pacjenta lub Narodowego 

Funduszu Zdrowia.> 

3. Mechanizmy, w które jest wyposażony SWD PRM, zapewniają zachowanie ciągłości jego 

funkcjonowania. 

4. SWD PRM zawiera rozwiązania techniczne przeznaczone do szkolenia dyspozytorów 

medycznych. 

[Art. 24c.
 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 

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

922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723) oraz innych danych uzyskanych w związku z 
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przyjmowaniem oraz obsługą zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach z 

wykorzystaniem SWD PRM. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia upoważnia wojewodę do: 

1)   nadawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 

zgromadzonych w SWD PRM, 

2)   nadawania uprawnień w SWD PRM 

- w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań wynikających z przepisów 

ustawy. 

3. Wojewoda upoważnia dysponenta jednostki, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, do 

nadawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 

zgromadzonych w SWD PRM w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji 

zadań wynikających z przepisów ustawy. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia upoważnia dysponenta lotniczych zespołów 

ratownictwa medycznego będącego jednostką nadzorowaną przez ministra właściwego do 

spraw zdrowia do: 

1)   przetwarzania danych w celu zapewnienia utrzymania, rozbudowy, modyfikacji i obsługi 

technicznej SWD PRM; 

2)   nadawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zakresie 

obejmującym zadania wynikające z administrowania SWD PRM; 

3)   nadawania uprawnień w SWD PRM; 

4)   powierzania przetwarzania danych przetwarzanych w SWD PRM podmiotom 

wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, w 

zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań związanych z utrzymaniem i 

funkcjonowaniem, rozbudową i modyfikacjami SWD PRM. 

5. Podmioty wyspecjalizowane w zapewnieniu obsługi technicznej systemów 

teleinformatycznych, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w SWD PRM, 

nie mogą powierzać przetwarzania danych innym podmiotom ani udostępniać danych 

innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. W przypadku 

zaistnienia konieczności udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa, podmiot, który udostępnił dane, informuje o tym fakcie 

podmiot upoważniony na podstawie ust. 4 oraz ministra właściwego do spraw zdrowia, 

nie później niż w terminie 3 dni od dnia jego zaistnienia. 
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6. Podmioty, o których mowa w ust. 2-4, prowadzą ewidencję osób upoważnionych do 

przetwarzania danych, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych, którym nadały upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych w SWD PRM. 

7. W przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących zaprzestaniem przetwarzania danych 

przetwarzanych w SWD PRM przez podmioty wyspecjalizowane w zapewnianiu obsługi 

technicznej systemów teleinformatycznych są one obowiązane, w terminie 3 dni od dnia 

zaistnienia okoliczności skutkujących zaprzestaniem przetwarzania danych, do 

przekazania przetwarzanych danych administratorowi SWD PRM.] 

 

<Art. 24c. 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia, wojewodowie, dysponent lotniczych zespołów 

ratownictwa medycznego będący jednostką nadzorowaną przez ministra właściwego 

do spraw zdrowia i dysponenci zespołów ratownictwa medycznego są 

współadministratorami danych w SWD PRM oraz innych danych uzyskanych w 

związku z przyjmowaniem oraz obsługą zgłoszeń alarmowych i powiadomień o 

zdarzeniach z wykorzystaniem SWD PRM. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia: 

1) wydaje i cofa upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w SWD PRM 

dla pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia 

oraz konsultantów krajowych i wojewódzkich, o których mowa w ustawie z dnia 

6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 890 

oraz z 2018 r. poz. 1669) w zakresie, o którym mowa w pkt 2; 

2) określa zakres danych, które mogą być udostępniane konsultantom krajowym i 

wojewódzkim, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o 

konsultantach w ochronie zdrowia, oraz podmiotom, o których mowa w art. 39; 

3) określa uprawnienia w SWD PRM; 

4) przetwarza dane w SWD PRM niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w 

art. 19 ust. 1 oraz art. 24a ust. 1; 

5) realizuje obowiązki wynikające z art. 19 i art. 34 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 
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95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”. 

3. Wojewodowie: 

1) wydają i cofają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w SWD PRM 

dla pracowników urzędu wojewódzkiego; 

2) nadają i cofają uprawnienia w SWD PRM; 

3) przetwarzają dane w SWD PRM niezbędne do realizacji zadań, o których mowa 

w art. 19 ust. 2; 

4) realizują obowiązki wynikające z art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679 w 

zakresie wprowadzonych przez nich danych do SWD PRM; 

5) realizują obowiązki wynikające z art. 19 i art. 34 rozporządzenia 2016/679. 

4. Dysponent lotniczych zespołów ratownictwa medycznego będący jednostką 

nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia: 

1) przetwarza w SWD PRM dane niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w 

art. 27a ust. 2 i art. 48; 

2) przetwarza dane w celu zapewnienia utrzymania, rozbudowy, modyfikacji i 

obsługi technicznej SWD PRM; 

3) wydaje i cofa upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie 

obejmującym zadania wynikające z administrowania SWD PRM; 

4) nadaje i cofa uprawnienia w SWD PRM w ramach realizacji powierzonych 

zadań; 

5) może powierzyć przetwarzanie danych przetwarzanych w SWD PRM 

podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów 

teleinformatycznych, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań 

związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem, rozbudową i modyfikacjami 

SWD PRM; 

6) realizuje obowiązki wynikające z art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679 w 

zakresie wprowadzonych przez niego danych do SWD PRM; 

7) realizuje obowiązki wynikające z art. 19 i art. 34 rozporządzenia 2016/679. 

5. Dysponenci zespołów ratownictwa medycznego: 

1) wydają i cofają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w SWD PRM 

dla pracowników; 

2) nadają i cofają uprawnienia w SWD PRM; 
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3) przetwarzają dane w SWD PRM w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej 

realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy; 

4) realizują obowiązki wynikające z art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679 w 

zakresie wprowadzonych przez nich danych do SWD PRM; 

5) realizują obowiązki wynikające z art. 19 i art. 34 rozporządzenia 2016/679. 

6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym 

nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu polegającym 

co najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych do zachowania ich w poufności. 

7. Podmioty, o których mowa w ust. 2–5, podejmują działania mające na celu: 

1) zapewnienie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do SWD PRM; 

2) zapewnienie integralności danych w SWD PRM; 

3) zapewnienie dostępności SWD PRM dla podmiotów przetwarzających dane w 

tym systemie; 

4) przeciwdziałanie uszkodzeniom SWD PRM; 

5) określenie zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych 

osobowych; 

6) określenie zasad zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych; 

7) zapewnienie rozliczalności w SWD PRM; 

8) zapewnienie poprawności danych przetwarzanych w SWD PRM. 

8. Podmioty wyspecjalizowane w zapewnieniu obsługi technicznej systemów 

teleinformatycznych, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w SWD 

PRM, nie mogą powierzać przetwarzania danych innym podmiotom ani udostępniać 

danych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

9. W przypadku zaistnienia konieczności udostępnienia danych osobowych podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiot wyspecjalizowany w 

zapewnieniu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, który udostępnił 

dane, informuje o tym fakcie administratora SWD PRM, nie później niż w terminie 3 

dni od dnia zaistnienia tego faktu. 
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10. W przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących zaprzestaniem przetwarzania 

danych przetwarzanych w SWD PRM przez podmioty wyspecjalizowane w 

zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, podmioty te są 

obowiązane, w terminie 3 dni od dnia zaistnienia okoliczności skutkujących 

zaprzestaniem przetwarzania danych, do przekazania przetwarzanych danych 

administratorowi SWD PRM. 

11. Podmioty, o których mowa w ust. 2–5, realizują obowiązek, o którym mowa w art. 13 

ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

w SWD PRM, przez udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na 

swojej stronie podmiotowej lub na swojej stronie internetowej. 

12. Osoba zwracająca się z żądaniem na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 

obowiązana jest do podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego to 

żądanie dotyczy, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego 

zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu. 

13. Podmioty, o których mowa w ust. 2–5, udostępniają informację o ograniczeniach, o 

których mowa w ust. 12, w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie 

podmiotowej lub na swojej stronie internetowej. 

14. Podmioty, o których mowa w ust. 2–5, prowadzą ewidencję osób upoważnionych do 

przetwarzania danych, którym wydały upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych w SWD PRM.> 

Art. 24e.
 

1. Dyspozytorzy medyczni, wojewódzcy koordynatorzy ratownictwa medycznego oraz 

zespoły ratownictwa medycznego wykonują zadania z wykorzystaniem SWD PRM. 

[2. SWD PRM przetwarza i udostępnia dane: 

1)   dotyczące usługobiorców w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie określonym w art. 4 ust. 3 tej 

ustawy; 

2)   obejmujące imiona i nazwiska osób wykonujących wyłącznie zadania kierowców, o 

których mowa w art. 36 ust. 3; 

3)   obejmujące imiona i nazwiska osób dokonujących zgłoszenia na numer alarmowy, 

numery ich telefonów oraz stopień pokrewieństwa z osobą w stanie nagłego 

zagrożenia zdrowotnego, jeżeli dotyczy; 
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4)   umożliwiające wymianę dokumentów elektronicznych między usługodawcami oraz 

usługodawcami a płatnikami w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a i pkt 15 ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

3. Dane, o których mowa w ust. 2, są udostępniane: 

1)   ministrowi właściwemu do spraw zdrowia; 

2)   wojewodom; 

3)   Narodowemu Funduszowi Zdrowia; 

4)   jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie 

systemów informacyjnych w ochronie zdrowia; 

5)   dysponentom zespołów ratownictwa medycznego; 

6)   Krajowemu Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, o którym mowa w 

art. 27a ust. 1.] 

<2. Minister właściwy do spraw zdrowia, wojewodowie, dysponent lotniczych zespołów 

ratownictwa medycznego będący jednostką nadzorowaną przez ministra właściwego 

do spraw zdrowia oraz dysponenci zespołów ratownictwa medycznego przy użyciu 

SWD PRM przetwarzają i udostępniają dane: 

1) dotyczące usługobiorców w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie określonym w art. 4 

ust. 3 tej ustawy; 

2) obejmujące dane osobowe osób wykonujących zadania wojewódzkich 

koordynatorów ratownictwa medycznego; 

3) obejmujące dane osobowe osób wykonujących zadania dyspozytora medycznego; 

4) obejmujące dane osobowe osób wykonujących zadania członków zespołów 

ratownictwa medycznego; 

5) obejmujące dane osobowe osób wykonujących wyłącznie zadania kierowców, o 

których mowa w art. 36 ust. 3; 

6) obejmujące dane osobowe osób wykonujących na podstawie danych z SWD PRM 

zadania polegające na: zarządzaniu, kontroli, sporządzaniu raportów 

statystycznych i analiz; 

7) obejmujące dane osobowe osób dokonujących zgłoszenia na numer alarmowy, 

numery ich telefonów oraz stopień pokrewieństwa z osobą w stanie nagłego 

zagrożenia zdrowotnego, jeżeli dotyczy; 
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8) umożliwiające wymianę dokumentów elektronicznych między usługodawcami 

oraz usługodawcami a płatnikami w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a i pkt 15 ustawy 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

3. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1–5, 7 i 8, są udostępniane: 

1) Narodowemu Funduszowi Zdrowia; 

2) jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w 

zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia; 

3) konsultantom krajowym i wojewódzkim, o których mowa w ustawie z dnia 6 

listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia, w zakresie, o którym 

mowa w art. 24c ust. 2 pkt 2; 

4) podmiotom, o których mowa w art. 39, w zakresie określonym w art. 24c ust. 2 

pkt 2.> 

[4. Do danych, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów art. 24 ust. 1 i art. 25 ust. 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.] 

5. SWD PRM przekazuje dane, o których mowa w ust. 2, do systemu informacji w ochronie 

zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w 

ochronie zdrowia. 

6. W SWD PRM na potrzeby obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach 

prowadzona jest dokumentacja dyspozytorni medycznej. 

7. Do dokumentacji, o której mowa w ust. 6, stosuje się przepisy art. 24 oraz art. 26 ust. 1, 2 i 

3 pkt 2, 2a i 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta. 

8. Dokumentacja dyspozytorni medycznej jest przechowywana przez okres 20 lat, licząc od 

końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. 

9. Wojewoda po upływie terminu, o którym mowa w ust. 8, niszczy dokumentację 

dyspozytorni medycznej w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjentów, których ta 

dokumentacja dotyczyła. 

10. Administrator SWD PRM po upływie terminu, o którym mowa w ust. 8, niszczy 

elektroniczną dokumentację dyspozytorni medycznej w SWD PRM w sposób 

uniemożliwiający identyfikację pacjentów, których ta dokumentacja dotyczyła. 
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U S T A W A   z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2093 oraz z 2018 r. poz. 12 i 1693) 

 

Art. 5.
 

1. Do udzielania przez spółkę zamówień, których przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty 

budowlane, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i 

1693), z uwzględnieniem ust. 2. 

2. Spółka może zawrzeć umowę koncesji na roboty budowlane lub usługi jako zamawiający 

w rozumieniu ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty 

budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920 oraz z 2018 r. poz. 1669 i 1693) lub umowę o 

partnerstwie publiczno-prywatnym jako podmiot publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 

19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834 oraz z 

2018 r. poz. 1693). 

<Art. 5a. 

W przypadku gdy spółka wykonuje obowiązek zarządcy drogi, o którym mowa w art. 20 

pkt 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przepis art. 20h tej 

ustawy stosuje się odpowiednio.> 

Art. 7a. 

1. Prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych lub postanowień wydanych na 

rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dotyczących przygotowania 

lub realizacji przedsięwzięcia drogowego stanowiącego przedmiot umowy, o której mowa 

w art. 6 ust. 1, przechodzą z mocy prawa na drogową spółkę specjalnego przeznaczenia, z 

dniem zawarcia tej umowy. 

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, wszczętych przez Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad i niezakończonych przed dniem zawarcia umowy, o której mowa 

w art. 6 ust. 1, decyzją administracyjną lub postanowieniem w miejsce Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wstępuje z mocy prawa drogowa spółka 

specjalnego przeznaczenia, z dniem zawarcia tej umowy. 

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do umów lub porozumień zawartych przez 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dotyczących przygotowania lub 

realizacji przedsięwzięcia drogowego stanowiącego przedmiot umowy, o której mowa w 

art. 6 ust. 1. 
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<4. Drogowa spółka specjalnego przeznaczenia staje się administratorem danych 

osobowych, których administratorem był Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i 

Autostrad, w związku z decyzjami administracyjnymi i postanowieniami, o których 

mowa w ust. 1, jak również sprawami, o których mowa w ust. 2, oraz umowami i 

porozumieniami, o których mowa w ust. 3.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1401 i 1560) 

Art. 6c. 

1. Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przekazuje Komisji Europejskiej: 

1)   co roku informacje o liczbie infrastruktur krytycznych: 

a)  w odniesieniu do których prowadzono z właściwymi organami państw 

członkowskich Unii Europejskiej rozmowy na temat progów kryteriów 

przekrojowych, umożliwiających wyznaczenie europejskiej infrastruktury 

krytycznej zlokalizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wchodzących w skład 

europejskiej infrastruktury krytycznej w poszczególnych systemach, o których 

mowa w art. 3 pkt 2a, oraz o liczbie państw członkowskich Unii Europejskiej, na 

które ma ona wpływ; 

2)   co 2 lata sprawozdanie zawierające ogólne dane dotyczące rodzajów ryzyka, zagrożeń 

i słabych punktów stwierdzonych w każdym z systemów, w których została 

wyznaczona europejska infrastruktura krytyczna zlokalizowana na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, mają charakter niejawny. 

 

<Art. 6d. 

1. W przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku umożliwiającym dostęp do 

informacji o bezpieczeństwie obiektu infrastruktury krytycznej i osoby ubiegającej 

się o zatrudnienie na tym stanowisku, operator infrastruktury krytycznej żąda od 

pracownika i tej osoby przedłożenia informacji dotyczących karalności, w tym 

informacji, czy ich dane osobowe są zgromadzone w Krajowym Rejestrze Karnym. 
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2. Operator infrastruktury krytycznej żąda od pracownika danych biometrycznych w 

postaci odcisków palców, głosu, obrazu rogówki lub sieci żył palców, jeżeli podanie 

takich danych jest konieczne ze względu na kontrolę dostępu do informacji o 

bezpieczeństwie obiektu infrastruktury krytycznej i pomieszczeń. 

3. Operator infrastruktury krytycznej przechowuje informacje i dane, o których mowa 

w ust. 1 i 2, wyłącznie przez okres zatrudnienia pracownika, którego te dane 

dotyczą.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 

2016 r. poz. 883 oraz z 2019 r. poz. 55) 

Art. 20. 

1. Minister Sprawiedliwości zawiesza osobie posiadającej licencję doradcy 

restrukturyzacyjnego prawa wynikające z licencji, jeżeli: 

1)   wobec niej jest prowadzone postępowanie o częściowe lub całkowite 

ubezwłasnowolnienie, i ustanowiono dla niej doradcę tymczasowego; 

2)   przeciwko niej jest prowadzone postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego, z wyjątkiem spraw, w których oskarżycielem jest podmiot, o 

którym mowa w art. 55 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania 

karnego (Dz. U. poz. 555, z późn. zm.), lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

2. Minister Sprawiedliwości może zawiesić osobie posiadającej licencję doradcy 

restrukturyzacyjnego prawa wynikające z licencji, jeżeli przeciwko tej osobie jest 

prowadzone postępowanie o nieumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, 

postępowanie o nieumyślne przestępstwo skarbowe lub postępowanie o umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, w którym oskarżycielem jest podmiot, o 

którym mowa w art. 55 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania 

karnego, mając na uwadze charakter i wagę zarzucanego jej czynu oraz to, czy ma on 

związek z wykonaniem uprawnień wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego i 

rzutuje na jakość i sposób wykonywania tych uprawnień. 

3. Informację o zawieszeniu praw wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego 

wpisuje się na liście osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz 

przekazuje prezesom sądów okręgowych. 
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4. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 2, trwa do czasu ustania przyczyny 

zawieszenia. 

<Art. 20a. 

Okres przechowywania danych osobowych zgromadzonych przez doradcę 

restrukturyzacyjnego przy wykonywaniu uprawnień i obowiązków wynikających z 

licencji doradcy restrukturyzacyjnego wynosi 5 lat od zakończenia postępowania, w 

którym dane zostały zgromadzone. Po upływie tego okresu dane osobowe podlegają 

usunięciu, chyba że dalsze ich przechowywanie jest niezbędne dla ochrony praw lub 

dochodzenia roszczeń.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 554, z późn. zm.) 

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; 
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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 

właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji. 

3b. 
(10)

 Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 w postaci elektronicznej mogą być 

składane za pomocą: 

1)   systemu, o którym mowa w ust. 11, po zastosowaniu zapewnionych w systemie 

sposobów potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych; 

2)   
(11)

 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, po opatrzeniu ich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym. 

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. 



- 399 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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; 

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 
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–  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. 

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, 
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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, 

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, 
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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, 

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. 
(12)

 Informacje zawarte w rejestrze centralnym, o którym mowa w ust. 8a, [mogą być 

przetwarzane] <są 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] <przetwarzają> 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. 

8g. 
(13)

 Minister właściwy do spraw rodziny udostępnia ministrowi właściwemu do spraw 

finansów publicznych, na jego żądanie, dane, o których mowa w ust. 8a, w celu 

niezbędnym do wykonywania zadań analitycznych. Minister właściwy do spraw finansów 

publicznych dokonuje pseudonimizacji udostępnionych danych. 

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. 
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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; 

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). 
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11. 
(14)

 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. 

Uwierzytelnianie użytkowników w systemie teleinformatycznym wymaga użycia profilu 

zaufanego, profilu osobistego, innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego w 

systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji 

elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 

r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. 

poz. 650 i 1544), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji 

elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, danych 

weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli 

te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi 

Online, albo innych technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie. 

 

Art. 22. 

1. Organ właściwy dłużnika i organ właściwy wierzyciela[ mogą gromadzić i przetwarzać,] 

<przetwarzają> w zakresie określonym w ustawie, dane osobowe osób, o których mowa 

w art. 15 ust. 1, członków ich rodzin oraz dłużników alimentacyjnych i członków ich 

rodzin. 

2. Pracodawcy, właściwe jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Ministra 

Obrony Narodowej, właściwe jednostki podległe ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji 

Wywiadu, Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Ministrowi Sprawiedliwości, 

podmioty wypłacające uposażenie osobom w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, 

jednostki, które zawarły umowę agencyjną lub umowę zlecenia albo umowę o 

świadczenie usług, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, właściwe organy finansowe, organy 

emerytalne lub rentowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego oraz urzędy administracji rządowej i samorządowej są 

obowiązani wydawać zaświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego. Wydawanie zaświadczeń jest wolne od opłat. 
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<Art. 22a. 

1. Dane osobowe, o których mowa w art. 22 ust. 1, podlegają zabezpieczeniom 

zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu 

polegającym co najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych do zachowania ich w poufności.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 10) 

Art. 11. 

1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawiera: 

1)   dane osoby, której zmiana dotyczy: 

a)  imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe, 

b)  wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz 

akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu, 

c)  numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej 

"numerem PESEL", jeżeli został nadany; 

2)   imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana; 

3)   wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana 

imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów; 

4)   adres do korespondencji wnioskodawcy; 

5)   uzasadnienie; 

6)   oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do 

innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja 

odmowna. 

2. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego 

sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę 

imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych 

dokumentów stanu cywilnego. 
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3. W przypadku gdy wniosek o zmianę imienia lub nazwiska jest składany osobiście, 

wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość. 

 

<Art. 11a. 

Postępowanie administracyjne w sprawie zmiany imienia i nazwiska jest prowadzone z 

wykorzystaniem danych zawartych w rejestrze stanu cywilnego, o którym mowa w art. 2 

ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2224 oraz z 2019 r. poz. …) oraz w rejestrze PESEL, o którym mowa w art. 

6 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1382 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60 i …), w zakresie niezbędnym dla wydania 

rozstrzygnięcia w sprawie.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.) 

Art. 24. 

1. W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 23 ust. 1, podmiot udzielający świadczeń 

zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację 

medyczną w sposób określony w niniejszym rozdziale oraz w ustawie z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1535, 1579 i 

2020 oraz z 2017 r. poz. 599), a także zapewnić ochronę danych zawartych w tej 

dokumentacji. 

2. Do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej, o której mowa w art. 25 

ust. 1, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest 

dokumentacja medyczna, i zapewnienia bezpieczeństwa tego systemu, są uprawnione: 

1)   osoby wykonujące zawód medyczny; 

2)   inne osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu 

teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i 

zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie upoważnienia 

administratora danych. 
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3. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2, są obowiązane do zachowania w tajemnicy 

informacji związanych z pacjentem uzyskanych w związku z wykonywaniem zadań. 

Osoby te są związane tajemnicą także po śmierci pacjenta. 

[4. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 

31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 922), pod warunkiem zapewnienia ochrony danych osobowych oraz prawa do 

kontroli przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych zgodności przetwarzania 

danych osobowych z tą umową przez podmiot przyjmujący te dane.] 

[5. Realizacja umowy, o której mowa w ust. 4, nie może powodować zakłócenia udzielania 

świadczeń zdrowotnych, w szczególności w zakresie zapewnienia, bez zbędnej zwłoki, 

dostępu do danych zawartych w dokumentacji medycznej. 

6. Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ust. 4, jest 

obowiązany do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych w 

związku z realizacją umowy, o której mowa w ust. 4. Podmiot ten jest związany tajemnicą 

także po śmierci pacjenta.] 

<5. Jeżeli podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych zawarł umowę o powierzeniu 

przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 28 ust. 3 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, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, 

realizacja tej umowy nie może powodować zakłócenia udzielania świadczeń 

zdrowotnych, w szczególności w zakresie zapewnienia, bez zbędnej zwłoki, dostępu 

do danych zawartych w dokumentacji medycznej. 

6. Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych w związku z 

realizacją umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, o której mowa w 

art. 28 ust. 3 rozporządzenia 2016/679, jest obowiązany do zachowania w tajemnicy 

informacji związanych z pacjentem uzyskanych w związku z realizacją tej umowy. 

Podmiot ten jest związany tajemnicą także po śmierci pacjenta.> 

7. W przypadku zaprzestania przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji 

medycznej przez podmiot, któremu powierzono takie przetwarzanie, w szczególności w 

związku z jego likwidacją, jest on zobowiązany do przekazania danych osobowych 
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zawartych w dokumentacji medycznej podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, który 

powierzył przetwarzanie danych osobowych. 

 

Art. 26. 

1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną 

pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez 

pacjenta. 

2. 
(13)

 Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej 

przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego 

przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie 

bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu 

pacjent za życia, z zastrzeżeniem ust. 2a i 2b. 

2a. 
(14)

 W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji 

medycznej, zgodę na udostępnienie wyraża sąd, o którym mowa w art. 628 ustawy z dnia 

17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym 

na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca 

zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych 

wątpliwości, czy osoba występująca o udostępnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się 

jej udostępnieniu jest osobą bliską. 

2b. 
(15)

 W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji 

medycznej, o którym mowa w ust. 2, sąd, o którym mowa w art. 628 ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym na 

wniosek osoby bliskiej, może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i 

określić zakres jej udostępnienia, jeżeli jest to niezbędne: 

1)   w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta; 

2)   dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej. 

2c. 
(16)

 W przypadku wystąpienia do sądu z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2a albo 2b, sąd 

bada: 

1)   interes uczestników postępowania; 

2)   rzeczywistą więź osoby bliskiej ze zmarłym pacjentem; 

3)   wolę zmarłego pacjenta; 

4)   okoliczności wyrażenia sprzeciwu. 

3. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również: 
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1)   podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; 

[2)   organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu 

Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom 

krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty 

ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;] 

<2) organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu 

Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz 

konsultantom w ochronie zdrowia, a także Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala 

Psychiatrycznego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich 

zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;> 

2a)  podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na 

zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia; 

2b)  upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie 

niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym 

przedsiębiorcą; 

2c)  
(17)

 Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w zakresie niezbędnym do 

wykonywania przez nią zadań określonych w art. 31n ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1510 i 1515); 

3)   ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, 

prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w 

związku z prowadzonym postępowaniem; 

4)   uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało 

przeprowadzone na ich wniosek; 

5)   organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w 

związku z prowadzonym przez nie postępowaniem; 

6)   podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do 

prowadzenia rejestrów; 

7)   zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta; 
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7a)  komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, 

wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji; 

8)   osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury 

oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o 

akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów 

jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia; 

9)   wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa 

w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania; 

10)  spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją 

do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1; 

11)  osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 

28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym 

do ich przeprowadzenia; 

12)  członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z 

dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do 

wykonywania ich zadań. 

3a. Dokumentacja medyczna podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i 3 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, instytutów badawczych, o 

których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 202), i innych podmiotów 

udzielających świadczeń zdrowotnych uczestniczących w przygotowaniu osób do 

wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny 

jest udostępniana tym osobom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów 

dydaktycznych. 

3b. Osoby, o których mowa w ust. 3a, są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji 

zawartych w dokumentacji medycznej, także po śmierci pacjenta. 

4. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi 

badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych 

danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy. 

5. 
(18)

 Elektroniczna dokumentacja medyczna, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jest udostępniana na zasadach 



- 413 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

określonych w przepisach tej ustawy, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 6 września 

2001 r. - Prawo farmaceutyczne. 

Art. 28. 

1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 

oraz w ust. 3 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. 

2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień organów rentowych określonych w art. 77 ust. 5 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 963, z późn. zm.) i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.). 

[2a. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji 

medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o 

zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1.] 

<2a. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia 

dokumentacji medycznej:  

1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym 

zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3; 

2)  w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o 

zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1.> 

2b. 
(19)

 Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępniania 

dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 

3. Opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej w przypadkach, o których mowa w ust. 

1, ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. 

4. Maksymalna wysokość opłaty za: 

1)   jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 

0,002, 

2)   jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 

0,00007, 

3)   udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - nie 

może przekraczać 0,0004 

- przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 



- 414 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie. 

5. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli 

na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem. 

 

Art. 30a. 

1. W przypadku zaprzestania wykonywania działalności leczniczej podmiot udzielający 

świadczeń zdrowotnych przekazuje dokumentację medyczną podmiotom, o których mowa 

w ust. 2-4 i 7, w sposób zapewniający zabezpieczenie przed jej zniszczeniem, 

uszkodzeniem lub utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych. 

2. Dokumentację medyczną podmiotu zaprzestającego wykonywania działalności leczniczej 

przejmuje podmiot, który przejął jego zadania. 

3. W przypadku braku podmiotu, o którym mowa w ust. 2, za przechowywanie i 

udostępnianie dokumentacji medycznej po zaprzestaniu udzielania świadczeń 

zdrowotnych odpowiada: 

1)   podmiot tworzący albo sprawujący nadzór - w przypadku podmiotu leczniczego 

niebędącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej albo instytutu badawczego, o którym mowa w art. 3 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych; 

2)   podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, z którym podmiot zaprzestający 

wykonywania działalności leczniczej zawarł umowę o przechowywanie dokumentacji 

medycznej - w przypadku podmiotu leczniczego innego niż określony w pkt 1 oraz 

praktyki zawodowej w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej; 

3)   właściwa okręgowa izba lekarska albo okręgowa izba pielęgniarek i położnych - w 

przypadku śmierci odpowiednio lekarza albo pielęgniarki lub położnej, wykonujących 

zawód w formie praktyki zawodowej w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej. 

4. W przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej, organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą wzywa podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych podlegający wykreśleniu 

do wskazania, w wyznaczonym terminie, nazwy (firmy) i adresu podmiotu, z którym 

zawarł umowę o przechowywanie dokumentacji medycznej. 
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5. W razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 4, organ prowadzący 

rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą określa sposób postępowania z 

dokumentacją medyczną, na koszt podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych 

podlegającego wykreśleniu. 

6. Do należności z tytułu kosztów, o których mowa w ust. 5, stosuje się przepisy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

7. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za 

przechowywanie dokumentacji medycznej po zaprzestaniu wykonywania działalności 

leczniczej, za przechowywanie dokumentacji medycznej odpowiada wojewoda. 

8. Przepisów ust. 2-7 nie stosuje się do dokumentacji medycznej, o której mowa w ust. 9. 

9. 
(20)

 Dokumentacja medyczna, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13a 

ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, po 

zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej jest przechowywana i udostępniana 

przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie 

systemów informacyjnych ochrony zdrowia, w Systemie Informacji Medycznej, o którym 

mowa w art. 10 tej ustawy. 

[10. Podmioty, o których mowa w ust. 3 i 7, mogą zawrzeć umowę, o której mowa w art. 31 

ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, pod warunkiem 

zapewnienia ochrony danych osobowych oraz prawa do kontroli zgodności przetwarzania 

danych osobowych przez podmiot przyjmujący te dane.] 

[11. Osoby, które w związku z realizacją umowy zawartej na podstawie ust. 10 uzyskały 

dostęp do informacji związanych z pacjentem, są obowiązane do zachowania ich w 

tajemnicy, także po śmierci pacjenta.] 

<11. Osoby, które w związku z realizacją umowy o powierzeniu przetwarzania danych 

osobowych, o której mowa w art. 28 ust. 3 rozporządzenia 2016/679, uzyskały dostęp 

do informacji związanych z pacjentem, są obowiązane do zachowania ich w 

tajemnicy, także po śmierci pacjenta.> 

12. W przypadku zaprzestania przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji 

medycznej przez podmiot, któremu powierzono takie przetwarzanie, w szczególności w 

związku z jego likwidacją, jest on obowiązany do przekazania danych osobowych 

zawartych w dokumentacji medycznej podmiotowi, o którym mowa w ust. 3 i 7, który 

powierzył przetwarzanie tych danych. 
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13. Przepisy art. 13, art. 14, art. 23, art. 24 i art. 26-29 oraz przepisy wydane na podstawie art. 

30 stosuje się odpowiednio do podmiotów, które przechowują i udostępniają 

dokumentację medyczną po zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej przez 

podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. 

 

Art. 47. 

1. Do zakresu działania Rzecznika należy: 

1)   prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa 

pacjentów; 

2)   prowadzenie postępowań w trybie art. 50-53; 

3)   w sprawach cywilnych wykonywanie zadań określonych w art. 55; 

<3a) ochrona praw pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych 

udzielanych przez szpital psychiatryczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z 

dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1878 oraz z 2019 r. poz. …);> 

4)   opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych 

dotyczących ochrony praw pacjenta; 

5)   występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy 

ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw 

pacjenta; 

6)   opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych 

popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta; 

7)   współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom 

przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia; 

8)   przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom 

oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do 

zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta; 

9)   współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których 

celów statutowych należy ochrona praw pacjenta; 

9a)  współpraca w zakresie przestrzegania praw pacjenta z podmiotami udzielającymi 

świadczeń zdrowotnych; 

10)  analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony 

zdrowia wymagających naprawy; 
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11)  wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez 

Prezesa Rady Ministrów. 

<1a. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a, Rzecznik realizuje w szczególności przy 

pomocy Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, których zadania i 

zakres działania określa ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego.> 

2. Organy i instytucje, do których Rzecznik zwrócił się z wnioskami określonymi w ust. 1 pkt 

5 i 8, są obowiązane ustosunkować się do tych wniosków w terminie 30 dni od dnia ich 

otrzymania. 

<Art. 47a. 

1. Rzecznik może przetwarzać wszelkie informacje, w tym dane osobowe niezbędne do 

realizacji swoich ustawowych zadań. 

2. Rzecznik przetwarza dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 

2016/679, wyłącznie w celu ochrony praw pacjentów przy realizacji zadań, o których 

mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1–3a i 7–10. 

3. Administratorem danych, o których mowa w ust. 1 i 2, jest Rzecznik. 

4. Dane osobowe podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub 

niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu polegającym co najmniej na: 

1) dopuszczeniu przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych 

wyłącznie osób pisemnie do tego upoważnionych; 

2) pisemnym zobowiązaniu się osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych do zachowania ich w tajemnicy; 

3) regularnym testowaniu i doskonaleniu stosowanych środków technicznych i 

organizacyjnych.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559) 

 

Art. 15. 

1. Szef Służby Cywilnej realizuje zadania określone w ustawie, w szczególności: 

1)   czuwa nad przestrzeganiem zasad służby cywilnej; 

2)   kieruje procesem zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej; 
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3)   gromadzi informacje o korpusie służby cywilnej; 

4)   przygotowuje projekty aktów normatywnych dotyczących służby cywilnej; 

5)   monitoruje i nadzoruje wykorzystanie środków, o których mowa w art. 7 ust. 1; 

6)   planuje, organizuje i nadzoruje szkolenia centralne w służbie cywilnej; 

7)   upowszechnia informacje o służbie cywilnej; 

8)   zapewnia warunki upowszechniania informacji o wolnych stanowiskach pracy; 

9)   prowadzi współpracę międzynarodową w sprawach dotyczących służby cywilnej. 

2. Szef Służby Cywilnej przygotowuje i przedstawia Radzie Ministrów projekt strategii 

zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, która zawiera diagnozę służby 

cywilnej, określenie celów strategicznych, systemu realizacji oraz ram finansowych. 

3. Rada Ministrów przyjmuje, w drodze uchwały, strategię zarządzania zasobami ludzkimi w 

służbie cywilnej. 

4. Szef Służby Cywilnej może zwrócić się do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o 

przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy. 

[5. Szef Służby Cywilnej może zbierać i wykorzystywać w celu realizacji ustawowych zadań 

informacje, w tym dane osobowe członków korpusu służby cywilnej, z wyłączeniem 

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 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723)
(1)

, oraz 

przetwarzać je w rozumieniu przepisów tej ustawy.] 

<5. Szef Służby Cywilnej przetwarza dane osobowe członków korpusu służby cywilnej 

oraz zbiera, wykorzystuje i przetwarza inne informacje w celu realizacji ustawowych 

zadań.> 

6. Szef Służby Cywilnej zbiera i przetwarza szczegółowe dane o stanie zatrudnienia i 

wynagrodzeniach członków korpusu służby cywilnej. 

7. Szef Służby Cywilnej przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, do końca marca każdego 

roku, sprawozdanie o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby za rok 

poprzedni. Prezes Rady Ministrów w terminie 3 miesięcy przyjmuje albo odrzuca 

sprawozdanie. 

8. Szef Służby Cywilnej może tworzyć zespoły jako organy opiniodawcze lub doradcze w 

sprawach należących do zakresu działania Szefa Służby Cywilnej. 

9. Szef Służby Cywilnej określi, w drodze zarządzenia, standardy zarządzania zasobami 

ludzkimi w służbie cywilnej. 
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10. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, wytyczne w zakresie 

przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 624, 1045, 1443 i 1669) 

 

[Art. 56. 

1. Dyrektor Krajowej Szkoły przetwarza dane osobowe aplikantów, kandydatów na 

aplikantów, wykładowców, kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły oraz osób 

objętych szkoleniem lub doskonaleniem zawodowym prowadzonym przez Krajową Szkołę, 

a także dane osobowe zawarte w aktach udostępnianych Krajowej Szkole dla celów 

dydaktycznych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Krajowej Szkoły. 

2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 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 oraz z 2018 r. poz. 138) stosuje się odpowiednio.] 

 

<Art. 56. 

1. Krajowa Szkoła jest administratorem danych osobowych aplikantów, kandydatów na 

aplikantów, wykładowców i kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły oraz 

osób objętych szkoleniem lub doskonaleniem zawodowym prowadzonym przez 

Krajową Szkołę, osób przystępujących do egzaminów przeprowadzanych na 

podstawie ustawy oraz członków komisji i zespołów powoływanych na podstawie 

ustawy, a także danych osobowych zawartych w aktach udostępnianych Krajowej 

Szkole dla celów dydaktycznych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

Krajowej Szkoły. 

2. Minister Sprawiedliwości jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w 

celu realizacji jego zadań, obowiązków lub uprawnień wynikających z ustawy.> 
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U S T A W A   z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1829) 

Art. 21. 

1. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się, za pośrednictwem wojewody lub 

konsula, osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym. Przepis 

art. 9 stosuje się odpowiednio. 

2. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań określonych w art. 20 ust. 1, 2 lub 3 lub nie dołączono 

do niego dokumentów, o których mowa w art. 20 ust. 4, organ przyjmujący wniosek 

wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków, w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku 

bez rozpoznania. 

3. Wojewoda i konsul przekazują Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego 

wraz z dokumentami wymaganymi na podstawie art. 20 ust. 4 oraz własną opinią. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, przed przekazaniem wniosku Prezydentowi 

Rzeczypospolitej Polskiej, zwraca się do Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby do innych organów, o udzielenie 

informacji, które mogą mieć istotne znaczenie w sprawie o nadanie obywatelstwa 

polskiego, i sporządza opinię dotyczącą wniosku. 

5. Organy, o których mowa w ust. 4, są obowiązane udzielić pisemnej informacji, w terminie 

30 dni od dnia otrzymania zapytania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin 

ten może być przedłużony do 3 miesięcy, o czym organ obowiązany do udzielenia 

informacji powiadamia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

<6. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej po otrzymaniu wniosku, może zwrócić się do 

właściwych organów, organizacji lub instytucji o udzielenie informacji, które mogą 

mieć istotne znaczenie w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego. 

7. Organy, organizacje lub instytucje, o których mowa w ust. 6, obowiązane są udzielić 

pisemnej informacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania zapytania. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do 3 miesięcy, o czym 

organ, organizacja lub instytucja obowiązana do udzielenia informacji, powiadamia 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.> 
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Art. 49. 

1. Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego składa się osobiście 

lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym, za pośrednictwem 

wojewody lub konsula. Przepis art. 9 stosuje się odpowiednio. 

2. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań określonych w art. 48 ust. 1, 2 lub 3 lub nie dołączono 

do niego dokumentów, o których mowa w art. 48 ust. 4, organ przyjmujący wniosek 

wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków, w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku 

bez rozpoznania. 

3. Wojewoda i konsul przekazują niezwłocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, za 

pośrednictwem ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wniosek o wyrażenie zgody 

na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z dokumentami wymaganymi na 

podstawie art. 48 ust. 4. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, przed przekazaniem wniosku Prezydentowi 

Rzeczypospolitej Polskiej, zwraca się do Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby do innych organów, o udzielenie 

informacji, które mogą mieć istotne znaczenie w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie 

się obywatelstwa polskiego, i sporządza opinię dotyczącą wniosku. 

5. Do udzielania informacji, o których mowa w ust. 4, stosuje się przepis art. 21 ust. 5. 

<6. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej po otrzymaniu wniosku, może zwrócić się do 

właściwych organów, organizacji lub instytucji o udzielenie informacji, które mogą 

mieć istotne znaczenie w sprawie o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. 

7. Organy, organizacje lub instytucje, o których mowa w ust. 6, obowiązane są udzielić 

pisemnej informacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania zapytania. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do 3 miesięcy, o czym 

organ, organizacja lub instytucja obowiązana do udzielenia informacji, powiadamia 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.> 

 

Art. 59. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych tworzy i prowadzi w systemie 

teleinformatycznym centralny rejestr danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego, 

zwany dalej "rejestrem centralnym". 



- 422 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

[2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych jest administratorem danych przetwarzanych w 

rejestrze centralnym 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 i 723).] 

<2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych jest administratorem danych 

przetwarzanych w rejestrze centralnym.> 

3. Rejestr centralny obejmuje dane z rejestrów prowadzonych w sprawach: 

1)   nadania obywatelstwa polskiego; 

2)   uznania za obywatela polskiego; 

3)   przywrócenia obywatelstwa polskiego; 

4)   wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego; 

5)   wyboru dla małoletniego obywatelstwa innego państwa. 

4. Rejestr centralny obejmuje również dane zawarte w dokumentach, o których mowa w art. 

25 ust. 2 i art. 51 ust. 4. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych 

wystąpień wolnościowych w latach 1956–1989 (Dz. U. poz. 741, z 2011 r. poz. 622 oraz z 

2014 r. poz. 496) 

Art. 4. 

1. Przyznanie świadczenia pieniężnego następuje na wniosek członka rodziny, złożony 

organowi właściwemu w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego w terminie 10 lat 

od dnia wejścia w życie ustawy. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: 

[1)   imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL oraz miejsce zamieszkania 

wnioskodawcy;] 

<1) imię lub imiona i nazwisko wnioskodawcy, datę i miejsce urodzenia, imiona 

rodziców, numer PESEL, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej oraz 

adres miejsca zamieszkania lub adres korespondencyjny oraz stopień 

pokrewieństwa lub powinowactwa łączący go ze zmarłą ofiarą zbiorowego 

wystąpienia wolnościowego;> 
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<1a) imię lub imiona i nazwisko osoby, o której mowa w art. 1 ust. 1, nazwisko 

rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, numer PESEL, jeśli był 

nadany, oraz datę zgonu;> 

2)   wskazanie okoliczności uzasadniających przyznanie świadczenia pieniężnego; 

3)   informację o przyznaniu, na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 

39, poz. 353, z późn. zm.), przez Prezesa Rady Ministrów płatnej jednorazowo renty 

specjalnej z tytułu śmierci osób, o których mowa w art. 1 ust. 1, w grudniu 1970 r. na 

Wybrzeżu (w Elblągu, Gdańsku, Gdyni i Szczecinie); 

[4)   wskazanie formy wypłaty świadczenia pieniężnego;] 

<4) wskazanie formy wypłaty świadczenia pieniężnego wraz z informacją o nazwie 

banku i numerze rachunku bankowego wnioskodawcy w przypadku wyboru tej 

formy wypłaty;> 

5)   podpis wnioskodawcy. 

3. 
(1)

 Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, członek rodziny dołącza kopię odpisu skróconego 

aktu zgonu osoby, o której mowa w art. 1 ust. 1, oraz kopię odpisu skróconego aktu stanu 

cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa albo stopień pokrewieństwa z tą osobą. 

4. Roszczenie o przyznanie świadczenia pieniężnego wygasa w razie niezłożenia przez 

członka rodziny wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1054 oraz z 2018 r. poz. 1616 i 1633) 

Art. 17. 

1. Jednostka certyfikująca przekazuje: 

[1)   ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, Głównemu Inspektorowi oraz Prezesowi 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, do dnia 30 listopada każdego roku, wykaz 

producentów, o których mowa w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 i 1419, z 2016 r. poz. 1605 
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oraz z 2017 r. poz. 5 i 624), którzy spełnili określone wymagania dotyczące produkcji 

ekologicznej zgodnie z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego, według stanu 

na dzień 15 listopada tego roku;] 

<1) Głównemu Inspektorowi oraz Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formie 

dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, do dnia 30 listopada każdego roku, wykaz producentów, o 

których mowa w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 

o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853), którzy spełnili określone 

wymagania dotyczące produkcji ekologicznej zgodnie z przepisami dotyczącymi 

rolnictwa ekologicznego, według stanu na dzień 15 listopada tego roku;> 

2)   Głównemu Inspektorowi do dnia 31 stycznia każdego roku - wykaz, a do dnia 31 

marca każdego roku - sprawozdanie, o których mowa w art. 27 ust. 14 rozporządzenia 

nr 834/2007, które zawierają dane i informacje zebrane przez tę jednostkę, wynikające 

z posiadanego przez nią zakresu upoważnienia do działania w rolnictwie 

ekologicznym. 

[1a. Jeżeli w wyniku kontroli przeprowadzonej przez jednostkę certyfikującą zostanie 

stwierdzona konieczność uzupełnienia lub zmiany danych zawartych w wykazie, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 1, jednostka certyfikująca uzupełnia lub zmienia ten wykaz, według 

stanu na dzień 31 grudnia tego roku, i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw 

rolnictwa, Głównemu Inspektorowi oraz Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa w sposób i w formie określonej w ust. 1 pkt 1, w terminie do dnia 

14 stycznia roku następującego po roku przekazania tego wykazu.] 

<1a. Jeżeli w wyniku kontroli przeprowadzonej przez jednostkę certyfikującą zostanie 

stwierdzona konieczność uzupełnienia lub zmiany danych zawartych w wykazie, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 1, jednostka certyfikująca uzupełnia lub zmienia ten 

wykaz, według stanu na dzień 31 grudnia tego roku, i przekazuje go Głównemu 

Inspektorowi oraz Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 

sposób i w formie określonej w ust. 1 pkt 1, w terminie do dnia 14 stycznia roku 

następującego po roku przekazania tego wykazu.> 

2. Zgłoszenia błędów lub pomyłek w informacjach zawartych w: 
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1)   wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje się do ostatniego dnia lutego roku 

następującego po roku przekazania tego wykazu; 

2)   wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje się do ostatniego dnia lutego roku, 

w którym ten wykaz został przekazany; 

3)   sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje się do 30 kwietnia roku, w 

którym to sprawozdanie zostało przekazane. 

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dla celów postępowania dowodowego w 

postępowaniu prowadzonym w sprawach związanych z udzielaniem pomocy finansowej 

producentom ekologicznym, na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 

Orientacji i Gwarancji Rolnej, przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 

przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, stanowi dokument urzędowy w rozumieniu 

przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza 

wykazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz sposób jego przekazywania, mając na 

względzie uzyskanie informacji związanych z udzielaniem pomocy finansowej 

producentom ekologicznym na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 

Orientacji i Gwarancji Rolnej, przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 

przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

5. Wykaz i sprawozdanie, o których mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza się na formularzach 

opracowanych i udostępnionych przez Głównego Inspektora jednostkom certyfikującym i 

przekazuje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a w przypadku 

udostępnienia jednostkom certyfikującym oprogramowania lub systemu 
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teleinformatycznego do przekazania tego wykazu lub sprawozdania - z zastosowaniem 

tego oprogramowania lub systemu. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych 

i innych substancji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1271, 1669 i 2538) 

 

Art. 6. 

1. Tworzy się Krajowy system bilansowania i prognozowania emisji, zwany dalej "Krajowym 

systemem", w ramach którego są gromadzone, przetwarzane, szacowane, prognozowane, 

bilansowane i zestawiane informacje o emisjach. 

2. Krajowy system obejmuje informacje o: 

[1)   podmiotach korzystających ze środowiska;] 

<1) podmiotach korzystających ze środowiska, osobach uprawnionych do 

reprezentowania tych podmiotów oraz osobach będących użytkownikami 

Krajowej bazy: 

a) imię i nazwisko, 

b) nazwę podmiotu i jego formę prawną, 

c) adres miejsca zamieszkania, 

d) adres siedziby, 

e) adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu 

komórkowego, numer telefonu stacjonarnego, 

f) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

g) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów 

gospodarki narodowej (REGON), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz 

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS);> 

2)   miejscach korzystania ze środowiska, gdzie prowadzona jest działalność powodująca 

emisje; 

3)   urządzeniach, których eksploatacja powoduje emisje; 

4)   instalacjach, źródłach powstawania i miejscach emisji; 

5)   środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji; 
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6)   wielkościach emisji; 

7)   wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących 

emisjom; 

8)   pozwoleniach zintegrowanych lub pozwoleniach na wprowadzanie gazów lub pyłów 

do powietrza, o których mowa w art. 181 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska, w tym o rodzajach i ilościach gazów lub pyłów dopuszczonych 

do wprowadzenia do powietrza, zezwoleniach, o których mowa w przepisach o 

systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, oraz o zgłoszeniach 

instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o których mowa w art. 152 ust. 1 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

9)   odstępstwach od dopuszczalnych wielkości emisji; 

10)  przedsięwzięciach inwestycyjnych, terminach ich realizacji oraz prognozowanych 

wielkościach emisji z tych przedsięwzięć lub sprawnościach redukcji emisji albo 

stężeniach substancji w gazach odlotowych planowanych do osiągnięcia w wyniku 

realizacji tych przedsięwzięć; 

11)  planowanych i rzeczywistych zmianach zdolności produkcyjnych, poziomach 

działalności oraz zmianach w działaniach w instalacji uczestniczącej w systemie 

handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych lub braku takich zmian; 

12)  aktywnościach związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, transportem, 

rolnictwem, leśnictwem i sektorem usług; 

13)  wielkościach emisji związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, 

transportem, rolnictwem, leśnictwem i sektorem usług, wynikających z aktywności, o 

których mowa w pkt 12; 

14)  prognozach zmian aktywności dla poszczególnych sektorów gospodarki, o których 

mowa w art. 9 ust. 1. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, gromadzi się w Krajowej bazie. 

4. Krajową bazę prowadzi Krajowy ośrodek. 

<5. Dane osobowe przetwarzane w ramach Krajowego systemu podlegają 

zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi 

lub przekazywaniu polegającym co najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 
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2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych do zachowania ich w poufności.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243 oraz z 2019 r. poz. 326) 

 

<Art. 16b. 

Do działalności kas stosuje się odpowiednio przepisy art. 106d i art. 106e ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.> 

Art. 18. 

1. Członkami rady nadzorczej i zarządu kasy mogą być wyłącznie osoby, które nie były 

prawomocnie skazane za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub 

przestępstwo skarbowe, z uwzględnieniem art. 21 ust. 2. 

2. W radzie nadzorczej i w zebraniu przedstawicieli kasy udział pracowników kasy, będących 

jej członkami, nie może przekroczyć 1/3 składu rady nadzorczej lub zebrania 

przedstawicieli. 

3. Kasa informuje Komisję Nadzoru Finansowego o składzie rady nadzorczej oraz o zmianie 

jej składu niezwłocznie po jej powołaniu lub po dokonaniu zmiany jej składu, przekazując 

jednocześnie informację o spełnianiu przez członków rady wymogów, o których mowa w 

ust. 1. 

4. Członkowie zarządu kasy powinni dawać rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania 

kasą, przy czym co najmniej 2 członków zarządu musi posiadać co najmniej 

wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz kwalifikacje i doświadczenie niezbędne 

do kierowania kasą. 

5. (uchylony). 

<6. Do oceny rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania kasą stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 22aa ust. 1 oraz 10–12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 

bankowe.> 
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Art. 51. 

1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób powoływanych przez radę nadzorczą. Powołanie trzech 

członków zarządu, w tym prezesa, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z 

wnioskiem o wyrażenie zgody występuje rada nadzorcza Kasy Krajowej. 

<1a. Członkowie zarządu kasy powinni mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, 

odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków, oraz 

dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Rękojmia, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym, odnosi się w szczególności do reputacji, uczciwości 

i rzetelności danej osoby oraz zdolności do prowadzenia spraw kasy w sposób 

ostrożny i stabilny. Do oceny rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania kasą 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 22aa ust. 10–12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. – Prawo bankowe.> 

2. Członkowie zarządu oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Kasie Krajowej nie 

mogą pełnić żadnych funkcji lub być pracownikami kas oraz w innych podmiotach 

nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

3. Komisja Nadzoru Finansowego odmawia wyrażenia zgody na powołanie członka zarządu 

Kasy Krajowej, jeżeli: 

1)   był on prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe; 

2)   spowodował udokumentowane straty w miejscu pracy albo w związku z pełnieniem 

funkcji członka organu osoby prawnej; 

3)   został wobec niego orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na 

własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika 

przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, 

spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółdzielni; 

4)   nie daje rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania Kasą Krajową; 

5)   nie posiada wykształcenia i doświadczenia zawodowego niezbędnego do kierowania 

instytucją finansową. 

4. Komisja Nadzoru Finansowego może odmówić wyrażenia zgody na powołanie członka 

zarządu Kasy Krajowej, jeżeli: 

1)   jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie w sprawie o 

przestępstwo skarbowe; 

2)   był on prawomocnie skazany za przestępstwo inne niż określone w ust. 3 pkt 1. 
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4a. Kadencję zarządu określa statut, z tym że nie może ona trwać dłużej niż 4 lata. Mandat 

członka zarządu wygasa z dniem powołania nowego członka zarządu. 

5. Jeżeli powołanie członka zarządu dotyczy kolejnej kadencji tej samej osoby, nie stosuje się 

do tej osoby przepisu ust. 1, o ile nie zachodzą w stosunku do niej przesłanki określone w 

ust. 3 i 4. 

6. Decyzja, o której mowa w ust. 1, może określać termin, do którego powinno nastąpić 

powołanie członka zarządu Kasy Krajowej. W przypadku niepowołania osoby, której 

dotyczy decyzja, we wskazanym terminie, decyzja wygasa. Przepisu art. 162 § 3 Kodeksu 

postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

7. Nie jest dopuszczalne łączenie funkcji członka rady nadzorczej albo zarządu kasy z funkcją 

członka zarządu lub pracownika Kasy Krajowej. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1472) 

Art. 10. 

[1. Włączenie do infrastruktury zbiorów i usług danych przestrzennych należących do osób 

trzecich może nastąpić na ich wniosek, za zgodą właściwego organu wiodącego lub z 

inicjatywy organu wiodącego za zgodą osób trzecich, jeżeli jest to zgodne z interesem 

publicznym, a włączane zbiory i usługi danych przestrzennych odpowiadają 

obowiązującym standardom technicznym.] 

<1. Włączenie do infrastruktury zbiorów i usług danych przestrzennych należących do 

osób trzecich może nastąpić na ich wniosek, za zgodą właściwego organu wiodącego 

lub z inicjatywy organu wiodącego za zgodą osób trzecich, jeżeli jest to zgodne z 

interesem publicznym, a włączane zbiory i usługi danych przestrzennych są zgodne z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i odpowiadają obowiązującym 

standardom technicznym.> 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres; 

2)   określenie przedmiotu wniosku; 
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3)   informacje dotyczące treści zbiorów oraz obszaru, do którego się odnoszą, a także 

warunków, w tym finansowych, na jakich możliwe będzie korzystanie ze zbiorów i 

usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3-5. 

3. Odmowa włączenia do infrastruktury zbiorów i usług danych przestrzennych należących do 

osób trzecich następuje w drodze decyzji właściwego organu wiodącego. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i 

wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 470, z późn. zm.) 

 

Art. 2. 

1. Przez informacje gospodarcze rozumie się dane dotyczące: 

1)   podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej w zakresie: 

a)  nazwy albo firmy, 

b)  siedziby i adresu, 

c)  numeru właściwego rejestru wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego, 

d)  
(1)

 numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego numeru identyfikacyjnego w 

przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 lit. b i c ustawy z dnia 

6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych 

osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 649), 

e)  numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów 

gospodarki narodowej, zwanego dalej "numerem REGON", jeżeli został nadany, 

f)  imion, nazwisk i numeru ewidencyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu 

Ewidencji Ludności, zwanego dalej "numerem PESEL", lub innego numeru 

potwierdzającego tożsamość wspólników, osób wchodzących w skład organów 

zarządzających lub prokurentów, 

g)  imion i nazwisk pełnomocników, o ile zostali ustanowieni, 

h)  głównego przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej; 

2)   osoby fizycznej w zakresie: 

a)  imion i nazwiska, 
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b)  adresu miejsca zamieszkania lub adresu do doręczeń, 

c)  numeru PESEL lub innego numeru potwierdzającego tożsamość, 

d)  serii i numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość; 

3)   osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie: 

a)  imion i nazwiska, 

b)  numeru PESEL lub innego numeru potwierdzającego tożsamość, 

c)  serii i numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, 

d)  firmy, 

e)  oznaczenia miejsca zamieszkania i adresu do doręczeń lub adresu, pod którym jest 

wykonywana działalność gospodarcza, 

f)  
(2)

 numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego numeru identyfikacyjnego w 

przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych 

osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

g)  numeru REGON, jeżeli został nadany, 

h)  
(3)

 numeru właściwej ewidencji wraz z oznaczeniem organu ewidencyjnego lub 

numeru właściwego rejestru wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego w przypadku 

osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 6 marca 2018 

r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 

zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

i)  imion i nazwisk pełnomocników, o ile zostali ustanowieni, 

j)  głównego przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej; 

4)   zobowiązania pieniężnego w zakresie: 

a)  tytułu prawnego, 

b)  kwoty i waluty, 

c)  kwoty zaległości, 

d)  daty powstania zaległości, 

e)  informacji o postępowaniach dotyczących zobowiązania, 

f)  informacji o kwestionowaniu przez dłużnika istnienia całości lub części 

zobowiązania, 
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g)  daty wysłania listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych 

wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych 

do biura informacji gospodarczej, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura, 

h)  informacji o zbyciu wierzytelności, 

i)  innych informacji przekazanych w trybie i na zasadach określonych w art. 18, 

j)  
(4)

 informacji w przedmiocie przedawnienia roszczenia; 

5)   posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem w zakresie: 

a)  nazwy dokumentu, 

b)  serii i numeru dokumentu, 

c)  daty wystawienia dokumentu, 

d)  oznaczenia, siedziby i adresu podmiotu wskazanego w dokumencie jako jego 

wystawca, 

e)  imion i nazwiska osoby, której dokument dotyczy, 

f)  okoliczności posłużenia się dokumentem, 

g)  wskazania osoby lub organu, który stwierdził, że dokument jest podrobiony lub 

cudzy. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, w tym osobę fizyczną wykonującą 

działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, zobowiązaną względem wierzyciela w związku z wykonywaną 

działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym; 

2)   dłużniku niebędącym konsumentem - rozumie się przez to: 

a)   osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zobowiązaną względem 

wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, jak również 

osobę fizyczną, która zakończyła wykonywanie działalności gospodarczej, w 

zakresie zobowiązań względem wierzyciela związanych z zakończoną 

działalnością gospodarczą, 

b)  osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej 

zobowiązaną względem wierzyciela w związku z wykonywaną działalnością 

gospodarczą lub stosunkiem prawnym; 

3)   dłużniku będącym konsumentem - rozumie się przez to osobę fizyczną, o której mowa 

w art. 22
1
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 

459, 933 i 1132), osobę zobowiązaną do świadczeń alimentacyjnych, o której mowa w 
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art. 2 pkt 3 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), rodzica zobowiązanego 

do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu 

dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 697, 1292 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 107), a także 

zobowiązanego do uiszczenia grzywny, również orzeczonej jako kara zastępcza, 

nawiązki na rzecz Skarbu Państwa, kwoty pieniężnej stanowiącej przedmiot 

przepadku, kosztów sądowych lub pieniężnej kary porządkowej na podstawie 

prawomocnego orzeczenia sądowego wydanego w sprawie o przestępstwo lub 

wykroczenie; 

4)   wierzycielu - rozumie się przez to osobę fizyczną, której wierzytelność została 

stwierdzona tytułem wykonawczym, osobę fizyczną wykonującą działalność 

gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej, której w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub stosunkiem 

prawnym przysługuje wierzytelność, organ właściwy wierzyciela w rozumieniu art. 2 

pkt 10 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów, właściwą jednostkę organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz właściwy według przepisów ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, z późn. zm.), 

zwanej dalej "Kodeksem karnym wykonawczym", sąd w postępowaniu dotyczącym 

wykonania prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo lub wykroczenie, 

wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, postanowienia o kosztach sądowych 

albo postanowienia o nałożeniu pieniężnej kary porządkowej; 

5)    umowie o kredyt konsumencki - rozumie się przez to umowę, o której mowa w art. 3 

ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1528 oraz z 2017 r. poz. 819); 

6)   udostępnianiu informacji gospodarczych - rozumie się przez to przekazywanie przez 

wierzyciela informacji gospodarczych do biura informacji gospodarczej oraz 

ujawnianie tych informacji przez to biuro; 
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7)   wymianie danych gospodarczych - rozumie się przez to wymianę danych dotyczących 

wiarygodności płatniczej między biurami informacji gospodarczej a instytucjami 

dysponującymi takimi danymi mającymi siedzibę w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, jak również danych udostępnionych biurom 

informacji gospodarczej przez instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 

2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138) [.] <;> 

<8) rozporządzeniu 2016/679 – rozumie się przez to rozporządzenie 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, z późn. zm.).> 

[Art. 3. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie w zakresie przetwarzania danych 

osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.] 

 

<Art. 3. 

1. Do przetwarzania danych osobowych o dłużniku przez biuro informacji gospodarczej 

w związku z udostępnianiem informacji gospodarczych: 

1) przepis art. 19 rozporządzenia 2016/679 stosuje się w ten sposób, że biuro 

informacji gospodarczej informuje o sprostowaniu lub usunięciu lub 

ograniczeniu przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym w art. 2 

ust. 1 pkt 2 lit. a i c, pkt 3 lit. a, b i d oraz pkt 4 lit. b–f i h–j odbiorcę, któremu 

ujawniono dane osobowe, jeżeli nie upłynęło 90 dni od dnia ich otrzymania przez 

odbiorcę; 

2) nie stosuje się przepisu art. 21 ust. 1 rozporządzenia 2016/679. 

2. Realizacja uprawnienia dłużnika do żądania ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych w przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia 

2016/679, następuje w trybie określonym w art. 21a ust. 1. Obowiązki biura 
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informacji gospodarczej w zakresie ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

określa art. 21a ust. 3. 

3. Do przetwarzania danych osobowych przez wierzycieli w związku z przekazaniem do 

biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o dłużniku będącym osobą 

fizyczną nie stosuje się przepisu art. 21 ust. 1 rozporządzenia 2016/679. 

4. O ograniczeniach, o których mowa w ust. 1, biuro informacji gospodarczej informuje 

osobę, której dane dotyczą, najpóźniej przy pierwszej czynności skierowanej do tej 

osoby. 

5. O ograniczeniu, o którym mowa w ust. 3, wierzyciel informuje dłużnika w wezwaniu 

do zapłaty, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 3 albo art. 15 ust. 1 pkt 3 albo ust. 1a. 

6. Administrator danych zapewnia odpowiednie środki służące ochronie interesu lub 

podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą.> 

 

Art. 22a. 

1. Wniosek do biura o ujawnienie informacji gospodarczych o podmiocie niebędącym 

konsumentem może dotyczyć także informacji przechowywanych w innym biurze. We 

wniosku wskazuje się biuro, z którego ma zostać ujawniona informacja gospodarcza, oraz 

numer, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. d albo pkt 3 lit. f, podmiotu, którego 

dotyczą informacje gospodarcze objęte wnioskiem. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć wyłącznie ujawnienia aktualnych 

danych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 3-5. 

3. Biuro, którego dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązane do przekazania 

informacji gospodarczych do biura, w którym został złożony ten wniosek, w drodze 

teletransmisji, w terminie 24 godzin od momentu otrzymania wniosku. Ujawnienie 

informacji gospodarczych podmiotowi wnioskującemu o te informacje, w przypadku 

złożenia wniosku osobiście w biurze albo w drodze teletransmisji, następuje w terminie 2 

dni roboczych od momentu złożenia wniosku. 

4. Biuro może określić dodatkowy, inny niż określony w ust. 3, tryb uzyskania informacji 

gospodarczej na wniosek, o którym mowa w ust. 1. W takim przypadku składający 

wniosek dokonuje wyboru trybu uzyskania informacji. 

5. Biuro, w którym został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie ujawnia danych 

składającego wniosek. 
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6. Ujawnienie informacji gospodarczych na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, 

podlega opłacie zgodnie z obowiązującym w danym biurze cennikiem, nie wyższej niż 30 

złotych od informacji uzyskanych z jednego biura. 

 

<Art. 22b. 

1. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go informacji gospodarczych 

przechowywanych przez biuro, przekazanych zgodnie z art. 14–18. 

2. Osoby fizyczne mają prawo dostępu do przechowywanych przez biuro danych 

osobowych ich dotyczących na zasadach określonych w rozporządzeniu 2016/679. 

Wysokość opłat, które biuro może pobrać zgodnie z rozporządzeniem 2016/679, 

określa cennik uchwalany przez zarząd biura. 

3. Dostęp do danych w zakresie, o którym mowa w ust. 2, dla dłużników będących 

konsumentami jest bezpłatny, jeżeli następuje nie częściej niż raz na 6 miesięcy. 

4. W przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi, dostęp do danych, o 

którym mowa w ust. 1, podlega opłacie zgodnie z obowiązującym w biurze 

cennikiem, która nie może być wyższa niż 0,5% minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177).> 

 

Art. 23. 

[1. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go informacji gospodarczych przechowywanych 

przez biuro, przekazanych zgodnie z art. 14-18. Dostęp w zakresie informacji 

gospodarczych dotyczących dłużników będących konsumentami jest bezpłatny, jeżeli 

następuje nie częściej niż raz na 6 miesięcy. W pozostałych przypadkach dostęp podlega 

opłacie zgodnie z obowiązującym w biurze cennikiem, nie wyższej niż 0,5% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847).] 

2. Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 3, występuje z wnioskiem o 

udostępnienie informacji gospodarczych w celu poświadczenia zakresu dostępnych w 

biurze informacji gospodarczych dotyczących tego podmiotu, biuro przekazuje informacje 

gospodarcze - stosownie do wyboru wnioskodawcy - w formie dokumentu 

elektronicznego albo wydruku. 
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3. Dokument albo wydruk, o których mowa w ust. 2, mogą dotyczyć także informacji 

przechowywanych w innych biurach, jeżeli wystąpi o to wnioskodawca. Przepisy art. 22a 

ust. 1 zdanie drugie oraz ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

4. Udostępnienie informacji gospodarczych na podstawie ust. 2 podlega opłacie zgodnie z 

obowiązującym w biurze cennikiem. 

[5. Organ administracji publicznej nie może żądać okazywania, przekazywania lub załączania 

do wniosku dokumentu albo wydruku, o którym mowa w ust. 2. Przepis stosuje się 

odpowiednio do informacji udostępnionych na podstawie ust. 1.] 

<5. Organ administracji publicznej nie może żądać okazywania, przekazywania lub 

załączania do wniosku dokumentu albo wydruku, o którym mowa w ust. 2. Przepis 

stosuje się odpowiednio do informacji udostępnionych na podstawie art. 22b ust. 1 i 

2.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464, z 

2018 r. poz. 730 oraz z 2019 r. poz. 53 i 60) 

 

[Art. 55. 

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi Rejestr Dowodów Osobistych. 

2. Rejestr Dowodów Osobistych jest rejestrem centralnym prowadzonym w formie 

elektronicznej.] 

<Art. 55. 

1. Rejestr Dowodów Osobistych jest rejestrem centralnym prowadzonym w systemie 

teleinformatycznym. 

2. Utrzymanie i rozwój Rejestru Dowodów Osobistych, w celu realizacji zadań 

określonych w ustawie, zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji, w tym: 

1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do Rejestru Dowodów 

Osobistych; 

2) zapewnia integralność danych w Rejestrze Dowodów Osobistych; 

3) zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym Rejestr Dowodów 

Osobistych jest prowadzony, dla podmiotów przetwarzających dane w tym 

rejestrze; 
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4) przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym Rejestr 

Dowodów Osobistych jest prowadzony; 

5) określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych 

osobowych; 

6) określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych; 

7) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych Rejestru Dowodów 

Osobistych; 

8) zapewnia poprawność danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów 

Osobistych. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek ministra właściwego do spraw 

informatyzacji może uczestniczyć w realizacji zadań związanych z rozwojem 

Rejestru Dowodów Osobistych oraz zapewnieniem poprawności danych 

przetwarzanych w tym rejestrze. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia funkcjonowanie wydzielonej 

sieci umożliwiającej dostęp organom, o których mowa w ust. 7, do Rejestru 

Dowodów Osobistych. 

5. Minister właściwy do spraw zagranicznych zapewnia funkcjonowanie wydzielonej 

sieci umożliwiającej dostęp konsulom do Rejestru Dowodów Osobistych. 

6. Dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzają bezpośrednio w czasie 

rzeczywistym: 

1) organ gminy właściwy do wydania dowodu osobistego w zakresie: 

a) danych zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego określonych w 

art. 28 pkt 1–7, wraz z zeskanowaną fotografią albo plikiem zawierającym 

fotografię, oraz danych określonych w art. 56 ust. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. d 

tiret od trzeciego do szóstego, tiret dziewiąty i jedenasty oraz lit. e, 

b) daty i przyczyny pozostawienia wniosku o wydanie dowodu osobistego bez 

rozpoznania, 

c) numeru i daty wydania decyzji administracyjnej o odmowie wydania dowodu 

osobistego, o której mowa w art. 32, 

d) numeru i daty wydania decyzji administracyjnej o stwierdzeniu nieważności 

dowodu osobistego, o której mowa w art. 52; 

2) minister właściwy do spraw wewnętrznych – w zakresie danych określonych w 

art. 56 ust. 1, z wyłączeniem danych wprowadzonych przez organ gminy. 



- 440 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

7. W celu realizacji zadań określonych w ustawie dostęp do Rejestru Dowodów 

Osobistych posiadają: organ gminy, wojewoda, konsul, minister właściwy do spraw 

wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw informatyzacji. 

8. Minister właściwy do spraw informatyzacji wykonuje obowiązki, o których mowa w 

art. 15 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, z późn. zm.).> 

Art. 56. 

<1.> W Rejestrze Dowodów Osobistych gromadzi się: 

1)   dane, o których mowa w art. 28 pkt 1-7; 

2)   fotografię, o której mowa w art. 29; 

3)   dane dotyczące wniosku o wydanie dowodu osobistego: 

a)  numer wniosku, 

b)  datę złożenia wniosku, 

c)  oznaczenie organu wydającego dowód osobisty, 

d)  status wniosku, 

e)  dane o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania: datę pozostawienia wniosku bez 

rozpoznania, oznaczenie organu pozostawiającego wniosek bez rozpoznania oraz 

przyczynę pozostawienia wniosku bez rozpoznania; 

4)   dane dotyczące dowodu osobistego: 

a)  serię i numer dowodu osobistego, 

b)  datę ważności, 

c)  oznaczenie organu wydającego dowód osobisty, 

d)  status dowodu osobistego: 

–  datę wydania, 

–  datę przekazania do organu gminy, 

–  datę przyjęcia w organie gminy, 

–  datę odbioru przez obywatela, 

–  datę unieważnienia, 

–  przyczynę unieważnienia, 

–  oznaczenie organu unieważniającego, 
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–  datę przekazania danych o unieważnieniu do Systemu Informacyjnego Schengen, 

–  
(51)

 datę i czas zawieszenia, 

–  
(52)

 oznaczenie organu zawieszającego, 

–  
(53)

 datę i czas cofnięcia zawieszenia, 

–  
(54)

 oznaczenie organu cofającego zawieszenie, 

–  
(55)

 datę ważności w przypadku, o którym mowa w art. 12g ust. 3, 

–  
(56)

 status warstwy elektronicznej, 

e)  przyczynę wydania dowodu osobistego, 

f)  numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 32, oraz oznaczenie organu 

wydającego decyzję, 

g)  numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 52, oraz oznaczenie organu 

wydającego decyzję; 

5)   (uchylony). 

6)   dane dotyczące utraconych i błędnie spersonalizowanych blankietów dowodów 

osobistych: 

a)  serię i numer blankietu, 

b)  przyczynę wybrakowania blankietu, 

c)  datę wybrakowania blankietu, 

d)  przyczynę utraty blankietu, 

e)  datę utraty blankietu, 

f)  datę zgłoszenia do Systemu Informacyjnego Schengen; 

7)   dane zawarte w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów 

osobistych dotyczące dowodów osobistych wydanych na podstawie wniosków 

złożonych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 28 lutego 2015 r. 

8)   dane o dowodach osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., zawarte 

dotychczas w rejestrze PESEL. 

<2. Danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych nie usuwa się. 

3. W Rejestrze Dowodów Osobistych gromadzi się dane dotyczące wszystkich dowodów 

osobistych spersonalizowanych dla danej osoby, w tym nieważnych i 

spersonalizowanych wadliwie.> 
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<Art. 56a. 

1. Organ gminy, przyjmując wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, z urzędu 

dokonuje sprawdzenia danych zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego 

z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz w rejestrze PESEL. 

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi 

zawartymi w rejestrach, o których mowa w ust. 1, organ, który stwierdził 

niezgodność danych, podejmuje działania w celu usunięcia niezgodności zgodnie z 

art. 11 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1382 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60 i …). 

 

Art. 56b. 

W przypadku stwierdzenia błędu lub braku danych w Rejestrze Dowodów Osobistych w 

odniesieniu do danych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2–4 i 6, organy według 

swojej właściwości przekazują niezwłocznie informację o potrzebie ich sprostowania lub 

uzupełnienia do ministra właściwego do spraw informatyzacji, z wykorzystaniem 

systemu teleinformatycznego.> 

[Art. 57. 

1. Organ gminy ma bezpośredni dostęp do danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów 

Osobistych. 

2. Organ gminy wprowadza dane bezpośrednio, w czasie rzeczywistym, do Rejestru Dowodów 

Osobistych. 

Art. 57a. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych wprowadza dane, o których mowa w art. 56 pkt 6, 

bezpośrednio w czasie rzeczywistym do Rejestru Dowodów Osobistych. 

 

Art. 58. 

Minister właściwy do spraw informatyzacji oraz organy gmin wydające dowody osobiste 

przetwarzają dane gromadzone w Rejestrze Dowodów Osobistych bez zawiadamiania osób, 

których te dane dotyczą, jeżeli dane te służą do realizacji zadań określonych ustawą.] 

 

Art. 63. 

1. Organ gminy na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub w formie 

dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. 
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o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydaje 

zaświadczenie zawierające pełny odpis danych, o których mowa w [art. 56 pkt 1, 3, 4, 7 i 

8,] wyrazami <art. 56 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 7 i 8> dotyczących tej osoby przetwarzanych 

przez ten organ w Rejestrze Dowodów Osobistych. 

2. Zaświadczenie sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej 

lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

3. Osoba, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych, ma prawo wglądu 

do swoich danych, o których mowa w ust. 1, przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, po uwierzytelnieniu się w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

Art. 66. 

1. W trybie pełnej teletransmisji danych udostępnia się nieodpłatnie, za pomocą urządzeń 

teletransmisji danych, dane zawarte w Rejestrze Dowodów Osobistych. 

2. Udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych odbywa się na podstawie 

decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji wydanej na jednorazowy wniosek 

złożony przez uprawniony podmiot, jeżeli uzyskanie danych jest uzasadnione zakresem 

wykonywanych zadań, po spełnieniu następujących wymogów: 

1)   posiadania i stosowania mechanizmów umożliwiających identyfikację i rejestrację 

osób uzyskujących dostęp do danych oraz rejestrujących zakres udostępnionych 

danych i datę udostępnienia danych; 

2)   posiadania i stosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych chroniących 

przed uzyskaniem dostępu do danych przez inne osoby i podmioty. 

3. Do korzystania z danych udostępnianych w trybie pełnej teletransmisji danych, w zakresie 

niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych, są uprawnieni: 

1)   organy prokuratury; 

2)   organy Policji; 

3)   Komendant Główny Straży Granicznej; 

3a)  
(58)

 Komendant Straży Marszałkowskiej; 

4)   Szef Służby Wywiadu Wojskowego; 

5)   Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

6)    organy Krajowej Administracji Skarbowej; 
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7)   Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej; 

8)   Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

9)   Szef Agencji Wywiadu; 

10)  Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

11)  Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; 

12)   (uchylony); 

13)  minister właściwy do spraw finansów publicznych; 

13a)  
(59)

 Minister Sprawiedliwości; 

14)  organy informacji finansowej. 

[4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych korzysta z danych udostępnianych w trybie 

pełnej teletransmisji danych, w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań, 

bez konieczności składania wniosku. Udostępnienie następuje nieodpłatnie i nie wymaga 

decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji.] 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 i 

1544 oraz z 2019 r. poz. 60) 

[Art. 6. 

1. Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych, o których mowa w art. 8, prowadzonym 

przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. 

2. Rejestr mieszkańców jest prowadzony zgodnie z właściwością miejscową przez wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta), zwanego dalej "organem gminy".] 

 

<Art. 6. 

1. Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych, o których mowa w art. 8, 

prowadzonym w systemie teleinformatycznym. 

2. Utrzymanie i rozwój rejestru PESEL, w celu realizacji zadań określonych w ustawie, 

zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji, w tym: 

1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do rejestru PESEL; 

2) zapewnia integralność danych w rejestrze PESEL; 

3) zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym rejestr PESEL jest 

prowadzony, dla podmiotów przetwarzających dane w tym rejestrze; 
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4) przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym rejestr 

PESEL jest prowadzony; 

5) określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych 

osobowych; 

6) określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych; 

7) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych rejestru PESEL; 

8) zapewnia poprawność danych przetwarzanych w rejestrze PESEL. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek ministra właściwego do spraw 

informatyzacji może uczestniczyć w realizacji zadań związanych z rozwojem rejestru 

PESEL oraz zapewnieniem poprawności danych w tym rejestrze. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia funkcjonowanie wydzielonej 

sieci umożliwiającej dostęp do rejestru PESEL organom, o których mowa w ust. 7, z 

wyłączeniem konsulów. 

5. Minister właściwy do spraw zagranicznych zapewnia funkcjonowanie wydzielonej 

sieci umożliwiającej konsulom dostęp do rejestru PESEL. 

6. Minister właściwy do spraw informatyzacji wykonuje obowiązki, o których mowa w 

art. 15 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, z późn. zm.).  

7. W celu realizacji zadań określonych w ustawie organ gminy, kierownik urzędu stanu 

cywilnego, organy paszportowe, wojewoda, minister właściwy do spraw 

wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw informatyzacji posiadają dostęp do 

rejestru.> 

<Art. 6a. 

1. Rejestr mieszkańców jest prowadzony zgodnie z właściwością miejscową przez wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta), zwanego dalej „organem gminy”. 

2. Utrzymanie i rozwój rejestru mieszkańców zapewnia organ właściwy do jego 

prowadzenia, który w zakresie tego rejestru podejmuje działania wskazane w art. 6 

ust. 2.> 

Art. 10. 

1. Rejestracji danych w rejestrze PESEL dokonują: 
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1)   kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy do sporządzenia aktu urodzenia i 

dokonywania w nim zmian oraz sporządzenia przypisku przy tym akcie - w zakresie 

danych, o których mowa w art. 8 pkt 1-11, 13-15, 18 i 26; 

2)   kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy do sporządzenia aktu małżeństwa i 

dokonywania w nim zmian oraz sporządzenia przypisku przy tym akcie - w zakresie 

danych, o których mowa w art. 8 pkt 1, 7, 12, 13 i 26; 

3)   kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy do sporządzenia aktu zgonu i 

dokonywania w nim zmian - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 7, 13, 

17, 19 i 26; 

3a)  kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego wpłynął zagraniczny dokument stanu 

cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona 

rejestracja stanu cywilnego, jeżeli osoba, której nadano numer PESEL, nie ma 

polskich aktów stanu cywilnego - w zakresie zmiany danych, o których mowa w art. 8 

pkt 7, 13 i 26; 

4)   kierownik urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję o zmianie imienia i nazwiska 

- w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1 i 2; 

5)   organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały i czasowy obywatela 

polskiego - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 14-21; 

6)   wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych, każdy zgodnie ze swoją 

właściwością - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 11; 

7)   organ gminy właściwy do wydania dowodu osobistego - w zakresie danych, o których 

mowa w art. 8 pkt 22; 

8)   organy właściwe do wydania paszportu - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 

pkt 23; 

9)    organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemca - w 

zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1, 3-7, 9-21, 24, 24a i 26; 

10)  organ gminy właściwy do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL, w stosunku do 

osób, o których mowa w art. 7 ust. 2 - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 

1-13, 15 i 22-24. 

2. Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 6-8, mogą przekazywać dane do rejestru PESEL 

za pośrednictwem rejestrów centralnych gromadzących dane dotyczące dowodów 

osobistych, paszportów, obywatelstwa i rejestracji stanu cywilnego. 
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3. Dane z rejestru PESEL są przekazywane do rejestrów mieszkańców oraz do rejestrów 

centralnych, o których mowa w ust. 2. 

4. Organy, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie dokonują rejestracji danych za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku braku bezpośredniego 

dostępu do rejestrów spowodowanego przyczynami niezależnymi od organu rejestracji 

dokonuje się nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym powstał 

obowiązek ich rejestracji. 

5. W przypadku braku możliwości przekazania danych w sposób wskazany w ust. 4 organ 

przekazuje dane w formie pisemnej w celu ich rejestracji w terminie nie dłuższym niż 4 

dni robocze od dnia, w którym powstał obowiązek ich rejestracji. 

6. Przy rejestracji zmiany danych, o których mowa w art. 8, należy podać datę zmiany danych 

oraz oznaczenie organu lub sądu, z którego działania wynika dokonana zmiana. 

Dotychczasowych danych nie usuwa się z rejestru, z wyłączeniem danych wymienionych 

w art. 8 pkt 22 i 23 oraz danych zmienianych w związku z procedurą przysposobienia albo 

obalenia domniemania ojcostwa męża matki. 

<6a. Zapisy w dziennikach systemów (logach) przechowywane są przez 5 lat od dnia ich 

utworzenia.> 

7. Podstawę rejestracji danych cudzoziemca stanowi ważny dokument podróży, a w 

przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatela Konfederacji Szwajcarskiej - 

również inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo. 

 

Art. 11. 

1. Organy, o których mowa w art. 10 ust. 1, z urzędu lub na wniosek osoby, której dane 

dotyczą, dokonują sprawdzenia danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach 

mieszkańców, w szczególności w oparciu o posiadane dokumenty i ustalenia stanu 

faktycznego. W stosunku do osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych 

wniosek składa przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny. 

2. W przypadku gdy organ, o którym mowa w art. 10 ust. 1, stwierdzi niezgodność danych 

zawartych w rejestrze PESEL lub w rejestrze mieszkańców z posiadanymi dokumentami 

lub ze stanem faktycznym, usuwa tę niezgodność, a jeżeli nie jest właściwy do jej 
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usunięcia, zawiadamia o tym niezwłocznie organ właściwy do rejestracji tych danych na 

podstawie art. 10 ust. 1 w celu usunięcia tej niezgodności. 

2a. W przypadku niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL lub w rejestrze 

mieszkańców z posiadanymi dokumentami podmioty, o których mowa w art. 46 ust. 1, 

zawiadamiają o tym organ właściwy do rejestracji tych danych na podstawie art. 10 ust. 1 

w celu usunięcia tej niezgodności oraz przekazują temu organowi posiadane dokumenty 

stanowiące podstawę stwierdzenia wskazanej niezgodności, ich uwierzytelnione kopie lub 

odpisy, chyba że przepisy ustaw odrębnych uniemożliwiają ich przekazanie. 

<2b. Usunięcie niezgodności może polegać w szczególności na sprostowaniu danych 

nieprawidłowych lub uzupełnieniu danych. 

2c. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, 

adres do korespondencji – jeżeli korespondencja ma być prowadzona drogą 

pocztową, oraz uzasadnienie.> 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu 

elektronicznego, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000). 

4. O sposobie załatwienia sprawy zawiadamia się osobę, której dane były, na jej wniosek, 

sprawdzane. W przypadku działania organu z urzędu osobę, której dane były sprawdzane, 

zawiadamia się, jeżeli usunięte niezgodności danych mają wpływ na ustalenie tożsamości 

tej osoby. 

Art. 12. 

1. Dane, o których mowa w art. 8 pkt 6, 16, 20-21 i 24a, są gromadzone na podstawie 

oświadczenia osoby, której dotyczą, złożonego przed organem gminy właściwym do 

zameldowania na pobyt stały lub do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL, a w 

przypadku danych, o których mowa w art. 8 pkt 24a, tylko wtedy, gdy nie wynikają one z 

innych dokumentów. 

2. Dane, o których mowa w art. 8 pkt 6, dotyczące osób ubiegających się poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej o wydanie polskiego paszportu gromadzone są na podstawie 

oświadczeń tych osób złożonych przed konsulem. 

3. Dane, o których mowa w art. 8 pkt 6, dotyczące osób urodzonych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej kierownik urzędu stanu cywilnego rejestruje z urzędu. 

 



- 449 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<Art. 12a. 

Danych i zapisów zgromadzonych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców nie 

usuwa się, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 6 i 6a.> 

 

[Art. 45a. 

Ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych udostępnia się dane z rejestru PESEL, w 

zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań, za pomocą urządzeń teletransmisji 

danych, bez konieczności składania wniosku. Udostępnienie nie wymaga decyzji ministra 

właściwego do spraw informatyzacji.] 

Art. 47. 

1. 
(5)

 Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2, udostępnia się dane jednostkowe, na ich 

wniosek złożony w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dane te 

są przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub 

dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne. 

2. Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie mogą 

być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku. 

3. Organ rozpatrujący wniosek, o którym mowa w ust. 1, odmawia w drodze decyzji 

administracyjnej udostępnienia danych jednostkowych, jeżeli nie zostały spełnione 

warunki określone w art. 46. 

[3a. 
(6)

 Organ, który otrzymał wniosek w formie, o której mowa w ust. 1, skierowany przez 

podmiot zobowiązany na podstawie art. 48 ust. 1 do korzystania z urządzeń teletransmisji 

danych, odmawia, w drodze postanowienia, wszczęcia postępowania.] 

<3a. Organ, który otrzymał wniosek w formie, o której mowa w ust. 1, skierowany przez 

podmiot zobowiązany na podstawie art. 48 do korzystania z urządzeń teletransmisji 

danych, odmawia, w drodze postanowienia, wszczęcia postępowania.> 

4. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestrów, o których mowa w 

art. 3, dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod 

jednym adresem. 
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Art. 48. 

1. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1, dane z rejestru PESEL i rejestru 

mieszkańców udostępnia się za pomocą urządzeń teletransmisji danych po złożeniu 

jednorazowego, uproszczonego wniosku i wyrażeniu przez właściwy organ zgody, o 

której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, jeżeli spełnią łącznie następujące warunki: 

1)   posiadają urządzenia lub systemy teleinformatyczne przeznaczone do komunikowania 

się pomiędzy uprawnionymi podmiotami a rejestrem PESEL, umożliwiające 

identyfikację osoby uzyskującej dane z rejestru, zakres oraz datę ich uzyskania; 

2)   posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne właściwe dla przetwarzania 

danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych 

do przetwarzania danych osobowych i wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich 

uzyskania; 

3)   uzyskanie danych tą drogą jest uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych 

zadań albo prowadzonej działalności. 

[2. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1, udostępnia się dane na zasadach 

określonych w art. 47, jeżeli w roku poprzedzającym złożenie wniosku wnioskowały o 

udostępnienie danych z rejestru PESEL albo rejestru mieszkańców w liczbie 

nieprzekraczającej trzystu danych jednostkowych.] 

<2. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1, które nie posiadają decyzji o wyrażeniu 

zgody na udostępnienie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, o której 

mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, dane z rejestru PESEL albo rejestru mieszkańców 

udostępnia się w sposób określony w art. 47 w liczbie nieprzekraczającej trzystu 

danych jednostkowych w roku kalendarzowym.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 

r. poz. 2016 i 2435) 

Art. 6. 

1. Publiczny transport zbiorowy może być wykonywany przez operatora publicznego 

transportu zbiorowego, zwanego dalej "operatorem", lub przewoźnika spełniających 

warunki do podejmowania i wykonywania działalności w zakresie przewozu osób 

określone odpowiednio w: 
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1)   ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 

181, 1137 i 1669); 

2)   ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128 

oraz z 2018 r. poz. 1137 i 1694); 

3)   ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; 

4)   ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym; 

5)    ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629 

i 1633); 

6)   ustawie z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2016 r. poz. 66 oraz z 

2018 r. poz. 650 i 1137). 

2. Jeżeli wykonywanie przewozu osób wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji, w 

szczególności do kierowania środkami transportu, wynikających z odrębnych przepisów, 

posiadanie tych kwalifikacji jest również niezbędne do wykonywania publicznego 

transportu zbiorowego. 

<Art. 6a. 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 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, z późn. zm.), nie wpływa na 

przebieg kontroli oraz na uprawnienie właściwego organu do nałożenia kary.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 

r. poz. 603, 650, 1544 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 60) 

 

Art. 3a. 

1. Rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku lub klubie dziecięcym albo przez 

dziennego opiekuna przedstawia, w formie oświadczenia lub zaświadczenia, następujące 

dane: 

1)   imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka; 
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1a)   informację, czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, a jeżeli 

tak, to jakim; 

2)    imiona, nazwiska oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano 

numeru PESEL - daty urodzenia; 

2a)   informacje o rodzeństwie dziecka dotyczące liczby i wieku rodzeństwa; 

3)   adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka; 

4)   adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców - o ile je posiadają; 

5)   miejsce pracy rodziców lub miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej 

przez rodziców - o ile pracują lub pobierają naukę; 

6)   dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka; 

7)   dane o wysokości dochodów rodziców - w przypadku ubiegania się przez rodziców o 

częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat, jeżeli zwolnienie to jest uzależnione od 

wysokości dochodów. 

2. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy oraz podmiot zatrudniający dziennego 

opiekuna [mogą przetwarzać] <przetwarzają> dane, o których mowa w ust. 1, wyłącznie 

w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2190 i 2219) 

Art. 23. 

1. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot 

wykonujący działalność leczniczą, nieuregulowane w ustawie lub statucie, określa 

regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika. 

[2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do praktyk zawodowych, o których mowa w art. 18 ust. 4 i 6 

oraz art. 19 ust. 4 i 6.] 

<2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do praktyk zawodowych, o których mowa w art. 18 ust. 

4 i 6, art. 19 ust. 4 i 6 oraz art. 19a ust. 3, jeżeli w ramach tych praktyk nie prowadzi 

się obserwacji pomieszczeń, o której mowa w art. 23a ust. 1.> 
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<Art. 23a. 

1. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą może określić w regulaminie 

organizacyjnym sposób obserwacji pomieszczeń: 

1) ogólnodostępnych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa 

pacjentów lub pracowników pomieszczeń, 

2) w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów, w 

szczególności pokoi łóżkowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 

przebieralni, szatni, jeżeli wynika to z przepisów odrębnych 

– za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). 

2. Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

zawierające dane osobowe, podmiot wykonujący działalność leczniczą przetwarza 

wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie 

dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. 

3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, uzyskane w wyniku monitoringu 

nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy 

odrębne nie stanowią inaczej.> 

Art. 24. 

1. W regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą określa się 

w szczególności: 

1)   firmę albo nazwę podmiotu; 

2)   cele i zadania podmiotu; 

3)   strukturę organizacyjną zakładu leczniczego; 

4)   rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych; 

5)   miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych - w przypadku udzielania świadczeń 

zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów 

łączności, miejscem udzielania świadczeń jest miejsce przebywania osób 

wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń; 

6)   przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej 

dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych 

zakładu leczniczego; 

7)   organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu 

leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia 
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sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-

leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym; 

8)   warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w 

zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji 

pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych; 

9)   wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób 

określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta; 

10)  organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania 

opłat; 

11)  wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 

godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie 

ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 912 oraz z 2018 r. poz. 1669) oraz od podmiotów, na zlecenie których 

przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym; 

12)  wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami 

ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą 

odpłatnością; 

13)  sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu 

leczniczego. 

[2. Aktualne informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 9, 11 i 12, podaje się do wiadomości 

pacjentów przez ich wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz 

na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i w Biuletynie 

Informacji Publicznej, w przypadku podmiotu obowiązanego do jego prowadzenia.] 

<2. Aktualne informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 9, 11 i 12 oraz art. 23a ust. 1, 

podaje się do wiadomości pacjentów przez ich wywieszenie w widoczny sposób w 

miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą i udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej, w 

przypadku podmiotu obowiązanego do jego prowadzenia.> 

2a. W przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą udzielających wyłącznie 

ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów 

teleinformatycznych lub systemów łączności aktualne informacje, o których mowa w ust. 

1 pkt 4, 9, 11 i 12, podaje się do wiadomości pacjentów przez ich umieszczenie na stronie 
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internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i w Biuletynie Informacji 

Publicznej, w przypadku podmiotu obowiązanego do jego prowadzenia. 

3. Do regulaminu organizacyjnego praktyk zawodowych nie stosuje się przepisów ust. 1 pkt 

3, 6-8, 11 i 13. 

4. Do regulaminu organizacyjnego podmiotów leczniczych wykonujących działalność 

leczniczą w rodzaju świadczenia ambulatoryjne nie stosuje się przepisu ust. 1 pkt 11. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1845, z późn. zm.) 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

[1)   administrator danych - administratora danych, o którym mowa w art. 7 pkt 4 ustawy z 

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

2018 r. poz. 138 i 723)
(1)

;] 

<1) administrator danych – administratora, o którym mowa w art. 4 pkt 7 

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, z późn. zm.);> 

2)   administrator systemu - podmiot odpowiedzialny za techniczno-organizacyjną obsługę 

systemu teleinformatycznego; 

2a)   apteka - aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 

2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.); 

3)   certyfikat do uwierzytelniania danych - poświadczenie elektroniczne, wydawane na 

wniosek usługodawcy przez system, o którym mowa w art. 7 ust. 1, służące do 

potwierdzania pochodzenia i integralności danych przekazywanych lub udostępnianych 

przez usługodawcę; 

3a)   certyfikat do uwierzytelniania systemu - poświadczenie elektroniczne, wydawane na 

wniosek usługodawcy przez system, o którym mowa w art. 7 ust. 1, służące do: 
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a)  uwierzytelniania systemu usługodawcy w Systemie Informacji Medycznej, zwanym 

dalej "SIM", oraz w dziedzinowych systemach teleinformatycznych, 

b)  wzajemnego uwierzytelniania systemów teleinformatycznych usługodawców; 

4)   dane - litery, wyrazy, cyfry, teksty, liczby, znaki, symbole, obrazy, kombinacje liter, cyfr, 

liczb, symboli i znaków, zebrane w zbiory o określonej strukturze, dostępne według 

określonych kryteriów, w tym dane osobowe; 

5)   dziedzinowy system teleinformatyczny - system teleinformatyczny wspomagający 

określony obszar funkcjonowania systemu ochrony zdrowia; 

6)   
(2)

 elektroniczna dokumentacja medyczna - dokumenty wytworzone w postaci 

elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania 

pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym 

udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: 

a)  
(3)

 recepty, 

b)  określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13a, 

c)  
(4)

 skierowania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.); 

7)   jednostkowe dane medyczne - dane osobowe oraz inne dane osób fizycznych dotyczące 

uprawnień do udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeń opieki zdrowotnej, 

stanu zdrowia, a także inne dane przetwarzane w związku z planowanymi, udzielanymi i 

udzielonymi świadczeniami opieki zdrowotnej oraz profilaktyką zdrowotną i realizacją 

programów zdrowotnych; 

8)   dokument elektroniczny - dokument elektroniczny, o którym 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, z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 

60); 

9)   płatnik - następujące podmioty: 

a)  podmiot finansujący lub współfinansujący udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, 

b)  usługobiorcę finansującego lub współfinansującego udzielenie świadczenia opieki 

zdrowotnej; 
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10)  pobieranie danych - pobieranie danych, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. poz. 1402, z 2004 r. poz. 959, z 2007 

r. poz. 662 i 1238 oraz z 2018 r. poz. 2339); 

11)  pracownik medyczny - osobę wykonującą zawód medyczny, o której mowa w art. 2 ust. 

1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz osobę 

uprawnioną do świadczenia usług farmaceutycznych, która udziela świadczeń opieki 

zdrowotnej lub świadczy usługi farmaceutyczne w ramach stosunku pracy lub umowy 

cywilnoprawnej; 

12)  rejestr medyczny - tworzony zgodnie z prawem rejestr, ewidencję, listę, spis albo inny 

uporządkowany zbiór danych osobowych, jednostkowych danych medycznych lub danych 

niebędących danymi osobowymi, służący do realizacji zadań publicznych, prowadzony 

przez podmiot funkcjonujący w systemie ochrony zdrowia; 

13)  system teleinformatyczny - system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123); 

14)  
(5)

 świadczenie opieki zdrowotnej - świadczenie opieki zdrowotnej, o którym mowa w 

art. 5 pkt 34 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych ; 

15)   usługodawca - świadczeniodawcę, o którym mowa w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, oraz aptekę; 

16)  usługobiorca - osobę fizyczną korzystającą lub uprawnioną do korzystania ze świadczeń 

opieki zdrowotnej, w tym świadczeniobiorcę w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz osobę, o której mowa w art. 2 ust. 2 i art. 13 tej ustawy; 

17)  wyrób medyczny - wyrób medyczny, wyposażenie wyrobu medycznego, wyrób 

medyczny do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobu medycznego do diagnostyki in 

vitro, aktywny wyrób medyczny do implantacji oraz system lub zestaw zabiegowy 

złożony z wyrobów medycznych, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o 

wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175); 

18)  zdarzenie medyczne przetwarzane w systemie informacji - czynność w ramach 

świadczenia zdrowotnego lub świadczenia zdrowotnego rzeczowego, o których mowa w 

ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, której dane są przetwarzane w systemie informacji; 
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19)   Internetowe Konto Pacjenta - moduł systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1, w którym 

są przetwarzane dane dotyczące usługobiorcy zawarte w SIM oraz Systemie Rejestru 

Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

Art. 9a. 

1. Administrator danych, o którym mowa w art. 10 ust. 8, art. 23 ust. 6, art. 24 ust. 6, art. 26 

ust. 6, art. 28 ust. 2, art. 29 ust. 5 i 6, art. 30 ust. 3, art. 30a ust. 4 oraz art. 31a ust. 6, w 

celu zapewnienia eksploatacji systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 10 

ust. 1 i 2, art. 23 ust. 1 i 2, art. 24 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1 i 2, art. 28 ust. 1, art. 29 ust. 1 i 2, 

art. 30 ust. 1 i 2, art. 30a ust. 1 i 2 oraz art. 31a ust. 1, może upoważnić administratora 

systemu, o którym mowa w art. 10 ust. 7, art. 23 ust. 5, art. 24 ust. 7, art. 26 ust. 8, art. 28 

ust. 2a, art. 29 ust. 7, art. 30 ust. 4, art. 30a ust. 3 oraz art. 31a ust. 5, do powierzania 

przetwarzania danych przetwarzanych w tych systemach podmiotom wyspecjalizowanym 

w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych. 

2. Podmioty wyspecjalizowane w zapewnianiu obsługi technicznej systemów 

teleinformatycznych, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do stworzenia warunków 

organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę przetwarzanych danych, w 

szczególności zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem, nielegalnym 

ujawnieniem lub pozyskaniem, a także ich modyfikacją, uszkodzeniem, zniszczeniem lub 

utratą. [Dane przetwarzane w systemach, o których mowa w ust. 1, podlegają ochronie na 

poziomie wysokim, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 39a ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(6)

.] 

3. Administrator danych, o którym mowa w ust. 1, może kontrolować podmioty 

wyspecjalizowane w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, o 

których mowa w ust. 1, w zakresie realizacji wymagań, o których mowa w ust. 2, oraz 

sposobu realizacji celów powierzenia danych przetwarzanych w systemach, o których 

mowa w ust. 1. 

4. Podmioty wyspecjalizowane w zapewnianiu obsługi technicznej systemów 

teleinformatycznych, o których mowa w ust. 1, nie mogą powierzać innym podmiotom 

przetwarzania danych przetwarzanych w systemach, o których mowa w ust. 1. 

5. W przypadku zaprzestania przetwarzania danych przetwarzanych w systemach, o których 

mowa w ust. 1, przez podmioty wyspecjalizowane w zapewnianiu obsługi technicznej 

systemów teleinformatycznych, o których mowa w ust. 1, w szczególności w związku z 
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ich likwidacją, są one obowiązane do przekazania tych danych administratorowi danych, o 

którym mowa w ust. 1. Administrator danych może upoważnić administratora systemu 

SIM, o którym mowa w ust. 1, do przyjęcia tych danych. 

6. Podmioty wyspecjalizowane w zapewnianiu obsługi technicznej systemów 

teleinformatycznych, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do zachowania w 

tajemnicy informacji związanych ze świadczeniobiorcami uzyskanych w związku z 

powierzeniem przetwarzania danych przetwarzanych w systemach, o których mowa w ust. 

1. Podmioty te są związane tajemnicą także po śmierci świadczeniobiorcy. 

 

Art. 19. 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia w celu: 

1)   monitorowania zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej, 

2)   monitorowania stanu zdrowia usługobiorców, 

3)   prowadzenia profilaktyki zdrowotnej lub realizacji programów zdrowotnych albo 

programów polityki zdrowotnej, 

4)   monitorowania i oceny bezpieczeństwa, skuteczności, jakości i efektywności 

kosztowej badań diagnostycznych lub procedur medycznych 

- może tworzyć i prowadzić albo tworzyć i zlecać prowadzenie rejestrów medycznych, 

stanowiących uporządkowany zbiór danych osobowych, w tym jednostkowych danych 

medycznych. 

1a. Rejestry medyczne można tworzyć w zakresie: 

1)   chorób krwi i narządów krwiotwórczych; 

2)   chorób przebiegających z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych; 

3)   chorób nowotworowych; 

4)   chorób oka i przydatków oka; 

5)   chorób skóry i tkanki podskórnej; 

6)   chorób ucha i wyrostka sutkowatego; 

7)   chorób układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej; 

8)   chorób układu krążenia; 

9)   chorób układu moczowo-płciowego; 

10)  chorób układu nerwowego; 

11)  chorób układu oddechowego; 

12)  chorób układu pokarmowego; 
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13)  chorób rzadkich; 

14)  chorób zakaźnych i pasożytniczych; 

15)  dotyczącym ciąży, porodu i połogu; 

16)  medycznie wspomaganej prokreacji; 

17)  medycznych badań laboratoryjnych; 

18)  stanów zagrożenia życia w okresie przedszpitalnym i w trakcie hospitalizacji w 

oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii; 

19)  stanów zdrowia rozpoczynających się w okresie okołoporodowym; 

20)  urazów, zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych; 

21)  wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych; 

22)  zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania; 

23)  zaburzeń wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej. 

1b. Utworzenie rejestru medycznego, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić na wniosek 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej, Narodowego Funduszu Zdrowia albo innych jednostek 

podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia może zlecić prowadzenie rejestru medycznego 

określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 podmiotom, o których 

mowa w ust. 1b. 

2a. Do zlecenia prowadzenia rejestru medycznego określonego w przepisach wydanych na 

podstawie art. 20 ust. 1 utworzonego w celu realizacji programu polityki zdrowotnej, o 

którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przepisu art. 48b tej ustawy nie 

stosuje się. 

3. Utworzenie rejestru medycznego, o którym mowa w ust. 1, powinno być poprzedzone 

analizą potrzeb jego utworzenia. 

4. Analiza, o której mowa w ust. 3, obejmuje w szczególności: 

1)   zdefiniowanie problemu i weryfikację potrzeby utworzenia rejestru; 

2)   spodziewane efekty i korzyści wynikające z wdrożenia rejestru; 

3)   uzasadnienie konieczności sfinansowania lub dofinansowania rejestru przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia; 

4)    planowane koszty rejestru, w tym określenie wysokości środków niezbędnych do 

jego utworzenia i prowadzenia; 
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5)   ocenę nowatorstwa zaproponowanych rozwiązań oraz wykorzystania 

dotychczasowych doświadczeń i istniejących środków; 

6)   ocenę przydatności rejestru i możliwości jego wykorzystania w przyszłości oraz 

dalszego prowadzenia tego rejestru; 

7)   wskaźniki monitorowania oczekiwanych efektów wdrożenia rejestru; 

8)    ocenę funkcjonalności i spójności działania nowo tworzonego rejestru z innymi 

rejestrami publicznymi od strony informatycznej oraz funkcjonalnej. 

4a. Utworzenie i prowadzenie rejestru medycznego określonego w przepisach wydanych na 

podstawie art. 20 ust. 1 może być finansowane lub dofinansowane przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia: 

1)   w ramach środków przeznaczonych na finansowanie programu polityki zdrowotnej, o 

którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jeżeli zakres działania 

rejestru medycznego jest zgodny z celami programu polityki zdrowotnej lub 

2)   w formie dotacji celowej udzielonej podmiotowi prowadzącemu rejestr medyczny. 

4b. Udzielając dotacji celowej, o której mowa w ust. 4a pkt 2, minister właściwy do spraw 

zdrowia kieruje się wynikami analizy, o której mowa w ust. 3, przy zachowaniu kryterium 

przejrzystości, racjonalności i efektywności funkcjonowania rejestru medycznego. 

[5. Administrator danych zawartych w rejestrze medycznym, o którym mowa w ust. 1, jest 

obowiązany do usunięcia z tego rejestru wszelkich danych umożliwiających identyfikację 

osoby, w przypadku wniesienia przez nią sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, 

chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne w celu uniknięcia zagrożenia dla życia i 

zdrowia ludzi.] 

6. (uchylony). 

[7. Dane zawarte w rejestrach medycznych, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępniane 

do celów statystycznych i naukowo-badawczych jedynie w formie uniemożliwiającej ich 

powiązanie z konkretną osobą fizyczną.] 

<7. Dane zawarte w rejestrach medycznych, o których mowa w ust. 1, mogą być 

udostępniane w celu prowadzenia badań naukowych i do celów statystycznych w 

formie uniemożliwiającej ich powiązanie z konkretną osobą fizyczną.> 

8. Usługodawcy oraz podmioty prowadzące rejestry publiczne i rejestry medyczne są 

obowiązani do nieodpłatnego przekazywania danych do rejestrów medycznych, o których 

mowa w ust. 1. Przepis ust. 15 stosuje się odpowiednio. 
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[9. Podmiot prowadzący rejestr określony w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 

jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych, 

poinformować każdą osobę, której dane dotyczą i są przetwarzane w rejestrze o: 

1)   adresie swojej siedziby i pełnej nazwie; 

2)   celu, zakresie i sposobie przetwarzania dotyczących jej danych; 

3)   prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 

4)   kategoriach odbiorców, którym dane z rejestru są udostępniane; 

5)   dobrowolności albo obowiązku podania danych, które są przetwarzane w rejestrze, a 

jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.] 

10. Podmiot prowadzący rejestr medyczny określony w przepisach wydanych na podstawie 

art. 20 ust. 1 jest obowiązany nieodpłatnie przekazywać ministrowi właściwemu do spraw 

zdrowia, na jego wniosek, dane zawarte w rejestrze medycznym w sposób 

uniemożliwiający identyfikację osoby, której dotyczą, lub dane statystyczne na podstawie 

danych zawartych w rejestrze medycznym, w terminie i w formie wskazanej przez tego 

ministra. 

11. Podmiot prowadzący rejestr medyczny określony w przepisach wydanych na podstawie 

art. 20 ust. 1 nieodpłatnie udostępnia Narodowemu Funduszowi Zdrowia dane 

gromadzone w rejestrze, obejmujące: 

1)   dane, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1 lit. a, g, i, r oraz t, oraz pkt 2; 

2)   identyfikator usługodawcy, o którym mowa w art. 17c ust. 3 pkt 1; 

3)   identyfikator miejsca udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, o którym mowa w 

art. 17c ust. 4 pkt 1; 

4)   inne unikatowe identyfikatory, jeżeli zostały nadane przez podmiot prowadzący rejestr 

medyczny. 

12. Dane, o których mowa w ust. 11, są przetwarzane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 

celu: 

1)   weryfikacji poprawności rozliczenia ze świadczeniodawcami; 

2)   kontroli celowości finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej; 

3)   monitorowania: 

a)  zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej, 

b)  jakości i efektywności kosztowej badań lub procedur medycznych, 

c)  prowadzenia profilaktyki zdrowotnej. 
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13. Dane, o których mowa w ust. 11, są udostępniane na pisemny wniosek Narodowego 

Funduszu Zdrowia, zawierający zakres danych podlegających udostępnieniu. 

14. Podmiot prowadzący rejestr medyczny określony w przepisach wydanych na podstawie 

art. 20 ust. 1 udostępnia dane gromadzone w prowadzonym przez niego rejestrze w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 13, z zachowaniem 

poufności i ochrony danych osobowych. 

15. Podmiot prowadzący rejestr medyczny określony w przepisach wydanych na podstawie 

art. 20 ust. 1 jest obowiązany do stworzenia warunków organizacyjnych i technicznych 

zapewniających ochronę przetwarzanych danych przed nieuprawnionym dostępem, 

nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, a także ich modyfikacją, uszkodzeniem, 

zniszczeniem lub utratą. [Dane gromadzone w tym rejestrze medycznym podlegają 

ochronie na poziomie wysokim, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(14)

.] 

16. Podmiot prowadzący rejestr medyczny określony w przepisach wydanych na podstawie 

art. 20 ust. 1 opracowuje, wdraża, nadzoruje, utrzymuje oraz w uzasadnionych 

przypadkach modyfikuje system zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 

84) 

Art. 3. 

1. Do kompetencji Rady należy: 

1)    rozpatrywanie i ocena kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów 

Sądu Najwyższego oraz stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych, sądach 

administracyjnych i sądach wojskowych oraz na stanowiskach asesorów sądowych w 

sądach administracyjnych; 

2)    przedstawianie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o powołanie 

sędziów w Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych, sądach administracyjnych i 

sądach wojskowych oraz o powołanie asesorów sądowych w sądach 

administracyjnych; 
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2a)   przedstawianie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o mianowanie 

egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej na 

stanowiska asesorów sądowych w sądach powszechnych; 

3)   uchwalanie zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych oraz 

czuwanie nad ich przestrzeganiem; 

4)   wypowiadanie się o stanie kadry sędziowskiej i asesorskiej; 

5)   wyrażanie stanowiska w sprawach dotyczących sądownictwa, sędziów i asesorów 

sądowych, wniesionych pod jej obrady przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

inne organy władzy publicznej lub organy samorządu sędziowskiego; 

6)   opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sądownictwa, sędziów i 

asesorów sądowych, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie; 

7)  opiniowanie programów szkolenia w ramach aplikacji sędziowskiej, zakresu i sposobu 

przeprowadzania konkursów na aplikację sędziowską oraz egzaminów sędziowskich; 

8)   opiniowanie rocznych harmonogramów działalności szkoleniowej w zakresie 

dotyczącym szkolenia i doskonalenia zawodowego sędziów, asesorów sądowych i 

pracowników sądów. 

2. Ponadto Rada wykonuje inne zadania określone w ustawach, a w szczególności: 

1)   podejmuje uchwały w sprawach wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o 

zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej aktów normatywnych w 

zakresie, w jakim dotyczą one niezależności sądów i niezawisłości sędziów; 

2)   rozpatruje wnioski o przeniesienie sędziego w stan spoczynku; 

3)   rozpatruje wystąpienia sędziów w stanie spoczynku o powrót na stanowisko 

sędziowskie; 

4)   wybiera rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych i asesorów 

sądowych oraz rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów wojskowych; 

5)    wyraża opinię w sprawie odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu powszechnego 

oraz prezesa albo zastępcy prezesa sądu wojskowego; 

6)   (uchylony); 

7)    wskazuje jednego członka Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i 

Prokuratury; 

8)    wyraża opinię w sprawach powołania i odwołania Dyrektora Krajowej Szkoły 

Sądownictwa i Prokuratury[.] <;> 
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<10) sprawuje nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych przez Trybunał 

Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny 

oraz sądy apelacyjne, w ramach prowadzonych przez nie postępowań.> 

9)   (uchylony). 

Art. 20. 

[1. Rada obraduje na posiedzeniach plenarnych. Obrady są transmitowane za pośrednictwem 

Internetu, chyba że Rada podejmie uchwałę o wyłączeniu jawności posiedzenia. Rada 

wyłącza jawność posiedzenia w całości lub części, jeżeli jawność mogłaby prowadzić do 

ujawnienia informacji podlegających ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 

5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000, 

1083 i 1669) lub naruszyć ważny interes prywatny przez ujawnienie 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 oraz z 2018 r. poz. 138, 723 i 1000)
(1)

.] 

<1. Rada obraduje na posiedzeniach plenarnych. Obrady są transmitowane za 

pośrednictwem Internetu, chyba że Rada podejmie uchwałę o wyłączeniu jawności 

posiedzenia. Rada wyłącza jawność posiedzenia w całości lub części, jeżeli jawność 

mogłaby prowadzić do ujawnienia informacji podlegających ochronie na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000, 1083 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 125) lub naruszyć 

ważny interes prywatny przez ujawnienie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 

art. 10 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, z późn. zm.).> 

2. Posiedzenia plenarne Rady zwołuje Przewodniczący Rady w miarę potrzeb, co najmniej 

raz na dwa miesiące. Ponadto posiedzenia plenarne Rady zwołuje się na wniosek co 

najmniej jednej trzeciej jej członków oraz na wniosek Ministra Sprawiedliwości. 

3. Pierwsze posiedzenie Rady po zwolnieniu stanowiska Przewodniczącego zwołuje Pierwszy 

Prezes Sądu Najwyższego na dzień przypadający nie później niż w terminie 30 dni od 

dnia zwolnienia stanowiska Przewodniczącego. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 

przewodniczy obradom do czasu wyboru nowego Przewodniczącego. 
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4. W przypadku gdy nie doszło do zwołania posiedzenia Rady w sposób, o którym mowa w 

ust. 3, pierwsze posiedzenie Rady zwołuje najstarszy wiekiem członek Rady będący 

sędzią albo sędzią w stanie spoczynku, na dzień przypadający nie później niż w terminie 

14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 3. Sędzia ten przewodniczy 

obradom do czasu wyboru nowego Przewodniczącego. 

5. W przypadku, gdy nie doszło do zwołania posiedzenia Rady w sposób, o którym mowa w 

ust. 4, obowiązek zwołania pierwszego posiedzenia Rady przechodzi kolejno na 

najstarszych wiekiem członków Rady będących sędziami albo sędziami w stanie 

spoczynku. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2018 r. poz. 993 i 

1075) 

Art. 10. 

<1.> Jeżeli kredytodawca odmówi konsumentowi udzielenia kredytu konsumenckiego na 

podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy, 

kredytodawca niezwłocznie przekazuje konsumentowi bezpłatną informację o wynikach 

tego sprawdzenia oraz wskazuje bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano. 

<2. Jeżeli kredytodawca odmówi konsumentowi udzielenia kredytu konsumenckiego 

przepisy art. 70a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe stosuje 

się odpowiednio.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245) 

 

Art. 7. 

1. Podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej [mogą przetwarzać] <przetwarzają> dane osobowe osób, do których stosuje 

się niniejszą ustawę, oraz członków ich rodzin w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

wynikających z niniejszej ustawy. 
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[2. Zbieranie danych, o których mowa w ust. 1, w celu realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej przez podmioty i osoby realizujące te zadania, nie 

powoduje po ich stronie obowiązku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 

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

poz. 138).] 

3. Podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji o osobach, do których 

stosuje się niniejszą ustawę, oraz członkach ich rodzin, w tym informacji o udzielonej tym 

osobom pomocy i świadczeniach. 

<4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym 

nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co 

najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

do zachowania ich w tajemnicy.> 

Art. 161. 

1. Ośrodek adopcyjny prowadzi: 

1)   dokumentację dotyczącą: 

a)  kandydatów do przysposobienia dziecka, 

b)  szkoleń osób, o których mowa w lit. a, 

c)  dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia, w tym dzieci zakwalifikowanych do 

przysposobienia związanego ze zmianą dotychczasowego miejsca zamieszkania 

dziecka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym 

państwie, 

d)  pomocy pedagogicznej, psychologicznej i z zakresu prawa rodzinnego udzielonej 

osobom, które przysposobiły dziecko, i rodzinom naturalnym; 

2)   rejestr osób, które ukończyły szkolenie, o którym mowa w art. 172 ust. 1. 

2. Ośrodek adopcyjny przetwarza następujące informacje dotyczące kandydatów do 

przysposobienia dziecka: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   obywatelstwo; 

3)   adres miejsca zamieszkania; 
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4)   stan cywilny; 

5)   wykształcenie; 

6)   zawód; 

7)   miejsce pracy; 

8)   warunki mieszkaniowe; 

9)   źródła dochodu; 

10)  dane o stanie zdrowia niezbędne do stwierdzenia, że osoba może sprawować 

właściwą opiekę nad dzieckiem, wynikające z zaświadczenia lekarskiego o stanie 

zdrowia wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 

11)  informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. 

3. Ośrodek adopcyjny, w tym wojewódzki bank danych i centralny bank danych, oraz organ 

centralny, o którym mowa w art. 187 ust. 1 pkt 9, przetwarzają następujące informacje 

dotyczące dzieci zgłoszonych do przysposobienia: 

1)   imię i nazwisko dziecka; 

2)   adres miejsca zamieszkania dziecka; 

3)   datę i miejsce urodzenia dziecka; 

4)   dane dotyczące sytuacji prawnej oraz aktualnego miejsca pobytu dziecka; 

5)   szczegółowy opis przebiegu pobytu dziecka w pieczy zastępczej, zawierający również 

daty umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej; 

6)   dane o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym dziecka; 

7)   stosunek dziecka do przysposobienia; 

8)   imiona i nazwiska rodziców dziecka; 

9)   numery PESEL rodziców dziecka; 

10)  daty urodzenia rodziców dziecka; 

11)  dane dotyczące stanu zdrowia rodziców dziecka oraz inne dotyczące ich informacje 

mające wpływ na zdrowie dziecka; 

12)  informacje na temat utrzymywania przez rodzinę biologiczną kontaktów z dzieckiem; 

13)  dane dotyczące sytuacji prawnej oraz aktualnego miejsca pobytu rodzeństwa dziecka. 

4. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 156 ust. 1, ośrodki adopcyjne mają prawo 

do uzyskania informacji oraz otrzymania lub wglądu do wszelkiej dostępnej dokumentacji 

dotyczących dziecka, w tym prawnej i medycznej. 
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<5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym 

nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co 

najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych do zachowania ich w tajemnicy.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092) 

 

Art. 55. 

1. Kierownik jednostki kontrolowanej na każdym etapie prowadzonej kontroli ma prawo 

wglądu do akt kontroli, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej. 

2. Kontroler udostępnia akta kontroli po anonimizacji <lub pseudonimizacji> w 

dokumentach danych osobowych pracownika lub innej osoby, jeżeli zastrzegły one 

nieujawnianie danych umożliwiających ich identyfikację, a zachodzi uzasadniona obawa, 

że udzielone informacje w sprawach objętych kontrolą mogą narazić tego pracownika lub 

osobę na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu udzielenia tych informacji. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1482) 

 

Art. 12. 

1. Ratownictwo wodne mogą wykonywać podmioty, które uzyskały zgodę ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego oraz wpis do 

rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o 

którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym, zwane dalej "podmiotami uprawnionymi do wykonywania 

ratownictwa wodnego". 
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2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych udziela, w drodze decyzji administracyjnej, 

zgody, o której mowa w ust. 1, na wniosek podmiotu ubiegającego się o jej udzielenie, o 

ile podmiot ten spełnia następujące warunki: 

1)   zapewnia stan gotowości do wykonywania ratownictwa wodnego, poprzez 

utrzymywanie stałych dyżurów ratowników wodnych; 

2)   dysponuje kadrą ratowników wodnych w liczbie niezbędnej do zapewnienia stanu 

gotowości, o którym mowa w pkt 1; 

3)   posiada siedzibę; 

4)   posiada niezbędny do wykonywania ratownictwa wodnego sprzęt specjalistyczny oraz 

środki transportu i łączności. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1)   nazwę podmiotu, siedzibę i jego adres; 

2)   informację o obszarze działania, na którym ma być wykonywane ratownictwo wodne; 

[3)   informację o liczbie ratowników wodnych oraz posiadanych przez nich 

kwalifikacjach przydatnych w ratownictwie wodnym;] 

<3) wykaz ratowników wodnych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

przez nich warunków określonych w art. 2 pkt 5;> 

4)   wykaz sprzętu specjalistycznego, środków transportu i łączności; 

5)   informację o źródłach finansowania planowanej działalności; 

6)   informację o zakresie planowanych szkoleń ratowników wodnych i instruktorów oraz 

wykaz kadry i sprzętu niezbędnego do szkolenia i egzaminowania. 

4. W przypadku prowadzenia działalności ratowniczej na obszarze parku narodowego lub 

krajobrazowego do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się także opinię dyrektora 

parku. 

4a. Decyzja, o której mowa w ust. 2, wygasa, jeżeli podmiot uprawniony do wykonywania 

ratownictwa wodnego, który uzyskał zgodę, o której mowa w ust. 1, w terminie 6 

miesięcy od dnia jej wydania nie został wpisany do rejestru jednostek współpracujących z 

systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z 

dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji administracyjnej: 

1)    cofa zgodę, o której mowa w ust. 1, jeżeli podmiot uprawniony do wykonywania 

ratownictwa wodnego, któremu taka zgoda została udzielona, przestał spełniać 

warunki, o których mowa w ust. 2, lub został wykreślony z rejestru jednostek 
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współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w 

art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym, lub 

2)   może cofnąć zgodę, jeżeli podmiot, któremu taka zgoda została udzielona, nie usunął 

w wymaganym terminie nieprawidłowości mających istotny wpływ na wykonywanie 

ratownictwa wodnego stwierdzonych protokołem kontroli. 

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zawiadamia wojewodę właściwego do 

dokonania wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe 

Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o cofnięciu zgody, o której mowa w ust. 1. 

 

Art. 14. 

1. Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego: 

1)   organizują, kierują, koordynują i bezpośrednio prowadzą działania ratownicze w 

ramach ratownictwa wodnego, z zastrzeżeniem ust. 2; 

2)   prowadzą działalność profilaktyczną i edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa na 

obszarach wodnych; 

3)   prowadzą dokumentację działań ratowniczych, o których mowa w pkt 1, w tym rejestr 

działań ratowniczych; 

4)   ujawniają zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach 

wodnych; 

5)   przekazują informację o zagrożeniach, o których mowa w pkt 4, właściwej radzie 

gminy. 

2. Podczas zdarzeń, w związku z którymi prowadzone są także działania z zakresu gaszenia 

pożarów, ratownictwa chemicznego, ekologicznego lub technicznego do kierowania tymi 

działaniami uprawniony jest kierujący działaniem ratowniczym, w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

620). 

3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, obejmuje następujące dane: 

1)   imię i nazwisko osoby, której udzielono pomocy w ramach działań ratowniczych, datę 

i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania; 

2)   rodzaj doznanego urazu lub zachorowania osoby, o której mowa w pkt 1; 

3)   rodzaj udzielonej pomocy; 
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4)   miejsce wypadku; 

5)   imiona i nazwiska ratowników wodnych udzielających pomocy; 

6)   datę prowadzenia działań ratowniczych; 

7)   czas i miejsce przekazania osoby, o której mowa w pkt 1, jednostkom systemu 

Państwowe Ratownictwo Medyczne lub innym służbom. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 3, są przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich 

wprowadzenia do rejestru. 

5. Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego udostępnia informacje, o 

których mowa w ust. 3, na pisemny wniosek: 

1)   osobie, której udzielono pomocy w ramach działań ratowniczych, oraz 

2)   Policji, prokuraturze, sądom, dyrektorowi parku narodowego i zakładom ubezpieczeń, 

w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem. 

<6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym 

nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu polegającym 

co najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych do zachowania ich w poufności.> 

 

Art. 25. 

1. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie podmiotu uprawnionego do wykonywania 

ratownictwa wodnego objętego kontrolą w czasie wykonywania jego zadań, a jeżeli 

wymaga tego dobro kontroli - również poza jego siedzibą. 

2. W ramach udzielonego upoważnienia kontrolujący ma prawo do: 

1)   swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń podmiotu uprawnionego do 

wykonywania ratownictwa wodnego objętego kontrolą, bez obowiązku okazywania 

przepustki; 

2)   wglądu do wszelkich dokumentów i innych materiałów, w tym kontrolę systemów 

elektronicznych, związanych z działalnością podmiotu uprawnionego do 

wykonywania ratownictwa wodnego objętego kontrolą; 

3)   przeprowadzania oględzin majątku należącego do podmiotu uprawnionego do 

wykonywania ratownictwa wodnego objętego kontrolą; 
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4)   sprawdzania przebiegu określonych czynności; 

5)   żądania od kierownika i pracowników podmiotu uprawnionego do wykonywania 

ratownictwa wodnego objętego kontrolą ustnych i pisemnych wyjaśnień; 

6)   zabezpieczania dowodów [.] <;> 

<7) przetwarzania danych osobowych, w tym danych dotyczących stanu zdrowia, 

osób, którym udzielono pomocy w ramach działań ratowniczych.> 

3. Wszystkie czynności w imieniu podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa 

wodnego objętego kontrolą wykonuje jego kierownik lub osoba przez niego wyznaczona. 

4. Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego objęty kontrolą zapewnia 

kontrolującemu: 

1)   warunki i środki niezbędne do przeprowadzenia kontroli, w tym dostęp do 

pomieszczeń wyposażonych w urządzenia biurowe i środki łączności; 

2)   dostęp do obiektów i dokumentów; 

3)   uzyskiwanie ustnych i pisemnych informacji i wyjaśnień oraz danych dotyczących 

spraw objętych kontrolą, w terminie wskazanym przez kontrolującego; 

4)   możliwość sporządzania na koszt kontrolowanego, niezbędnych do kontroli odpisów 

dokumentów lub wyciągów z dokumentów; 

5)   możliwość dokonywania oględzin obiektu lub innych składników majątkowych. 

5. Oględzin, o których mowa w ust. 4 pkt 5, dokonuje się w obecności osoby upoważnionej 

przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego objęty kontrolą. 

6. Po dokonaniu oględzin sporządza się niezwłocznie protokół przebiegu i wyników oględzin, 

który podpisują kontrolujący i osoba, o której mowa w ust. 5. W przypadku odmowy 

podpisania protokołu przez osobę, o której mowa w ust. 5, zamieszcza się w nim 

wzmiankę o odmowie jego podpisania. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na 

zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. poz. 1241, z 2013 r. poz. 7 oraz z 2018 r. poz. 

1115) 

Art. 5. 

1. Ratownictwo górskie mogą wykonywać podmioty, które uzyskały zgodę ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa górskiego oraz wpis 
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do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, 

o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym, zwane dalej "podmiotami uprawnionymi do wykonywania 

ratownictwa górskiego". 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji administracyjnej, udziela 

zgody, o której mowa w ust. 1, na wniosek podmiotu ubiegającego się o jej udzielenie pod 

warunkiem, że podmiot ten: 

1)   zapewnia stan gotowości do wykonywania ratownictwa górskiego na obszarze, na 

którym zamierza działać podmiot ubiegający się o udzielenie zgody, o której mowa w 

ust. 1; 

2)   dysponuje kadrą ratowników górskich w liczbie niezbędnej do zapewnienia stanu 

gotowości, o którym mowa w pkt 1; 

3)   posiada sprzęt specjalistyczny, środki transportu i łączności niezbędne do 

wykonywania ratownictwa górskiego. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1)   nazwę podmiotu, siedzibę i jego adres; 

2)   informację o obszarze działania, na którym ma być wykonywane ratownictwo 

górskie; 

[3)   informację o liczbie ratowników górskich oraz posiadanych przez nich kwalifikacji 

przydatnych w ratownictwie górskim;] 

<3) wykaz ratowników górskich wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

przez nich warunków określonych w art. 2 pkt 9;> 

4)   wykaz sprzętu specjalistycznego, środków transportu i łączności; 

5)   informację o źródłach finansowania planowanej działalności. 

3a. 
(4)

 Decyzja, o której mowa w ust. 2, wygasa, jeżeli podmiot uprawniony do wykonywania 

ratownictwa górskiego, który uzyskał zgodę, o której mowa w ust. 1, w terminie 6 

miesięcy od dnia jej wydania nie został wpisany do rejestru jednostek współpracujących z 

systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z 

dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji administracyjnej: 

1)   
(5)

 cofa zgodę, o której mowa w ust. 1, jeżeli podmiot uprawniony do wykonywania 

ratownictwa górskiego, któremu taka zgoda została udzielona, przestał spełniać 

warunki, o których mowa w ust. 2, lub został wykreślony z rejestru jednostek 
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współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w 

art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym, lub, 

2)   może cofnąć zgodę, jeżeli podmiot, któremu taka zgoda została udzielona, nie usunął 

w wymaganym terminie nieprawidłowości mających istotny wpływ na wykonywanie 

ratownictwa górskiego stwierdzonych protokołem kontroli. 

5. 
(6)

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych zawiadamia wojewodę właściwego do 

dokonania wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe 

Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o cofnięciu zgody, o której mowa w ust. 1. 

 

Art. 7. 

1. Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego: 

1)   organizują, kierują, koordynują i bezpośrednio prowadzą działania ratownicze w 

ramach ratownictwa górskiego; 

2)   organizują i prowadzą szkolenia ratowników górskich i narciarskich oraz psów 

ratowniczych, w tym psów lawinowych, wraz z ich przewodnikami; 

3)   nadają uprawnienia ratownicze i instruktorskie w zakresie ratownictwa górskiego, 

ratownictwa narciarskiego, ratownictwa z użyciem psów oraz ratownictwa 

podwodnego w akwenach górskich i jaskiniach; 

4)   prowadzą dokumentację działań ratowniczych, o których mowa w pkt 1, w tym rejestr 

działań ratowniczych; 

5)   prowadzą działalność profilaktyczną i edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa w górach 

i na zorganizowanych terenach narciarskich. 

2. Ponadto podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego mogą w 

szczególności: 

1)   prowadzić ewakuację osób z kolei linowych przeznaczonych do transportu osób; 

2)   zabezpieczać w zakresie ratownictwa górskiego i narciarskiego imprezy sportowe 

oraz imprezy turystyczne na wniosek organizatora imprezy; 

3)   wydawać, na wniosek organu jednostki samorządu terytorialnego, dyrektora parku 

narodowego lub krajobrazowego, albo zarządzającego zorganizowanym terenem 

narciarskim, osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej prowadzącej działalność w zakresie sportu, 
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rekreacji lub turystyki opinie dotyczące warunków bezpieczeństwa osób 

uprawiających sport, rekreację lub turystykę w górach lub na zorganizowanych 

terenach narciarskich; 

4)   organizować, kierować, koordynować i bezpośrednio prowadzić działania ratownicze 

na zorganizowanych terenach narciarskich na podstawie umowy z zarządzającym 

zorganizowanym terenem narciarskim; 

5)   organizować i prowadzić szkolenia wysokościowe z ewakuacji osób z 

unieruchomionych kolei linowych przeznaczonych do transportu osób, w 

szczególności dla pracowników zorganizowanych terenów narciarskich, na których te 

urządzenia się znajdują; 

6)   prowadzić rejestr wypadków, o którym mowa w art. 37 ust. 1, na podstawie 

upoważnienia udzielonego przez zarządzającego zorganizowanym terenem 

narciarskim; 

7)   brać udział w działaniach ratowniczych poza obszarem gór ze szczególnym 

uwzględnieniem klęsk żywiołowych i katastrof na wezwanie właściwych służb i 

sztabów kryzysowych; 

8)   organizować i prowadzić szkolenia dla osób uprawiających sport, rekreację lub 

turystykę w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich ze szczególnym 

uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa. 

3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera: 

1)   imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania osoby, której 

udzielono pomocy w ramach działań ratowniczych; 

2)   rodzaj doznanego urazu lub zachorowania osoby, o której mowa w pkt 1; 

3)   rodzaj udzielonej pomocy; 

4)   miejsce wypadku lub innego zdarzenia; 

5)   imiona i nazwiska ratowników górskich udzielających pomocy; 

6)   datę i czas prowadzenia działań ratowniczych; 

7)   czas i miejsce przekazania osoby, o której mowa w pkt 1, jednostkom systemu 

Państwowe Ratownictwo Medyczne lub innym służbom. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 3, przechowywane są w rejestrze, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 4, przez okres 10 lat od dnia ich wprowadzenia do zbioru. 

5. Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa górskiego udostępnia informacje, o 

których mowa w ust. 3, na pisemny wniosek: 
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1)   osobie, której udzielono pomocy w ramach działań ratowniczych, oraz 

2)   Policji, prokuraturze, sądom, dyrektorowi parku narodowego i zakładom ubezpieczeń 

w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem. 

<6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym 

nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu polegającym 

co najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych do zachowania ich w poufności.> 

 

Art. 40. 

1. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie podmiotu uprawnionego do wykonywania 

ratownictwa górskiego objętego kontrolą, w czasie wykonywania jego zadań, a jeżeli 

wymaga tego dobro kontroli - również poza jego siedzibą. 

2. W ramach udzielonego upoważnienia kontrolujący ma prawo do: 

1)   swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń podmiotu uprawnionego do 

wykonywania ratownictwa górskiego objętego kontrolą, bez obowiązku okazywania 

przepustki; 

2)   wglądu do wszelkich dokumentów i innych materiałów, w tym kontroli systemów 

elektronicznych, związanych z działalnością podmiotu uprawnionego do 

wykonywania ratownictwa górskiego objętego kontrolą; 

3)   przeprowadzania oględzin majątku należącego do podmiotu uprawnionego do 

wykonywania ratownictwa górskiego objętego kontrolą; 

4)   sprawdzania przebiegu określonych czynności; 

5)   żądania od kierownika i pracowników podmiotu uprawnionego do wykonywania 

ratownictwa górskiego objętego kontrolą ustnych i pisemnych wyjaśnień; 

6)   zabezpieczania dowodów [.] <;> 

<7) przetwarzania danych osobowych, w tym danych dotyczących stanu zdrowia, 

osób, którym udzielono pomocy w ramach działań ratowniczych. 

3. Wszystkie czynności w imieniu podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa 

górskiego objętego kontrolą wykonuje jego kierownik lub osoba przez niego wyznaczona. 
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4. Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa górskiego objęty kontrolą zapewnia 

kontrolującemu: 

1)   warunki i środki niezbędne do przeprowadzenia kontroli, w tym dostęp do 

pomieszczeń wyposażonych w urządzenia biurowe i środki łączności; 

2)   dostęp do obiektów i dokumentów; 

3)   uzyskiwanie ustnych i pisemnych informacji i wyjaśnień oraz danych w zakresie 

objętym kontrolą w terminie wskazanym przez kontrolującego; 

4)   możliwość sporządzania na koszt kontrolowanego niezbędnych do kontroli odpisów 

lub wyciągów dokumentów; 

5)   możliwość dokonywania oględzin obiektu lub innych składników majątkowych. 

5. Oględzin, o których mowa w ust. 4 pkt 5, dokonuje się w obecności osoby upoważnionej 

przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa górskiego objęty kontrolą. 

6. Z przebiegu i wyniku oględzin sporządza się niezwłocznie protokół, który podpisują 

kontrolujący i osoba, o której mowa w ust. 5. W przypadku odmowy podpisania protokołu 

przez osobę, o której mowa w ust. 5, zamieszcza się w nim wzmiankę o odmowie jego 

podpisania. 

 

 

U S T A W A   z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, 

z późn. zm.) 

[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).] 

 

<Art. 10. 

Dostawcy, organizacje płatnicze i podmioty prowadzące systemy płatności przetwarzają 

dane osobowe w zakresie niezbędnym do zapobiegania oszustwom związanym z 



- 479 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

wykonywanymi usługami płatniczymi, prowadzeniem schematu płatniczego lub 

prowadzeniem systemu płatności oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw 

przez właściwe organy.> 

<Art. 10a. 

Dostawcy, organizacje płatnicze i podmioty prowadzące systemy płatności będący 

administratorami danych nie są obowiązani do wykonywania obowiązków, o których 

mowa w art. 15 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, z późn. zm.), w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej 

realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu oraz zapobiegania przestępstwom.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 937 i 2018) 

Art. 38. 

Świadczenia określone w ustawie, inne niż wymienione w art. 37 ust. 1, finansowane są ze 

środków budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej - w 

odniesieniu do weteranów-żołnierzy i weteranów poszkodowanych-żołnierzy, z części 

pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do 

weteranów-funkcjonariuszy i weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy, oraz z części 

pozostającej odpowiednio w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo 

Szefa Agencji Wywiadu - w odniesieniu do weteranów-funkcjonariuszy ABW i weteranów 

poszkodowanych-funkcjonariuszy ABW. 

 

<Art. 38a. 

1. Minister Obrony Narodowej prowadzi bazę weteranów i weteranów poszkodowanych 

oraz przetwarza dane, o których mowa w ust. 2, w celu realizacji uprawnień tych 

osób, wynikających z ustawy. 
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2. W bazie, o której mowa w ust. 1, gromadzone są dane weteranów i weteranów 

poszkodowanych obejmujące: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2)  numer PESEL; 

3) datę i miejsce urodzenia; 

4) adres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji; 

5) numer telefonu kontaktowego; 

6) informacje o udziale w działaniach poza granicami państwa, w tym: nazwę i 

rodzaj misji pokojowej lub stabilizacyjnej, jej miejsce i okres przebywania na tej 

misji oraz nazwę zajmowanego stanowiska służbowego lub pełnionej funkcji; 

7) wysokość uszczerbku na zdrowiu, organ wydający orzeczenie oraz numer i datę 

wydania orzeczenia; 

8) numer i datę protokołu powypadkowego i organ sporządzający protokół; 

9) numer i datę wydania decyzji o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych, oraz 

organ wydający decyzję; 

10) numer i datę wydania decyzji o przyznaniu statusu weterana lub weterana 

poszkodowanego; 

11) datę potwierdzenia doręczenia decyzji o przyznaniu statusu weterana lub 

weterana poszkodowanego; 

12) numer i datę wydania decyzji pozbawiającej statusu weterana lub weterana 

poszkodowanego; 

13) wysokość dodatku weterana poszkodowanego, nazwę organu wypłacającego i 

termin rozpoczęcia wypłaty; 

14) serię i numer legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego oraz datę jej 

wydania; 

15) datę potwierdzenia odbioru legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego; 

16) numer i datę wydania decyzji przyznającej weteranowi poszkodowanemu pomoc 

na naukę, wysokość przyznanej pomocy i datę jej wypłaty; 

17) nazwę organu wypłacającego pomoc finansową na naukę; 

18) numer i datę wydania decyzji wstrzymującej wypłatę pomocy finansowej na 

naukę; 
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19) numer i datę wydania decyzji o przyznaniu zapomogi weteranowi lub weteranowi 

poszkodowanemu, datę wypłaty zapomogi, jej wysokość i nazwę organu 

wypłacającego; 

20) wysokość zwrotu kosztów udziału w uroczystościach oraz nazwę podmiotu 

zapraszającego do udziału w uroczystości. 

3. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 3–5, są gromadzone na podstawie informacji 

zawartej we wniosku o przyznanie statusu weterana lub weterana poszkodowanego. 

4. Dane, o których mowa w ust. 2, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym 

nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu, polegającym 

co najmniej na dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób 

posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 169, 650, 1481 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 53) 

 

Art. 14. 

1. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany przeszkolić osoby 

wykonujące czynności związane z przewozem drogowym, koleją i żeglugą śródlądową 

towarów niebezpiecznych, zatrudnione przez niego lub wykonujące na jego rzecz 

czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych przed podjęciem tych 

czynności, w zakresie odpowiednim do odpowiedzialności i obowiązków tych osób. 

Szkolenie powinno być okresowo uzupełnianie w celu uwzględnienia zmian w przepisach 

dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych. 

2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, prowadzi osoba posiadająca świadectwo przeszkolenia 

doradcy odpowiednio w zakresie przewozu drogowego, przewozu koleją lub przewozu 

żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych, zwane dalej "świadectwem doradcy", lub 

osoba posiadająca wiedzę i wykształcenie niezbędne do zapewnienia prawidłowego 

przebiegu szkolenia. 

3. Osoba przeprowadzająca szkolenie potwierdza na piśmie przeszkolenie osób, o których 

mowa w ust. 1. 
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<Art. 14a. 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 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, z późn. zm.), nie wpływa na 

przebieg kontroli, o której mowa w art. 99 ust. 1.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności 

przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 837, z 2018 r. poz. 650 oraz z 2019 r. poz. 55) 

 

Art. 12. 

Jeżeli zabezpieczenie, o którym mowa w art. 147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych, zostało wniesione w pieniądzu, nie wchodzi w skład masy upadłości, 

w przypadku gdy upadłość wykonawcy ogłoszono po dniu wejścia w życie ustawy. 

 

<Art. 12a. 

1. Generalny Dyrektor, realizując zadania określone w ustawie, wykonuje obowiązek, o 

którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 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, z późn. zm.) przy pierwszej 

czynności skierowanej do wykonawcy lub przedsiębiorcy, chyba że posiadają oni te 

informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie. 

2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 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), nie wpływa na prawa i obowiązki Generalnego 
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Dyrektora wynikające z ustawy, w tym na dokonywanie weryfikacji, o której mowa 

w art. 5 ust. 3, wypłatę kwot, o których mowa w art. 7 ust. 1, oraz prawo do roszczeń, 

o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków 

Morskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 925 i 1669) 

 

Art. 34. 

W przypadku gdy do badania wypadku lub incydentu morskiego konieczne jest podjęcie 

przez Komisję współpracy z innym działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

organem badającym wypadki lub incydenty morskie, w tym z Państwową Komisją Badania 

Wypadków Lotniczych, zakres i tryb współpracy uzgadniają przewodniczący tych organów. 

 

<Art. 34a. 

Komisja wykonuje obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 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, z późn. zm.), 

przy pierwszej czynności skierowanej do osoby, której dane dotyczą, chyba że posiada 

ona te informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.) 

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; 
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3)   
(82)

 zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych, informacji oraz dokumentów, 

które otrzymał w związku z prowadzeniem BDO, zgodnie z przepisami o ochronie 

danych osobowych. 

<1a. Marszałek województwa w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem BDO 

przetwarza dane osobowe i jest administratorem tych danych. 

1b. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1a, przechowuje się: 

1) w przypadku ewidencji odpadów – przez okres 5 lat od końca roku 

kalendarzowego, w którym zostały sporządzone dokumenty ewidencji odpadów; 

2) w przypadku pozostałych danych – przez okres 100 lat od końca roku 

kalendarzowego, w którym zostały sporządzone dokumenty zawierające te dane. 

1c. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1a, podlegają zabezpieczeniom 

zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub 

przekazywaniu polegającym co najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych do zachowania ich w poufności.> 

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. 
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Art. 81. 

1. Administratorem BDO jest minister właściwy do spraw środowiska lub wyznaczony przez 

niego podmiot. 

<1a. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie BDO jest minister 

właściwy do spraw środowiska.> 

2. Podmiotem, o którym mowa w ust. 1, jest jednostka sektora finansów publicznych. 

3. Administrator koordynuje realizację zadań określonych w art. 80 ust. 1. 

4. Zadania administratora BDO są finansowane ze środków budżetu państwa z części 

pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw środowiska. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu 

podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 425) 

 

Art. 11. 

1. Realizacja zadań centralnego biura łącznikowego, w tym odpowiedzialność za kontakty z 

państwami członkowskimi lub państwami trzecimi w zakresie wzajemnej pomocy, w 

odniesieniu do niektórych rodzajów lub kategorii podatków lub należności celnych, może 

być powierzona biuru łącznikowemu. 

2. Do biura łącznikowego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące centralnego biura 

łącznikowego. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć, w drodze 

rozporządzenia, podległą lub nadzorowaną jednostkę organizacyjną, która będzie 

realizowała zadania biura łącznikowego oraz określić rodzaj lub kategorię podatku lub 

należności celnych, w zakresie których właściwa będzie ta jednostka organizacyjna, 

kierując się potrzebą zwiększenia efektywności wzajemnej pomocy oraz biorąc pod 

uwagę właściwość rzeczową wyznaczonej jednostki organizacyjnej. 

 

<Art. 11a. 

Dane osobowe przetwarzane w celu wykonywania zadań wynikających z ustawy 

podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem 

dostępowi lub przekazywaniu polegającym co najmniej na: 
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1) dopuszczeniu przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych 

wyłącznie osób do tego uprawnionych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych do zachowania ich w poufności; 

3) testowaniu i doskonaleniu stosowanych środków technicznych i organizacyjnych; 

4) zapewnieniu bezpiecznej komunikacji w sieciach teleinformatycznych, w 

szczególności poprzez pozyskiwanie danych osobowych i przekazywanie ich 

podmiotom zewnętrznym z wykorzystaniem technik kryptograficznych; 

5) zapewnieniu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do systemów 

informatycznych organów; 

6) zapewnieniu integralności danych w systemach informatycznych organów; 

7) określeniu zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 

2018 r. poz. 867 i 1115) 

Art. 8. 

1. Do zadań centrum należy: 

1)   obsługa zgłoszeń alarmowych, z wyłączeniem systemów sygnalizacji pożarowej, o 

których mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 620), w tym: 

a)  odbiór zgłoszenia alarmowego, 

b)  powiązanie zgłoszenia alarmowego z danymi teleadresowymi miejsca zgłoszenia 

oraz jego pozycją geograficzną, 

c)  wybór odpowiedniej grupy podmiotów, do której zostaną skierowane zgromadzone 

dane o zgłoszeniu alarmowym, 

d)  przekazanie, gdy zachodzi taka potrzeba, zgromadzonych danych drogą 

elektroniczną z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, a w uzasadnionych 

przypadkach wraz z przekierowaniem połączenia telefonicznego, zgodnie z 

kwalifikacją zgłoszenia, do Policji, Państwowej Straży Pożarnej, dysponentów 

zespołów ratownictwa medycznego lub do podmiotów, których numery 

telefoniczne są obsługiwane w ramach systemu, 
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e)  wymiana danych o zgłoszeniach alarmowych przetwarzanych w systemie 

teleinformatycznym, zgodnie z zakresem określonym na podstawie art. 5 ust. 6 pkt 

4 oraz art. 13 ust. 3 pkt 3, z Policją, Państwową Strażą Pożarną, dysponentami 

zespołów ratownictwa medycznego lub innymi podmiotami, których numery 

telefoniczne są obsługiwane w ramach systemu; 

[2)   ewidencjonowanie i przechowywanie w systemie teleinformatycznym, przez 3 lata, 

danych dotyczących treści zgłoszeń alarmowych, w tym nagrań rozmów telefonicznych 

obejmujących całość zgłoszenia alarmowego, danych osób zgłaszających i innych 

osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszenia, informacji o miejscu zdarzenia i 

jego rodzaju oraz skróconego opisu zdarzenia;] 

<2) wprowadzanie do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 10, i 

ewidencjonowanie w tym systemie danych dotyczących treści zgłoszeń 

alarmowych, w tym nagrań rozmów telefonicznych obejmujących całość 

zgłoszenia alarmowego, danych osób zgłaszających i innych osób wskazanych w 

trakcie przyjmowania zgłoszenia, pozycji geograficznych, informacji o miejscu 

zdarzenia i jego rodzaju oraz skróconego opisu zdarzenia;> 

3)   wykonywanie analiz związanych z funkcjonowaniem systemu na obszarze 

obsługiwanym przez centrum oraz tworzenie statystyk w zakresie liczby, rodzaju oraz 

czasów realizacji zgłoszeń alarmowych; 

4)   współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego, w 

rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 

2017 r. poz. 209 i 1566); 

5)   wymiana informacji i danych, z wyłączeniem danych osobowych, na potrzeby analiz z 

Policją, Państwową Strażą Pożarną, dysponentami zespołów ratownictwa medycznego 

oraz podmiotami, których numery telefoniczne są obsługiwane w ramach systemu. 

2. W przypadku braku możliwości przekazania zgłoszenia alarmowego w ramach systemu i 

gdy jest to uzasadnione charakterem tego zgłoszenia, centrum podejmuje działania mające 

na celu przekazanie informacji o tym zgłoszeniu do podmiotów, do których zadań należy 

ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, mienia lub środowiska, 

których numery telefoniczne nie są obsługiwane w ramach systemu. 
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[Art. 10. 

1. Wykonywanie zadań centrum jest wspomagane przez system teleinformatyczny. 

Administratorem systemu teleinformatycznego jest minister właściwy do spraw 

administracji publicznej. 

2. Administrator systemu teleinformatycznego jest obowiązany zapewnić aby system 

teleinformatyczny: 

1)   był wyposażony w mechanizm zapewniający zachowanie ciągłości jego 

funkcjonowania; 

2)   zawierał rozwiązania techniczne przeznaczone do szkolenia operatorów numerów 

alarmowych. 

3. System teleinformatyczny zapewnia bezpieczne przetwarzanie danych, w tym zapewnia 

kontrolę dostępu użytkowników do danych oraz dokumentuje dokonywane przez nich 

zmiany, umożliwiając w szczególności odtworzenie historii każdego zgłoszenia 

alarmowego. 

4. Wojewoda lub podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 2, przetwarza dane zarejestrowane w 

systemie teleinformatycznym, w tym nagrania rozmów telefonicznych, dane osobowe 

osoby zgłaszającej, dane innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszenia, 

pozycje geograficzne, dane teleadresowe lub opis zdarzenia, i udostępnia je na wniosek 

sądu, prokuratury lub Policji. 

5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej niszczy dane dotyczące treści zgłoszeń 

alarmowych przetwarzane w systemie teleinformatycznym po upływie terminu, o którym 

mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2.] 

<Art. 10. 

1. Wykonywanie zadań centrum jest wspomagane przez system teleinformatyczny. 

2. Dane, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, są przechowywane w systemie 

teleinformatycznym przez 3 lata. 

3. Utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego zapewnia minister właściwy do 

spraw administracji publicznej. 

4. Minister właściwy do spraw administracji publicznej może powierzyć, w drodze 

porozumienia, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykonywanie 

czynności w zakresie zapewnienia utrzymania powierzchni serwerowej. W takim 

przypadku realizacja zadania jest finansowana z budżetu państwa, z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw finansów publicznych. 
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5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, wojewoda lub podmiot, o 

którym mowa w art. 7 ust. 2, są współadministratorami danych przetwarzanych w 

systemie teleinformatycznym uzyskanych w związku z obsługą zgłoszeń alarmowych. 

6. Dane osobowe przetwarzane w systemie teleinformatycznym podlegają 

zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi 

lub przekazywaniu polegającym co najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez współadministratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych do zachowania ich w poufności. 

7. Minister właściwy do spraw administracji publicznej: 

1) wydaje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w systemie 

teleinformatycznym dla pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego 

do spraw administracji publicznej, realizujących zadania z zakresu systemu 

powiadamiania ratunkowego; 

2) określa zakres przetwarzania danych. 

8. Wojewoda lub podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 2: 

1) wydają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w systemie 

teleinformatycznym dla podległych pracowników, realizujących zadania z 

zakresu powiadamiania ratunkowego; 

2) określają zakres przetwarzania danych. 

9. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, wojewoda lub podmiot, o 

którym mowa w art. 7 ust. 2: 

1) zapewniają ochronę przed nieuprawnionym dostępem do systemu 

teleinformatycznego; 

2) zapewniają integralność danych w systemie teleinformatycznym; 

3) zapewniają dostępność systemu teleinformatycznego dla podmiotów 

przetwarzających dane w tym systemie; 

4) przeciwdziałają uszkodzeniom systemu teleinformatycznego; 

5) określają zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych 

osobowych; 

6) określają zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych; 
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7) zapewniają rozliczalność działań dokonywanych na danych w systemie 

teleinformatycznym; 

8) zapewniają poprawność danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym. 

10. Minister właściwy do spraw administracji publicznej zapewnia: 

1) zachowanie ciągłości funkcjonowania systemu teleinformatycznego; 

2) rozwiązania techniczne przeznaczone do szkolenia operatorów numerów 

alarmowych. 

11. Minister właściwy do spraw administracji publicznej usuwa dane dotyczące treści 

zgłoszeń alarmowych przetwarzane w systemie teleinformatycznym po upływie 

terminu, o którym mowa w ust. 2. 

12. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, wojewoda lub podmiot, o 

którym mowa w art. 7 ust. 2, przetwarza dane w systemie teleinformatycznym 

uzyskane w związku z wykonywaniem zadań centrum, o których mowa w art. 8, w 

tym dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 i art. 10 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, z późn. 

zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, podane przez zgłaszającego. 

13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w systemie teleinformatycznym 

wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, 

następuje przez udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw administracji publicznej, 

wojewody lub podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 2, na ich stronach 

internetowych oraz w widocznym miejscu w ich siedzibie. 

14. Wojewoda lub podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 2, udostępnia dane 

przetwarzane w systemie teleinformatycznym, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, 

na wniosek sądu, prokuratury lub Policji. 

15. Osoba występująca z żądaniem na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 jest 

obowiązana do podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego to żądanie 

dotyczy, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało 

wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.> 
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[Art. 10a. 

Minister właściwy do spraw administracji publicznej może powierzyć, w drodze 

porozumienia, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykonywanie 

czynności związanych z administrowaniem systemem teleinformatycznym, o którym mowa w 

art. 10 ust. 1, w zakresie zapewnienia utrzymania powierzchni serwerowej. W takim 

przypadku realizacja zadania jest finansowana z budżetu państwa, z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw finansów publicznych. 

 

Art. 11. 

1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej jest administratorem danych 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) przetwarzanych w systemie. 

2. Minister może upoważnić wojewodę lub podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 2, do 

udzielania i cofania, w jego imieniu, upoważnień do przetwarzania danych osobowych w 

systemie dla osób uczestniczących w przetwarzaniu tych danych. 

3. Wojewoda lub podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 2, tworzy i aktualizuje ewidencję osób 

upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w systemie. 

4. W odniesieniu do danych przetwarzanych w systemie nie stosuje się obowiązku określonego 

w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.] 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134) 

Art. 4. 

1. Przepisów ustawy nie stosuje się do umów dotyczących ustanawiania, nabywania i 

przenoszenia własności nieruchomości lub innych praw do nieruchomości oraz do umów 

dotyczących najmu pomieszczeń do celów mieszkalnych, z wyjątkiem przepisów 

rozdziału 2, które stosuje się, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do umów dotyczących usług finansowych, w 

szczególności takich jak: czynności bankowe, umowy kredytu konsumenckiego, 

czynności ubezpieczeniowe, umowy nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa 

funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego 

otwartego i nabycia lub objęcia certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego 
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zamkniętego, usługi płatnicze - z wyjątkiem umów dotyczących usług finansowych 

zawieranych na odległość, do których stosuje się przepisy rozdziałów 1 i 5. 

 

<Art. 4a. 

1. Administrator będący przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 

2212), wykonuje obowiązki, o których mowa w 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, z późn. 

zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w zakresie umów, o których mowa 

w rozdziałach 2 i 3, przez wywieszenie w widocznym miejscu w lokalu 

przedsiębiorstwa lub udostępnienie na swojej stronie internetowej stosownych 

informacji. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie ma możliwości 

zapoznania się z informacjami, o których mowa w art. 13 rozporządzenia 2016/679. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do administratora danych, który: 

1) przetwarza dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, lub 

2) udostępnia dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, innym 

administratorom, z wyjątkiem przypadku gdy: 

a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na udostępnienie swoich danych 

albo 

b) udostępnienie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na 

administratorze.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 

1544 oraz z 2019 r. poz. 60) 
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Art. 71. 

[1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest administratorem danych 

osobowych gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym 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 i 723).] 

<1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest administratorem danych 

osobowych gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym.> 

2. Dane dotyczące uczestników projektów w rozumieniu załącznika I lub II do rozporządzenia 

EFS zgromadzone w centralnym systemie teleinformatycznym mogą zostać udostępnione 

Prezesowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z realizacją zadań wynikających 

z art. 50 ust. 3a i 3c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1984) 

Art. 38. 

1. Wykaz, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 5, zawiera: 

1)   określenie organu zajmującego budynek; 

2)   powierzchnię użytkową budynku zajmowaną przez ten organ; 

3)   charakterystykę energetyczną budynku. 

2. Wykaz, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 5, nie obejmuje budynków zajmowanych przez 

Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policję, 

Straż Graniczną, Służbę Więzienną, Służbę Ochrony Państwa, organy Krajowej 

Administracji Skarbowej oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

<Art. 38a. 

1. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez ministra właściwego do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa 

w celu realizacji zadań określonych w ustawie prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 

lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
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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, z późn. zm.) przysługuje w zakresie, w jakim nie wpływa na 

ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano. 

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa informuje o ograniczeniu, o którym mowa w 

ust. 1, przy pierwszej czynności skierowanej do osoby, której dane dotyczą. 

3. W przypadku gdy okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w ust. 

1, nie wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650 oraz z 2019 r. poz. 

55 i …), minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa przechowuje dane przez okres ustalony zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym 

nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co 

najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych do zachowania ich w poufności. 

 

Art. 38b. 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 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), przez osobę, której dane są przetwarzane w związku z realizacją 

przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa zadań w zakresie: 

1) prowadzenia postępowań kontrolnych, 

2) prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, 
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3) wpisywania i aktualizacji danych osób uprawnionych do sporządzania świadectw 

charakterystyki energetycznej oraz osób uprawnionych do kontroli systemu 

ogrzewania lub systemu klimatyzacji, spełniających wymagania, o których mowa 

odpowiednio w art. 17, art. 22, art. 24, art. 27 oraz art. 34 do wykazów osób 

uprawnionych, 

4) weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli 

systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, o których mowa w art. 36 

 nie wpływa na realizację zadań w tym zakresie.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia  28 listopada 2014 r.  Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 

r. poz. 2224) 

[Art. 5. 

1. Rejestr stanu cywilnego jest prowadzony przez ministra właściwego do spraw 

informatyzacji, w systemie teleinformatycznym. 

2. Wpisu w rejestrze stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego lub 

zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego. 

3. Dostęp do rejestru stanu cywilnego mają minister właściwy do spraw informatyzacji, 

minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierownik urzędu stanu cywilnego, zastępca 

kierownika urzędu stanu cywilnego oraz w zakresie sprawowanego nadzoru - wojewoda.] 

 

<Art. 5. 

1. Rejestr stanu cywilnego jest prowadzony w systemie teleinformatycznym. 

2. Utrzymanie i rozwój rejestru stanu cywilnego, w celu realizacji zadań określonych w 

ustawie, zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji, w tym: 

1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do rejestru stanu cywilnego; 

2) zapewnia integralność danych w rejestrze stanu cywilnego; 

3) zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym rejestr stanu 

cywilnego jest prowadzony, dla podmiotów przetwarzających dane w tym 

rejestrze; 

4) przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym rejestr 

stanu cywilnego jest prowadzony; 
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5) określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych 

osobowych; 

6) określa zasady zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych; 

7) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych w rejestrze stanu 

cywilnego; 

8) zapewnia poprawność danych przetwarzanych w rejestrze stanu cywilnego. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek ministra właściwego do spraw 

informatyzacji może uczestniczyć w realizacji zadań związanych z rozwojem rejestru 

stanu cywilnego oraz zapewnieniem poprawności danych przetwarzanych w tym 

rejestrze. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia funkcjonowanie wydzielonej 

sieci umożliwiającej łączność elektroniczną pozwalającą na dostęp organom, o 

których mowa w ust. 6, do rejestru stanu cywilnego. 

5. Wpisu w rejestrze stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego lub 

zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego. 

6. W celu realizacji zadań określonych w ustawie kierownik urzędu stanu cywilnego, 

zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego, wojewoda, minister właściwy do spraw 

wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw informatyzacji posiadają dostęp do 

rejestru stanu cywilnego. 

7. Minister właściwy do spraw informatyzacji wykonuje obowiązki, o których mowa w 

art. 15 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, z późn. zm.).> 

Art. 28. 

1. Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu 

stanu cywilnego przechowuje przez okres: 

1)   100 lat - akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu 

urodzenia; 

2)   80 lat - akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego 

dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu. 
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2. Okresy, o których mowa w ust. 1, są liczone od końca roku kalendarzowego, w którym 

nastąpiło sporządzenie aktu stanu cywilnego. 

[3. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1, akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe 

rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje w ciągu 2 lat do 

właściwego archiwum państwowego. 

4. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1, a przed przekazaniem aktów stanu 

cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego do właściwego archiwum 

państwowego ich udostępnianie przez kierownika urzędu stanu cywilnego następuje na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650).] 

<3. Jeżeli osoba, której dotyczy akt urodzenia lub akt małżeństwa, żyje dłużej niż okres 

przechowywania tego aktu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, akt jest 

przechowywany do czasu sporządzenia dla tej osoby aktu zgonu lub zarejestrowania 

informacji o zgonie tej osoby. 

4. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1 i 3, akty stanu cywilnego oraz akta 

zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje 

w ciągu 2 lat do właściwego archiwum państwowego.> 

<5. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1 i 3, a przed przekazaniem akt 

zbiorowych rejestracji stanu cywilnego do właściwego archiwum państwowego, ich 

udostępnianie następuje zgodnie z art. 26 ust. 4.> 

 

[Art. 51. 

1. Dokumenty z rejestru stanu cywilnego wydaje się przez okresy przechowywania aktów, o 

których mowa w art. 28 ust. 1. 

2. Po upływie okresów przechowywania można wydać dokumenty z rejestru stanu cywilnego, 

jeżeli nie sporządzono aktu zgonu dla osoby, której dokumenty te dotyczą lub nie 

zarejestrowano informacji o zgonie tej osoby.] 

 

<Art. 51. 

Dokumenty z rejestru stanu cywilnego wydaje się przez okresy przechowywania aktów, 

o których mowa w art. 28 ust. 1 i 3, a także po upływie tych okresów, a przed 

przekazaniem aktów stanu cywilnego do właściwego archiwum państwowego.> 
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Art. 124. 

1. Akt stanu cywilnego sporządzony w księdze stanu cywilnego prowadzonej na podstawie 

przepisów dotychczasowych, przechowywanej przez kierownika urzędu stanu cywilnego, 

podlega przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego. 

2. Przeniesienie aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego polega na zamieszczeniu w 

rejestrze stanu cywilnego treści: 

1)   aktu stanu cywilnego z chwili jego sporządzenia w zakresie wymaganym w niniejszej 

ustawie; 

2)   wzmianek dodatkowych, przypisków oraz informacji zawartych w rubryce "uwagi". 

3. Przeniesienie aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego jest czynnością materialno-

techniczną, w wyniku której w akcie stanu cywilnego sporządzonym w księdze stanu 

cywilnego prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych wpisuje się wzmiankę 

dodatkową o przeniesieniu tego aktu do rejestru stanu cywilnego, wraz z oznaczeniem 

aktu i datą przeniesienia, która nie podlega przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego. 

Wzmiankę dodatkową w księdze stanu cywilnego prowadzonej na podstawie przepisów 

dotychczasowych może zamieścić upoważniony przez kierownika urzędu stanu cywilnego 

lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) pracownik. 

4. Kierownik urzędu stanu cywilnego, dokonując przeniesienia aktu stanu cywilnego do 

rejestru stanu cywilnego, może z urzędu uzupełnić jego treść w drodze czynności 

materialno-technicznej, na podstawie dotychczasowych akt zbiorowych rejestracji stanu 

cywilnego, jeżeli informacje zawarte w tych aktach zbiorowych rejestracji stanu 

cywilnego nie budzą wątpliwości, a uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego następuje w 

zakresie informacji niewymaganych w przepisach dotychczasowych, a wymaganych 

niniejszą ustawą. 

5. Akt stanu cywilnego sporządzony w księdze stanu cywilnego prowadzonej na podstawie 

przepisów dotychczasowych z chwilą przeniesienia do rejestru stanu cywilnego jest aktem 

stanu cywilnego w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy. Przeniesienie do rejestru 

stanu cywilnego nie jest ponowną rejestracją. 

6. Akt stanu cywilnego sporządzony w księdze stanu cywilnego prowadzonej na podstawie 

przepisów dotychczasowych można zamieścić w rejestrze stanu cywilnego, jako 

odwzorowanie cyfrowe, jako akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego. 

7. Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego prowadzone na podstawie przepisów 

dotychczasowych dla aktów stanu cywilnego sporządzonych w księdze stanu cywilnego, 
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prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych, mogą być zamieszczane w 

rejestrze stanu cywilnego, jako odwzorowanie cyfrowe, jako akta zbiorowe rejestracji 

stanu cywilnego prowadzone na podstawie niniejszej ustawy. W aktach zbiorowych 

rejestracji stanu cywilnego prowadzonych na podstawie niniejszej ustawy można zawrzeć 

opis dokumentów niesporządzonych w formie dokumentów elektronicznych. 

8. Dane zgromadzone w systemie komputerowym na podstawie przepisów dotychczasowych 

mogą być wykorzystane do przenoszenia do rejestru stanu cywilnego aktu stanu 

cywilnego sporządzonego w księdze stanu cywilnego prowadzonej na podstawie 

przepisów dotychczasowych. <Po przeniesieniu aktu stanu cywilnego do rejestru 

stanu cywilnego dane wykorzystane do przeniesienia aktu ulegają trwałemu 

usunięciu z systemu komputerowego. Do czasu przeniesienia aktu stanu cywilnego do 

rejestru stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego jest administratorem 

danych zgromadzonych w systemie komputerowym.> 

9. Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie postanowienia 

zaginioną lub zniszczoną księgę stanu cywilnego lub jej część prowadzoną na podstawie 

przepisów dotychczasowych zastąpiono odpisem, przeniesienia do rejestru stanu 

cywilnego można dokonać na podstawie tego odpisu. 

 

Art. 128. 

1. Kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje do właściwych archiwów państwowych 

księgi stanu cywilnego prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wraz z 

aktami zbiorowymi rejestracji stanu cywilnego oraz skorowidzami alfabetycznymi po 

upływie 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń, a po upływie 80 lat od zamknięcia księgi 

małżeństw i księgi zgonów. Jeżeli w księdze stanu cywilnego była prowadzona więcej niż 

jedna księga stanu cywilnego, termin jej przechowywania jest liczony od daty zamknięcia 

ostatniej księgi stanu cywilnego prowadzonej w danej księdze. 

<1a. Jeżeli dla osoby, dla której sporządzono akt urodzenia lub akt małżeństwa w 

księdze stanu cywilnego prowadzonej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 

nie sporządzono aktu zgonu lub nie zarejestrowano informacji o zgonie, księgę 

urodzeń i księgę małżeństw, mimo upływu okresów, o których mowa w ust. 1, 

przechowuje się do czasu sporządzenia dla osoby, której akt dotyczy, aktu zgonu lub 

zarejestrowania informacji o zgonie tej osoby. 



- 500 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1b. Weryfikacji sporządzenia dla osoby aktu zgonu lub zarejestrowania informacji o 

zgonie tej osoby dokonuje się w rejestrze stanu cywilnego lub rejestrze PESEL. W 

przypadku stwierdzenia, że dla osoby nie sporządzono aktu zgonu i nie 

zarejestrowano informacji o zgonie oraz stwierdzenia, że osoba nie ma nadanego 

numeru PESEL kierownik urzędu stanu cywilnego jest uprawniony do przekazania 

ksiąg do właściwego archiwum państwowego, po upływie okresów, o których mowa 

w ust. 1.> 

2. Księgi stanu cywilnego przechowywane w archiwum urzędu stanu cywilnego zabezpiecza 

się przed uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą oraz nieuprawnionym dostępem osób 

trzecich, a w razie potrzeby poddaje się konserwacji. Księgi stanu cywilnego mogą być 

wynoszone za zgodą wojewody, wyrażoną w drodze postanowienia, poza urząd stanu 

cywilnego lub w razie niebezpieczeństwa zagrażającego tym księgom. 

3. Księgi stanu cywilnego wynoszone poza urząd stanu cywilnego zabezpiecza się przed 

uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą oraz nieuprawnionym dostępem osób trzecich. 

 

Art. 129. 

1. Księgi małżeństw i księgi zgonów prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, dla których z dniem jej wejścia w życie upłynie okres 80 lat przechowywania, 

przekazuje się do właściwego archiwum państwowego w ciągu 10 lat. 

2. Księgi urodzeń prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dla których z 

dniem jej wejścia w życie upłynie okres 100 lat przechowywania, przekazuje się do 

właściwego archiwum państwowego w ciągu 2 lat. 

3. Księgi stanu cywilnego prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dla 

których po dniu jej wejścia w życie upłynie okres przechowywania, przekazuje się do 

właściwego archiwum państwowego w ciągu 2 lat po upływie terminu ich 

przechowywania. 

4. Wzmianki dodatkowe i przypiski przy aktach stanu cywilnego przekazanych do archiwum 

państwowego sporządza kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na 

miejsce przechowywania danej księgi stanu cywilnego, który przekazał te akty do 

archiwum. 

[5. Dokumenty z aktów stanu cywilnego przekazanych przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy do archiwum państwowego przed upływem 100 lat wydaje kierownik urzędu stanu 

cywilnego właściwy ze względu na siedzibę archiwum państwowego.] 
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Art. 130. 

1. Akty stanu cywilnego z aktami zbiorowymi rejestracji stanu cywilnego oraz skorowidzami 

alfabetycznymi przechowywane na podstawie przepisów dotychczasowych w urzędzie 

stanu cywilnego właściwym dla miasta stołecznego Warszawy przekazuje się do 

archiwum państwowego wyznaczonego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów 

Państwowych. 

2. Odpisy ksiąg stanu cywilnego wytworzone w okresie od dnia 1 stycznia 1946 r. do dnia 30 

sierpnia 1955 r. oraz od dnia 2 listopada 1956 r. do dnia 28 lutego 1987 r. przekazuje się 

do archiwów państwowych w ciągu 20 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

[3. Z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie 

wydaje się odpisów po upływie okresów, o których mowa w art. 128 ust. 1. Z ksiąg stanu 

cywilnego można wydać dokumenty, o których mowa w art. 44 ust. 1, jeżeli nie 

sporządzono aktu zgonu dla osoby, której dokumenty te dotyczą lub nie zarejestrowano 

informacji o zgonie tej osoby. 

4. Akty stanu cywilnego sporządzone w księgach stanu cywilnego prowadzonych przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, po upływie okresów, o których mowa w art. 128 ust. 1, 

nie podlegają przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego. Udostępnianie ich oraz akt 

zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub skorowidzów alfabetycznych przez kierownika 

urzędu stanu cywilnego przed przekazaniem księgi stanu cywilnego do właściwego 

archiwum państwowego odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.] 

<3. Z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, po upływie okresów, o których mowa w art. 128 ust. 1 i 1a, odpisów nie 

wydaje się. 

4. Akty stanu cywilnego sporządzone w księgach stanu cywilnego prowadzonych przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, po upływie okresów, o których mowa w art. 

128 ust. 1 i 1a, nie podlegają przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego. 

Udostępnianie ich oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub skorowidzów 

alfabetycznych przez kierownika urzędu stanu cywilnego przed przekazaniem księgi 

stanu cywilnego do właściwego archiwum państwowego odbywa się na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650 oraz z 2019 r. poz. 55 i …).> 
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5. Osobie uprawnionej do otrzymania odpisu można umożliwić nieodpłatnie wykonanie 

fotokopii aktu stanu cywilnego sporządzonego w księdze stanu cywilnego prowadzonej 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli jej wykonanie nie zagraża trwałości 

księgi i zawartych w niej aktów stanu cywilnego. Fotokopia aktu stanu cywilnego nie ma 

mocy dokumentu urzędowego. 

6. Osobie uprawnionej do otrzymania odpisu aktu zgonu można umożliwić przeglądanie 

skorowidzów alfabetycznych aktu zgonu. 

 

<Art. 130a. 

1. Dokumenty, o których mowa w art. 44 ust. 1, z aktów sporządzonych w księgach 

stanu cywilnego prowadzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i 

przekazanych do archiwum państwowego przed upływem okresów, o których mowa 

w art. 128 ust. 1 i 1a, wydaje się po przeniesieniu aktu do rejestru stanu cywilnego 

przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który akt sporządził lub przechowywał i 

przekazał do archiwum. 

2. Kierownik urzędu stanu cywilnego dokonuje przeniesienia aktu, o którym mowa w 

ust. 1, na podstawie uwierzytelnionej przez archiwum kopii aktu i wpisuje w akcie 

stanu cywilnego sporządzonym w księdze przechowywanej w archiwum 

państwowym wzmiankę dodatkową o jego przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego 

i zakazie udostępniania aktu na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 

r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez właściwe archiwum 

państwowe. Wzmianka o zakazie udostępnienia aktu jest unieważniana przez 

kierownika urzędu stanu cywilnego, który wzmiankę sporządził po przekazaniu 

przeniesionego aktu do właściwego archiwum państwowego, zgodnie z art. 131.> 

 

[Art. 131. 

Akty stanu cywilnego przeniesione do rejestru stanu cywilnego z ksiąg aktów stanu cywilnego 

prowadzonych na podstawie przepisów dotychczasowych, dla których minęły okresy 

przechowywania określone w art. 129 ust. 1, przekazuje się z rejestru stanu cywilnego do 

właściwego archiwum państwowego w ciągu 10 lat od dnia przeniesienia, zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2c ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach.] 
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<Art. 131. 

1. Akty stanu cywilnego przeniesione do rejestru stanu cywilnego z ksiąg aktów stanu 

cywilnego prowadzonych na podstawie przepisów dotychczasowych, dla których 

minęły okresy przechowywania określone w art. 128 ust. 1, przekazuje się z rejestru 

stanu cywilnego do właściwego archiwum państwowego w ciągu 10 lat od dnia 

przeniesienia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2c ustawy z 

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

2. Jeżeli osoba, której dotyczy akt urodzenia lub akt małżeństwa żyje dłużej niż okres, o 

którym mowa w ust. 1, akt jest przechowywany w rejestrze stanu cywilnego do czasu 

sporządzenia dla tej osoby aktu zgonu lub zarejestrowania informacji o zgonie tej 

osoby. 

3. Do weryfikacji sporządzenia dla osoby aktu zgonu lub zarejestrowania informacji o 

zgonie tej osoby stosuje się odpowiednio przepis art. 128 ust. 1b.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 481, 730 i 912 oraz z 2019 r. poz. 

15) 

Art. 4. 

W zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 

60). 

<Art. 4a. 

1. Organy administracji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego, pracodawcy oraz organy emerytalne i 

rentowe są obowiązane udzielać komisjom lekarskim pomocy i informacji, w tym 

udostępniać dane osobowe, w związku z orzecznictwem lekarskim oraz wydawać 

bezpłatnie, na ich żądanie, wszelkie dokumenty, w tym zaświadczenia, niezbędne do 

wydania orzeczenia lekarskiego. 

2. Komisje lekarskie są uprawnione do bezpłatnego pozyskiwania drogą elektroniczną 

informacji niezbędnych do wydania orzeczenia od organów emerytalnych lub 

rentowych oraz z rejestrów publicznych, w szczególności z: 
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1) rejestru PESEL, 

2) Systemu Informacji Medycznej i innych rejestrów, o których mowa w przepisach 

o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

3) Centralnego Wykazu Ubezpieczonych 

 w celu potwierdzenia aktualności posiadanych danych, pozyskania danych 

kontaktowych lub umożliwienia wydania orzeczenia. 

3. W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do pozyskiwania 

informacji drogą elektroniczną zgodnie z ust. 2 komisje lekarskie uzyskują te 

informacje w drodze pisemnej wymiany informacji.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, 

z późn. zm.) 

Art. 21. 

1. W zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z niniejszej ustawy wójt oraz 

minister właściwy do spraw rodziny [mogą przetwarzać] <przetwarzają> następujące 

dane członków rodziny wielodzietnej: 

1)    imiona i nazwisko; 

1a)   imiona i nazwiska rodowe rodziców dziecka; 

2)    datę urodzenia i informację o zgonie; 

3)   miejsce zamieszkania lub pobytu; 

4)   adres do korespondencji; 

5)   numer PESEL; 

6)   numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają 

numeru PESEL; 

7)   stan cywilny; 

8)   obywatelstwo; 

8a)   informacje o zawarciu, rozwiązaniu przez rozwód, unieważnieniu lub stwierdzeniu 

przez sąd nieistnienia związku małżeńskiego; 

9)   stopień pokrewieństwa z członkami rodziny; 

10)   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 
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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; 

10a)   informacje o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej, okresie uczęszczania oraz 

nazwie i adresie siedziby szkoły wyższej, do której dziecko uczęszcza; 

11)   informacje o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym 

informacje o okresie, na jaki zostało wydane orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 

12)   informację o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej; 

13)  orzeczenie sądu o odebraniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej; 

14)  dochody członków rodziny wielodzietnej - w przypadku złożenia wniosku, o którym 

mowa w art. 13 ust. 3; 

15)   numer telefonu i adres poczty elektronicznej członka rodziny wielodzietnej - o ile je 

posiada lub o ile obowiązek ich podania wynika z niniejszej ustawy. 

1a. Minister właściwy do spraw rodziny [może przetwarzać] <przetwarza> również dane, o 

których mowa w ust. 1: 

1)   pkt 5 - do celów statystycznych; 

2)   pkt 15 w zakresie adresu poczty elektronicznej - w celu przekazywania informacji 

związanych z uprawnieniami dla rodzin. 

2. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w zakresie niezbędnym do realizacji 

zadań wynikających z niniejszej ustawy są wójt oraz minister właściwy do spraw rodziny. 

3. Minister właściwy do spraw rodziny może udostępnić mechanizm weryfikacji numerów i 

statusów wydanych Kart instytucjom oraz podmiotom, które przyznały uprawnienia na 

rzecz rodzin wielodzietnych na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do udzielenia 

tych uprawnień. 

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1,[ mogą być przetwarzane] <są przetwarzane> 

przez okres 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z Karty, z wyjątkiem informacji 

dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, które przetwarza się przez okres 1 

roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna. 

5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, wraz z wnioskiem o przyznanie Karty i 

dokumentami potwierdzającymi prawo do przyznania Karty, usuwa się niezwłocznie po 

upływie okresów przetwarzania, o których mowa w ust. 4. 
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<6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym 

nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co 

najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym obowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych do zachowania ich w poufności. 

7. Osoby przetwarzające dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do 

zachowania ich w poufności.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 514, 

650, 2245 i 2340) 

Art. 114. 

Przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) dotyczące 

kontroli nie mają zastosowania do przeprowadzania kontroli połowów i inspekcji 

przeprowadzanych na podstawie przepisów niniejszego działu. 

 

<Art. 114a. 

1. W przypadku niecierpiącym zwłoki Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego, 

realizując zadania, o których mowa w art. 107 ust. 1 pkt 1, wykonuje obowiązek, o 

którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 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, z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 2016/679”, poprzez udostępnienie informacji, o których mowa w 

art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, w Biuletynie Informacji Publicznej na 

swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie urzędu 

w widocznym miejscu. 



- 507 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

wstrzymuje ani nie ogranicza wykonywania przez Głównego Inspektora 

Rybołówstwa Morskiego zadań, o których mowa w art. 107 ust. 1 pkt 1.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2389 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 42 i 60) 

 

Art. 159. 

[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: 

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. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 

osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690) 

 

Art. 5. 

1. Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 

politycznych potwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, Szef Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych po stwierdzeniu przez Prezesa Instytutu Pamięci 

Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, iż osoba 

ubiegająca się o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej z powodów politycznych spełnia warunki, o których mowa w art. 4. 

2. Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 

politycznych potwierdza się na wniosek działacza opozycji antykomunistycznej, osoby 

represjonowanej z powodów politycznych, wdowy lub wdowca po działaczu opozycji 
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antykomunistycznej lub osobie represjonowanej z powodów politycznych lub innego 

członka rodziny zmarłego działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej z powodów politycznych. 

<2a. Wniosek składany przez działacza opozycji antykomunistycznej lub osobę 

represjonowaną z powodów politycznych zawiera imię lub imiona oraz nazwisko 

wnioskodawcy, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, numer PESEL, adres 

miejsca zamieszkania lub adres korespondencyjny, numer telefonu lub adres poczty 

elektronicznej. 

2b. Wniosek składany przez członka rodziny zmarłego działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, oprócz 

danych, o których mowa w ust. 2a, zawiera datę zgonu działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, imię lub 

imiona wnioskodawcy, nazwisko rodowe, datę i miejsce jego urodzenia, imiona 

rodziców, numer PESEL, o ile był nadany, oraz stopień pokrewieństwa lub 

powinowactwa łączący wnioskodawcę z działaczem opozycji antykomunistycznej lub 

osobą represjonowaną z powodów politycznych.> 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się: 

1)   dowody potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 2 lub art. 3, oraz 

2)   decyzję administracyjną Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie spełniania warunków, o których 

mowa w art. 4, albo dokument potwierdzający nadanie Krzyża Wolności i 

Solidarności. 

3a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, złożonego przez działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osobę represjonowaną z powodów politycznych, dołącza się 

również aktualną fotografię wnioskodawcy. 

4. Okresy represji z powodów politycznych, o których mowa w art. 3 pkt 1, 2 i 3 lit. c i f, 

zalicza się do okresów działalności na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i 

suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce, o których mowa 

w art. 2 ust. 1. 

5. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych może zwrócić się do 

Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu o przekazanie informacji o treści zgromadzonych przez Instytut dokumentów 
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dotyczących warunków, o których mowa w art. 2 i art. 3, oraz o przekazanie 

uwierzytelnionych kopii tych dokumentów. 

6. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych może zwrócić się do 

właściwej wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji 

antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych o 

zaopiniowanie wniosku o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej 

lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. 

7. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu obowiązany jest wydać decyzję, o której mowa w ust. 3 pkt 2, nie później niż 

w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. 

8. W przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 

oraz z 2018 r. poz. 149) przepisu art. 146 § 1 tej ustawy nie stosuje się. 

 

Art. 8. 

<1.> Świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną przyznaje, w drodze decyzji administracyjnej, 

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na wniosek osoby 

uprawnionej. 

<2. Wniosek o świadczenie pieniężne zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, datę 

urodzenia, numer PESEL, adres miejsca zamieszkania lub adres korespondencyjny, 

numer telefonu lub adres poczty elektronicznej oraz nazwę banku i numer rachunku 

bankowego, na który ma być przekazane świadczenie pieniężne, jeżeli wnioskodawca 

wybiera taką formę wypłaty. 

3. Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej zawiera dane, o których mowa w ust. 2, a 

także imiona, nazwiska, stopień pokrewieństwa oraz dochód netto osób, z którymi 

wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. 

4. Do wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej należy dołączyć kopie dokumentów, 

które będą stanowić podstawę ustalenia stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i 

materialnej osoby występującej o przyznanie pomocy pieniężnej lub osób 

prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą, w szczególności: 

1) orzeczenie o inwalidztwie, o niezdolności do pracy lub o stopniu 

niepełnosprawności; 
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2) dokument potwierdzający wysokość dochodu netto, w szczególności aktualną 

decyzję o waloryzacji renty lub emerytury, zaświadczenie pracodawcy o 

wysokości wynagrodzenia za pracę; 

3) nakaz płatniczy podatku rolnego oraz zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości 

gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych; 

4) zaświadczenie o kontynuowaniu przez dziecko wnioskodawcy nauki w 

gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole 

wyższej; 

5) decyzję o uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie 

statusu bezrobotnego, przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub 

wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium 

i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z 

zawartych umów albo oświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych 

lub poszukujących pracy.> 

Art. 10. 

[1. Pomoc pieniężna może być przyznana osobom uprawnionym znajdującym się w trudnej 

sytuacji materialnej lub w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych.] 

<1. Pomoc pieniężna może być przyznana osobom uprawnionym znajdującym się w 

trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej lub w związku z zaistnieniem zdarzeń 

losowych.> 

2. Pomoc pieniężna może być przyznana w szczególności na pokrycie kosztów: 

1)   zakupu wózka inwalidzkiego; 

2)   zakupu sprzętu rehabilitacyjnego; 

3)   zakupu przedmiotów ortopedycznych; 

4)   zakupu ułatwiających pracę i życie środków pomocniczych, innych niż określone w 

pkt 1-3; 

5)   dostosowania pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa; 

6)   opłacania pomocy pielęgnacyjnej. 

3. Pomoc pieniężna może być przyznana, jeżeli: 

1)    dochód samotnie gospodarującej osoby uprawnionej nie przekracza kwoty 

odpowiadającej 220% najniższej emerytury, ogłaszanej przez Prezesa Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 
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z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138 i 357), zwanej dalej 

"najniższą emeryturą"; 

2)   dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadającej 

150% najniższej emerytury. 

4. Pomoc pieniężna może być przyznana na zakup sprzętu rehabilitacyjnego ułatwiającego 

życie osobie całkowicie niezdolnej do pracy i do samodzielnej egzystencji - w przypadku 

gdy dochód samotnie gospodarującej osoby uprawnionej lub dochód na osobę w rodzinie 

osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadającej 300% najniższej emerytury. 

5. Pomoc pieniężna jest przyznawana w formie: 

1)   pomocy jednorazowej: 

[a)  w przypadku trudnej sytuacji materialnej lub zaistnienia zdarzeń losowych - do 

wysokości 150% najniższej emerytury,] 

<a) w przypadku trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej lub zaistnienia zdarzeń 

losowych – do wysokości 150% najniższej emerytury,> 

b)  na częściowe pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 2 - do wysokości 300% 

najniższej emerytury; 

2)   pomocy okresowej - do wysokości 100% najniższej emerytury miesięcznie, w 

szczególności na: 

a)  zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku długotrwałej 

choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, zakupu leków, środków 

opatrunkowych oraz dojazdów do zakładów leczniczych na zabiegi medyczne i 

rehabilitacyjne, 

b)  usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek i stan zdrowia. 

6. Pomoc pieniężną w formie pomocy jednorazowej przyznaje się nie częściej niż raz na 12 

miesięcy. 

6a. Pomoc pieniężną w formie pomocy okresowej przyznaje się na okres do 6 miesięcy. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych może przyznać pomoc pieniężną na innych warunkach niż określone 

w ust. 3-6a. 
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U S T A W A   z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538) 

 

Art. 7. 

<1.> Systemem administruje Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami 

gazów cieplarnianych i innych substancji, zwany dalej "Krajowym ośrodkiem". 

<2. Dane osobowe przetwarzane w związku z administrowaniem systemem podlegają 

zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi 

lub przekazywaniu polegającym co najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych do zachowania ich w poufności.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 865) 

 

Art. 37. 

1. W celu identyfikacji dawców i biorczyń komórek rozrodczych przekazanych w celu 

dawstwa innego niż partnerskie oraz dawców i biorczyń zarodków oraz w celu 

monitorowania procesu medycznie wspomaganej prokreacji tworzy się rejestr dawców 

komórek rozrodczych i zarodków, zwany dalej "rejestrem". 

2. W rejestrze zamieszcza się następujące dane: 

1)   niepowtarzalne oznakowanie identyfikujące dawcę komórek rozrodczych lub dawców 

zarodka; 

2)   rok i miejsce urodzenia dawcy komórek rozrodczych lub dawców zarodka; 

3)   informacje na temat stanu zdrowia dawcy komórek rozrodczych lub dawców zarodka: 

wyniki badań lekarskich i laboratoryjnych, którym poddany był kandydat na dawcę 

przed pobraniem komórek rozrodczych lub kandydaci na dawców zarodka przed 

utworzeniem zarodka; 

4)   dane fenotypowe dawcy komórek rozrodczych lub dawców zarodka; 
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5)   datę pierwszej rejestracji dawcy komórek rozrodczych lub dawców zarodka; 

6)   wykaz, niepowtarzalne oznakowanie identyfikujące i charakterystykę komórek 

rozrodczych lub zarodków pobranych, przetworzonych, przetestowanych, 

przechowywanych i zastosowanych w procedurze medycznie wspomaganej 

prokreacji; 

7)   nazwę (firmę) i adres podmiotu leczniczego, w którym komórki rozrodcze lub zarodki 

zostały pobrane, przetworzone lub przetestowane, oraz datę wykonania tych 

czynności; 

8)   nazwę (firmę) i adres banku komórek rozrodczych i zarodków, w którym komórki 

rozrodcze lub zarodki są przechowywane, oraz datę rozpoczęcia i zakończenia 

przechowywania; 

9)   nazwę (firmę) i adres ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji, który zastosował 

komórki rozrodcze lub zarodki w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji; 

10)  numer PESEL biorczyni komórek rozrodczych lub zarodków, a w przypadku osoby, 

która nie ma nadanego numeru PESEL - imię, nazwisko, serię i numer dowodu 

osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

11)  datę i rodzaj zastosowanej u biorczyni komórek rozrodczych lub zarodków procedury 

medycznie wspomaganej prokreacji; 

12)  informacje dotyczące przebiegu i wyników zastosowanej u biorczyni komórek 

rozrodczych lub zarodków procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym 

informację o liczbie utworzonych lub przeniesionych zarodków; 

13)  przekazane przez biorczynię ośrodkowi medycznie wspomaganej prokreacji 

informacje o przebiegu ciąży, dacie urodzin, płci i stanie zdrowia w chwili urodzenia 

dziecka urodzonego w wyniku procedury medycznie wspomaganej prokreacji; 

14)  informację o wycofaniu zgody dawcy na zastosowanie pobranych od niego komórek 

rozrodczych albo zgody dawców zarodka na przekazanie zarodka. 

3. Dane, o których mowa w ust. 2, ośrodek medycznie wspomaganej prokreacji, w którym 

dokonano pobrania lub zastosowania komórek rozrodczych w celu dawstwa innego niż 

partnerskie albo zastosowania zarodków w celu dawstwa zarodka, oraz bank komórek 

rozrodczych i zarodków, w którym komórki rozrodcze i zarodki są przechowywane, 

przekazują do rejestru niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. 
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4. Kierownik ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji oraz kierownik banku komórek 

rozrodczych i zarodków wyznacza osobę odpowiedzialną za przekazywanie danych, o 

których mowa w ust. 2, i informacji, o których mowa w art. 36 ust. 3, do rejestru. 

5. Dane, o których mowa w ust. 2, podlegają anonimizacji w sposób pozwalający na 

techniczne pozyskiwanie danych udostępnianych przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia osobom, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia udostępnia dane, o których mowa w ust. 2, ośrodkom 

medycznie wspomaganej prokreacji, na ich wniosek, w zakresie koniecznym dla doboru 

dawców pod względem medycznym i fenotypowym w ramach prowadzenia procedury 

medycznie wspomaganej prokreacji. 

7. Administratorem danych gromadzonych w rejestrze jest minister właściwy do spraw 

zdrowia. 

[8. Dane przetwarzane w rejestrze podlegają ochronie na poziomie wysokim, o którym mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), i są chronione przed dostępem do 

nich osób nieuprawnionych.] 

9. Rejestr prowadzony jest w systemie teleinformatycznym. Podmiotem odpowiedzialnym za 

funkcjonowanie systemu teleinformatycznego rejestru jest jednostka podległa ministrowi 

właściwemu do spraw zdrowia właściwa w zakresie systemów informacyjnych w 

ochronie zdrowia. 

10. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

prowadzenia rejestru, przekazywania danych do rejestru oraz udostępniania danych z 

rejestru, uwzględniając konieczność ochrony danych w nim zgromadzonych przed 

dostępem osób nieuprawnionych. 

Art. 47. 

1. Ośrodek medycznie wspomaganej prokreacji oraz bank komórek rozrodczych i zarodków 

są obowiązane przechowywać dokumentację dotyczącą wykonywanych czynności, w tym 

rodzajów i ilości komórek rozrodczych i zarodków, pobranych, przetestowanych, 

zakonserwowanych, przetworzonych, przechowywanych i dystrybuowanych lub w inny 

sposób wykorzystanych, a także dotyczącą ich pochodzenia oraz miejsca docelowego 

niezbędną do monitorowania komórek rozrodczych i zarodków na wszystkich etapach 

przez 90 lat od dnia jej utworzenia w celu zastosowania u ludzi w procedurze medycznie 
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wspomaganej prokreacji, w sposób umożliwiający identyfikację dawców i biorczyni 

komórek rozrodczych i zarodków. 

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, może być gromadzona, przechowywana i 

udostępniana w postaci elektronicznej. 

[3. Dane osobowe przetwarzane przez ośrodek medycznie wspomaganej prokreacji oraz bank 

komórek rozrodczych i zarodków podlegają ochronie na poziomie wysokim, o którym 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych, i są chronione przed dostępem do nich osób 

nieuprawnionych.] 

4. W przypadku przekazywania komórek rozrodczych lub zarodków pomiędzy bankami 

komórek rozrodczych i zarodków dokumentacja dotycząca przechowywania komórek 

rozrodczych lub zarodków jest przekazywana wraz z komórkami rozrodczymi lub 

zarodkami. 

5. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, oraz wszelkie informacje dotyczące dawców i 

biorczyń komórek rozrodczych i zarodków, postępowania z komórkami rozrodczymi i 

zarodkami są objęte tajemnicą i ich udostępnianie jest możliwe wyłącznie w zakresie 

wynikającym z ustawy oraz organom wymiaru sprawiedliwości w związku z 

prowadzonym przez nie postępowaniem. 

6. Ośrodek medycznie wspomaganej prokreacji oraz bank komórek rozrodczych i zarodków 

są obowiązane stosować środki bezpieczeństwa i ochrony danych przed 

nieupoważnionymi uzupełnieniami, usuwaniem informacji lub zmianami w dokumentacji, 

o której mowa w ust. 1. 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja, o której mowa w ust. 1, mając na 

uwadze konieczność przyjęcia przejrzystego i zapewniającego możliwość monitorowania 

sposobu dokumentowania procesów dla zachowania bezpieczeństwa dawców i biorczyń 

oraz dzieci, które mogą urodzić się w wyniku zastosowania komórek rozrodczych i 

zarodków w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji. 
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U S T A W A   z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1267) 

Art. 25. 

1. W ramach realizacji programu operacyjnego: 

1)   Agencja ustanawia system elektronicznej rejestracji i przechowywania danych, o 

którym mowa w art. 125 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013; 

2)   instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 6 ust. 1, gromadzą i opracowują dane 

niezbędne do właściwego monitorowania i ewaluacji programu operacyjnego, o 

których mowa w art. 97 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, oraz wprowadzają te 

dane do systemu, o którym mowa w pkt 1; 

3)   instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 6 ust. 1, sporządzają sprawozdania w 

odniesieniu do priorytetów, o których mowa w art. 3 ust. 1, i pomocy technicznej oraz 

w odniesieniu do programu operacyjnego; 

4)   lokalne grupy działania oraz beneficjenci sporządzają sprawozdania z realizowanej 

operacji. 

<1a. Agencja jest administratorem danych zgromadzonych w systemie elektronicznej 

rejestracji i przechowywania danych, o którym mowa w art. 125 ust. 2 lit. d 

rozporządzenia nr 1303/2013.> 

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 4, zawierają informacje o realizacji operacji, w 

tym: 

1)   tytuł operacji; 

2)   imię i nazwisko albo nazwę, siedzibę i adres beneficjenta; 

3)   zakres realizacji operacji; 

4)   wskazanie okresu, którego dotyczy sprawozdanie. 

3. Wzory sprawozdań, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4: 

1)   przygotowuje instytucja zarządzająca; 

2)   są umieszczane na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw rybołówstwa oraz na stronach internetowych administrowanych przez instytucje 

pośredniczące, o których mowa w art. 6 ust. 1. 

4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, zakres i rodzaj 

sprawozdań oraz tryb i terminy ich przekazywania, mając na względzie zapewnienie 

prawidłowości, skuteczności i efektywności zarządzania programem operacyjnym oraz 
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realizacji zadań w zakresie monitorowania i ewaluacji programu z wykorzystaniem 

systemu, o którym mowa w art. 125 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 999, 1000, 1669, 2215 i 2243) 

 

Art. 3. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   biuro narodowe - biuro narodowe w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i 

Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 

2)   bliskie powiązania - sytuację, w której: 

a)  dwa lub więcej podmiotów jest ze sobą powiązanych przez kontrolę lub przez 

udział kapitałowy lub 

b)  dwa lub więcej podmiotów jest trwale powiązanych przez kontrolę z tą samą 

osobą; 

3)   cedent - zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, który w związku z wykonywaną 

działalnością ubezpieczeniową lub reasekuracyjną ceduje ryzyko na zakład 

reasekuracji lub zakład ubezpieczeń wykonujący działalność reasekuracyjną; 

4)   dominujący podmiot nieregulowany - dominujący podmiot nieregulowany w 

rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad 

instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami 

inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1252 oraz z 2018 r. poz. 2243); 

5)   dominujący podmiot ubezpieczeniowy - jednostkę dominującą niebędącą 

dominującym podmiotem nieregulowanym: 

a)  która posiada udziały kapitałowe w jednostkach zależnych oraz 

b)  której jednostkami zależnymi są wyłącznie lub w większości zakłady ubezpieczeń 

lub zakłady reasekuracji, a przynajmniej jednym z tych zakładów jest krajowy 

zakład ubezpieczeń lub krajowy zakład reasekuracji lub zagraniczny zakład 

ubezpieczeń, który uzyskał zezwolenie w jednym z państw członkowskich Unii 
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Europejskiej, lub zagraniczny zakład reasekuracji, który uzyskał zezwolenie w 

jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej; 

6)   duże ryzyka - ryzyka, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy: 

a)  w grupach 4-7, 11 i 12, 

b)  w grupach 14 i 15 - w przypadku gdy ubezpieczający wykonuje działalność 

gospodarczą lub wolny zawód, a ryzyko wiąże się z tą działalnością, 

c)  w grupach 3, 8, 9, 10, 13 i 16 - w przypadku gdy ubezpieczający przekracza co 

najmniej dwa z następujących progów w roku obrotowym: 

–  sumę aktywów bilansu w wysokości równowartości w złotych 6,2 mln euro, 

–  łączne przychody netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych w 

wysokości równowartości w złotych 12,8 mln euro, 

–  średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w liczbie 250 osób; 

7)   efekty dywersyfikacji - ograniczenie ekspozycji na ryzyko zakładów ubezpieczeń i 

zakładów reasekuracji oraz grup związane z dywersyfikacją ich działalności, 

wynikające z faktu, że strata z tytułu realizacji jednego rodzaju ryzyka może zostać 

skompensowana brakiem realizacji lub niepełną realizacją innego rodzaju ryzyka, w 

przypadku gdy ryzyka te nie są w pełni skorelowane; 

8)   EIOPA - Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 

Emerytalnych, ustanowiony na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia 

Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i 

Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i 

uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2001, s. 48, z 

późn. zm.); 

9)   firma inwestycyjna - firmę inwestycyjną w rozumieniu art. 3 pkt 3 lit. a-f ustawy z 

dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, 

zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi 

wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego; 

10)  funkcja należąca do systemu zarządzania - zdolność zakładu ubezpieczeń lub zakładu 

reasekuracji do wykonywania poszczególnych zadań w ramach systemu zarządzania; 

11)   główny oddział - oddział w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach 

uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649 i 1293) 
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zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem 

członkowskim Unii Europejskiej lub zakładu reasekuracji mającego siedzibę w 

państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej; 

12)  grupa - grupę podmiotów: 

a)  w skład której wchodzi podmiot posiadający udziały kapitałowe w innych 

podmiotach, jednostki zależne tego podmiotu, oraz podmioty, w których ten 

podmiot lub jego jednostki zależne posiadają udziały kapitałowe, a także grupę 

podmiotów powiązanych ze sobą umową, o której mowa w art. 7 § 1 ustawy z dnia 

15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z 

późn. zm.), 

b)  opartą na ustanowieniu, w drodze umowy lub w inny sposób, silnych i trwałych 

powiązań finansowych do celów nadzoru nad grupą, w skład której mogą 

wchodzić towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji 

wzajemnej lub inne zakłady ubezpieczeń oparte na zasadzie wzajemności, 

spełniającą poniższe warunki: 

–  jeden z podmiotów wchodzących w skład grupy, uznawany za jednostkę 

dominującą, jest uprawniony do kierowania polityką finansową i operacyjną 

innych podmiotów wchodzących w skład grupy, uznawanych za jednostki zależne, 

–  ustanowienie i rozwiązanie powiązań finansowych do celów nadzoru nad grupą 

podlega zatwierdzeniu przez organ sprawujący nadzór nad grupą; 

13)  instytucja kredytowa - instytucję kredytową w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, 

zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi 

wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego; 

14)  jednostka dominująca - podmiot, który sprawuje nad innym podmiotem kontrolę w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-d ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.), lub podmiot który w ocenie 

organu nadzoru w inny sposób sprawuje kontrolę nad innym podmiotem; 

15)  jednostka zależna - podmiot kontrolowany przez jednostkę dominującą; 

16)  koasekuracja - umowę ubezpieczenia, na podstawie której co najmniej dwa zakłady 

ubezpieczeń, działając w porozumieniu, zobowiązują się do spełnienia określonego 

świadczenia w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego przewidzianego w umowie; 
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16a)   koasekurator wiodący - zakład ubezpieczeń wybrany spośród uczestników umowy 

koasekuracyjnej do realizacji czynności określonych w tej umowie w imieniu 

własnym i pozostałych zakładów ubezpieczeń współubezpieczających; 

17)  kolegium organów nadzoru - stałą, elastyczną strukturę współpracy, koordynacji i 

ułatwiania wydawania rozstrzygnięć dotyczących nadzoru nad grupą; 

18)   krajowy zakład ubezpieczeń - przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) z 

siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uzyskał zezwolenie na 

wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

19)   krajowy zakład reasekuracji - przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, który uzyskał zezwolenie na wykonywanie działalności reasekuracyjnej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

20)  miara ryzyka - funkcję matematyczną, która przyporządkowuje kwotę pieniężną 

danej prognozie rozkładu prawdopodobieństwa i rośnie monotonicznie wraz z 

poziomem ekspozycji na ryzyko stanowiącym podstawę danej prognozy rozkładu 

prawdopodobieństwa; 

21)  mieszany dominujący podmiot ubezpieczeniowy - inną niż Skarb Państwa jednostkę 

dominującą, której przynajmniej jedną z jednostek zależnych jest zakład ubezpieczeń 

lub zakład reasekuracji, niebędącą: 

a)  zakładem ubezpieczeń, 

b)  zakładem reasekuracji, 

c)  dominującym podmiotem ubezpieczeniowym, 

d)  dominującym podmiotem nieregulowanym; 

22)  oddział - każdą formę stałej obecności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej 

lub zakładu reasekuracji mającego siedzibę w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, w tym oddział, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach 

uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

23)  organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego; 
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24)  organ nadzorczy - organ nadzoru lub organ właściwy w innym niż Rzeczpospolita 

Polska państwie do sprawowania nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową lub 

reasekuracyjną; 

25)  organ sprawujący nadzór nad grupą - organ odpowiedzialny za nadzór nad grupą, 

wyznaczony zgodnie z art. 404; 

26)  osoby pełniące kluczowe funkcje: 

a)  członków zarządu i członków rady nadzorczej zakładu ubezpieczeń albo zakładu 

reasekuracji oraz osoby nadzorujące w takim zakładzie inne kluczowe funkcje, w 

szczególności funkcję zarządzania ryzykiem, funkcję zgodności z przepisami, 

funkcję audytu wewnętrznego i funkcję aktuarialną, 

b)  członków rady administrującej spółki europejskiej, w której przyjęto system 

monistyczny, oraz osoby nadzorujące w takiej spółce inne kluczowe funkcje, w 

szczególności funkcję zarządzania ryzykiem, funkcję zgodności z przepisami, 

funkcję audytu wewnętrznego i funkcję aktuarialną; 

27)  outsourcing - umowę między zakładem ubezpieczeń albo zakładem reasekuracji a 

dostawcą usług, na podstawie której dostawca usług wykonuje proces, usługę lub 

działanie, które w innym przypadku zostałyby wykonane przez zakład ubezpieczeń 

lub zakład reasekuracji, a także umowę, na podstawie której dostawca usług powierza 

wykonanie takiego procesu, usługi lub działania innym podmiotom, za pośrednictwem 

których wykonuje on dany proces, usługę lub działanie; 

28)  państwo członkowskie Unii Europejskiej umiejscowienia ryzyka - państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, w którym: 

a)  znajduje się nieruchomość wraz z częściami składowymi i przynależnościami oraz 

znajdującym się w niej mieniem, o ile mienie to jest objęte tą samą umową 

ubezpieczenia co nieruchomość, 

b)  pojazd jest zarejestrowany, w przypadku gdy umowa ubezpieczenia dotyczy 

pojazdu podlegającego rejestracji, z zastrzeżeniem lit. c, 

c)  pojazd mechaniczny ma być zarejestrowany, w przypadku gdy pojazd mechaniczny 

został nabyty w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż to, w którym 

ma być zarejestrowany, ale nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia objęcia 

pojazdu mechanicznego w posiadanie przez jego nabywcę, 
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d)  została zawarta umowa ubezpieczenia, na okres nie dłuższy niż 4 miesiące, 

dotycząca ubezpieczenia związanego z podróżą, niezależnie od grupy określonej w 

załączniku do ustawy, 

e)  ubezpieczający będący osobą fizyczną ma stałe miejsce zamieszkania albo 

ubezpieczający będący osobą prawną ma siedzibę jednostki organizacyjnej objętej 

umową ubezpieczenia - w przypadkach innych niż określone w lit. a-d; 

29)  pełniący obowiązki organu sprawującego nadzór nad grupą - organ nadzorczy, który 

w przypadku, o którym mowa w art. 374 ust. 1 pkt 3, byłby organem sprawującym 

nadzór nad grupą zgodnie z art. 404 ust. 2 - do czasu wydania rozstrzygnięcia w 

sprawie weryfikacji, czy zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, którego 

jednostka dominująca ma siedzibę na terytorium państwa niebędącego państwem 

członkowskim Unii Europejskiej, podlega nadzorowi wykonywanemu przez organ 

nadzorczy państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej 

równoważnemu z nadzorem sprawowanym na podstawie rozdziału 15 nad zakładami 

ubezpieczeń lub zakładami reasekuracji, o których mowa w art. 374 ust. 1 pkt 1 i 2; 

29a)   podmiot finansowy: 

a)  instytucję kredytową, 

b)  instytucję finansową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354), 

c)  przedsiębiorstwo pomocniczych usług bankowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 12 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, 

d)  zakład ubezpieczeń, 

e)  zakład reasekuracji, 

f)  dominujący podmiot ubezpieczeniowy, 

g)  firmę inwestycyjną, 

h)  dominujący podmiot nieregulowany; 

30)  podmiot posiadający udziały kapitałowe w innym podmiocie - podmiot, który jest 

jednostką dominującą albo podmiot niebędący jednostką dominującą, posiadający 

udział kapitałowy w innym podmiocie; 

31)  podmiot powiązany - podmiot, który jest jednostką zależną albo podmiot niebędący 

jednostką zależną, w którym inny podmiot posiada udział kapitałowy; 

32)  podmiot regulowany - podmiot regulowany w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 

2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami 
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ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład 

konglomeratu finansowego; 

33)  powiązanie przez kontrolę - związek między jednostką dominującą a jednostką 

zależną lub podobny związek między jakimkolwiek podmiotem a zakładem 

ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji; 

<33a) profilowanie – profilowanie osób fizycznych w rozumieniu art. 4 pkt 4 

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, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 

2016/679”;> 

34)  prognoza rozkładu prawdopodobieństwa - funkcję matematyczną, która zbiorowi 

możliwych przyszłych zdarzeń wzajemnie wykluczających się przyporządkowuje 

prawdopodobieństwo ich wystąpienia; 

35)  przyjmujące państwo członkowskie Unii Europejskiej - państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, w którym zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji ma oddział lub 

świadczy usługi, inne niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym ten 

zakład ma siedzibę, przy czym państwem członkowskim Unii Europejskiej, w którym 

zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji świadczy usługi, jest państwo 

członkowskie Unii Europejskiej umiejscowienia ryzyka, jeżeli ryzyko pokrywa zakład 

ubezpieczeń lub oddział położony w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej; 

36)  reprezentant do spraw roszczeń - pełnomocnika zakładu ubezpieczeń wykonującego 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej działalność w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

posiadaczy pojazdów mechanicznych, z wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej 

przewoźnika, umocowanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż 

państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, zgodnie z 

prawem państwa, w którym jest ustanowiony, do reprezentowania zakładu 

ubezpieczeń oraz rozpatrywania i zaspokajania roszczeń w imieniu i na rachunek 

reprezentowanego zakładu ubezpieczeń; 

37)  rodzaje reasekuracji: 
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a)  reasekurację ubezpieczeń na życie, o których mowa w dziale I załącznika do 

ustawy, 

b)  reasekurację pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych, 

o których mowa w dziale II załącznika do ustawy; 

38)  ryzyko koncentracji - ekspozycje na ryzyko, w przypadku których wysokość 

potencjalnej straty może zagrażać wypłacalności lub sytuacji finansowej zakładu 

ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji; 

39)  ryzyko kredytowe - możliwość poniesienia straty lub niekorzystnej zmiany sytuacji 

finansowej wynikającą z wahań zdolności kredytowej emitentów papierów 

wartościowych, kontrahentów i dłużników, na które narażone są zakłady ubezpieczeń i 

zakłady reasekuracji, w postaci ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta, 

ryzyka spreadu lub ryzyka koncentracji aktywów; 

40)  ryzyko operacyjne - możliwość poniesienia straty wynikającą z niewłaściwych lub 

błędnych procesów wewnętrznych, z działań personelu lub systemów lub ze zdarzeń 

zewnętrznych; 

41)  ryzyko płynności - możliwość niezrealizowania przez zakład ubezpieczeń lub zakład 

reasekuracji lokat i innych aktywów w celu uregulowania swoich zobowiązań 

finansowych w momencie, gdy stają się one wymagalne; 

42)  ryzyko rynkowe - możliwość poniesienia straty lub niekorzystnej zmiany sytuacji 

finansowej wynikającą bezpośrednio lub pośrednio z wahań poziomu i wahań 

zmienności rynkowych cen aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych; 

43)  ryzyko aktuarialne - możliwość poniesienia straty lub niekorzystnej zmiany wartości 

zobowiązań, jakie mogą wyniknąć z zawartych umów ubezpieczenia i umów 

gwarancji ubezpieczeniowych, w związku z niewłaściwymi założeniami dotyczącymi 

wyceny składek i tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych; 

44)  spółka celowa - podmiot niebędący zakładem ubezpieczeń ani zakładem reasekuracji, 

który przejmuje ryzyka od zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji oraz w pełni 

finansuje ekspozycję z tytułu takich ryzyk z wpływów z emisji dłużnych papierów 

wartościowych lub innego mechanizmu finansowania, w którym prawa spłaty 

dostawców finansowania dłużnego lub innego mechanizmu finansowania są 

podporządkowane zobowiązaniom reasekuracyjnym tego podmiotu; 

45)  spółka publiczna - spółkę publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
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zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

512 i 685); 

46)  system zarządzania - system obejmujący funkcję zarządzania ryzykiem, funkcję 

zgodności z przepisami, funkcję audytu wewnętrznego i funkcję aktuarialną, który 

zapewnia prawidłowe i ostrożne zarządzanie zakładem ubezpieczeń lub zakładem 

reasekuracji; 

47)  techniki przenoszenia ryzyka - techniki, które umożliwiają zakładom ubezpieczeń lub 

zakładom reasekuracji przeniesienie na inny podmiot części lub wszystkich 

ponoszonych ryzyk; 

48)  transakcja wewnątrz grupy - transakcję przeprowadzoną przez zakład ubezpieczeń 

lub zakład reasekuracji, której stronami są bezpośrednio lub pośrednio inne podmioty 

wchodzące w skład tej samej grupy lub osoba fizyczna lub prawna mająca bliskie 

powiązania z podmiotami wchodzącymi w skład grupy, której celem jest realizacja 

zobowiązania, bez względu na to, czy transakcja ma charakter umowny, oraz bez 

względu na to, czy transakcja ma charakter odpłatny; 

49)  trwały nośnik - trwały nośnik w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 i 2361 oraz z 2018 r. poz. 650); 

50)  ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy - w ubezpieczeniu, o którym mowa w dziale I 

w grupie 3 załącznika do ustawy, wydzielony fundusz aktywów stanowiący rezerwę 

tworzoną ze składek ubezpieczeniowych, inwestowany w sposób określony w umowie 

ubezpieczenia; 

51)  udział kapitałowy - posiadanie, bezpośrednio lub w wyniku powiązania przez 

kontrolę, co najmniej 20% praw głosu lub kapitału zakładowego innego podmiotu; 

52)  uprawniony z umowy ubezpieczenia - uprawnionego do żądania spełnienia przez 

zakład ubezpieczeń świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia; za uprawnionego z 

umowy ubezpieczenia uważa się również poszkodowanego w przypadku ubezpieczeń 

odpowiedzialności cywilnej; 

53)  Urząd - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego; 

53a)   wewnętrzny zakład ubezpieczeń - zakład ubezpieczeń, którego akcjonariuszem lub 

udziałowcem jest: 

a)  podmiot finansowy niebędący zakładem ubezpieczeń albo zakładem reasekuracji 

albo niewchodzący w skład grupy, w skład której wchodzą zakłady ubezpieczeń 

lub zakłady reasekuracji, albo 
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b)  podmiot niebędący podmiotem finansowym 

- którego celem jest ubezpieczanie wyłącznie ryzyk podmiotu lub podmiotów 

będących jego akcjonariuszami lub udziałowcami lub podmiotów grupy, w skład 

której wchodzi; 

53b)   wewnętrzny zakład reasekuracji - zakład reasekuracji, którego akcjonariuszem lub 

udziałowcem jest: 

a)  podmiot finansowy niebędący zakładem ubezpieczeń albo zakładem reasekuracji 

albo niewchodzący w skład grupy, w skład której wchodzą zakłady ubezpieczeń 

lub zakłady reasekuracji, albo 

b)  podmiot niebędący podmiotem finansowym 

- którego celem jest przyjmowanie do reasekuracji wyłącznie ryzyka podmiotu lub 

podmiotów będących jego akcjonariuszami lub udziałowcami lub podmiotów 

grupy, w skład której wchodzi; 

54)  zagraniczny ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny - podmiot, którego siedziba 

znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantujący zaspokojenie 

roszczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadku niespełnienia obowiązku 

ubezpieczenia lub nieustalenia sprawcy szkody; 

55)   zagraniczny zakład ubezpieczeń - przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej wykonującego działalność ubezpieczeniową; 

56)  zagraniczny zakład reasekuracji - przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i 

innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej wykonującego działalność reasekuracyjną; 

57)  zdarzenie losowe - niezależne od woli ubezpieczającego lub ubezpieczonego 

zdarzenie przyszłe i niepewne, którego wystąpienie powoduje uszczerbek w dobrach 

osobistych lub w dobrach majątkowych albo zwiększenie potrzeb majątkowych po 

stronie ubezpieczającego lub innej osoby objętej ochroną ubezpieczeniową; 

58)  zewnętrzna instytucja oceny wiarygodności kredytowej - agencję ratingową 

zarejestrowaną lub certyfikowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie 
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agencji ratingowych (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, s. 1) lub bank centralny 

sporządzający ratingi kredytowe wyłączone z zakresu stosowania tego rozporządzenia. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o państwach członkowskich Unii Europejskiej, należy przez to 

rozumieć także państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, jeżeli ubezpieczający wchodzi w skład 

grupy kapitałowej, dla której przygotowywane jest skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oceny, czy 

progi, o których mowa w tym przepisie, są przekroczone, dokonuje się na podstawie 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

4. Równowartość w złotych wyrażonych w euro kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, 

ustala się zgodnie z art. 272 ust. 6. 

5. Funkcje należące do systemu zarządzania wykonują osoby wykonujące czynności należące 

do tych funkcji oraz osoby nadzorujące te funkcje. 

6. Na potrzeby przepisów rozdziału 15 przez podmiot posiadający udziały kapitałowe w 

innym podmiocie rozumie się także podmiot, który w ocenie organu nadzoru w inny 

sposób sprawuje kontrolę nad innym podmiotem lub w inny sposób wywiera znaczący 

wpływ na inny podmiot. 

7. Na potrzeby przepisów rozdziału 15 przez podmiot powiązany rozumie się podmiot, w 

którym inny podmiot posiada udziały kapitałowe. 

 

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. 

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 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.); 
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2a)   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. z 2018 r. poz. 2216 oraz z 2019 

r. poz. 15); 

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 2018 r. poz. 2387, 2245 i 2399 oraz z 

2019 r. poz. 53); 

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 2018 r. poz. 430, 650, 1544 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53); 

4)    komornika sądowego, w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym albo wykonywaniem postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub ze 

sporządzaniem spisu inwentarza; 

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. z 2018 r. poz. 425), 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; 

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. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.); 

9)    Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, w zakresie wykonywania przez niego 

zadań określonych w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu; 
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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 2018 r. poz. 2110); 

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; 

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 
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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. 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 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 470, z późn. 

zm.). 

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.] 

<7. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do Polskiej Izby Ubezpieczeń, 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli 
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Komunikacyjnych oraz osób w nich zatrudnionych w zakresie wykonywania 

ustawowych zadań.> 

<Art. 35a. 

Zakład ubezpieczeń może przetwarzać dane osobowe, w tym dane osobowe objęte 

obowiązkiem zachowania tajemnicy, o którym mowa w art. 35 ust. 1, w przypadku 

uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę zakładu ubezpieczeń 

w celu i zakresie niezbędnym do zapobiegania temu przestępstwu. 

 

Art. 35b. 

Do przetwarzania danych osobowych przez zakład ubezpieczeń przepisu art. 15 

rozporządzenia 2016/679 w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej 

realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu oraz zapobiegania przestępstwom, nie stosuje się.> 

 

Art. 38. 

1. Zakład ubezpieczeń może uzyskać odpłatnie od podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, które udzielały świadczeń 

zdrowotnych ubezpieczonemu lub osobie, na rachunek której ma zostać zawarta umowa 

ubezpieczenia, informacje o okolicznościach związanych z oceną ryzyka 

ubezpieczeniowego i weryfikacją podanych przez tę osobę danych o jej stanie zdrowia, 

ustaleniem prawa tej osoby do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością 

tego świadczenia. 

2. Zakres informacji o stanie zdrowia ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której ma 

zostać zawarta umowa ubezpieczenia, obejmuje następujące informacje o: 

1)   przyczynach hospitalizacji, wykonanych w jej trakcie badaniach diagnostycznych i ich 

wynikach, innych udzielonych świadczeniach zdrowotnych, wynikach leczenia [i 

rokowaniach] oraz o wynikach sekcji zwłok, jeżeli została przeprowadzona; 

[2)   przyczynach leczenia ambulatoryjnego, wykonanych w jego trakcie badaniach 

diagnostycznych i ich wynikach, innych udzielonych świadczeniach zdrowotnych, 

wynikach leczenia i rokowaniach;] 

<2) przyczynach leczenia ambulatoryjnego, wykonanych w jego trakcie badaniach 

diagnostycznych i ich wynikach, innych udzielonych świadczeniach zdrowotnych 

oraz wynikach leczenia;> 
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3)   wynikach przeprowadzonych konsultacji; 

4)   przyczynie śmierci ubezpieczonego. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, udzielane są z wyłączeniem wyników badań 

genetycznych. 

4. Informacje o przyczynach hospitalizacji i leczenia zawierają kod jednostki chorobowej 

zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych 

Rewizja Dziesiąta. 

5. Z żądaniem przekazania informacji, o których mowa w ust. 2, występuje lekarz 

upoważniony przez zakład ubezpieczeń. 

6. Wystąpienie zakładu ubezpieczeń o informacje, o których mowa w ust. 2, wymaga 

[pisemnej] zgody ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której ma zostać zawarta 

umowa ubezpieczenia, albo jej przedstawiciela ustawowego. 

7. Podmiot wykonujący działalność leczniczą przekazuje posiadane informacje o stanie 

zdrowia ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której ma zostać zawarta umowa 

ubezpieczenia, zakładowi ubezpieczeń, który o te informacje występuje, w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wystąpienia o przekazanie informacji. 

8. Zakład ubezpieczeń może uzyskać odpłatnie od Narodowego Funduszu Zdrowia dane o 

nazwach i adresach świadczeniodawców, którzy udzielili świadczeń opieki zdrowotnej w 

związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalenia jego 

odpowiedzialności oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia. Wystąpienie zakładu 

ubezpieczeń o te informacje wymaga [pisemnej] zgody ubezpieczonego albo jego 

przedstawiciela ustawowego. 

9. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

instytucji finansowych, określi, w drodze rozporządzenia, tryb udzielania zakładom 

ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie 

zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rachunek których ma zostać zawarta umowa 

ubezpieczenia, tryb udzielania zakładom ubezpieczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

danych, o których mowa w ust. 8, oraz sposób ustalania wysokości opłat za ich udzielenie, 

uwzględniając potrzebę zapewnienia poufności przy ich udzielaniu oraz koszty związane 

z ich udzielaniem. 

Art. 39. 

1. Zakład ubezpieczeń może, za [pisemną] zgodą osoby, której dane dotyczą, albo jej 

przedstawiciela ustawowego, na [pisemne] żądanie innego zakładu ubezpieczeń, 
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udostępnić temu zakładowi ubezpieczeń przetwarzane przez siebie dane osobowe w 

zakresie potrzebnym do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacji danych podanych 

przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub osobę, na rachunek której ma zostać zawarta 

umowa ubezpieczenia, ustalenia prawa ubezpieczonego do świadczenia z zawartej umowy 

ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia, a także do udzielenia posiadanych przez 

siebie informacji o przyczynie śmierci ubezpieczonego lub informacji niezbędnych do 

ustalenia prawa uprawnionego z umowy ubezpieczenia do świadczenia i jego wysokości. 

2. Zakład ubezpieczeń, na żądanie ubezpieczającego lub ubezpieczonego, przekazuje 

informacje o oświadczeniach złożonych przez nich na etapie zawierania umowy 

ubezpieczenia na potrzeby oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub kopie dokumentów 

sporządzonych na tym etapie. 

Art. 41. 

[1. Zakład ubezpieczeń może zbierać dane ubezpieczonych lub uprawnionych z umów 

ubezpieczenia, zawarte w umowach ubezpieczenia lub oświadczeniach ubezpieczających 

składanych przed zawarciem umowy ubezpieczenia, odpowiednio w celu oceny ryzyka 

ubezpieczeniowego lub wykonania umowy ubezpieczenia.] 

<1. Zakład ubezpieczeń przetwarza dane, o których mowa w art. 9 rozporządzenia 

2016/679 dotyczące zdrowia, ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy 

ubezpieczenia, zawarte w umowach ubezpieczenia lub oświadczeniach składanych 

przed zawarciem umowy ubezpieczenia, odpowiednio w celu oceny ryzyka 

ubezpieczeniowego lub wykonania umowy ubezpieczenia, w zakresie niezbędnym z 

uwagi na cel i rodzaj ubezpieczenia.> 

<1a. Zakład ubezpieczeń może podejmować decyzje w indywidualnych przypadkach, 

opierając się wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, 

danych osobowych w celu: 

1) dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – w przypadku danych osobowych 

dotyczących ubezpieczonych, 

2) wykonania czynności ubezpieczeniowych, o których mowa w art. 4 ust. 9 pkt 1 i 2 

– w przypadku danych osobowych dotyczących ubezpieczonych, 

ubezpieczających i uprawnionych z umowy ubezpieczenia 

– pod warunkiem zapewnienia osobie, której dotyczy zautomatyzowana decyzja, 

prawa do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, 
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zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz do uzyskania 

interwencji ludzkiej. 

1b. Decyzje, o których mowa w ust. 1a, mogą być podejmowane wyłącznie w oparciu o 

następujące kategorie danych dotyczących osoby fizycznej: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2) nazwisko rodowe; 

3) imiona rodziców; 

4) datę i miejsce urodzenia; 

5) wiek; 

6) płeć; 

7) obywatelstwo; 

8) numer PESEL, o ile został nadany; 

9) numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany; 

10) numer i serię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość; 

11) charakter wykonywanej pracy (branża); 

12) miejsce zamieszkania; 

13) okres ubezpieczenia; 

14) przebieg ubezpieczenia; 

15) sumę ubezpieczenia; 

16) stan cywilny; 

17) stan zdrowia ubezpieczonego; 

18) sytuację finansową; 

19) datę i numer rejestracji szkody, datę wystąpienia szkody oraz datę zgłoszenia 

szkody lub roszczenia; 

20) identyfikujące umowę ubezpieczenia, której szkoda dotyczy; 

21) identyfikujące przedmiot ubezpieczenia. 

1c. Zakład ubezpieczeń może przetwarzać dane osobowe, o których mowa w ust. 1b, 

dotyczące ubezpieczonych, ubezpieczających lub innych uprawnionych z umowy 

ubezpieczenia, bez zgody osoby, której te dane dotyczą, w celach, o których mowa w 

art. 33 ust. 3, nie dłużej niż 12 lat od dnia rozwiązania umowy ubezpieczenia.> 
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[2. Zbieranie przez zakład ubezpieczeń danych, o których mowa w ust. 1, nie powoduje po 

stronie zakładu ubezpieczeń obowiązku powiadomienia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.] 

 

Art. 42. 

1. Sąd, prokuratura, Policja oraz inne organy i instytucje, na wniosek zakładu ubezpieczeń, w 

zakresie zadań przez ten zakład ubezpieczeń wykonywanych i w celu ich wykonania, w 

związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalania 

odpowiedzialności, udzielają informacji o stanie sprawy oraz udostępniają zebrane 

materiały, jeżeli są one niezbędne do ustalenia okoliczności tych wypadków i zdarzeń 

losowych oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia. 

2. Sąd, prokuratura, Policja oraz inne organy i instytucje, na wniosek Ubezpieczeniowego 

Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych lub 

Rzecznika Finansowego, w zakresie zadań przez nie wykonywanych i w celu ich 

wykonania, udzielają informacji o stanie sprawy oraz udostępniają zebrane materiały. 

<2a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, zakład ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy 

Fundusz Gwarancyjny, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i Rzecznik 

Finansowy przetwarzają dane osobowe osób odpowiedzialnych za zajście zdarzenia 

losowego, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679.> 

3. Zakład ubezpieczeń, na żądanie ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy 

ubezpieczenia, udostępnia posiadane przez siebie informacje związane z wypadkiem lub 

zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalenia jego odpowiedzialności oraz ustalenia 

okoliczności wypadków i zdarzeń losowych, jak również wysokości odszkodowania lub 

świadczenia. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i 

Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy 

wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa 

FATCA (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858) 
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Art. 11. 

1. Do przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, organom upoważnionym 

oraz podmiotowi, o którym mowa w art. 4 ust. 5, informacji, w trybie i zakresie 

przewidzianym ustawą, nie stosuje się przepisów ograniczających udostępnianie danych 

objętych tajemnicą prawnie chronioną, z wyjątkiem informacji niejawnych. 

2. Dane zawarte w: 

1)   informacjach, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, 

2)   informacjach, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. b Umowy FATCA, 

3)   aktach dokumentujących czynności określone w art. 7, 

4)   aktach kontroli amerykańskich rachunków raportowanych 

- są objęte tajemnicą skarbową. 

<3. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonywania zadań wynikających z ustawy i 

Umowy FATCA podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub 

niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu polegającym co najmniej na: 

1) dopuszczeniu przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych 

wyłącznie osób do tego uprawnionych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych do zachowania ich w tajemnicy; 

3) regularnym testowaniu i doskonaleniu stosowanych środków technicznych i 

organizacyjnych; 

4) zapewnieniu bezpiecznej komunikacji w sieciach teleinformatycznych, w 

szczególności poprzez zagwarantowanie, by proces pozyskiwania i 

przekazywania danych osobowych podmiotom zewnętrznym wykorzystywał 

techniki kryptograficzne; 

5) zapewnieniu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do systemów 

informatycznych organów, o których mowa w ust. 1; 

6) zapewnieniu integralności danych w systemach informatycznych organów, o 

których mowa w ust. 1; 

7) określeniu zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.> 
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U S T A W A   z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398) 

 

Art. 6. 

1. Konsultacje społeczne prowadzi wójt, burmistrz albo prezydent miasta. 

2. O rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz formach, w jakich będą prowadzone, 

powiadamia się nie później niż w terminie 7 dni przed dniem ich przeprowadzenia, w 

sposób zapewniający udział w nich możliwie szerokiego grona interesariuszy, co najmniej 

poprzez obwieszczenie, ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz 

ogłoszenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej. 

3. Formami konsultacji społecznych są: 

1)   zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy 

zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej; 

2)   spotkania, debaty, warsztaty, spacery studyjne, ankiety, wywiady, wykorzystanie grup 

przedstawicielskich lub zbieranie uwag ustnych. 

4. Konsultacje społeczne prowadzi się z wykorzystaniem formy, o której mowa w ust. 3 pkt 1, 

oraz co najmniej dwóch form, o których mowa w ust. 3 pkt 2. 

5. Termin wyznaczony na składanie uwag nie może być krótszy niż 30 dni, licząc od dnia 

powiadomienia, o którym mowa w ust. 2. 

6. Konsultacje społeczne prowadzi się w sposób ułatwiający zrozumienie prezentowanych 

treści i odniesienie się do nich, a w przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką 

konsultowanych treści, z użyciem wizualizacji oraz sporządzonych w języku 

niespecjalistycznym skrótów i zestawień informacji zawartych w dokumentach 

poddawanych konsultacjom. 

7. Niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji społecznych opracowuje się 

informację podsumowującą jej przebieg, zawierającą dane o miejscu i czasie jej 

przeprowadzenia i omówienie jej przebiegu, a w przypadku formy, o której mowa w ust. 3 

pkt 1 - również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. 

8. Projekty dokumentów poddawanych konsultacjom społecznym, a także projekty 

dokumentów uwzględniające zmiany wprowadzone w wyniku konsultacji społecznych 

oraz informacje, o których mowa w ust. 7, ogłasza się na stronie podmiotowej gminy w 

Biuletynie Informacji Publicznej oraz, na żądanie osób zainteresowanych, udostępnia się 

w siedzibie urzędu gminy. 
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9. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej 

informacji, o których mowa w ust. 7, dotyczących wszystkich przeprowadzonych form 

konsultacji społecznych kończy te konsultacje. 

10. Po wyznaczeniu obszaru rewitalizacji konsultacje społeczne w formach, o których mowa 

w ust. 3 pkt 2, prowadzi się na tym obszarze lub, jeżeli nie jest to możliwe, w jego 

najbliższym sąsiedztwie. 

<Art. 6a. 

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje obowiązek, o którym mowa w art. 13 

ust. 1 i 2 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, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, przez 

udostępnienie stosownych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej 

stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz w widocznym miejscu w swojej 

siedzibie, a w przypadku czynności, o których mowa w art. 6 ust. 2, dodatkowo w 

obwieszczeniu i ogłoszeniu.> 

Art. 24. 

Koszty sporządzenia oraz zmiany gminnego programu rewitalizacji pokrywane są z budżetu 

gminy. 

<Art. 24a. 

1. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez wójta, burmistrza albo 

prezydenta miasta, w celu realizacji zadania polegającego na sporządzeniu gminnego 

programu rewitalizacji prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 

2016/679, przysługuje w zakresie, w jakim nie wpływa na ochronę praw i wolności 

osoby, od której dane pozyskano. 

2. W przypadku gdy okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w ust. 

1, nie wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650 oraz z 2019 r. poz. 

55 i …) organy, o których mowa w ust. 1, przechowują dane przez okres ustalony na 

podstawie art. 6 ust. 2b tej ustawy.  
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3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym 

nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co 

najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych do zachowania ich w poufności. 

4. Organy, o których mowa w ust. 1, informują o ograniczeniu, o którym mowa w ust. 1, 

przez udostępnienie stosownych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na 

swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz w widocznym 

miejscu w swojej siedzibie, a w przypadku czynności, o których mowa w art. 6 ust. 2, 

dodatkowo w obwieszczeniu i ogłoszeniu. 

 

Art. 24b. 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

wpływa na przebieg i wynik postępowań.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2134 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 60 i 303) 

 

Art. 12. 

1. Minister właściwy do spraw rodziny jest władzą właściwą oraz instytucją łącznikową w 

zakresie świadczenia wychowawczego w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

2. Minister właściwy do spraw rodziny prowadzi punkt kontaktowy, 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, służący do wymiany danych w 

ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia 

Społecznego w zakresie świadczenia wychowawczego. 
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3. Minister właściwy do spraw rodziny [może przetwarzać] <przetwarza> dane osobowe, 

jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 2, w 

tym do realizacji praw lub obowiązków wynikających z przepisów o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego. 

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 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.). 

2. 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, 

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 2018 r. poz. 1900), 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, 



- 541 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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. [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.] <Informacje, o których mowa w ust. 2, są 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.> Organy 

właściwe i wojewodowie przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując systemy 

teleinformatyczne, o których mowa w ust. 1. 

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)    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)    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 2018 r. poz. 

554, 650, 1000, 1544 i 1669), 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; 
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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] <przetwarza> 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. 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 

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. 
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8. 
(7)

 Minister właściwy do spraw rodziny udostępnia ministrowi właściwemu do spraw 

finansów publicznych, na jego żądanie, dane, o których mowa w ust. 2, w celu 

niezbędnym do wykonywania zadań analitycznych. Minister właściwy do spraw finansów 

publicznych dokonuje pseudonimizacji udostępnionych danych. 

 

<Art. 14a. 

1. Bank krajowy oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, o których mowa w 

art. 13 ust. 5 pkt 3, oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na potrzeby złożenia 

wniosku i załączników do wniosku określonych w art. 13 ust. 4, składanych w postaci 

elektronicznej za pomocą systemu, o którym mowa odpowiednio w art. 13 ust. 5 pkt 

2 lub 3, w imieniu organu właściwego, przetwarzają następujące dane osobowe 

dotyczące osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze oraz członków ich 

rodzin: 

1) imię i nazwisko; 

2) datę urodzenia; 

3) adres miejsca zamieszkania; 

4) stan cywilny; 

5) obywatelstwo; 

6) płeć; 

7) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię 

dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

8) adres poczty elektronicznej i numer telefonu  w przypadku osoby występującej 

o przyznanie świadczenia wychowawczego  o ile je posiada; 

9) dochód; 

10) informacje wynikające z zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 13 ust. 

4 pkt 3. 

2. Osoby upoważnione przez bank krajowy, spółdzielczą kasę oszczędnościowo-

kredytową albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych do przetwarzania danych 

osobowych, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do zachowania ich w poufności. 

3. Bank krajowy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych zapewniające możliwość złożenia wniosku i załączników do 

wniosku określonych w art. 13 ust. 4, za pomocą systemu, o którym mowa 

odpowiednio w art. 13 ust. 5 pkt 2 lub 3, zapewniają niezbędne środki techniczne i 
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organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych 

osobowych, o których mowa w ust. 1, oraz środki określone w art. 32 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, z późn. zm.). 

4. Bank krajowy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych zapewniające możliwość złożenia wniosku i załączników do 

wniosku określonych w art. 13 ust. 4, za pomocą systemu, o którym mowa 

odpowiednio w art. 13 ust. 5 pkt 2 lub 3, udostępniają organowi właściwemu 

informacje służące potwierdzeniu spełniania obowiązków określonych w art. 28 

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), a także 

umożliwiają organowi właściwemu przeprowadzenie audytów i inspekcji. 

5. W przypadku gdy bank krajowy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w celu umożliwienia złożenia wniosku i 

załączników do wniosku określonych w art. 13 ust. 4, za pomocą systemu, o którym 

mowa w art. 13 ust. 5 pkt 2 lub 3, korzystają z usług innego podmiotu, który będzie 

przetwarzał dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podmiot ten przetwarza dane 

osobowe w imieniu organu właściwego. Przepisy ust. 2–4 oraz art. 13 ust. 21 stosuje 

się odpowiednio.> 

Art. 24. 

1. Podmioty realizujące zadania w zakresie świadczenia wychowawczego oraz podmioty, 

których systemy teleinformatyczne są wykorzystywane do składania wniosków i 

załączników do wniosków, o których mowa w art. 13 ust. 4, [mogą przetwarzać] 

<przetwarzają>, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z niniejszej 

ustawy, dane osobowe osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze oraz członków 

jej rodziny. 
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<1a. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom 

zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu 

polegającym co najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych lub podmiot 

przetwarzający; 

2) pisemnym obowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych do zachowania ich w poufności. 

1b. Osoby przetwarzające dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do 

zachowania ich w poufności. 

1c. W przypadku określonym w art. 14a pisemne upoważnienie, o którym mowa w ust. 

1a pkt 1, wydaje odpowiednio bank krajowy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-

kredytowa albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych.> 

2. Pracodawcy, właściwe jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej, 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministrowi Sprawiedliwości, podmioty 

wypłacające uposażenie osobom w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, jednostki, 

które zawarły umowę agencyjną lub umowę zlecenia albo umowę o świadczenie usług, 

rolnicze spółdzielnie produkcyjne, właściwe organy finansowe, organy emerytalne lub 

rentowe oraz urzędy administracji rządowej i samorządowej są obowiązani wydawać 

zaświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego. 

3. Wydawanie zaświadczeń, o których mowa w ust. 2, jest wolne od opłat. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora 

publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243 i 1669) 

 

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.] 
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<1. Przepisy ustawy nie naruszają prawa dostępu do informacji publicznej ani wolności 

jej rozpowszechniania, ani przepisów innych ustaw określających zasady, warunki i 

tryb dostępu lub ponownego wykorzystywania informacji będących informacjami 

sektora publicznego.> 

2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów o ochronie danych osobowych. 

<3. Do przetwarzania danych osobowych w celu udostępniania lub przekazywania 

informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania przepisu art. 13 ust. 

3 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, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, nie 

stosuje się. 

4. Do przetwarzania przez użytkownika, w celu ponownego wykorzystywania, danych 

osobowych: 

1) osób pełniących funkcje publiczne mających związek z pełnieniem tych funkcji, w 

tym o warunkach powierzenia i wykonywania tych funkcji, 

2) osób fizycznych reprezentujących osoby prawne, w tym ich dane kontaktowe, 

3) obejmujących nazwę (firmę), numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo imię i 

nazwisko kontrahenta podmiotu zobowiązanego 

 przepisów art. 14 ust. 1–4 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się. 

5. Obowiązek, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia 2016/679, podmiot zobowiązany 

wykonuje przez zaktualizowanie danych odpowiednio na swojej stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej, w centralnym repozytorium lub w inny sposób.> 

 

Art. 14. 

1. Warunki ponownego wykorzystywania mogą dotyczyć: 

1)   obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od 

podmiotu zobowiązanego; 

2)   obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej; 

3)   zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udostępniane lub 

przekazywane informacje [.] <;> 

<4) informacji sektora publicznego zawierającej dane osobowe.> 
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2. Muzea państwowe, muzea samorządowe, biblioteki publiczne, biblioteki naukowe i 

archiwa mogą określać inne niż wymienione w ust. 1 warunki ponownego 

wykorzystywania ograniczające wykorzystywanie informacji sektora publicznego: 

1)   w działalności komercyjnej lub na określonych polach eksploatacji, jeżeli dotyczą 

zbiorów o charakterze martyrologicznym oraz zawierają godło, barwy i hymn 

Rzeczypospolitej Polskiej, a także herby, reprodukcje orderów, odznaczeń lub odznak 

honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych odznaczeń; 

2)   do działalności niekomercyjnej, jeżeli są powiązane z obiektami objętymi 

roszczeniami osób trzecich lub niebędącymi własnością podmiotu zobowiązanego. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych 

zadań z zakresu informatyzacji działalności organów Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2192) 

 

[o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji 

działalności organów Krajowej Administracji Skarbowej] 

 

<o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań dotyczących informatyzacji w 

zakresie działów administracji rządowej budżet i finanse publiczne> 

 

[Art. 1. 

Ustawa określa warunki realizacji niektórych projektów informatycznych o publicznym 

zastosowaniu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) z zakresu 

spraw należących do działu administracji rządowej finanse publiczne, których celem jest 

zapewnienie organom Krajowej Administracji Skarbowej systemów teleinformatycznych 

wspierających wykrywanie naruszenia przepisów prawa podatkowego, w oparciu o dane 

uzyskiwane z systemów teleinformatycznych ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych oraz organów Krajowej Administracji Skarbowej.] 
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<Art. 1. 

Ustawa określa zasady wykonywania niektórych projektów informatycznych o 

publicznym zastosowaniu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 570, z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 60 i …) z zakresu spraw 

objętych działami administracji rządowej budżet i finanse publiczne, w celu 

zapewnienia ministrowi właściwemu do spraw budżetu i finansów publicznych, zwanego 

dalej „ministrem właściwym do spraw finansów publicznych”, oraz innym organom 

Krajowej Administracji Skarbowej, systemów i rozwiązań teleinformatycznych, 

wspierających wykrywanie naruszenia przepisów prawa podatkowego oraz wyższą 

efektywność poboru podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, w 

oparciu o dane uzyskiwane z systemów teleinformatycznych ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych oraz organów Krajowej Administracji Skarbowej oraz 

systemów teleinformatycznych służących do obsługi budżetu państwa.> 

 

Art. 2. 

1. Projekty informatyczne, o których mowa w art. 1, powierza się spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością utworzonej w tym celu przez Skarb Państwa, zwanej dalej "spółką 

celową". 

2. [W ramach realizacji projektów informatycznych, o których mowa w art. 1, spółka celowa 

wykonuje na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych zadania w zakresie:] 

<W ramach realizacji projektów informatycznych, o których mowa w art. 1, spółka 

celowa wykonuje na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych zadania publiczne w zakresie:> 

1)   budowy systemów teleinformatycznych, 

2)   rozbudowy lub unowocześnienia istniejących systemów teleinformatycznych 

- zwane dalej "zadaniami spółki". 

3. Systemy teleinformatyczne, które buduje, rozbudowuje lub unowocześnia spółka celowa, 

mogą być wykorzystywane do przetwarzania informacji niejawnych oraz innych 

informacji zawierających tajemnice ustawowo chronione i służą ochronie interesu 

bezpieczeństwa państwa. 



- 549 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4. W celu budowy, rozbudowy lub unowocześnienia systemów teleinformatycznych spółka 

celowa nabywa urządzenia informatyczne i oprogramowanie na własny rachunek. 

 

Art. 17. 

[1. W celu wykonywania zadań spółki spółka celowa może przetwarzać dane osobowe bez 

wiedzy i zgody osoby, której te dane dotyczą.] 

2. Spółka celowa przetwarza dane osobowe przez okres, w którym są one niezbędne do 

wykonywania zadań spółki. Spółka celowa dokonuje, nie rzadziej niż co 2 lata, 

weryfikacji potrzeby dalszego przetwarzania tych danych, usuwając dane zbędne. 

[3. Po dokonaniu weryfikacji dane zbędne usuwa niezwłocznie pełnomocnik do spraw kontroli 

przetwarzania, zwany dalej "pełnomocnikiem". Z czynności tych pełnomocnik sporządza 

protokół zawierający w szczególności wykaz zniszczonych dokumentów lub nośników 

informatycznych zawierających te dane oraz sposób ich zniszczenia.] 

<4. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonywania zadań wynikających z ustawy 

podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem 

dostępowi lub przekazywaniu polegającym co najmniej na: 

1) dopuszczeniu przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych 

wyłącznie osób do tego uprawnionych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych do zachowania ich w tajemnicy; 

3) regularnym testowaniu i doskonaleniu stosowanych środków technicznych i 

organizacyjnych; 

4) zapewnieniu bezpiecznej komunikacji w sieciach teleinformatycznych, w 

szczególności poprzez zagwarantowanie, by proces pozyskiwania i 

przekazywania danych osobowych podmiotom zewnętrznym wykorzystywał 

techniki kryptograficzne; 

5) zapewnieniu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do systemów 

informatycznych spółki celowej; 

6) zapewnieniu integralności danych w systemach informatycznych spółki celowej; 

7) określeniu zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.> 
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Art. 18. 

[1. Nadzór nad zgodnością przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez spółkę 

celową z ustawą i ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 922) oraz przestrzeganiem przepisów o ochronie tajemnic prawnie 

chronionych sprawuje pełnomocnik.] 

<1. Spółka celowa jest obowiązana do wyznaczenia inspektora ochrony danych.> 

[2. Pełnomocnik wykonuje również uprawnienia i obowiązki administratora bezpieczeństwa 

informacji, o którym mowa w art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych. 

3. Pełnomocnika powołuje rada nadzorcza spółki celowej.] 

4. W ramach nadzoru [pełnomocnik] <inspektor ochrony danych> prowadzi rzetelną, 

obiektywną i niezależną kontrolę prawidłowości przetwarzania przez spółkę celową 

danych osobowych, a w szczególności ich przechowywania, weryfikacji i usuwania. 

5. [Pełnomocnik] <inspektor ochrony danych> ma prawo w szczególności do: 

1)   wglądu do wszelkich dokumentów związanych z wykonywaną kontrolą; 

2)   swobodnego wstępu do pomieszczeń i obiektów kontrolowanej jednostki 

organizacyjnej spółki celowej; 

3)   żądania pisemnych wyjaśnień. 

[6. W przypadku stwierdzenia naruszenia ustawy, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych lub przepisów o ochronie tajemnic prawnie chronionych 

pełnomocnik podejmuje działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tego 

naruszenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie zarząd spółki celowej, radę nadzorczą 

spółki celowej i ministra właściwego do spraw finansów publicznych.] 

<6. W przypadku stwierdzenia naruszenia ustawy, przepisów o ochronie danych 

osobowych lub przepisów o ochronie tajemnic prawnie chronionych inspektor 

ochrony danych podejmuje działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tego 

naruszenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie zarząd spółki celowej i ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych.> 

7. [Pełnomocnik] <inspektor ochrony danych> przedstawia corocznie do dnia 31 marca 

zarządowi spółki celowej, radzie nadzorczej spółki celowej i ministrowi właściwemu do 

spraw finansów publicznych sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy, w którym 

omawia stan ochrony danych osobowych w spółce celowej oraz wszystkie przypadki 

naruszenia przepisów w tym zakresie. 
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U S T A W A   z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle 

seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405) 

Art. 5. 

1. Do zadań biura informacyjnego należy: 

1)   przetwarzanie danych osobowych podlegających gromadzeniu w Rejestrze; 

2)   zabezpieczanie danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze przed dostępem osób 

nieuprawnionych; 

3)   przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i rozpatrywanie skarg w sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze. 

[2. Minister Sprawiedliwości jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w 

Rejestrze w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138).] 

<2. Minister Sprawiedliwości jest administratorem danych osobowych zgromadzonych 

w Rejestrze.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1937, z 

późn. zm.) 

Art. 5. 

1. Do zadań Funduszu należy: 

1)   wykonywanie obowiązków wynikających z gwarantowania depozytów, w 

szczególności dokonywanie wypłaty środków gwarantowanych deponentom; 

2)   kontrola danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem 

gwarantowania; 

3)   restrukturyzacja podmiotów, o których mowa w art. 64 pkt 2, przez umorzenie lub 

konwersję instrumentów kapitałowych; 

4)   prowadzenie przymusowej restrukturyzacji; 

5)   przygotowywanie, aktualizacja i ocena wykonalności planów przymusowej 

restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji; 
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6)   gromadzenie i analizowanie informacji o podmiotach objętych systemem 

gwarantowania, w szczególności w celu opracowywania analiz i prognoz dotyczących 

sektora bankowego i sektora kas oraz poszczególnych banków i kas; 

7)   prowadzenie innych działań na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego. 

2. Do zadań Funduszu w zakresie restrukturyzacji kas, w których powstało niebezpieczeństwo 

niewypłacalności, należy: 

1)   udzielanie zwrotnej pomocy finansowej; 

2)   nabywanie wierzytelności kas; 

3)   udzielanie wsparcia podmiotom przejmującym kasy, przejmującym wybrane prawa 

majątkowe lub wybrane zobowiązania kas lub nabywcom przedsiębiorstwa kasy w 

likwidacji, jego zorganizowanej części lub wybranych praw majątkowych; 

4)   kontrola prawidłowości wykorzystania pomocy i wsparcia, o których mowa w pkt 1 i 

3, oraz monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej i systemu zarządzania kasy 

korzystającej z pomocy finansowej oraz podmiotu, któremu Fundusz udzielił 

wsparcia. 

2a. 
(2)

 Do zadań Funduszu w zakresie restrukturyzacji banków, w których powstało 

niebezpieczeństwo niewypłacalności, z wyłączeniem banków hipotecznych, należy: 

1)   udzielanie wsparcia na rzecz działalności restrukturyzowanego banku bankom 

przejmującym; 

2)   kontrola prawidłowości wykorzystania wsparcia, o którym mowa w pkt 1, oraz 

monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej i systemu zarządzania banku 

uczestniczącego w restrukturyzacji banku, na którego działalność Fundusz udzielił 

wsparcia. 

3. Fundusz współpracuje z innymi podmiotami działającymi na rzecz stabilności krajowego 

systemu finansowego, podmiotami prowadzącymi systemy gwarantowania depozytów, a 

także właściwymi organami przymusowej restrukturyzacji, Europejskim Urzędem 

Nadzoru Bankowego oraz właściwymi organami przymusowej restrukturyzacji dla grupy, 

właściwymi organami przymusowej restrukturyzacji dla istotnego oddziału, właściwymi 

organami przymusowej restrukturyzacji dla podmiotu zależnego oraz właściwymi 

organami przymusowej restrukturyzacji państwa trzeciego. 

4. W zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 3, Fundusz może prowadzić działalność 

wydawniczą, informacyjną, promocyjną i edukacyjną. 
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5. Fundusz może świadczyć usługi na rzecz instytucji pomostowej i podmiotu zarządzającego 

aktywami. 

6. Komisja Nadzoru Finansowego, na wniosek Funduszu, ustanawia Fundusz kuratorem, o 

którym mowa w art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe albo art. 72c ust. 1 ustawy o 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Funduszowi nie przysługuje 

wynagrodzenie, o którym mowa w art. 144 ust. 8 ustawy - Prawo bankowe albo art. 72c 

ust. 11 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. 

7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze 

rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego i 

Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, dodatkowe działania Funduszu na 

rzecz stabilności krajowego systemu finansowego oraz tryb i sposób ich wykonania, 

kierując się koniecznością zapewnienia stabilności krajowego systemu finansowego. 

8. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki, zakres i tryb obrotu przez Fundusz wierzytelnościami, o których 

mowa w ust. 2 pkt 2, uwzględniając konieczność zapewnienia skuteczności prowadzonej 

restrukturyzacji kas. 

<Art. 5a. 

Fundusz przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

określonych w art. 5 ust. 1–6.> 

Art. 42. 

1. Zarząd Funduszu sprawuje bieżącą kontrolę sporządzania przez podmiot uprawniony do 

reprezentacji listy deponentów według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji, z 

wyłączeniem przypadku, gdy spełnienie warunku gwarancji nastąpiło w wyniku decyzji, o 

której mowa w art. 155 ust. 1. 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności dane deponentów. 

3. W celu realizacji kontroli, o której mowa w ust. 1, Fundusz, w oparciu o dane gromadzone 

w rejestrze PESEL, weryfikuje dane osobowe deponentów, ujęte w systemach wyliczania. 

Dokonywana przez Fundusz weryfikacja obejmuje potwierdzenie zgodności przekazanych 

danych z danymi zgromadzonymi w rejestrze PESEL, a w przypadku braku zgodności lub 

niekompletności, skutkujących brakiem możliwości identyfikacji deponentów - 

udostępnienie Funduszowi weryfikowanych danych z rejestru PESEL. 
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[4. Fundusz oraz podmiot, za pośrednictwem którego realizowane będą wypłaty środków 

gwarantowanych, przetwarzają dane osobowe deponentów w zakresie niezbędnym do 

realizacji zadań określonych w ustawie.] 

5. Fundusz niezwłocznie zawiadamia Komisję Nadzoru Finansowego o nieprawidłowościach 

ujawnionych w toku kontroli, o której mowa w ust. 1, oraz wzywa podmiot uprawniony 

do reprezentacji do ich usunięcia. 

Art. 45. 

1. Wypłat środków gwarantowanych może dokonywać w imieniu i na rachunek Funduszu 

podmiot uprawniony do reprezentacji lub inny podmiot, z którym Fundusz zawarł umowę 

o dokonanie wypłat środków gwarantowanych. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd 

Funduszu. Przy wyborze sposobu wypłaty środków gwarantowanych Zarząd Funduszu 

uwzględnia konieczność zapewnienia ochrony interesów deponentów, w tym 

terminowości wypłat, a także poziom kosztów przewidzianych do poniesienia w celu 

wypłaty środków gwarantowanych. 

2. Podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, Fundusz przekazuje listę wypłat zawierającą dane 

niezbędne do dokonywania wypłat. 

<2a. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, przetwarza dane osobowe w zakresie 

niezbędnym do realizacji wypłat środków gwarantowanych.> 

3. W celu realizacji wypłaty środków gwarantowanych wybrane dane statystyczne pozyskane 

przez Fundusz w trakcie kontroli, o której mowa w art. 32 oraz art. 42 ust. 1, Fundusz 

może przekazać podmiotowi, z którym zamierza zawrzeć umowę o dokonanie wypłat 

środków gwarantowanych. 

4. Fundusz sprawuje bieżącą kontrolę dokonywania wypłat środków gwarantowanych. Do 

wypłat dokonywanych przez podmiot uprawniony do reprezentacji przepis art. 42 ust. 5 

stosuje się odpowiednio. 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub 

usługi (Dz. U. poz. 1920 oraz z 2018 r. poz. 1669 i 1693) 

 

Art. 13. 

1. Zamawiający udostępnia informacje związane z postępowaniem o zawarcie umowy 

koncesji w przypadkach określonych w ustawie. Po zakończeniu postępowania o zawarcie 
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umowy koncesji albo po unieważnieniu tego postępowania informacje z nim związane 

podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 

publicznej. 

2. Zamawiający udostępnia wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o zawarcie 

umowy koncesji dokumentację postępowania inną niż dokumenty koncesji od dnia 

przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, o której mowa w art. 38 ust. 1 

pkt 1, albo o unieważnieniu postępowania o zawarcie umowy koncesji. 

<2a. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 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, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu 

umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w rozdziale 

10, do upływu terminu na ich wniesienie.> 

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca zastrzegł, że nie 

mogą być one udostępniane, oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, z wyjątkiem informacji podawanych do publicznej wiadomości w 

ogłoszeniu o koncesji lub przekazywanych wykonawcom na podstawie ustawy. 

4. Zamawiający może nakładać na wykonawców wymogi mające na celu ochronę poufnego 

charakteru informacji, które udostępnia w toku postępowania o zawarcie umowy koncesji. 

 

<Art. 13a. 

Zamawiający przechowuje dokumentację postępowania, w tym umowę koncesji, przez 

okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o zawarcie umowy koncesji, w sposób 

gwarantujący jej nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy koncesji przekracza 5 lat, 

zamawiający przechowuje umowę przez cały czas jej trwania.> 

 

Art. 16. 

1. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego oraz odpowiednio wykonawcę i 

koncesjonariusza w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji oraz do umów koncesji 
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stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 380, 585 i 1579), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

2. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 

wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

 

<Art. 16a. 

1. Zamawiający realizuje obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1–3 rozporządzenia 

2016/679, przez zamieszczenie wymaganych informacji w ogłoszeniu o koncesji, 

wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, zaproszeniu do ubiegania się o zawarcie 

umowy koncesji, w dokumentach koncesji lub przy pierwszej czynności skierowanej 

do wykonawcy. 

2. W przypadku gdy w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji albo po jego 

zakończeniu wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności nazwy lub daty 

postępowania o zawarcie umowy koncesji. 

3. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o zawarcie umowy koncesji ani zmianą 

postanowień umowy koncesji w zakresie niezgodnym z ustawą oraz naruszeniem 

integralności przechowywanej dokumentacji postępowania. 

4. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 

zawarcie umowy koncesji. 

5. Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia 

2016/679, o których mowa w ust. 2 i 4, na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania, w ogłoszeniu o koncesji, wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, 

zaproszeniu do ubiegania się o zawarcie umowy koncesji, w dokumentach koncesji 

lub w inny sposób dostępny dla osoby, której dane dotyczą.> 

 

Art. 18. 

1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie, zamawiający: 
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1)   publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

2)   zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, kwoty wartości 

umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie 

przepisy prawa Unii Europejskiej. 

3. Zamawiający przygotowuje ogłoszenia zgodnie ze wzorami standardowych formularzy 

określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 

listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w 

dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 

842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1). 

4. 
(9)

 Zamawiający przekazuje ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zgodnie z 

formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń wskazanymi na stronie 

internetowej, o której mowa w ust. 2 załącznika IX do dyrektywy 2014/23/UE, jeżeli 

szacunkowa wartość umowy koncesji jest równa lub przekracza kwotę określoną w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 2. 

5. Zamawiający zamieszcza ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych za pomocą 

formularzy umieszczonych na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych. 

6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzory ogłoszeń 

zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, mając na względzie zakres 

wymaganych ustawą informacji, które musi zawierać treść ogłoszenia, oraz wartość 

umowy koncesji. 

<Art. 18a. 

1. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 

2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego. 

2. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zapewnia techniczne utrzymanie systemu 

teleinformatycznego przy użyciu którego udostępniany jest Biuletyn Zamówień 

Publicznych oraz określa okres przechowywania danych osobowych zamieszczanych 

w Biuletynie Zamówień Publicznych.> 

Art. 26. 

1. Zamawiający określa w dokumentach koncesji wymogi techniczne lub funkcjonalne robót 

budowlanych lub usług, będących przedmiotem umowy koncesji. 
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2. Wymogi dotyczące przedmiotu umowy koncesji mogą odnosić się również do określonego 

procesu produkcyjnego, realizacji zamówionych robót budowlanych lub świadczenia 

usług, pod warunkiem że są powiązane z przedmiotem umowy koncesji i proporcjonalne 

do jej wartości oraz celów, i mogą obejmować w szczególności: poziomy jakości, 

poziomy oddziaływania na środowisko i klimat, dostosowanie do określonych potrzeb, w 

tym potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz przeprowadzenie oceny zgodności, wydajność, 

bezpieczeństwo lub wymiary, stosowaną terminologię, oznakowanie oraz instrukcje 

użytkowania, a także przeprowadzone testy i ich metody. 

3. Przedmiotu umowy koncesji nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które charakteryzują produkty 

lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, lub mogłoby prowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 

4. Wskazanie, o którym mowa w ust. 3, jest dopuszczalne w wyjątkowych przypadkach, jeżeli 

opisanie przedmiotu umowy koncesji w sposób precyzyjny i zrozumiały jest niemożliwe, 

a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". 

5. Do opisu przedmiotu umowy koncesji stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym 

Słowniku Zamówień. 

6. Zamawiający określa w opisie przedmiotu umowy koncesji wymagania zatrudnienia przez 

koncesjonariusza lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji umowy koncesji, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). 

7. W przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w ust. 6, określa 

w opisie przedmiotu umowy koncesji w szczególności: 

1)   sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 6; 

2)   uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez koncesjonariusza 

wymagań, o których mowa w ust. 6, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań; 

3)   rodzaje czynności niezbędnych do realizacji umowy koncesji, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia przez koncesjonariusza lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji umowy. 

<8. Sposób dokumentowania zatrudnienia oraz uprawnienia zamawiającego, o których 

mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, uwzględniają możliwość żądania przez zamawiającego: 
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1) oświadczenia koncesjonariusza lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 

na podstawie umowy o pracę, 

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

3) innych dokumentów 

 zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności: imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 

pracę, zakres obowiązków pracownika.> 

 

Art. 29. 

1. Zamawiający może przeprowadzić postępowanie o zawarcie umowy koncesji, w którym: 

1)   w odpowiedzi na ogłoszenie o koncesji wszyscy zainteresowani wykonawcy składają 

oferty wraz z informacjami na potrzeby oceny spełniania kryteriów kwalifikacji albo 

2)   w odpowiedzi na ogłoszenie o koncesji wszyscy zainteresowani wykonawcy składają 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji wraz 

z informacjami na potrzeby oceny spełniania kryteriów kwalifikacji, a następnie 

zaprasza do składania ofert albo do negocjacji i składania ofert wykonawców, którzy 

spełniają kryteria kwalifikacji; przepis ust. 5 stosuje się, albo 

3)   przeprowadza negocjacje z wykonawcami dopuszczonymi do udziału w postępowaniu 

o zawarcie umowy koncesji, a następnie zaprasza ich do składania ofert. 

2. Zamawiający nie może w trakcie negocjacji zmieniać kryteriów oceny ofert ani 

minimalnych wymagań. 

3. Zamawiający przedstawia wykonawcom opis postępowania o zawarcie umowy koncesji, w 

którym określa w szczególności: 

1)   kryteria kwalifikacji; 

2)   sposób komunikowania się z wykonawcami; 

3)   warunki, którym mają odpowiadać wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o zawarcie umowy koncesji i oferta, pod rygorem ich odrzucenia; 

4)   planowany termin zakończenia postępowania o zawarcie umowy koncesji. 

4. Zamawiający informuje wykonawców biorących udział w postępowaniu o zawarcie 

umowy koncesji o zmianach dotyczących informacji zawartych w opisie postępowania o 
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zawarcie umowy koncesji, a w przypadku gdy zmiany dotyczą informacji zawartych w 

ogłoszeniu o koncesji, zamawiający zmienia w tym zakresie treść tego ogłoszenia. 

5. Zamawiający może ograniczyć liczbę wykonawców, których zaprosi do udziału w 

postępowaniu o zawarcie umowy koncesji, o ile dokona tego w oparciu o obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria oraz liczba wykonawców, których zamierza zaprosić, 

zapewni konkurencję. 

6. Zamawiający dokumentuje przebieg postępowania o zawarcie umowy koncesji w wybrany 

przez siebie sposób. 

<7. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w toku oraz po zakończeniu 

postępowania o zawarcie umowy koncesji w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie 

przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.> 

 

Art. 30. 

1. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji po stronie 

zamawiającego podlegają wyłączeniu, jeżeli ich bezstronność lub niezależność w związku 

z tym postępowaniem jest lub może być zagrożona, z uwagi na posiadanie bezpośredniego 

lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym 

rozstrzygnięciu tego postępowania, w szczególności jeżeli: 

1)   ubiegają się o zawarcie tej umowy koncesji; 

2)   pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego 

zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych 

wykonawców ubiegających się o zawarcie umowy koncesji; 

3)   pozostają lub w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o zawarcie 

umowy koncesji pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, 

otrzymywały od wykonawcy wynagrodzenie z innego tytułu lub były członkami 

organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawców ubiegających się o zawarcie 

umowy koncesji; 

4)   zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowej. 
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2. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji składają, pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, w formie 

pisemnej oświadczenie o braku lub o istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

Przed odebraniem oświadczenia kierownik zamawiającego lub osoba, której powierzył 

czynności w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji, uprzedza osoby składające 

oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

3. Oświadczenie o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, składa się niezwłocznie 

po powzięciu wiadomości o tych okolicznościach, a oświadczenie o ich braku - nie 

później niż przed zawarciem umowy koncesji. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 1, podlegają wyłączeniu przez zamawiającego na ich 

wniosek, wniosek wykonawcy lub z urzędu. Wniosek składa się niezwłocznie po 

powzięciu wiadomości o istnieniu tych okoliczności. 

5. Czynności w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji podjęte przez osobę podlegającą 

wyłączeniu powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych 

niewpływających na wynik tego postępowania. 

<6. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 

2016/679, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne 

upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane 

do zachowania ich w poufności.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 

2018 r. poz. 508, z późn. zm.) 

Art. 34. 

1. Zastępcę naczelnika urzędu celno-skarbowego powołuje dyrektor izby administracji 

skarbowej na wniosek naczelnika urzędu celno-skarbowego. 

2. Zastępcę naczelnika urzędu celno-skarbowego odwołuje dyrektor izby administracji 

skarbowej. 

3. Przepisy art. 24 ust. 2, 4 i 7 stosuje się odpowiednio. 
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<Art. 34a. 

1. Organ KAS może upoważnić do przetwarzania danych osobowych osoby zatrudnione 

lub funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych KAS w 

zakresie niezbędnym do realizacji zadań powierzonych tym osobom. Upoważnienie 

jest wydawane w formie pisemnej w drodze imiennego upoważnienia, upoważnienia 

stanowiskowego lub aktu wewnętrznego, chyba że przepis szczególny stanowi 

inaczej. Organ KAS prowadzi rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Krajowej Szkoły Skarbowości.> 

 

Art. 35. 

1. Organy KAS wykonują swoje zadania w szczególności przy wykorzystaniu Centralnego 

Rejestru Danych Podatkowych, prowadzonego w systemie teleinformatycznym, zwanego 

dalej "CRDP". 

2. 
(36)

 Współadministratorami danych zawartych w CRDP są minister właściwy do spraw 

finansów publicznych i Szef Krajowej Administracji Skarbowej. 

3. CRDP służy do: 

1)   gromadzenia oraz przetwarzania danych wynikających z: 

a)  deklaracji składanych przez podatników, płatników i ich następców prawnych, 

b)  decyzji, postanowień oraz innych dokumentów związanych z obowiązkami 

wynikającymi z przepisów prawa podatkowego i celnego, 

c)  tytułów wykonawczych i innych dokumentów przekazanych naczelnikowi urzędu 

skarbowego w celu realizacji jego zadań, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 4, 

ca)   wyników analizy ryzyka, o której mowa w art. 119zn § 1 Ordynacji podatkowej, 

a także danych oraz dokumentów z nimi związanych, o których mowa w dziale 

IIIB Ordynacji podatkowej, 

[d)  innych dokumentów przekazanych organom KAS w celu realizacji zadań 

ustawowych;] 

<d) innych dokumentów i informacji przekazanych organom KAS w celu 

realizacji zadań ustawowych;> 

2)   
(37)

 przetwarzania danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Podmiotów - 

Krajowej Ewidencji Podatników, a także danych pozyskanych z baz, rejestrów, 
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ewidencji, zbiorów i systemów informatycznych udostępnionych organom KAS w 

celu realizacji ustawowych zadań. 

[4. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 

dyrektor izby administracji skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego oraz naczelnik 

urzędu celno-skarbowego wprowadzają do CRDP dane zawarte w dokumentach, o 

których mowa w ust. 3 pkt 1.] 

5. 
(38)

 Do danych zgromadzonych oraz przetwarzanych w CRDP w związku z realizacją zadań 

związanych z rozpoznawaniem, zapobieganiem, wykrywaniem i zwalczaniem czynów 

zabronionych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych 

osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 125). 

<4. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 

dyrektor izby administracji skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego oraz naczelnik 

urzędu celno-skarbowego wprowadzają do CRDP dane zawarte w dokumentach i 

informacjach, o których mowa w ust. 3 pkt 1.> 

 

Art. 47. 

1. Organy KAS, w związku z: 

1)   realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, ważnego interesu 

ekonomicznego lub finansowego Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, 

2)   
(41)

 prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi w sprawach o przestępstwa 

lub czynnościami wyjaśniającymi w sprawach o wykroczenia, o których mowa w: 

a)  ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 

b)  ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

c)  ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

ca)  
(42)

 ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, 

d)  Kodeksie karnym w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15 i 16, a także w 

zakresie zadań określonych w art. 33 ust. 1 pkt 10 lit. c i d, 

da)  
(43)

 ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, 

e)  ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, 

f)  ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i 

usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla 

utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, 
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g)  ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu 

wyrobów tytoniowych, 

h)  ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

i)  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

j)  ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

k)  ustawie z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o 

rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, 

l)  ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami 

materiałów wybuchowych, 

m)  
(44)

 ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i 

kolejowego przewozu towarów, 

3)   prowadzonymi postępowaniami w sprawach o przestępstwa skarbowe lub 

wykroczenia skarbowe, o których mowa w Kodeksie karnym skarbowym, 

4)   
(45)

 ujawnianiem i odzyskiwaniem mienia zagrożonego przepadkiem w związku z 

przestępstwami, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13-16, albo o których mowa w art. 

33 § 2 Kodeksu karnego skarbowego 

[-   mogą zbierać i wykorzystywać niezbędne informacje zawierające dane osobowe oraz 

przetwarzać je w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych, także bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą.] 

<– mogą przetwarzać niezbędne informacje zawierające dane osobowe.> 

[2. Dane, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych, mogą być zbierane i wykorzystywane oraz przetwarzane przez organy 

KAS wyłącznie, gdy jest to niezbędne ze względu na zakres lub charakter prowadzonego 

postępowania lub przeprowadzanych czynności.] 

<2. Dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 i art. 10 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, z późn. 

zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, mogą być przetwarzane przez 

organy KAS wyłącznie, gdy jest to niezbędne ze względu na zakres lub charakter 

prowadzonego postępowania lub przeprowadzanych czynności.> 
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3. Administrator danych jest obowiązany nieodpłatnie udostępnić dane na podstawie 

pisemnego żądania organu KAS albo imiennego upoważnienia organu KAS, okazanego 

wraz z legitymacją służbową przez kontrolującego jednostki organizacyjnej KAS. 

Informacja o udostępnieniu danych podlega ochronie zgodnie z przepisami o ochronie 

informacji niejawnych. 

4. 
(46)

 Organy KAS mogą również przetwarzać: 

1)   informacje dostarczane tym organom, w tym na podstawie przepisów odrębnych; 

2)   dane zgromadzone w bazach, rejestrach, ewidencjach, zbiorach i systemach 

informatycznych udostępnionych organom KAS w celu realizacji ustawowych zadań. 

5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności danych dotyczących 

podróżnych w rozumieniu art. 1 pkt 40 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 

2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad 

dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 

29.12.2015, str. 1), osób dokonujących przemieszczania towarów, o którym mowa w art. 5 

ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167), oraz danych 

zawartych w rejestrach publicznych, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

w tym również danych w formie dokumentu elektronicznego. Dane w formie dokumentu 

elektronicznego przekazuje się na informatycznym nośniku danych lub przy użyciu 

systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219). 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 4, organy władzy publicznej oraz podmioty 

prowadzące rejestry, o których mowa w ust. 5, mogą wyrazić zgodę na udostępnianie za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji zgromadzonych w tych rejestrach 

organom KAS, bez konieczności składania pisemnych wniosków, jeżeli jest to 

uzasadnione rodzajem lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności 

oraz jeżeli organy KAS posiadają: 

1)   urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz 

jakie dane lub informacje uzyskał, oraz 

2)   zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych 

lub informacji niezgodnie z celem ich uzyskania. 
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7. Wyrażenie zgody na udostępnienie informacji zgodnie z ust. 6 może nastąpić po złożeniu 

przez organ KAS oświadczenia o posiadaniu urządzeń oraz zabezpieczeń, o których 

mowa w ust. 6. 

8. Organy KAS, w zakresie zbierania i wykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1 

i 4, są uprawnione do korzystania z informacji gromadzonych w systemach 

teleinformatycznych przez inne organy podatkowe oraz organy Straży Granicznej. Organy 

podatkowe oraz organy Straży Granicznej umożliwiają organom KAS dostęp do 

gromadzonych przez siebie informacji za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej lub oprogramowania interfejsowego, o którym mowa w art. 3 pkt 11 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne. 

9. Udostępnianie informacji, o których mowa w ust. 1, w sposób określony w ust. 8, następuje 

na wniosek organu KAS zawierający: 

1)   wskazanie systemu, z którego informacje będą udostępniane; 

2)   zakres informacji udostępnianych w związku z realizacją zadań ustawowych; 

3)   dane osób uprawnionych oraz zakres informacji, które te osoby mogą uzyskiwać; 

4)   wskazanie celu dostępu do informacji. 

 

Art. 47a.
 

Organy KAS w celu realizacji ustawowych zadań są uprawnione do wymiany informacji, w 

tym danych osobowych, z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej 

zajmującymi się zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz innymi organizacjami 

międzynarodowymi na zasadach i warunkach określonych w przepisach odrębnych, prawie 

Unii Europejskiej i umowach międzynarodowych. 

 

<Art. 47b. 

Organy KAS przetwarzają dane osobowe, w tym w CRDP, w celach realizacji zadań lub 

obowiązków określonych w ustawie, przez okres niezbędny do osiągnięcia tych celów. 

 

Art. 47c. 

Prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk 

pozostających we właściwości KAS oraz dokonywanie analizy ryzyka, o których mowa 

w art. 2 ust. 1 pkt 10 i 12a, może polegać na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych 
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lub na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, wywołującym 

skutki prawne wobec osoby profilowanej lub której dane podlegają 

zautomatyzowanemu przetwarzaniu. 

Art. 47d. 

1. W celu wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

2016/679, organy KAS mogą udostępniać informacje o przetwarzaniu danych 

osobowych w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie organu KAS oraz na swojej 

stronie internetowej lub w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

tego organu lub urzędu obsługującego ten organ. W takim przypadku organ KAS 

podczas pozyskiwania danych osobowych przekazuje osobie, której dane dotyczą, 

informacje o miejscu udostępnienia tych informacji. 

2. Wykonywanie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

2016/679, odbywa się niezależnie od obowiązków organów KAS i nie wpływa na 

przebieg i wynik procedur, o których mowa w działach IV i V. 

 

Art. 47e. 

Dane osobowe przetwarzane w celu wykonywania zadań wynikających z ustawy 

podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem 

dostępowi lub przekazywaniu polegającym co najmniej na: 

1) dopuszczeniu przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych 

wyłącznie osób do tego uprawnionych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych do zachowania ich w tajemnicy; 

3) regularnym testowaniu i doskonaleniu stosowanych środków technicznych i 

organizacyjnych; 

4) zapewnieniu bezpiecznej komunikacji w sieciach teleinformatycznych, w 

szczególności poprzez zagwarantowanie, by proces pozyskiwania i 

przekazywania danych osobowych podmiotom zewnętrznym wykorzystywał 

techniki kryptograficzne; 

5) zapewnieniu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do systemów 

informatycznych KAS; 

6) zapewnieniu integralności danych w systemach informatycznych KAS; 

7) określeniu zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.> 
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Art. 145. 

1. Zadania kierownika jednostki organizacyjnej w sprawach z zakresu pracy i służby 

funkcjonariuszy w izbie administracji skarbowej wraz z podległymi jednostkami 

organizacyjnymi KAS wykonuje dyrektor izby administracji skarbowej. 

2. Zadania kierownika jednostki organizacyjnej wobec dyrektora Krajowej Informacji 

Skarbowej, dyrektorów izb administracji skarbowej, dyrektora Szkoły oraz 

funkcjonariuszy pełniących służbę w komórkach organizacyjnych urzędu obsługującego 

ministra wykonuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

<Art. 145a. 

1. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w: 

1) art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, z wyłączeniem danych ujawniających 

pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub 

światopoglądowe oraz danych genetycznych, 

2) art. 10 rozporządzenia 2016/679 

 dotyczących funkcjonariuszy, jest dopuszczalne wyłącznie w zakresie, w jakim jest 

to niezbędne do realizacji zadania ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub dyrektora izby 

administracji skarbowej nałożonego przepisem prawa. 

2. Przetwarzanie danych biometrycznych funkcjonariusza jest dopuszczalne także 

wtedy, gdy podanie takich danych jest niezbędne ze względu na kontrolę dostępu do 

pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony lub szczególnie ważnych informacji, 

których ujawnienie może narazić na szkodę organy, o których mowa w ust. 1. 

3. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, mogą być 

dopuszczeni wyłącznie funkcjonariusze posiadający pisemne upoważnienie do 

przetwarzania takich danych wydane przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej lub dyrektora izby administracji skarbowej. Funkcjonariusze 

dopuszczeni do przetwarzania takich danych są obowiązani do zachowania ich w 

tajemnicy. 

4. W zakresie nieuregulowanym ustawą do spraw związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych przepisy art. 222 i art. 223 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, 

stosuje się odpowiednio.> 
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[Art. 214. 

Do funkcjonariusza stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 108, 4 i 138), zwanej dalej "Kodeksem pracy", dotyczące uprawnień 

pracowników związanych z rodzicielstwem, chyba że przepisy ustawy są korzystniejsze.] 

 

<Art. 214. 

Do funkcjonariusza stosuje się przepisy Kodeksu pracy dotyczące uprawnień 

pracowników związanych z rodzicielstwem, chyba że przepisy ustawy są 

korzystniejsze.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 

1000, 1290, 1669 i 2245) 

Art. 30. 

1. Słuchaczem kolegium pracowników służb społecznych może być tylko osoba posiadająca 

świadectwo dojrzałości. 

2. W zakresie uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 

zbiorowego, korzystania ze świadczeń zdrowotnych i odbywania przeszkolenia 

wojskowego do słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych stosuje się przepisy 

dotyczące studentów szkół wyższych. 

3. Kolegia pracowników służb społecznych mogą pobierać opłaty za egzaminy wstępne oraz 

za zajęcia dydaktyczne, z wyłączeniem zajęć dydaktycznych w systemie dziennym w 

publicznych kolegiach pracowników służb społecznych, chyba że są powtarzane z 

powodu niezadowalających wyników w nauce. 

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe zasady i warunki tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizację 

i zasady działania, w tym zasady powierzania stanowisk kierowniczych, zasady 

sprawowania opieki naukowo-dydaktycznej i nadzoru nad kolegiami pracowników służb 

społecznych, a także warunki i tryb wydawania oraz wzory druków wydawanych 

słuchaczom i absolwentom kolegiów pracowników służb społecznych, w tym 

umieszczenie na dyplomach ukończenia kolegiów pracowników służb społecznych 
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znaków graficznych informujących o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, o których 

mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650). 

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

standardy kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych, uwzględniając w 

szczególności wymagania dotyczące realizowania planów nauczania, przedmioty 

kształcenia, zakres i wymiar praktyk zawodowych, treści programowe i wymagane 

umiejętności. 

6. W zakresie nieuregulowanym odmiennie w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i 5 do 

kolegiów pracowników służb społecznych stosuje się przepisy dotyczące szkół. 

 

<Art. 30a. 

1. Inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki, organy prowadzące szkoły 

lub placówki, organy sprawujące nadzór pedagogiczny oraz inne podmioty 

realizujące zadania i obowiązki określone w ustawie przetwarzają dane osobowe w 

zakresie niezbędnym dla realizacji zadań i obowiązków wynikających z tych 

przepisów. 

2. Nauczyciele oraz inne osoby pełniące funkcje lub wykonujące pracę w podmiotach, o 

których mowa w ust. 1, są obowiązani do zachowania w poufności informacji 

uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących 

zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, 

seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów 

politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych uczniów. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się: 

1) w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia; 

2) jeżeli uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic, wyrazi zgodę na 

ujawnienie określonych informacji; 

3) w przypadku gdy przewidują to przepisy szczególne.> 

 

Art. 68. 

1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności: 

1)   kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2)   sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2; 
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3)   sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4)   realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w 

ramach ich kompetencji stanowiących; 

5)   dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki 

zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i 

gospodarczą obsługę szkoły lub placówki; 

6)   wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę; 

7)   wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

8)   współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

9)   stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i 

innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub 

placówki; 

10)  odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

11)  współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, 

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym 

udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki 

[.] <;> 

<12) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność 

przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami o 

ochronie danych osobowych.> 

2. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w 

przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na 

podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych 

przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez 

kuratora oświaty do innej szkoły. 
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3a. W przypadku ucznia szkoły artystycznej objętego obowiązkiem szkolnym, dyrektor 

szkoły artystycznej może skreślić ucznia z listy uczniów w trybie określonym w ust. 2, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 

ust. 1. 

4. Dyrektor szkoły lub placówki skreśla ucznia z listy uczniów na pisemny wniosek rodziców 

lub pełnoletniego ucznia. 

5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce 

nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności 

decyduje w sprawach: 

1)   zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki; 

2)   przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły lub placówki; 

3)   występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły 

lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników szkoły lub placówki. 

6. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły 

lub placówki, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim. 

7. 
(28)

 Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, 

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, w których kształci 

szkoła, po : 

1)   uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym 

zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

oraz 

2)   nawiązaniu współpracy odpowiednio z pracodawcą lub osobą prowadzącą 

indywidualne gospodarstwo rolne, których działalność jest związana z danym 

zawodem lub branżą, w ramach umowy, porozumienia lub ustaleń, o których mowa w 

art. 120a ust. 1, obejmujących co najmniej jeden cykl kształcenia w danym zawodzie. 

7a. 
(29)

 Opinia wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie, o 

której mowa w ust. 7 pkt 1, nie jest wymagana w przypadku: 

1)   rozpoczynania kształcenia w zawodzie o charakterze pomocniczym, jeżeli szkoła 

posiada opinię o zasadności kształcenia w zawodzie, dla którego w klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa branżowego, przewidziano zawód o charakterze pomocniczym; 
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2)   organizowania w branżowej szkole I stopnia oddziału wyłącznie dla uczniów 

będących młodocianymi pracownikami. 

7b. 
(30)

 Uzyskanie ponownej opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w 

danym zawodzie, o której mowa w ust. 7 pkt 1, jest wymagane w przypadku gdy zawód 

ten nie jest wskazany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w 

prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1. 

7c. 
(31)

 Współpraca, o której mowa w ust. 7 pkt 2, polega w szczególności na: 

1)   tworzeniu klas patronackich; 

2)   przygotowaniu propozycji programu nauczania zawodu; 

3)   realizacji kształcenia zawodowego, w tym praktycznej nauki zawodu; 

4)   wyposażeniu warsztatów lub pracowni szkolnych; 

5)   organizacji egzaminu zawodowego; 

6)   doskonaleniu nauczycieli kształcenia zawodowego, w tym organizowaniu szkoleń 

branżowych; 

7)   realizacji doradztwa zawodowego i promocji kształcenia zawodowego. 

7d. 
(32)

 Przepisów ust. 7 pkt 2 i ust. 7c, nie stosuje się do branżowych szkół II stopnia. 

8. Uprawnienia, o których mowa w ust. 5, nie przysługują dyrektorom jednooddziałowych 

przedszkoli oraz kierownikom szkół podstawowych (szkół filialnych) 

podporządkowanych organizacyjnie innej szkole. Uprawnienia te przysługują 

odpowiednio organowi prowadzącemu przedszkole lub dyrektorowi szkoły, któremu 

szkoła filialna jest organizacyjnie podporządkowana. 

9. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w 

szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny 

nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. poz. 2261, z 2018 r. poz. 723, 1544 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 60) 

 

Art. 6. 

1. Przy wykonywaniu zadań Prokuratoria Generalna i Prezes Prokuratorii Generalnej 

współdziałają z: 
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1)   organami władzy publicznej; 

2)   państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej; 

3)   organami jednostek samorządu terytorialnego i innymi podmiotami w zakresie, w 

jakim wykonują zadania z zakresu administracji rządowej; 

4)   innymi podmiotami uprawnionymi na podstawie odrębnych przepisów do 

reprezentowania Skarbu Państwa lub Rzeczypospolitej Polskiej; 

5)   państwowymi osobami prawnymi i osobami zastępowanymi, o których mowa w art. 

12 ust. 2. 

2. Prokuratoria Generalna i Prezes Prokuratorii Generalnej mogą żądać od podmiotów, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1-4, informacji i dokumentów, w tym stanowiących tajemnicę 

prawnie chronioną, niezbędnych do wykonywania ich zadań. 

 

<Art. 6a. 

1. Do przetwarzania danych osobowych, w tym danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 

art. 10 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, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu 

realizacji ustawowych zadań Prokuratorii Generalnej oraz Prezesa Prokuratorii 

Generalnej określonych w ustawie oraz w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o 

zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.), 

przepisy art. 15 ust. 1 i 3 i art. 19 rozporządzenia 2016/679 stosuje się w zakresie, w 

jakim nie narusza to tajemnicy Prokuratorii Generalnej, o której mowa w rozdziale 

4. 

2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

wpływa na wykonywanie zadań Prokuratorii Generalnej lub Prezesa Prokuratorii 

Generalnej. 

3. Przepisu art. 21 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w przypadku danych 

osobowych pozyskanych przez Prokuratorię Generalną w związku z udzielaniem 

pomocy prawnej podmiotom, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 i 3. 

4. Prezes Prokuratorii Generalnej dokonuje przeglądu danych osobowych pod 

względem niezbędności ich przechowywania: 
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1) co 2 lata – w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z realizacją przez 

Prezesa Prokuratorii Generalnej zadań, o których mowa w ustawie z dnia 16 

grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym; 

2) co 10 lat – w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z realizacją przez 

Prokuratorię Generalną lub Prezesa Prokuratorii Generalnej pozostałych zadań 

ustawowych. 

5. Prezes Prokuratorii Generalnej na wniosek osoby, której dane dotyczą, informuje o 

ograniczeniach, o których mowa w ust. 1–3. 

6. Obowiązek zachowania tajemnicy Prokuratorii Generalnej, o której mowa w 

rozdziale 4, nie ustaje w przypadku gdy z żądaniem ujawnienia informacji 

uzyskanych przez Prokuratorię Generalną w związku z dokonaniem czynności, o 

których mowa w art. 38 ust. 1, występuje Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.) 

Art. 8. 

1. Prezes Rady Ministrów może przekazać innemu członkowi Rady Ministrów, 

pełnomocnikowi Rządu lub państwowej osobie prawnej wykonywanie uprawnień, o 

których mowa w art. 7 ust. 1: 

1)   pkt 2; 

2)   pkt 3 lub 

3)   pkt 4 w zakresie składania w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o objęciu 

akcji. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, 

wykaz spółek, w których uprawnienia, o których mowa w ust. 1, wykonują inni 

członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, 

wskazując odrębnie dla każdej spółki, członka Rady Ministrów, pełnomocnika Rządu lub 

państwową osobę prawną, właściwych do wykonywania w stosunku do tej spółki 

uprawnień, o których mowa w ust. 1, uwzględniając przedmiot działalności spółki, a 

także, właściwość członka Rady Ministrów wynikającą z ustawy z dnia 4 września 1997 r. 
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o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762, 810 i 1090), zakres zadań 

pełnomocnika Rządu lub przedmiot działalności państwowej osoby prawnej. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawo z akcji należących do Skarbu Państwa do 

zwołania lub żądania zwołania walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw 

w porządku obrad tego zgromadzenia jest wykonywane przez Prezesa Rady Ministrów lub 

innego członka Rady Ministrów, pełnomocnika Rządu albo państwową osobę prawną. 

 

<Art. 8a. 

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów prowadzi listę: 

1) członków organów zarządzających i nadzorczych spółek oraz pełnomocników 

wspólnika, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o 

komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników; 

2) osób będących akcjonariuszami spółek z udziałem Skarbu Państwa 

reprezentującymi co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego; 

3) osób, które złożyły egzamin, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. h–j, oraz 

osób, które uzyskały uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

2. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, są 

współadministratorami danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w 

zakresie wykonywania uprawnień przekazanych przez Prezesa Rady Ministrów. 

Wzajemne prawa i obowiązki współadministratorów określa porozumienie. 

3. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów może udostępnić podmiotom, o których mowa w 

art. 8 ust. 1, dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w zakresie 

niezbędnym do wykonywania przez te podmioty uprawnień przekazanych przez 

Prezesa Rady Ministrów.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260 oraz z 2018 r. poz. 1669 i 2159) 

 

Art. 109. 

Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na podstawie ustawy 

zmienianej w art. 14, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe, przy 
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czym określone w tych przepisach kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu 

Państwa wykonuje minister właściwy do spraw gospodarki. 

 

<Art. 109a. 

Minister właściwy do spraw gospodarki może powierzyć, w drodze porozumienia, 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wykonywanie zadań związanych z wdrożeniem, 

utrzymaniem i rozwojem systemu teleinformatycznego wspierającego wykonywanie 

umów, o których mowa w art. 109.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi 

państwami (Dz. U. poz. 648, z 2018 r. poz. 723, 1499 i 2193 oraz z 2019 r. poz. 125) 

 

Art. 6. 

<1.> Do ujawnienia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, 

upoważnionemu przez niego organowi Krajowej Administracji Skarbowej, Szefowi 

Krajowej Administracji Skarbowej lub jego upoważnionemu przedstawicielowi informacji 

podatkowych w trybie i zakresie przewidzianych ustawą nie stosuje się przepisów 

ograniczających udostępnianie danych objętych tajemnicą prawnie chronioną, z 

wyjątkiem informacji niejawnych. 

<2. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonywania zadań wynikających z ustawy 

podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem 

dostępowi lub przekazywaniu polegającym co najmniej na: 

1) dopuszczeniu przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych 

wyłącznie osób do tego uprawnionych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych do zachowania ich w tajemnicy; 

3) regularnym testowaniu i doskonaleniu stosowanych środków technicznych i 

organizacyjnych; 

4) zapewnieniu bezpiecznej komunikacji w sieciach teleinformatycznych, w 

szczególności poprzez zagwarantowanie, by proces pozyskiwania i 
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przekazywania danych osobowych podmiotom zewnętrznym wykorzystywał 

techniki kryptograficzne; 

5) zapewnieniu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do systemów 

informatycznych; 

6) zapewnieniu integralności danych w systemach informatycznych; 

7) określeniu zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.> 

 

Art. 30. 

[1. Raportująca instytucja finansowa wykonuje obowiązki określone w art. 24 ust. 1 ustawy z 

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

terminie pozwalającym na zrealizowanie przez osobę raportowaną jej uprawnień, 

określonych w rozdziale 4 tej ustawy, przed przekazaniem informacji, o których mowa w 

art. 33 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1.] 

<1. Raportująca instytucja finansowa wykonuje obowiązki, o których mowa w 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, z późn. zm.), w terminie pozwalającym na zrealizowanie przez 

osobę raportowaną jej uprawnień, określonych w art. 15–20 tego rozporządzenia, 

przed przekazaniem informacji, o których mowa w art. 33 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1.> 

2. Raportująca instytucja finansowa zawiadamia niezwłocznie osobę raportowaną o 

prawdopodobieństwie naruszenia bezpieczeństwa jej danych osobowych gromadzonych i 

przetwarzanych na potrzeby automatycznej wymiany informacji o rachunkach 

raportowanych. 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego 

przewozu towarów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332) 

 

Art. 4. 

1. Środki techniczne służące monitorowaniu przewozu towarów obejmują: 
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1)   rejestr zgłoszeń wraz z modułem gromadzącym i przetwarzającym dane 

geolokalizacyjne, zwany dalej "rejestrem"; 

2)   lokalizator; 

3)   zewnętrzny system lokalizacji, który przekazuje do rejestru dane geolokalizacyjne 

środka transportu. 

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 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669). 

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; 

1a)  geolokalizacyjne przekazywane z lokalizatorów oraz zewnętrznych systemów 

lokalizacji, obejmujące współrzędne geograficzne dotyczące położenia środka 

transportu, jego prędkość, datę i godzinę pozyskania tych współrzędnych, azymut 

środka transportu, błąd przekazywania danych satelitarnych oraz numer lokalizatora 

albo numer urządzenia; 

2)   dotyczące przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 13. 

4a. Analizę danych gromadzonych w rejestrze może prowadzić wyznaczona jednostka sektora 

finansów publicznych albo instytuty badawcze, o których mowa w ustawie z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669). 

4b. Podmiot, o którym mowa w ust. 4a, przekazuje Szefowi Krajowej Administracji 

Skarbowej na bieżąco wyniki analizy danych gromadzonych w rejestrze. 

4c. Podmiot, o którym mowa w ust. 4a, może wykonywać również czynności związane z 

technicznym utrzymaniem i rozwojem środków, o których mowa w ust. 1. 

4d. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 4a i 4c, instytuty badawcze, o których mowa 

w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, otrzymują dotację celową 

z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw finansów 

publicznych. 

5. Dane, o których mowa w ust. 4: 

1)   pkt 1 i 2 - są przechowywane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w 

którym dokonano zgłoszenia; 
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2)   pkt 1a - są przechowywane nie dłużej niż 12 miesięcy, licząc od daty zakończenia 

przewozu towaru, chyba że przed upływem tego terminu wszczęte zostanie 

postępowanie administracyjne, w którym dane te są niezbędne; w takim przypadku 

dane geolokalizacyjne są przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia 

postępowania administracyjnego. 

5a. Szef Krajowej Administracji Skarbowej dokonuje weryfikacji danych, o których mowa w 

ust. 4 pkt 1a, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, usuwając zbędne dane. 

[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.] 

7. Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia nieodpłatnie oprogramowanie, o 

którym mowa w art. 2 pkt 2a. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra wymogi 

techniczne przekazywania danych geolokalizacyjnych środka transportu do rejestru z 

zewnętrznego systemu lokalizacji i określi sposób przekazywania tych danych. 

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 

wyznaczyć jednostkę sektora finansów publicznych albo instytuty badawcze, o których 

mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, do: 

1)   dokonywania analizy danych z rejestru oraz wskazać zakres danych podlegających tej 

analizie, 

2)   wykonywania czynności związanych z technicznym utrzymaniem i rozwojem 

środków, o których mowa w ust. 1, oraz wskazać zakres tych czynności 

- uwzględniając przygotowanie techniczne wyznaczanego podmiotu i jego doświadczenie 

w analizie danych, w szczególności danych geolokalizacyjnych oraz w zakresie 

utrzymania i rozwoju technologii teleinformatycznych. 

10. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 9, jest podmiotem, który jest 

nadzorowany przez ministra innego niż minister właściwy do spraw finansów 

publicznych, rozporządzenie, o którym mowa w ust. 9, wydaje się w porozumieniu z 

właściwym ministrem. 
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U S T A W A   z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. poz. 1051 

oraz z 2018 r. poz. 2245 i 2320) 

Art. 5. 

1. Do zadań Agencji należy, w szczególności: 

1)   określanie zasad i przebiegu kontroli antydopingowej; 

2)   ustanawianie reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie; 

3)   planowanie i przeprowadzanie kontroli antydopingowej w okresie podczas zawodów 

oraz w okresie poza nimi; 

<3a) prowadzenie czynności wyjaśniających zmierzających do ustalenia 

odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie zawodnika lub, w 

przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5–9, osoby pomagającej w 

przygotowaniu do współzawodnictwa sportowego;> 

4)   szkolenie i podnoszenie kwalifikacji kontrolerów antydopingowych Agencji, zwanych 

dalej "kontrolerami"; 

5)   przyznawanie zgody na używanie danej substancji zabronionej lub metody 

zabronionej przez zawodnika, o której mowa w art. 3 ust. 4; 

6)   opracowywanie, wdrażanie i wspieranie programów edukacyjnych, informacyjnych i 

szkoleniowych w zakresie zwalczania dopingu w sporcie; 

7)   powiadamianie zawodników lub innych osób podejmujących współpracę z osobą 

pomagającą w przygotowaniu do współzawodnictwa sportowego o statusie tej osoby, 

o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10, oraz o konsekwencjach współpracy z tą osobą; 

8)   opiniowanie projektów założeń projektów ustaw oraz projektów aktów prawnych w 

zakresie zwalczania dopingu w sporcie; 

9)   współpraca z zagranicznymi podmiotami właściwymi w zakresie zwalczania dopingu 

w sporcie; 

10)  współpraca z organami administracji publicznej, instytutami badawczymi oraz 

innymi podmiotami właściwymi w zakresie badań wspierających zwalczanie dopingu 

w sporcie. 

1a. 
(2)

 Agencja zleca analizę antydopingową próbki fizjologicznej zawodnika, pobranej w toku 

prowadzonej kontroli antydopingowej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wyłącznie 

laboratorium antydopingowemu akredytowanemu przez Światową Agencję 

Antydopingową. 
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1b. 
(3)

 Zadanie, o którym mowa w ust. 1a, należy do działalności bieżącej Agencji w zakresie, 

w jakim pobranie próbki fizjologicznej zawodnika nastąpiło w toku prowadzonej kontroli 

antydopingowej dofinansowanej ze środków dotacji podmiotowej, o której mowa w art. 

30 ust. 1. 

2. Agencja wykonuje zadania w sposób niezależny i bezstronny. 

 

Art. 27. 

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   organizację i sposób przeprowadzania szkolenia kontrolerów, 

2)   program szkolenia kontrolerów, 

3)   rodzaje zajęć dydaktycznych w ramach szkolenia kontrolerów oraz ich wymiar czasowy, 

4)   tryb przeprowadzania egzaminu kończącego szkolenie kontrolerów, 

5)   wzór certyfikatu kontrolera, 

6)   wzór legitymacji służbowej kontrolera 

- uwzględniając konieczność zapewnienia jednakowego poziomu wiedzy i umiejętności 

nabywanej przez kontrolerów podczas szkolenia oraz konieczność umieszczenia we 

wzorach certyfikatu kontrolera i legitymacji służbowej kontrolera informacji niezbędnych 

do prawidłowego realizowania ich zadań. 

 

<Art. 27a. 

W związku z planowaniem i przeprowadzaniem kontroli antydopingowej w okresie 

podczas zawodów oraz w okresie poza nimi, Agencja przetwarza następujące dane 

osobowe kontrolerów: 

1) wizerunek twarzy; 

2) płeć; 

3) podpis; 

4) adres poczty elektronicznej; 

5) numer telefonu; 

6) informacje o realizowanej dotychczas kontroli antydopingowej.> 

 

Art. 29. 

[1. Agencja, przeprowadzając kontrolę antydopingową w okresie podczas zawodów lub w 

okresie poza nimi, wykonuje zadanie realizowane dla dobra publicznego, o którym mowa 
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w art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 922), którego celem jest zapewnienie uczciwości współzawodnictwa 

sportowego, ujawnienie przestępstw, o których mowa w art. 48 ust. 1 i art. 49, oraz 

ochrona zdrowia zawodników.] 

<1. Agencja, przeprowadzając kontrolę antydopingową w okresie podczas zawodów lub 

w okresie poza nimi, wykonuje zadanie realizowane w interesie publicznym, którego 

celem jest zapewnienie uczciwości współzawodnictwa sportowego, ujawnienie 

przestępstw, o których mowa w art. 48 ust. 1 i art. 49, oraz ochrona zdrowia 

zawodników.> 

2. Na potrzeby zadania, o którym mowa w ust. 1, oraz w zakresie niezbędnym do jego 

wykonania Agencja przetwarza dane osobowe zawodników, które obejmują: 

1)   nazwisko; 

2)   imię lub imiona; 

3)   adres miejsca zamieszkania; 

4)   datę i miejsce urodzenia; 

5)   numer PESEL; 

6)   serię i numer dokumentu tożsamości; 

7)   obywatelstwo; 

8)   płeć; 

9)   wizerunek twarzy; 

10)  podpis; 

11)  adres poczty elektronicznej; 

12)  numer telefonu; 

13)  nazwę uprawianego sportu; 

14)  przynależność do organizacji sportowej; 

15)  informację o miejscu pobytu w okresie kolejnych trzech miesięcy; 

16)  informację o przebiegu dotychczasowej kontroli antydopingowej; 

17)  informację o stosowanych lekach i suplementach diety oraz wykonanych transfuzjach 

krwi; 

18)  informację o orzeczonych karach dyscyplinarnych za doping w sporcie; 

19)  informację o przyznaniu lub odmowie przyznania zgody na używanie substancji 

zabronionej lub metody zabronionej na zasadach określonych w załączniku nr 2 do 

konwencji, o której mowa w art. 2 pkt 1; 
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20)  dokumentację medyczną na potrzeby oceny wniosku o przyznanie zgody na 

używanie substancji zabronionej lub metody zabronionej na zasadach określonych w 

załączniku nr 2 do konwencji, o której mowa w art. 2 pkt 1; 

21)  
(10)

 wyniki analiz antydopingowych próbki fizjologicznej. 

3. Agencja może przekazywać dane osobowe zawodników: 

1)   innym właściwym organizacjom antydopingowym, w tym: 

a)  międzynarodowym organizacjom sportowym, 

b)  krajowym organizacjom antydopingowym, 

c)  organizatorom zawodów, jeżeli w okresie podczas tych zawodów będzie przez nich 

przeprowadzana kontrola antydopingowa, 

2)   Światowej Agencji Antydopingowej 

- jeżeli jest to niezbędne dla celów kontroli antydopingowej lub ustalenia 

odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie. 

<3a. Dane osobowe zawodników podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym 

nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu, polegającym co 

najmniej na dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób 

posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych oraz 

pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

do zachowania ich w tajemnicy.> 

[4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemie teleinformatycznym. 

5. Agencja przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do zakończenia czynności 

związanych z kontrolą antydopingową oraz ustaleniem odpowiedzialności dyscyplinarnej 

za doping w sporcie, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia ich uzyskania. 

6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 8, 13 i 18, Agencja może przechowywać 

przez okres dłuższy niż określony w ust. 5, jeżeli są one niezbędne dla ustalenia 

odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie. 

7. Nie rzadziej niż co 18 miesięcy Agencja dokonuje weryfikacji zgromadzonych danych, z 

wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 6, które Agencja weryfikuje nie rzadziej niż co 

10 lat. 

8. Z zastrzeżeniem ust. 6, po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5, lub po 

przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w ust. 7, zgromadzone dane lub dane uznane 

za zbędne podlegają protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu, które zarządza Dyrektor 

Agencji.] 
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<4. Dane osobowe zawodników mogą być przetwarzane w systemie teleinformatycznym. 

5. Agencja przechowuje dane osobowe zawodników przez okres niezbędny do 

zakończenia czynności związanych z kontrolą antydopingową oraz ustaleniem 

odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie, nie dłużej jednak niż przez 

okres 10 lat od dnia ich uzyskania. 

6. Dane osobowe zawodników, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 8, 13 i 18, Agencja może 

przechowywać przez okres dłuższy niż określony w ust. 5, jeżeli są one niezbędne dla 

ustalenia odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie. 

7. Nie rzadziej niż co 18 miesięcy Agencja dokonuje weryfikacji zgromadzonych danych 

osobowych zawodników, z wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 6, które 

Agencja weryfikuje nie rzadziej niż co 10 lat. 

8. Z zastrzeżeniem ust. 6, po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5, lub po 

przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w ust. 7, zgromadzone dane osobowe 

zawodników lub dane takie uznane za zbędne podlegają protokolarnemu i 

komisyjnemu zniszczeniu, które zarządza Dyrektor Agencji.> 

<9. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 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, z późn. zm.), nie wpływa na realizację zadania, o którym mowa w 

ust. 1.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 398, 1669, 2193 i 2243) 

 

Art. 2. 

Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o: 

1)   badaniu ustawowym - należy przez to rozumieć badanie rocznego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej lub badanie rocznego sprawozdania 

finansowego, którego obowiązek przeprowadzania wynika z art. 64 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 
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61, 245, 791 i 1089), przepisów innych ustaw lub przepisów prawa Unii Europejskiej, 

przeprowadzane zgodnie z krajowymi standardami badania; 

2)   badaniu dobrowolnym - należy przez to rozumieć badanie rocznego sprawozdania 

finansowego, które jest przeprowadzane na podstawie decyzji badanej jednostki, a nie na 

podstawie art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przepisów innych 

ustaw lub przepisów prawa Unii Europejskiej, przeprowadzane zgodnie z krajowymi lub 

innymi standardami badania, a także badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego grupy kapitałowej przeprowadzane zgodnie ze standardami innymi niż 

krajowe standardy badania; 

3)   badaniu - należy przez to rozumieć badanie ustawowe lub badanie dobrowolne; 

4)   przeglądzie sprawozdania finansowego - należy przez to rozumieć przegląd 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej lub sprawozdania 

finansowego przeprowadzany zgodnie z krajowymi standardami przeglądu; 

5)   usługach atestacyjnych - należy przez to rozumieć usługi mające na celu uwiarygodnienie 

w wysokim lub umiarkowanym stopniu zagadnień obejmujących w szczególności 

informacje finansowe i niefinansowe, systemy, procesy, a także aspekty zachowań lub 

postaw określonych podmiotów, w oparciu o dowody uzyskane w trakcie 

przeprowadzenia odpowiednich procedur, stanowiące podstawę wydawanej, zgodnie z 

przyjętymi kryteriami, oceny zagadnień będących przedmiotem tych usług, zamieszczonej 

w sprawozdaniu z wykonanej usługi; 

6)   usługach pokrewnych - należy przez to rozumieć usługi polegające na przeprowadzeniu 

uzgodnionych procedur, wykonywanych w oparciu o uzgodniony cel, zakres prac i sposób 

ich wykonania, których opis i wynik są przedstawione w raporcie z wykonania usługi, lub 

usługi kompilacji informacji finansowych, których celem jest wykorzystanie wiedzy z 

zakresu rachunkowości do zebrania, sklasyfikowania i podsumowania informacji 

finansowych; 

7)   czynnościach rewizji finansowej - należy przez to rozumieć usługi atestacyjne obejmujące 

badania, a także przeglądy sprawozdań finansowych i inne usługi atestacyjne określone 

przepisami prawa, zastrzeżone dla biegłego rewidenta; 

8)   dużej jednostce - należy przez to rozumieć jednostkę, która na koniec danego roku 

obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego dany rok obrotowy 

przekroczyła co najmniej dwie z następujących trzech wielkości: 

a)  85 000 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 
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b)  170 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za 

rok obrotowy, 

c)  250 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty; 

9)   jednostkach zainteresowania publicznego - należy przez to rozumieć jednostki interesu 

publicznego, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących 

ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym 

decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE 

L 170 z 11.06.2014, str. 66), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 537/2014", obejmujące: 

a)  emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym 

państwa Unii Europejskiej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, których sprawozdania finansowe objęte są obowiązkiem badania 

ustawowego, 

b)  banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1988, z późn. zm.), 

c)  zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz główne oddziały i oddziały zakładów 

ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. 

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844, z 2016 r. poz. 

615 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 768 i 1089), 

d)  instytucje pieniądza elektronicznego i krajowe instytucje płatnicze w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572 i 

1997 oraz z 2017 r. poz. 1089) spełniające kryteria dużej jednostki, 

e)  otwarte fundusze emerytalne, dobrowolne fundusze emerytalne oraz powszechne 

towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji 

i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870), 

f)  fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte oraz 

publiczne fundusze inwestycyjne zamknięte w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 

2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.), 

g)  towarzystwa w rozumieniu ustawy wymienionej w lit. f, które na koniec danego roku 

obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego dany rok obrotowy 

zarządzały aktywami o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 000 zł oraz które 
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zarządzały funduszami posiadającymi łącznie nie mniej niż 30 000 rejestrów 

otwartych dla uczestników, 

h)  podmioty prowadzące działalność maklerską, które na koniec danego roku obrotowego 

oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego dany rok obrotowy posiadały na 

rachunkach klientów aktywa o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 000 zł lub 

zarządzały aktywami o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 000 zł i jednocześnie 

posiadały minimum 10 000 klientów, z wyłączeniem podmiotów prowadzących 

działalność wyłącznie w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub 

zbycia instrumentów finansowych lub w zakresie doradztwa inwestycyjnego w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm.), 

i)  spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 

2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1910, z późn. zm.), spełniające kryteria dużej jednostki; 

10)  banku spółdzielczym - należy przez to rozumieć bank spółdzielczy w rozumieniu art. 2 

pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 

zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2016 r. poz. 1826 oraz z 2017 r. poz. 

1089); 

11)  banku zrzeszającym - należy przez to rozumieć bank zrzeszający w rozumieniu art. 2 pkt 

2 ustawy wymienionej w pkt 10; 

12)  kluczowym biegłym rewidencie - należy przez to rozumieć: 

a)  w przypadku badania sprawozdania finansowego - biegłego rewidenta wyznaczonego 

przez firmę audytorską jako w głównym stopniu odpowiedzialnego za 

przeprowadzenie danego badania w imieniu firmy audytorskiej lub 

b)  w przypadku badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej 

- biegłego rewidenta wyznaczonego przez firmę audytorską jako w głównym stopniu 

odpowiedzialnego za przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego grupy kapitałowej w imieniu firmy audytorskiej na poziomie jednostki 

dominującej danej grupy kapitałowej oraz biegłego rewidenta wyznaczonego jako w 

głównym stopniu odpowiedzialnego za przeprowadzenie badania skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej na poziomie istotnych jednostek 

zależnych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym danej grupy 

kapitałowej, lub 
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c)  biegłego rewidenta podpisującego sprawozdanie z badania; 

13)  firmie audytorskiej grupy - należy przez to rozumieć firmę audytorską przeprowadzającą 

badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego danej grupy kapitałowej; 

14)  sieci - należy przez to rozumieć strukturę: 

a)  której celem jest współpraca i do której należy biegły rewident lub firma audytorska 

oraz 

b)  której celem jest podział zysków lub kosztów lub która funkcjonuje w ramach 

wspólnych powiązań właścicielskich, lub która posiada wspólny system kontroli lub 

wspólne zarządzanie, lub która posiada wspólną politykę i procedury kontroli jakości, 

lub która posiada wspólną strategię gospodarczą, lub która korzysta ze wspólnego 

oznaczenia lub znaczącej części zasobów; 

15)  podmiocie powiązanym z firmą audytorską - należy przez to rozumieć podmiot, 

niezależnie od jego formy prawnej, który jest bezpośrednio lub pośrednio związany z 

firmą audytorską poprzez wspólne powiązania właścicielskie, system kontroli lub 

zarządzanie; 

16)  zespole wykonującym badanie - należy przez to rozumieć wszystkie osoby 

zaangażowane w przeprowadzanie badania, w szczególności biegłych rewidentów, osoby 

przeprowadzające kontrolę jakości wykonania zlecenia, kadrę kierowniczą wyższego 

szczebla oraz osoby odbywające aplikację, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 5, 

uczestniczących w przeprowadzanym badaniu, a także zatrudnianych przez firmę 

audytorską ekspertów oraz inne osoby wykonujące, w ramach danego badania, czynności 

na zlecenie lub pod kontrolą biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej; 

17)  osobie blisko związanej - należy przez to rozumieć osobę blisko związaną w rozumieniu 

art. 3 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 

dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć 

na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i 

dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 

12.06.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 175 z 

30.06.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 287 z 21.10.2016, str. 320); 

18)  jednostce kontrolowanej - należy przez to rozumieć jednostkę zależną w rozumieniu art. 

3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

19)  międzynarodowych standardach badania - należy przez to rozumieć Międzynarodowe 

Standardy Badania oraz inne powiązane standardy wydane przez Międzynarodową 
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Federację Księgowych za pośrednictwem Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji 

Finansowej i Usług Atestacyjnych w zakresie, w jakim odnoszą się one do badań; 

20)  międzynarodowych standardach kontroli jakości - należy przez to rozumieć 

Międzynarodowe Standardy Kontroli Jakości oraz inne powiązane standardy wydane 

przez Międzynarodową Federację Księgowych za pośrednictwem Rady 

Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych w zakresie, w 

jakim odnoszą się one do kontroli jakości; 

21)  międzynarodowych standardach rachunkowości - należy przez to rozumieć 

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy 

Sprawozdawczości Finansowej i związane z nimi interpretacje przyjęte do prawa Unii 

Europejskiej w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej; 

22)  krajowych standardach badania - należy przez to rozumieć: 

a)  międzynarodowe standardy badania przyjęte do prawa Unii Europejskiej w formie 

rozporządzeń Komisji Europejskiej, 

b)  standardy badania w zakresie nieuregulowanym przez standardy, o których mowa w 

lit. a, przyjęte przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, zatwierdzone przez 

Komisję Nadzoru Audytowego w zakresie, w jakim odnoszą się one do badań 

sprawozdań finansowych; 

23)  krajowych standardach wykonywania zawodu - należy przez to rozumieć krajowe 

standardy badania, krajowe standardy przeglądu, krajowe standardy usług atestacyjnych 

innych niż badanie i przegląd oraz krajowe standardy usług pokrewnych; 

24)  krajowych standardach kontroli jakości - należy przez to rozumieć: 

a)  międzynarodowe standardy kontroli jakości przyjęte do prawa Unii Europejskiej w 

formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, 

b)  zasady wewnętrznej kontroli jakości w zakresie nieuregulowanym standardami, o 

których mowa w lit. a, przyjęte przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, 

zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Audytowego; 

25)  państwie Unii Europejskiej - należy przez to rozumieć państwo członkowskie Unii 

Europejskiej i państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu 

(EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

26)  państwie trzecim - należy przez to rozumieć państwo inne niż wymienione w pkt 25; 
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27)  zatwierdzeniu osoby lub jednostki organizacyjnej - należy przez to rozumieć uzyskanie 

uprawnień do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych w 

państwie Unii Europejskiej; 

28)  jednostce audytorskiej pochodzącej z państwa trzeciego - należy przez to rozumieć 

jednostkę organizacyjną, która przeprowadza badania rocznych lub skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych jednostki zarejestrowanej w państwie trzecim, inną niż 

jednostka organizacyjna zarejestrowana jako firma audytorska w państwie Unii 

Europejskiej w wyniku zatwierdzenia takiej jednostki organizacyjnej w tym państwie Unii 

Europejskiej; 

29)  biegłym rewidencie pochodzącym z państwa trzeciego - należy przez to rozumieć osobę 

fizyczną, która przeprowadza badania rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych jednostki zarejestrowanej w państwie trzecim, inną niż osoba zarejestrowana 

jako biegły rewident w państwie Unii Europejskiej w wyniku zatwierdzenia takiej osoby 

w tym państwie Unii Europejskiej; 

30)  państwie członkowskim pochodzenia - należy przez to rozumieć państwo Unii 

Europejskiej, w którym biegły rewident lub firma audytorska zostali zatwierdzeni; 

31)  sprawozdaniu z badania - należy przez to rozumieć pisemny raport z przeprowadzonego 

badania sprawozdania finansowego badanej jednostki, zawierający opinię biegłego 

rewidenta o zbadanym sprawozdaniu finansowym. 

 

<Art. 2a. 

Polska Izba Biegłych Rewidentów jest administratorem danych przetwarzanych w 

celach realizacji zadań lub obowiązków przez organy samorządu biegłych rewidentów, 

związanych z działalnością Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją”, oraz 

organizacją egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów. 

 

Art. 2b. 

1. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zadań lub obowiązków określonych w 

ustawie i rozporządzeniu nr 537/2014 podlegają przeglądowi nie rzadziej niż co 5 lat 

od dnia ich uzyskania. 

2. Dane osobowe podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub 

niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu polegającym co najmniej na: 
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1) dopuszczeniu przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych 

wyłącznie osób do tego uprawnionych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych do zachowania ich w tajemnicy; 

3) regularnym testowaniu i doskonaleniu stosowanych środków technicznych i 

organizacyjnych; 

4) zapewnieniu bezpiecznej komunikacji w sieciach teleinformatycznych; 

5) zapewnieniu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do systemów 

informatycznych; 

6) zapewnieniu integralności danych w systemach informatycznych; 

7) określeniu zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. 

3. Obowiązek zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 78 i art. 95, nie ustaje w 

przypadku, gdy z żądaniem ujawnienia informacji uzyskanych w związku z 

wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta albo wykonywaniem zadań przez 

podmioty, o których mowa w tych przepisach, występuje Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.> 

Art. 4. 

1. Biegłym rewidentem jest osoba wpisana do rejestru biegłych rewidentów, zwanego dalej 

"rejestrem". 

2. Do rejestru może być wpisana osoba fizyczna, która: 

1)   korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

2)   ma nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem, w tym w 

trakcie postępowania kwalifikacyjnego, daje rękojmię prawidłowego wykonywania 

zawodu biegłego rewidenta; 

3)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

4)   ukończyła studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne studia wyższe 

uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne i włada językiem polskim w 

mowie i piśmie; 

5)   odbyła: 

a)  roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej oraz co 

najmniej 2-letnią aplikację w firmie audytorskiej zarejestrowanej w państwie Unii 
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Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub biegłego rewidenta 

zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej albo 

b)  3-letnią aplikację w firmie audytorskiej zarejestrowanej w państwie Unii 

Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub biegłego rewidenta 

zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej 

- przy czym spełnienie tych warunków zostało stwierdzone przez Komisję 

[Egzaminacyjną, zwaną dalej "Komisją";] 

6)   złożyła przed Komisją egzaminy dla kandydatów na biegłego rewidenta z wiedzy w 

zakresie wskazanym w art. 14 ust. 1 i 2; 

7)   złożyła przed Komisją egzamin dyplomowy; 

8)   złożyła ślubowanie. 

3. Do rejestru może być wpisana również osoba fizyczna, która: 

1)   posiada co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości, 

prawa, finansów i rewizji finansowej, podczas którego nabyła umiejętności wymagane 

od biegłych rewidentów; 

2)   spełniła warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 oraz 6-8. 

4. Do rejestru może być wpisana osoba fizyczna, która posiada uprawnienia do 

przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych, uzyskane w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej, oraz złoży przed Komisją egzamin w 

języku polskim z prawa gospodarczego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w 

zakresie niezbędnym do wykonywania badań sprawozdań finansowych. 

5. Do rejestru może być wpisana, na zasadzie wzajemności, osoba fizyczna, która posiada 

uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych, 

uzyskane w państwie trzecim, jeżeli spełnia wymagania w zakresie kwalifikacji 

zawodowych zgodne z warunkami określonymi w niniejszej ustawie lub równoważne 

oraz złoży przed Komisją egzamin w języku polskim z prawa gospodarczego 

obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie niezbędnym do wykonywania 

badań sprawozdań finansowych. 
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U S T A W A   z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 

2217, z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 2429 oraz z 2019 r. poz. 60) 

 

[Art. 20. 

Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest 

obowiązany do przetwarzania, przechowywania i udostępniania danych osobowych 

zawartych w deklaracji wyboru oraz w informacjach, o których mowa w art. 16-18, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych.] 

<Art. 20. 

Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest 

obowiązany do przetwarzania, przechowywania i udostępniania danych osobowych 

zawartych w deklaracji wyboru oraz w informacjach, o których mowa w art. 16–18, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.) oraz przepisami o ochronie 

danych osobowych.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 125) 

 

Art. 34. 

1. Środki bezpieczeństwa finansowego obejmują: 

1)   identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości; 

2)   identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych 

czynności w celu: 

a)  weryfikacji jego tożsamości, 

b)  ustalenia struktury własności i kontroli - w przypadku klienta będącego osobą 

prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej; 

3)   ocenę stosunków gospodarczych i, stosownie do sytuacji, uzyskanie informacji na 

temat ich celu i zamierzonego charakteru; 

4)   bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta, w tym: 
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a)  analizę transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych w celu 

zapewnienia, że transakcje te są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o kliencie, 

rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności oraz zgodne z ryzykiem 

prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanym z tym klientem, 

b)  badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta 

- w przypadkach uzasadnionych okolicznościami, 

c)  zapewnienie, że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków 

gospodarczych są na bieżąco aktualizowane. 

2. Instytucje obowiązane, stosując środki bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1 i 2, identyfikują osobę upoważnioną do działania w imieniu klienta oraz 

weryfikują jej tożsamość i umocowanie do działania w imieniu klienta. 

3. Instytucje obowiązane dokumentują zastosowane środki bezpieczeństwa finansowego oraz 

wyniki bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji. Na żądanie organów, o których 

mowa w art. 130, instytucje obowiązane wykazują, że przy uwzględnieniu poziomu 

rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z 

danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną zastosowały odpowiednie 

środki bezpieczeństwa finansowego. 

4. Instytucje obowiązane na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego mogą 

przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej 

do działania w jego imieniu oraz sporządzać ich kopie. 

5. Przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji 

okazjonalnej instytucje obowiązane informują klienta o przetwarzaniu jego danych 

osobowych, w szczególności o obowiązkach instytucji obowiązanej wynikających z 

ustawy w zakresie przetwarzania tych danych. 

[6. Przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych przez instytucje obowiązane 

odbywa się bez wiedzy osób, których informacje te dotyczą.] 

 

[Art. 66. 

Do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze nie stosuje się przepisów 

art. 32 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723).] 
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<Art. 66. 

Do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze nie stosuje się 

przepisów art. 15 ust. 1 lit. c 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, z późn. zm.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647, 1544, 1629 i 2244 

oraz z 2019 r. poz. 60) 

[Art. 50. 

Do jawnych danych i informacji udostępnianych przez CEIDG nie stosuje się 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), z wyjątkiem przepisów art. 14-19a i art. 21-22a oraz rozdziału 5 tej 

ustawy.] 

 

 

U S T A W A   z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 

1669 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 55) 

Art. 158. 

1. Minister Sprawiedliwości tworzy system teleinformatyczny, w którym jest prowadzona i 

przechowywana dokumentacja, o której mowa w art. 155 ust. 1 i art. 156, jak również 

wykonuje zadania polegające na projektowaniu, wdrażaniu, eksploatacji, integracji, 

rozwoju i udostępnianiu tego systemu, zabezpieczaniu danych osobowych przetwarzanych 

w tym systemie oraz zapewnieniu możliwości wymiany danych między użytkownikami 

systemu, a w szczególności: 

1)   administruje systemem teleinformatycznym zapewniającym komornikom możliwość 

przechowywania i zabezpieczania akt spraw prowadzonych w postaci elektronicznej i 

udostępnia ten system komornikom; 



- 597 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2)   administruje systemem teleinformatycznym zapewniającym komornikom możliwość 

prowadzenia urządzeń ewidencyjnych, o których mowa w art. 156, lub dokumentacji 

księgowej w postaci elektronicznej i udostępnia ten system komornikom; 

3)   umożliwia identyfikację uczestników postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających 

i ich pełnomocników w systemie teleinformatycznym; 

4)   umożliwia dostęp do systemu teleinformatycznego sądom, organom nadzoru 

administracyjnego oraz nadzoru wewnętrznego samorządu komorniczego na zasadach 

przewidzianych w ustawie. 

2. Minister Sprawiedliwości przetwarza dane stron, pełnomocników uczestników postępowań 

egzekucyjnych i zabezpieczających oraz innych osób uczestniczących w tych 

postępowaniach, zawarte w systemie teleinformatycznym oraz systemach 

teleinformatycznych obsługujących kancelarie, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

wymienionych w ust. 1. 

[3. Minister Sprawiedliwości jest administratorem systemu teleinformatycznego służącego do 

przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji, o której mowa w art. 155 

ust. 1 i art. 156. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, nie 

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

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723).] 

<3. Minister Sprawiedliwości jest administratorem systemu teleinformatycznego 

służącego do przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji, o której 

mowa w art. 155 ust. 1 i art. 156.> 

Art. 159. 

1. Minister Sprawiedliwości, jako administrator systemu teleinformatycznego, o którym 

mowa w art. 158 ust. 1, nie ma swobodnego dostępu do informacji w nim zawartych, w 

tym do danych osobowych. 

2. Komornik na żądanie Ministra Sprawiedliwości, na zasadach przewidzianych w ustawie, 

udostępnia zawarte w systemie akta spraw, urządzenia ewidencyjne lub dokumentację 

księgową w celu umożliwienia Ministrowi Sprawiedliwości realizacji zadań w ramach 

nadzoru administracyjnego. 

<Art. 159a. 

1. Dane osobowe zawarte w systemie teleinformatycznym, utworzonym do dnia 1 

stycznia 2021 r., o którym mowa w art. 158 ust. 1, podlegają z dniem uruchomienia 

systemu zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem 
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dostępowi lub przekazywaniu, w szczególności poprzez stosowanie proporcjonalnych 

środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących zapewnienie ochrony 

przed nieuprawnionym dostępem do systemu teleinformatycznego. 

2. Administratorami danych znajdujących się w systemie są komornicy w zakresie, w 

jakim dane te dotyczą prowadzonych przez nich spraw.> 

 

Art. 164. 

1. Akta spraw, w których postępowanie zostało zakończone, oraz zamknięte urządzenia 

ewidencyjne przechowuje Krajowa Rada Komornicza przez okres konieczny ze względu 

na rodzaj i charakter sprawy, terminy przedawnienia, interesy osób biorących udział w 

postępowaniu oraz znaczenie materiałów zawartych w aktach jako źródło informacji. Do 

przechowywania akt spraw i urządzeń ewidencyjnych stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650). 

2. Krajowa Rada Komornicza określa, w drodze uchwały, wysokość ponoszonych przez 

komorników zryczałtowanych opłat za przechowywanie akt spraw i urządzeń 

ewidencyjnych, o których mowa w ust. 1, mając na względzie konieczność pokrycia 

wyłącznie rzeczywistych kosztów z tym związanych. Środki pochodzące z opłat stanowią 

odrębny fundusz pozostający w dyspozycji Krajowej Rady Komorniczej. 

3. Kontrolę postępowania z aktami spraw i urządzeniami ewidencyjnymi przechowywanymi 

przez Krajową Radę Komorniczą sprawuje archiwum państwowe wskazane przez 

Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. 

4. Po okresie przechowywania przez Krajową Radę Komorniczą akta spraw oraz urządzenia 

ewidencyjne, o których mowa w ust. 1, stanowiące materiały archiwalne przekazuje się do 

właściwych archiwów państwowych wskazanych, w drodze zarządzenia, przez prezesa 

właściwego sądu rejonowego. Akta spraw oraz urządzenia ewidencyjne niestanowiące 

materiałów archiwalnych za zgodą dyrektora właściwego archiwum państwowego 

podlegają zniszczeniu. 

5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób, tryb i 

terminy przechowywania i przekazywania akt spraw oraz urządzeń ewidencyjnych, o 

których mowa w ust. 1, a także sposób i tryb ich niszczenia po upływie okresu 

przechowywania, uwzględniając w szczególności rodzaje spraw i urządzeń 

ewidencyjnych oraz właściwe zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych, 
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utratą lub zniszczeniem oraz tworzenie, ewidencjonowanie i przechowywanie 

dokumentacji w różnej postaci, w tym elektronicznej. 

 

<Art. 164a. 

1. Wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 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, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, 

komornik: 

1) przekazuje osobie, której dane dotyczą, informacje, o których mowa w art. 13 

ust. 1 lit. a i c rozporządzenia 2016/679, podczas pozyskiwania od niej tych 

danych; 

2) udostępnia w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie kancelarii lub na stronie 

internetowej kancelarii pozostałe podlegające udostępnieniu informacje, o czym 

informuje osobę, której dane dotyczą, podczas pozyskiwania od niej danych 

osobowych. 

2. Obowiązki wynikające z art. 15 rozporządzenia 2016/679 realizowane są na zasadach 

określonych w art. 9 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego i wyłącznie w zakresie, w jakim nie narusza to obowiązku zachowania 

przez komornika tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 27. 

3. W zakresie prowadzonych postępowań lub czynności podejmowanych przez 

komornika na podstawie art. 3 ust. 3 i ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy, przepis art. 16 

rozporządzenia 2016/679 stosuje się wyłącznie w zakresie i na zasadach 

przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego. 

4. W ramach wykonywania przez komornika zadań, o których mowa w art. 3 ust. 3 i ust. 

4 pkt 1 i 2, skorzystanie przez daną osobę z prawa do ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, 

odbywa się wyłącznie w sposób przewidziany w art. 767 ustawy z dnia 17 listopada 

1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.> 
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U S T A W A   z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957) 

 

Art. 16. 

1. Przepis art. 130 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do 

dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzenie, przekazywanie, 

gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych o naruszeniach, o 

których mowa w art. 130 ustawy zmienianej w art. 1. 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz 

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej komunikat określający termin 

wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1. Komunikat ogłasza się w 

terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych 

określonym w tym komunikacie. 

<Art. 16a. 

Do dnia wskazanego w komunikacie, o którym mowa w art. 16 ust. 2, policjant zatrzyma 

prawo jazdy za pokwitowaniem w razie przekroczenia przez kierującego pojazdem 

liczby 24 punktów otrzymanych za  naruszenia, o których mowa w art. 130 ustawy 

zmienianej w art. 1. Przepisy art. 135 ust. 2, art. 136 ust. 1 i 1a oraz art. 139 ustawy 

zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 i 

1669) 

Art. 5. 

1. Administrator wykonujący zadanie publiczne nie przekazuje informacji, o których mowa w 

art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, jeżeli służy to realizacji zadania publicznego i 

niewykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, 

jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w art. 23 ust. 1 tego rozporządzenia, 

oraz wykonanie tych obowiązków: 

1)   uniemożliwi lub znacząco utrudni prawidłowe wykonanie zadania publicznego, a 

interes lub podstawowe prawa lub wolności osoby, której dane dotyczą, nie są 
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nadrzędne w stosunku do interesu wynikającego z realizacji tego zadania publicznego 

lub 

2)   naruszy ochronę informacji niejawnych. 

2. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 3 

rozporządzenia 2016/679, wymaga niewspółmiernie dużego wysiłku związanego z 

wyszukaniem danych osobowych, administrator wykonujący zadanie publiczne wzywa 

osobę, której dane dotyczą, do udzielenia informacji pozwalających na wyszukanie tych 

danych. Przepis art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650) stosuje się 

odpowiednio. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, administrator zapewnia odpowiednie środki 

służące ochronie interesu lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 

4. Administrator jest obowiązany poinformować osobę, której dane dotyczą, na jej wniosek, 

bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania 

wniosku, o podstawie niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679. 

<Art. 5a. 

1. Administrator, który otrzymał dane osobowe od podmiotu realizującego zadanie 

publiczne, nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 

rozporządzenia 2016/679, w przypadku gdy podmiot przekazujący dane osobowe 

wystąpił z żądaniem w tym zakresie ze względu na konieczność prawidłowego 

wykonania zadania publicznego mającego na celu: 

1) zapobieganie przestępczości, wykrywanie lub ściganie czynów zabronionych lub 

wykonywanie kar, w tym ochronę przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa 

publicznego i zapobieganie takim zagrożeniom; 

2) ochronę interesów gospodarczych i finansowych państwa obejmującą w 

szczególności: 

a) realizację i dochodzenie dochodów z podatków, opłat, niepodatkowych 

należności budżetowych oraz innych należności, 

b) wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i 

niepieniężnych oraz wykonywanie zabezpieczenia należności pieniężnych i 

niepieniężnych, 
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c) przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności banków i instytucji 

finansowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, 

d) ujawnianie i odzyskiwanie mienia zagrożonego przepadkiem w związku z 

przestępstwami, 

e) prowadzenie kontroli, w tym kontroli celno-skarbowych. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, administrator udziela odpowiedzi na żądanie 

wniesione na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 w sposób, który 

uniemożliwia ustalenie, że administrator przetwarza dane osobowe otrzymane od 

podmiotu wykonującego zadanie publiczne.> 

 

Art. 6. 

Ustawy oraz rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się do: 

1)   przetwarzania danych osobowych przez jednostki sektora finansów publicznych, o 

których mowa w art. 9 pkt 1, 3, 5, 6 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000), w zakresie, w 

jakim przetwarzanie to jest konieczne do realizacji zadań mających na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa narodowego, jeżeli przepisy szczególne przewidują niezbędne środki 

ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą; 

2)   działalności służb specjalnych w rozumieniu art. 11 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, 650, 723 i 730). 

 

<Art. 6a. 

1. Do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania konstytucyjnych i 

ustawowych kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie 

nieobjętym bezpieczeństwem narodowym, stosuje się odpowiednio przepisy art. 4–7, 

art. 11, art. 12, art. 16, art. 17, art. 24 ust. 1 i 2, art. 25 ust. 1 i 2, art. 28–30, art. 32, 

art. 34, art. 35, art. 37–39 i art. 86 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisy art. 6 i art. 

11 ustawy. 

2. Przetwarzanie danych, o których mowa w art. 9 i art. 10 rozporządzenia 2016/679, 

następuje w zakresie niezbędnym do realizacji konstytucyjnych i ustawowych 

kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli prawa lub wolności osoby, 
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której dane dotyczą, nie są nadrzędne w stosunku do realizacji zadań wynikających z 

tych kompetencji.> 

Art. 11. 

Podmiot, który wyznaczył inspektora, udostępnia dane inspektora, o których mowa w art. 10 

ust. 1, niezwłocznie po jego wyznaczeniu, na swojej stronie internetowej, a jeżeli nie 

prowadzi własnej strony internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia 

działalności. 

<Art. 11a. 

1. Podmiot, który wyznaczył inspektora, może wyznaczyć osobę zastępującą inspektora 

w czasie jego nieobecności, z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w art. 37 

ust. 5 i 6 rozporządzenia 2016/679. 

2. W związku z wykonywaniem obowiązków inspektora w czasie jego nieobecności do 

osoby go zastępującej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące inspektora. 

3. Podmiot, który wyznaczył osobę zastępującą inspektora, zawiadamia Prezesa Urzędu 

o jej wyznaczeniu w trybie określonym w art. 10 oraz udostępnia jej dane zgodnie z 

art. 11.> 

Art. 57. 

[1. Administrator lub podmiot przetwarzający może wystąpić do Prezesa Urzędu z wnioskiem 

o przeprowadzenie uprzednich konsultacji, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia 

2016/679.] 

<1. Administrator może wystąpić do Prezesa Urzędu z wnioskiem o przeprowadzenie 

uprzednich konsultacji, o których mowa w art. 36 rozporządzenia 2016/679.> 

2. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepis art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego. 

3. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w art. 36 ust. 3 rozporządzenia 2016/679 

oraz art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, 

Prezes Urzędu informuje o nieudzieleniu konsultacji, wskazując przyczyny ich 

nieudzielenia. 

Art. 101. 

Prezes Urzędu może nałożyć na podmiot obowiązany do przestrzegania przepisów 

rozporządzenia 2016/679, inny niż: 

1)   jednostka sektora finansów publicznych, 

2)   instytut badawczy, 
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3)   Narodowy Bank Polski 

- w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną na podstawie i na warunkach 

określonych w art. 83 rozporządzenia 2016/679. 

 

<Art. 101a. 

1. W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie nałożenia administracyjnej kary 

pieniężnej, podmiot, o którym mowa w art. 101, jest obowiązany do dostarczenia 

Prezesowi Urzędu, na każde jego żądanie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

żądania, danych niezbędnych do określenia podstawy wymiaru administracyjnej 

kary pieniężnej. 

2. W przypadku niedostarczenia danych przez podmiot, o którym mowa w art. 101, lub 

gdy dostarczone przez ten podmiot dane uniemożliwiają ustalenie podstawy 

wymiaru administracyjnej kary pieniężnej, Prezes Urzędu ustala podstawę wymiaru 

administracyjnej kary pieniężnej w sposób szacunkowy uwzględniając wielkość 

podmiotu, specyfikę prowadzonej przez niego działalności lub  ogólnie dostępne dane 

finansowe dotyczące podmiotu.> 

Art. 108. 

<1.> Kto udaremnia lub utrudnia kontrolującemu prowadzenie kontroli przestrzegania 

przepisów o ochronie danych osobowych, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. 

<2. Tej samej karze podlega kto, w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie 

nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, nie dostarcza danych niezbędnych do 

określenia podstawy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej lub dostarcza dane, 

które uniemożliwiają ustalenie podstawy wymiaru administracyjnej kary 

pieniężnej.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 

1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276 

 

Art. 176. 

Do federacji stosuje się odpowiednio przepisy: 
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[1)   art. 24 ust. 9, art. 177-180, art. 182-226, art. 259-262, art. 264, art. 266, art. 267 ust. 1, 

art. 268-270, art. 322, art. 343, art. 345, art. 346, art. 348-350, art. 351 ust. 4, art. 354, 

art. 355, art. 360-362, art. 408, art. 409 ust. 2-5, art. 410, art. 411, art. 420, art. 423, art. 

425-428 i art. 432;] 

<1) art. 24 ust. 9, art. 177–180, art. 182–226, art. 259–262, art. 264, art. 266, art. 267 ust. 

1, art. 268–270, art. 322, art. 343, art. 345, art. 346, art. 348–350, art. 351 ust. 4, art. 

354, art. 355, art. 360–362, art. 408, art. 409 ust. 2–5, art. 410, art. 411, art. 420, art. 

423, art. 425–428, art. 432, art. 469a i art. 469b;> 

2)   art. 36, z tym że: 

a)  koszty likwidacji pokrywa się z majątku jednostek uczestniczących, 

b)  dokumentację osobową i płacową przejmuje jednostka uczestnicząca wskazana w 

statucie, 

c)  prawa i obowiązki federacji przejmuje jednostka uczestnicząca wskazana w statucie; 

3)   art. 148-152, z tym że federacja może utworzyć tylko jedną spółkę celową, oraz art. 159; 

4)   art. 387-399, z tym że środki finansowe otrzymane w ramach programów uczelnia 

przekazuje federacji; 

5)   wydane na podstawie art. 181, art. 263, art. 267 ust. 2, art. 353 i art. 363. 

 

Art. 258. 

1. Do zadań PKA należy: 

1)   wyrażanie opinii w sprawie wpisu uczelni niepublicznej do ewidencji; 

2)   wyrażanie opinii w sprawie spełnienia warunków prowadzenia studiów na 

określonym kierunku, poziomie i profilu oraz związku studiów ze strategią uczelni; 

3)   przeprowadzanie oceny programowej; 

4)   przeprowadzanie oceny kompleksowej; 

5)   prowadzenie działalności analitycznej, szkoleniowej oraz upowszechnianie dobrych 

praktyk w zakresie jakości kształcenia; 

6)   współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami 

działającymi w obszarze szkolnictwa wyższego; 

7)   wydawanie opinii w innych sprawach przedstawionych przez ministra. 

2. PKA może zwracać się do uczelni o udzielenie wyjaśnień i informacji oraz przeprowadzać 

wizytacje uczelni. 
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[3. PKA może przetwarzać dane osobowe nauczycieli akademickich i innych osób 

prowadzących zajęcia oraz studentów w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań, o 

których mowa w ust. 1.] 

 

<DZIAŁ XIVa 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

Art. 469a. 

Obowiązek wynikający z realizacji żądania zgłoszonego na podstawie art. 16 

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, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, wykonuje podmiot, 

który pozyskał dane od osoby, której dane dotyczą. 

 

Art. 469b. 

1. Do przetwarzania danych osobowych przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 

pkt 1 i 4–7, do celów badań naukowych i prac rozwojowych wyłącza się stosowanie 

przepisów art. 15, art. 16, art. 18 i art. 21 rozporządzenia 2016/679, jeżeli zachodzi 

prawdopodobieństwo, że prawa określone w tych przepisach uniemożliwią lub 

poważnie utrudnią realizację celów badań naukowych i prac rozwojowych i jeżeli 

wyłączenia te są konieczne do realizacji tych celów. 

2. W zakresie niezbędnym do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych 

dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe 

lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, 

przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzanie danych genetycznych, 

danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub 

danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby, pod 

warunkiem że publikowanie wyników tych badań i prac następuje w sposób 

uniemożliwiający identyfikację osoby fizycznej, której dane zostały przetworzone. 

3. Przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w ust. 1 i 2, administrator 

danych wdraża odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne praw i 
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wolności osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane, zgodnie z 

rozporządzeniem 2016/679, w szczególności przez pseudonimizację albo szyfrowanie 

danych, nadawanie uprawnień do ich przetwarzania minimalnej liczbie osób 

niezbędnych do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, kontrolę 

dostępu do pomieszczeń, w których przechowywane są dokumenty zawierające dane 

osobowe, oraz opracowanie procedury określającej sposób zabezpieczenia danych. 

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 i 2, poddaje się anonimizacji niezwłocznie po 

osiągnięciu celu badań naukowych lub prac rozwojowych. Do tego czasu dane, które 

można wykorzystać do identyfikacji danej osoby fizycznej, zapisuje się osobno. 

Można je łączyć z informacjami szczegółowymi dotyczącymi danej osoby fizycznej 

wyłącznie, jeżeli wymaga tego cel badań naukowych lub prac rozwojowych. 

5. Do przetwarzania danych osobowych w celu przygotowania pracy dyplomowej lub 

rozprawy doktorskiej wymaganej do uzyskania odpowiednio dyplomu ukończenia 

studiów lub stopnia naukowego przepisy ust. 1–4 stosuje się.> 

 


