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Opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych 

innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Arkadiusz 
Czartoryski) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 
roku- Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r. poz. 32, ze zmianami) 
sporządza się następującą opinię: 

l. Przedmiot projektowanej regulacji 
W przedłożonym projekcie ustawy proponuje się nowelizację 38 ustaw, w 

tym w szczególności ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji 
rządowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 812 ze zm.). Zgodnie z uzasadnieniem do 
projektu ustawy, jej celem jest przede wszystkim uporządkowanie kompetencji 
ministra właściwego do spraw informatyzacji poprzez określenie na nowo 
zakresu działu - informatyzacja. Tej kwestii dotyczy art. l projektowanej 
ustawy. Związane z tym są również zmiany w przepisach ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze 
zm.), polegające na wskazaniu w miejsce ministra właściwego do spraw 
administracji publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji (art. 13 
projektowanej ustawy), a także szereg zmian dotyczących przeniesienia z działu 
sprawy wewnętrzne spraw związanych z rejestrami PESEL, Rejestrem 
Dowodów Osobistych, Rejestrem Stanu Cywilnego oraz Centralną Ewidencją 
Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych, a także ewidencją 
pojazdów, kierowców oraz posiadaczy kart parkingowych. W związku z tym, 
projektodawcy proponują rówmez przemesienie kompetencji mmtstra 
właściwego do spraw wewnętrznych w odniesieniu do niektórych rejestrów 
państwowych na ministra właściwego do spraw informatyzacji lub 
uwzględnienie kompetencji obu ministrów - w odniesieniu do spraw ewidencji 
ludności czy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Ponadto, przedłożony projekt ma uporządkować kwestie kompetencji 
ministrów w odniesieniu do spraw telekomunikacji, które na mocy ustawy z 
dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej 



oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1960) zostały przekazane z działu 
administracji rządowej - łączność do działu - informatyzacja. Tego problemu 
dotyczą przede wszystkim zmiany w art. 19 projektowanej ustawy, dotyczące 
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. -Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 243 ze zm.). 

Projekt ustawy reguluje również inne zagadnienia. W szczególności, 
zakłada możliwość przekazywania danych lub informacji zgromadzonych w 
centralnej ewidencji pojazdów, w cent~alnej ewidencji kierowców (art. 12 pkt 3 
i 6 projektu ustawy) czy danych z rejestru PESEL (art. 27 pkt 4 projektu ustawy) 
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w zakresie niezbędnym do 
realizacji jego ustawowych zadań, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, 
bez konieczności składania wniosku. Określa również zasady nadzoru ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych nad wojewodą w sprawach związanych z 
dowodami osobistymi (art. 26 pkt 2 projektu ustawy) oraz ewidencją ludności 
(art. 27 pkt l projektu ustawy). Ponadto, przewiduje kompetencję ministra 
właściwego do spraw informatyzacji do wskazania przedstawiciela do Rady 
Polskiej Agencji Kosmicznej (art. 42 projektu ustawy), a także do wykonywania 
funkcji organu założycielskiego dla Centralnego Ośrodka Informatyki (art. 43 
projektu ustawy). 

Ustawa ma wejść w życie l stycznia 2016 r., z wyjątkiem art. 44 ust. 2, 
dotyczącego spraw pracowniczych z urzędach obsługujących właściwych 
ministrów, który ma wejść w życie z chwilą ogłoszenia. 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej proponowaną 
regulacją 

Prawo Unii Europejskiej nie reguluje zagadnień zawartych w 
przedłożonym projekcie ustawy, z wyjątkiem kwestii związanych z ochroną 
danych osobowych i dostępem do tych danych, które uregulowane są w 
dyrektywie 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 (Dz. Urz. L 281 z 23.11.1995, 
s. 31 ). W art. 7 dyrektywy określono m.in. obowiązek państw członkowskich do 
zapewnienia, że dane osobowe mogą być przetwarzane tylko wówczas gdy: 

a) osoba, której dane dotyczą, jednoznacznie wyraziła na to zgodę; lub 
b) przetwarzanie danych jest konieczne dla realizacji umowy, której 

stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub w celu podjęcia działań na życzenie 
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lub 

c) przetwarzanie danych jest konieczne dla wykonania zobowiązania 
prawnego, któremu administrator danych podlega; lub 

d) przetwarzanie danych jest konieczne dla ochrony żywotnych interesów 
osób, których dane dotyczą; lub 

e) przetwarzanie danych jest konieczne dla realizacji zadania 
wykonywanego w interesie publicznym lub dla wykonywania władzy publicznej 
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przekazanej administratorowi danych lub osobie trzeciej, przed którą ujawnia się 
dane; lub 

f) przetwarzanie danych jest konieczne dla potrzeb wynikających z 
uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby trzeciej, lub osobom, 
którym dane są ujawniane, z wyjątkiem sytuacji, kiedy interesy takie 
podporządkowane są interesom związanym z podstawowymi prawami i 
wolnościami osoby, której dane dotyczą, które gwarantują ochronę na podstawie 
art. l ust. l. 

3. Analiza założeń projektu pod kątem prawa Unii Europejskiej 
W zasadniczej części projekt ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii 

Europejskiej. 
Wskazać jedynie należy, że z postanowieniami dyrektywy 95/46/WE nie 

są sprzeczne te przepisy projektu, które przewidują udostępnianie danych 
osobowych zgromadzonych w rejestrach, o których mowa wart. 12, 27 oraz 37 
projektu ustawy, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, bez 
konieczności składania wniosku, nieodpłatnie i bez konieczności uzyskania 
decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji. W projekcie zastrzega się, 
że przekazanie tych danych następuje w zakresie niezbędnym dla realizacji 
ustawowych zadań ministra, a zatem zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 
7lit. e) dyrektywy 95/46/WE. 

4. Konkluzja 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz 

niektórych innych ustaw nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Szef Kancelarii Sejmu 

Le~ l~ 
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Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski ustawy o zmianie ustawy o 
działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw 

(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Arkadiusz Czartoryski) jest 
projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 

95a regulaminu Sejmu 

W przedłożonym projekcie ustawy proponuje się nowelizację 38 ustaw, w 
tym w szczególności ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji 
rządowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 812 ze zm.). Zgodnie z uzasadnieniem do 
projektu ustawy, jej celem jest przede wszystkim uporządkowanie kompetencji 
ministra właściwego do spraw informatyzacji poprzez określenie na nowo 
zakresu działu - informatyzacja. Tej kwestii dotyczy art. l projektowanej 
ustawy. Związane z tym są również zmiany w przepisach ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze 
zm.), polegające na wskazaniu w miejsce ministra właściwego do spraw 
administracji publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji (art. 13 
projektowanej ustawy), a także szereg zmian dotyczących przeniesienia z działu 
sprawy wewnętrzne spraw związanych z rejestrami PESEL, Rejestrem 
Dowodów Osobistych, Rejestrem Stanu Cywilnego oraz Centralną Ewidencją 
Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych, a także ewidencją 
pojazdów, kierowców oraz posiadaczy kart parkingowych. W związku z tym, 
projektodawcy proponują równ1ez przemesienie kompetencji ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych w odniesieniu do niektórych rejestrów 
państwowych na ministra właściwego do spraw informatyzacji lub 
uwzględnienie kompetencji obu ministrów- w odniesieniu do spraw ewidencji 
ludności czy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Ponadto, przedłożony projekt ma uporządkować kwestie kompetencji 
ministrów w odniesieniu do spraw telekomunikacji, które na mocy ustawy z 
dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1960) zostały przekazane z działu 
administracji rządowej - łączność do działu - informatyzacja. Tego problemu 



dotyczą przede wszystkim zmiany w art. 19 projektowanej ustawy, dotyczące 
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. -Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 243 ze zm.). 

Projekt ustawy reguluje również inne zagadnienia. W szczególności, 

zakłada możliwość przekazywania danych lub informacji zgromadzonych w 
centralnej ewidencji pojazdów, w centralnej ewidencji kierowców (art. 12 pkt 3 
i 6 projektu ustawy) czy danych z rejestru PESEL (art. 27 pkt 4 projektu ustawy) 
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w zakresie niezbędnym do 
realizacji jego ustawowych zadań, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, 
bez konieczności składania wniosku. Określa również zasady nadzoru ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych nad wojewodą w sprawach związanych z 
dowodami osobistymi (art. 26 pkt 2 projektu ustawy) oraz ewidencją ludności 
(art. 27 pkt l projektu ustawy). Ponadto, przewiduje kompetencję ministra 
właściwego do spraw informatyzacji do wskazania przedstawiciela do Rady 
Polskiej Agencji Kosmicznej (art. 42 projektu ustawy), a także do wykonywania 
funkcji organu założycielskiego dla Centralnego Ośrodka Informatyki ( art. 43 
projektu ustawy). 

Ustawa ma wejść w życie l stycznia 2016 r., z wyjątkiem art. 44 ust. 2, 
dotyczącego spraw pracowniczych z urzędach obsługujących właściwych 

ministrów, który ma wejść w życie z chwilą ogłoszenia. 
Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa Unii 

Europejski ej. 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji 
rządowej oraz niektórych innych ustaw nie jest projektem ustawy wykonującej 
prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu. 

Szef Kancelarii Sejmu 

Qh~p~ 
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