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Dot. pisma z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie oświadczenia złożonego przez Senatora RP 
Pana Władysława Komarnickiego podczas 50. posiedzenia Senatu RP w dniu 15 listopada 
2017 r. (BPS/043-50-1366/17)

Szanowny Panie Marszałku,

Ministerstwo Cyfryzacji jest odpowiedzialne za wdrożenie w Polsce ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych1, co oznacza przyjęcie przepisów szczególnych w tych obszarach, w 
których rozporządzenie na to pozwala oraz dostosowanie do niego przepisów krajowych. 
Proces ten jest jednym z większych przedsięwzięć legislacyjnych w ciągu ostatnich lat - 
zmianie ulegnie ponad 130 ustaw sektorowych. Podkreślić trzeba, że Rzeczpospolita Polska 
jest liderem Unii Europejskiej - jako pierwsze i jedyne państwo członkowskie dostosowuje do 
przepisów unijnych cały krajowy system ochrony danych osobowych w jednym pakiecie 
legislacyjnym. 

Ministerstwo od początku zwracało szczególną uwagę na to, aby jak najwięcej podmiotów 
było zaangażowanych w prace konsultacyjne nad wdrożeniem rozporządzenia. W ramach 
konsultacji zorganizowaliśmy szereg otwartych spotkań transmitowanych on–line na stronie 
internetowej urzędu, a każda z zainteresowanych osób mogła zadać pytanie dotyczące 
podejmowanych w Ministerstwie Cyfryzacji działań legislacyjnych: 

 w dniu 9 grudnia 2016 r. zorganizowano spotkanie pracowników resortu z 
przedstawicielami środowiska naukowego zajmującymi się ochroną danych 
osobowych. W jego trakcie naukowcy przedstawili swoje doświadczenia w zakresie 
zagadnień związanych ze stosowaniem obowiązujących obecnie przepisów o 
ochronie danych osobowych oraz poglądy dotyczące nowych unijnych ram prawnych 
ochrony danych osobowych. 

1 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 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC
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 w dniu 2 lutego br. odbyło się spotkanie kierownictwa Ministerstwa Cyfryzacji z 
przedstawicielami kościołów oraz związków wyznaniowych, by rozmawiać na temat 
nowych zasad przetwarzania przez nie danych osobowych.  Mógł w nim wziąć udział 
każdy zarejestrowany na terytorium Polski kościół oraz związek wyznaniowy. 

 w dniu 3 lutego br. odbyło się spotkanie dedykowane wprost dla przedsiębiorców, a 
w dniu 29 maja br. - z przedstawicielami organizacji pozarządowych 
zainteresowanych tematyką unijnej oraz krajowej reformy ochrony danych 
osobowych. Aktywnie uczestniczyły w nim podmioty takie jak chociażby Helsińska 
Fundacja Praw Człowieka, Amnesty International, Fundacja im. Stefana Batorego, 
Pracodawcy RP, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Przewodnicząca Komisji Praw 
Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Fundacja ePaństwo oraz Centrum 
Cyfrowe. 

 w dniu 23 października br. odbyło się w Ministerstwie Cyfryzacji konferencja prasowa 
z udziałem kierownictwa resortu, której celem było podsumowanie trwających w 
okresie od 13 września br. do 13 października br. konsultacji społecznych projektu 
zmian legislacyjnych wdrażających rozporządzenie 2016/679. Ministerstwo otrzymało 
w sumie ponad 1600 merytorycznych uwag, a wiele z nich pochodziło od 
przedsiębiorców i organizacji ich zrzeszających. Obecnie trwają prace na wszystkimi 
uwagami.  Jednocześnie na początku stycznia przeprowadzona zostanie konferencja 
podsumowująca już otrzymane uwagi, na której zaprezentowane zostanie stanowisko 
Ministra Cyfryzacji do każdej z nich. Uwzględniając otwarty charakter zgłoszeń, chęć 
udziału w spotkaniu zadeklarowało ponad 250 osób , co wskazuje na ogromne 
zainteresowanie tą tematyką. 

Pracownicy Ministerstwa Cyfryzacji niemal każdego dnia spotykają się z organizacjami, 
obywatelami oraz izbami gospodarczymi zainteresowanymi unijną reformą ochrony danych 
osobowych. Od początku podejmowanych działań legislacyjnych wzięli również udział w 
kilkudziesięciu konferencjach naukowych, forach, warsztatach poświęconych unijnej 
reformie ochrony danych osobowych. Celem takich działań jest czynne uczestnictwo MC w 
debacie publicznej, poświęconej reformie ochrony danych osobowych oraz upowszechnianie 
wiedzy o nadchodzącej reformie.

Obecnie przygotowywana jest również akcja edukacyjna skierowana bezpośrednio do 
przedsiębiorców, która ma na celu przybliżyć im przepisy rozporządzenia. W jej ramach 
Ministerstwo opublikuje materiały w przystępny sposób opisujące obowiązki 
przedsiębiorców. Zorganizowany zostanie również otwarty tydzień, podczas którego w 
wybranych dniach i godzinach przedsiębiorcy i inne zainteresowane osoby będą mogły 
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skonsultować problematyczne dla nich kwestie związane z ochroną danych osobowych z 
pracownikami Ministerstwa Cyfryzacji.

Dla przedsiębiorców bardzo ważne będą również rekomendacje określające środki 
techniczne i organizacyjne, stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania 
danych osobowych, wydawane przez utworzony w projekcie ustawy Urząd Prezesa Ochrony 
Danych Osobowych, a także możliwość uzyskania certyfikacji. Dlatego też dokładamy 
wszelkich starań, aby projekt ustawy był gotowy najszybciej jak jest to możliwe.

Biorąc pod uwagę powyższe, wyrażam przekonanie, że przedstawione informacje zostaną 
uznane przez Senatora Władysława Komarnickiego za wyczerpujące.

     Z wyrazami szacunku, 

       Minister Cyfryzacji
         Anna Streżyńska
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
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