
GENERALNYINSPEKTOR 
OCHRONYDANYCH 

OSOBOWYCH 

dr Edyta Bielak-Jomaa 

DOLiS-033-569/16/MS/ ~4 fAł 

SEKRETARIAT 7 ':Y ~ZEFA KS 

L. dz ........................................................... . 

Data wpływu .. J9..! .. 0J...~ .. J.P.AłrJ..: 
';: ~ .. ; \ł. . ':. •. t.· .. ' 

Do druku nr 1042 

Warszawa, dnia ~ stycznia 2017 r. 

Pan 

Adam Podgórski 

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

ul. Wiejska 4/6/8 

00-902 Warszawa 

w odpowiedzi na pismo z dnia 21 listopada 2016 r. (znak: GMS-WP-173-312/16) uprzejmie 

informuję, iż do rządowego projektu · ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie 
.. · . 

oraz zmieniającej ustawę. o. zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk sejmowy nr 1042) 

- Generalny Inspektor Ochrony.panych Osobowych z punktu widzenia przepisów ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie. danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) zgłasza następującą 

uwagę. 

W związku z faktem, iż legitymacja służbowa strażnika Państwowej Straży Łowieckiej 

zawiera dane osobowe, jak również inne informacje dotyczące osoby fizycznej pełniącej określone 

funkcje, zgodnie z zasadą prawa do prywatności wyrażoną w art. 51 ust. l Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.): nikt nie może być 

obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. 

Mając na względzie powyższe, proponuje się rozważenie doprecyzowania w postaci określenia 

uprawnionych osób lub przypadków, w których "Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej ma mieć 

obowiązek na żądanie okazywać legitymację służbową." [art. l pkt 29 projektu ustawy o zmianie 

ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie dotyczący 

dodawanego zdania drugiego wart. 38a ustawy z dnia 13 października 1995 r.- Prawo łowieckie 

ul. Stawki 2 
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(Dz. U. z 2015 . poz. 2168 oraz z 2016 r. poz. 1082)]. Wskazać przy tej okazji należy, iż zdanie 

pierwsze obowiązującego art. 38a ustawy -Prawo łowieckie zawiera stosowne doprecyzowanie 

w zakresie stwierdzenia, iż strażnikowi Państwowej Straży Łowieckiej przysługuje bezpłatne 

umundurowanie wraz z oznakami służbowymi i odznakami służbowymi, które zobowiązany jest nosić 

przy wykonywaniu czynności służbowych (podkreślenie autora). 
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