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 Warszawa, 14 czerwca 2012 r.
SEJM  
POLITEJ POLSKIEJ 
I kadencja 

Rady Ministrów  
-140-40(4)/12  

Pani  
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

zekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 
o projektu ustawy 

zmianie ustawy o Najwyższej Izbie 
ntroli (druk nr 257). 

nocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 
wości do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
rnych.  

 

 

(-)Donald Tusk 



Stanowisko Rządu 
wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy  

o Najwyższej Izbie Kontroli (druk nr 257) 
 

Poselski projekt ustawy zakłada uchylenie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. i oraz ust. 2 

ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r.,  

poz. 82, z późn. zm.), które wejdą w życie z dniem 2 czerwca 2012 r. na podstawie 

ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli  

(Dz. U. Nr 227, poz. 1482 i Nr 238, poz. 1578). 

I. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. i ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli dla 

realizacji celów postępowania kontrolnego upoważnieni przedstawiciele tego organu 

będą mieli prawo do przetwarzania danych osobowych, w tym tzw. danych 

wrażliwych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),  

tj. danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 

przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub 

związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub 

życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu  

i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym 

lub administracyjnym, jeżeli będzie to niezbędne do przeprowadzenia kontroli.  

Propozycję uchylenia przedmiotowego przepisu należy ocenić jako zbyt 

daleko idącą, jakkolwiek może ona stanowić punkt wyjścia dla prac legislacyjnych 

zmierzających do doprecyzowania ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli w tym 

zakresie. Nie może bowiem budzić wątpliwości, że w trakcie postępowań kontrolnych 

prowadzanych przez Najwyższą Izbę Kontroli istnieje konieczność przetwarzania 

danych osobowych, przy czym w niektórych przypadkach zachodzić będzie również 

potrzeba przetwarzania niektórych tzw. danych wrażliwych, o których mowa w art. 27 

ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, stanowiących dane szczególnie 

chronione. W związku z powyższym należy postulować doprecyzowanie przepisów 

normujących kompetencję Najwyższej Izby Kontroli do przetwarzania danych 

osobowych, np. poprzez enumeratywne wymienienie w ustawie o Najwyższej Izbie 

Kontroli tych kategorii danych szczególnie chronionych, które organ ten będzie mógł 

przetwarzać w związku z postępowaniem kontrolnym, a które są niezbędne dla 

skutecznego przeprowadzenia takiego postępowania. 
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Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę, że do przetwarzania danych osobowych 

przez Najwyższą Izbę Kontroli mają zastosowanie przepisy dyrektywy 95/46/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego 

przepływu tych danych. Wprawdzie zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy nie ma ona 

zastosowania do działalności wykraczającej poza zakres prawa Wspólnoty,  

a w żadnym razie do działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, obronności, 

bezpieczeństwa państwa (łącznie z dobrą kondycją gospodarczą państwa, gdy 

działalność ta dotyczy spraw związanych z bezpieczeństwem państwa) oraz 

działalności państwa w obszarach prawa karnego, nie można jednak przyjąć, że 

całokształt kontroli prowadzonych przez NIK mieści się w powyższej derogacji. 

Przykładowo kontrola dotycząca wykonania zamówień publicznych, które nie dotyczą 

bezpieczeństwa publicznego, obronności lub bezpieczeństwa państwa, nie jest 

objęta zakresem wyłączenia zawartego w art. 3 ust. 2 dyrektywy. 

W związku z powyższym, przetwarzanie wrażliwych danych osobowych  

w ramach działalności Najwyższej Izby Kontroli objętej zakresem zastosowania 

dyrektywy 95/46/WE możliwe jest tylko, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności 

wymienionych w art. 8 ust. 2-5 dyrektywy. Wydaje się, że w omawianym przypadku 

zastosowanie może mieć art. 8 ust. 4 dyrektywy, zgodnie z którym, pod warunkiem 

ustanowienia odpowiednich środków zabezpieczających, państwa członkowskie 

mogą, ze względu na istotny interes publiczny, zezwolić na przetwarzanie wrażliwych 

danych osobowych, na mocy ustawy krajowej lub decyzji organu nadzorczego. 

Konsekwentnie wskazane jest nie tylko doprecyzowanie w ustawie  

o Najwyższej Izbie Kontroli, które dane osobowe mogą być przetwarzane, ale 

również, jakie szczególne środki zabezpieczające zostaną zastosowane. Na 

marginesie warto zauważyć, że zastosowanie odstępstwa, o którym mowa powyżej 

wymaga notyfikowania Komisji Europejskiej (art. 8 ust. 6 dyrektywy). 

II. Z kolei w myśl art. 29 ust. 2 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli dostęp 

Najwyższej Izby Kontroli do dokumentów i materiałów potrzebnych do ustalenia 

stanu faktycznego w zakresie kontrolowanej działalności lecz zawierających 

informacje stanowiące tajemnicę ustawowo chronioną będzie mógł być wyłączony 

lub ograniczony jedynie na podstawie innych ustaw.  

Propozycję uchylenia przedmiotowego przepisu należy uznać za zasadną, 

albowiem potwierdza on wyłącznie stan prawny odnoszący się do zakresu uprawnień 
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Najwyższej Izby Kontroli. Dostęp Najwyższej Izby Kontroli do dokumentów  

i materiałów potrzebnych do ustalenia stanu faktycznego w zakresie kontrolowanej 

działalności zawierających informacje stanowiące tajemnicę ustawowo chronioną, 

niezależnie od wskazanej regulacji jest bowiem wyłączony lub ograniczony na 

podstawie innych ustaw. W tym kontekście należy mieć na względzie, że stosownie 

do treści art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli dla realizacji celów 

postępowania kontrolnego kierownicy jednostek podlegających kontroli mają 

obowiązek przedkładać na żądanie Najwyższej Izby Kontroli wszelkie dokumenty  

i materiały niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia kontroli, z zachowaniem 

przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.  

Mając powyższe na względzie Rada Ministrów opowiada się za 

kontynuowaniem prac legislacyjnych nad poselskim projektem ustawy o zmianie 

ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (druk nr 257), przy czym w toku dalszych prac 

należałoby uwzględnić spostrzeżenia zawarte w niniejszym stanowisku.  
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