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TYTUŁ PROJEKTU: Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości  

oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO / WDRAŻANYCH 

AKTÓW PRAWNYCH 1): 

 

1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia 
postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ 2) 

Jedn. 

red.  

Treść przepisu UE 3)  Koniecz    -

ność 

wdrożenia 

 
 T / N 

Jedn. red. (*) Treść przepisu/ów projektu (*) Uzasadnienie 

uwzględnienia w 

projekcie 

przepisów 

wykraczających 

poza minimalne 

wymogi  prawa 

UE (**) 

1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów 

zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję 
ramową Rady 2008/977/WSiSW 

Uwaga:  

Rozdział I 

PRZEPISY OGÓLNE 

Art. 

1 

Przedmiot i cele 

 

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy o ochronie osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania 

przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i 

ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w tym ochrony przed 
zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

2. Zgodnie z niniejszą dyrektywą państwa członkowskie:  

T  

Art. 1 pkt 1-8 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Art. 1. Ustawa określa: 

1) zasady i warunki ochrony danych osobowych 

przetwarzanych przez właściwe organy w celu 

rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania 

i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń 

dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także 
wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar 

porządkowych i środków przymusu skutkujących 

pozbawieniem wolności; 
2) prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane 

przez właściwe organy, w celach o których mowa 

w pkt 1, oraz środki ochrony prawnej przysługujące 
tym osobom; 

3) sposób prowadzenia nadzoru nad ochroną danych 

osobowych przetwarzanych przez właściwe organy 
w celach, o których mowa w pkt 1, z wyłączeniem 

danych osobowych przetwarzanych przez 

prokuraturę i sądy; 
4) zadania organu nadzorczego oraz formy i sposób ich 

wykonania; 
5) obowiązki administratora i podmiotu 

przetwarzającego oraz inspektora ochrony danych i 

tryb jego wyznaczania; 
6) sposób zabezpieczenia danych osobowych. 
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a) chronią prawa podstawowe i wolności osób fizycznych, w szczególności 
ich prawo do ochrony danych osobowych; oraz  

b) zapewniają, by wymiana danych osobowych przez właściwe organy w Unii, 

jeżeli wynika z prawa Unii lub prawa krajowego, nie była ograniczana ani 
zakazywana z powodów dotyczących ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych.  

 
3. Niniejsza dyrektywa nie wyklucza ustanowienia przez państwa członkowskie 

zabezpieczeń wyższych niż zabezpieczenia przewidziane w niniejszej dyrektywie 

dla ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy. 

 
 

 

Art. 12 ust. 1a 
ustawy z dnia 16 

września 2011 r. o 

wymianie 
informacji z 

organami ścigania 

państw 
członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 484) 

 

7)        tryb współpracy z organami nadzorczymi w innych 
państwach Unii Europejskiej; 

8)  odpowiedzialność karną za naruszenie przepisów 

niniejszej ustawy. 
 

Art. 12. 1a. Podmioty uprawnione przekazując informacje 

organom ścigania państw członkowskich zapewniają by 
wymiana danych osobowych nie była ograniczana ani 

zakazywana z powodów dotyczących ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

Art. 

2 

Zakres stosowania 

 

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez 

właściwe organy do celów określonych w art. 1 ust. 1.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w 

sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany, oraz do przetwarzania w 

sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych stanowiących część zbioru 
danych lub mających stanowić część zbioru danych.  

 

 
 

 

 
 

 
3. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych:  

a) w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii;  

b) przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii. 

 

T  

 
Art. 13 ust. 1 

 

 
 

 

Art. 1 pkt 1 
 

 

 
 

 

 
 

 

Art. 2 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Art. 3 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Art. 13.1. Właściwe organy przetwarzają dane osobowe 

wyłącznie w zakresie niezbędnym dla zrealizowania 

uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego 
z przepisu prawa. 

 

Art. 1 pkt 1. Ustawa określa: 
1) zasady i warunki ochrony danych osobowych 

przetwarzanych przez właściwe organy w celu 

rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania 
czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i 

porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego 

aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu 
skutkujących pozbawieniem wolności; 

 

Art. 2. Ustawę stosuje się do przetwarzania danych 
osobowych przez właściwe organy w celach, o których mowa 

w art. 1 pkt 1 w sposób: 

1) całkowicie lub częściowo zautomatyzowany; 
2) inny niż zautomatyzowany, w przypadku gdy dane te 

stanowią lub mają stanowić część zbioru danych. 

 
 

 

Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do ochrony danych 

osobowych: 

1) znajdujących się w aktach spraw lub czynności lub 
urządzeniach ewidencyjnych, w tym tworzonych 

i przetwarzanych z wykorzystaniem technik 

informatycznych, prowadzonych na podstawie 
ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o postępowaniu w sprawach nieletnich 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1654 oraz z 2017 r. poz. 773), 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
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wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652), ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania 

karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1904, 2405 oraz z 

2018 r. poz. 5, 106, 138 i 201), ustawy z dnia 10 
września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2226 oraz 2018 r. poz. 201), ustawy 

z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania 
w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 

475), ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. 

o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami 
psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, 

zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 24, z 2015 r. poz. 396 oraz z 2016 r. 

poz. 2205), ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – 

Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 
oraz z 2018 r. poz. 5) oraz wydanych na ich 

podstawie aktów wykonawczych; 

2) przetwarzanych w związku z zapewnieniem 
bezpieczeństwa narodowego, w tym w ramach 

realizacji zadań ustawowych Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego. 
 

Art. 

3 

Definicje 

 

Na użytek niniejszej dyrektywy:  
 

1) „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej 

do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do 
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio 

zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i 

nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy bądź 
jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, 

genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby 

fizycznej;  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

2) „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych 

osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub 
niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, 

T  

 

 

 

Art. 4 pkt 5 

 

w zw. z motywem 

21 dyrektywy 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Art. 4. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o: 

(…) 
5) danych osobowych - rozumie się przez to informacje 

o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 

fizycznej, zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”, 
przetwarzane w celach, o których mowa w art. 1 pkt 1. 

Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą 

można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na 
podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer 

identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy 
bądź jeden lub kilka szczególnych czynników określających 

fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, 

ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby 
fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą 

identyfikację osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych 

kosztów, czasu lub działań. 
 

 

Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
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porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, 
przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie 

lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, 

usuwanie lub niszczenie;  
 

 

 
 

 

 
3) „ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywanych danych 

osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;  

 

 

4) „profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania 
danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny 

niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub 

prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji 
ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, 

zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;  

 
 

5) „pseudonimizacja” oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by 

nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia 
dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są 

przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi 

uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej 

do zidentyfikowania osobie fizycznej;  

 

 
 

6) „zbiór danych” oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych 

według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy jest scentralizowany, 
zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;  

 

 
 

 

 
7) „właściwy organ” oznacza: a) organ publiczny właściwy do zapobiegania 

przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania 

i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed 
zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom; 

lub b) inny organ lub podmiot, któremu prawo państwa członkowskiego powierza 

sprawowanie władzy publicznej i wykonywanie uprawnień publicznych do celów 
zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, 

wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w tym ochrony 

przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim 
zagrożeniom;  

 

Art. 4 pkt 15 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 4 pkt 8 

 

 

 
Art. 4 pkt 14 

 

 
 

 

 
 

 

Art. 4 pkt 16 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Art. 4 pkt 19 

 

 
 

 

 
 

 

 
Art. 4 pkt 17 

 

 
 

 

 
 

 

15) przetwarzaniu – rozumie się przez to operację lub zestaw 
operacji wykonywanych na danych osobowych lub 

zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany 

lub niezautomatyzowany, takie jak: zbieranie, uzyskiwanie, 
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 

przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, 

pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie 
poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju 

udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, 

usuwanie lub niszczenie; 
 

8) ograniczeniu przetwarzania – rozumie się przez to 

oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu 

ograniczenia ich przyszłego przetwarzania; 

 
14) profilowaniu – rozumie się przez to dowolną formę 

zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która 

polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby 
fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy 

aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby, jej sytuacji 

ekonomicznej, zdrowia, zainteresowań, wiarygodności, 
zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się; 

 

16) pseudonimizacji – rozumie się przez to przetworzenie 
danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już 

przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia 

dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe 

informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami 

technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich 

przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osobie fizycznej; 

 

19) zbiorze danych – rozumie się przez to uporządkowany 
zestaw danych osobowych dostępnych według określonych 

kryteriów, niezależnie od tego, czy jest scentralizowany, 

zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub 
geograficznie. Nie stanowią zbioru danych akta spraw, 

o których mowa w art. 3 pkt 1, również jeśli akta te, zawarte 

w nich dokumenty lub zapisy są tworzone lub przetwarzane 
z wykorzystaniem technik informatycznych. 

 

17) właściwym organie – rozumie się przez to organ władzy 
publicznej, jednostkę organizacyjną lub inny podmiot 

uprawniony na podstawie odrębnych przepisów do 

przetwarzania danych osobowych; 
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8)„administrator” oznacza właściwy organ, który samodzielnie lub wspólnie 
z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele 

i sposoby przetwarzania są określone prawem Unii lub prawem państwa 

członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego 
może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne 

kryteria jego wyznaczania;  

 
 

 

 
9) „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, 

jednostkę organizacyjną lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w 

imieniu administratora;  

 

 
10) „odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę 

organizacyjną lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od 

tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane 
osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem 

państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych 

danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych 
mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;  

 

 
 

11) „naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa 

prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, 

zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do 

danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób 

przetwarzanych;  
 

 

 
12) „dane genetyczne” oznaczają dane osobowe dotyczące odziedziczonych lub 

nabytych cech genetycznych osoby fizycznej, które ujawniają niepowtarzalne 

informacje o fizjologii lub zdrowiu tej osoby i które wynikają w szczególności 
z analizy próbki biologicznej pochodzącej od tej osoby fizycznej;  

 

 
13) „dane biometryczne” oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego 

przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych 

lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają 
jednoznaczną identyfikację tej osoby fizycznej, takie jak wizerunek twarzy lub dane 

daktyloskopijne;  

 
 

 

 

 
Art. 4 pkt 1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 4 pkt 13 

 

 

 
 

Art. 4 pkt 7 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Art. 4 pkt 6 

 

 

 
 

 

 
 

Art. 4 pkt 4 

 
 

 

 
 

 

Art. 4 pkt 2 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 4 pkt 3 

 
1) administratorze – rozumie się przez to właściwy organ, 

który samodzielnie lub wspólnie z innym właściwym 

organem lub właściwymi organami ustala cele i sposoby 
przetwarzania danych osobowych, podmiot wskazany przez 

ustawę jako administrator, jeżeli cele i sposoby przetwarzania 

danych osobowych są określone w ustawie albo podmiot 
wskazany przez prawo Unii Europejskiej albo prawo państwa 

członkowskiego lub podmiot wyznaczony zgodnie z 

kryteriami określonymi w prawie tego państwa; 
 

13) podmiocie przetwarzającym –rozumie się przez to osobę 

fizyczną lub prawną, organ władzy publicznej, jednostkę 

organizacyjną lub inny podmiot, który przetwarza dane 

osobowe w imieniu administratora; 
 

7) odbiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, 

organ administracji publicznej, jednostkę organizacyjną lub 
inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, 

z wyłączeniem organów administracji publicznej, które mogą 

otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego 
postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej 

lub prawem państwa członkowskiego, a przetwarzanie tych 

danych jest zgodne z przepisami o ochronie danych 
mającymi zastosowanie do ich celów przetwarzania; 

 

5) naruszeniu ochrony danych osobowych – rozumie się 

przez to naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do 

przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 

utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub 
nieuprawnionego dostępu do danych osobowych 

przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób 

przetwarzanych; 
 

4) danych genetycznych – rozumie się przez to dane osobowe 

dotyczące odziedziczonych lub nabytych cech genetycznych 
osoby fizycznej, które ujawniają niepowtarzalne informacje 

o fizjologii lub zdrowiu tej osoby i które zostały uzyskane 

w szczególności z analizy próbki biologicznej pochodzącej 
od tej osoby; 

 

2) danych biometrycznych – rozumie się przez to dane 
osobowe, dotyczące cech fizycznych, fizjologicznych lub 

behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiające lub 

potwierdzające jednoznaczną identyfikację tej osoby, w tym 
wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne, które zostały 

uzyskane wskutek specjalnego przetwarzania technicznego; 

 
3) danych dotyczących zdrowia – rozumie się przez to dane 

osobowe dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego 
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14) „dane dotyczące zdrowia” oznaczają dane osobowe dotyczące zdrowia 
fizycznego lub psychicznego osoby fizycznej, w tym o korzystaniu z usług opieki 

zdrowotnej, ujawniające informacje o stanie jej zdrowia;  

 
 

15) „organ nadzorczy” oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez 

państwo członkowskie na mocy art. 41;  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Art. 34 ust. 1 

ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o 
ochronie danych 

osobowych 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Art. 56 

(art. 20g ustawy z 

dnia 26 marca 1982 

r. o Trybunale 

Stanu) 

 
Art. 67  

(art. 6c ustawy z 

dnia 21 sierpnia 
1997 r. – Prawo o 

ustroju sądów 

wojskowych) 
 

Art. 71  

(art. 175dd ustawy z 
dnia 27 lipca 2001 

r. – Prawo o ustroju 

sądów 
powszechnych) 

 

 
 

Art. 74  

(art. 12b ustawy z 
dnia 25 lipca 2002 

r. – Prawo o ustroju 

osoby fizycznej, w tym dane o korzystaniu z usług opieki 
zdrowotnej, które ujawniają informacje o stanie jej zdrowia; 

 

Art. 34 ust. 1. Prezes Urzędu jest organem właściwym w 
sprawie ochrony danych osobowych.  

2. Prezes Urzędu jest organem nadzorczym w rozumieniu 

rozporządzenia 2016/679, w rozumieniu dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 
właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, 

prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i 

ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89) oraz w rozumieniu 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii 
Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), 

zastępującego i uchylającego decyzje Rady 

2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 
2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz. Urz. UE L 135 z 

24.05.2016, str. 53).  

 
Art. 20g. 1. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych 

przez Trybunał Stanu w ramach prowadzonych przez niego 

postępowań wykonuje Krajowa Rada Sądownictwa. 

 

 

Art. 6c. § 1. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych 
w postępowaniach sądowych wykonują: 

1) w zakresie działalności wojskowego sądu garnizonowego 

– prezes wojskowego sądu okręgowego; 
2) w zakresie działalności wojskowego sądu okręgowego – 

Krajowa Rada Sądownictwa. 

 
Art. 175dd. § 1. Nadzór nad przetwarzaniem danych 

osobowych, których administratorami są sądy, zgodnie z art. 

175da i art. 175db, wykonują: 
1) w zakresie działalności sądu rejonowego – prezes sądu 

okręgowego; 

2) w zakresie działalności sądu okręgowego – prezes sądu 
apelacyjnego; 

3) w zakresie działalności sądu apelacyjnego – Krajowa Rada 

Sądownictwa. 
 

Art. 12b. § 1. Nadzór nad przetwarzaniem danych 

osobowych przez wojewódzkie sądy administracyjne w 
postępowaniach sądowych sprawuje Prezes Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. 
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16)„organizacja międzynarodowa” oznacza organizację i organy jej podlegające 

działające na podstawie prawa międzynarodowego publicznego lub inny organ 
powołany w drodze umowy między co najmniej dwoma państwami lub 

na podstawie takiej umowy. 

sądów 
administracyjnych) 

 

Art. 84  
(art. 191a § 1 

ustawy z dnia 28 

stycznia 2016 r. – 
Prawo o 

prokuraturze) 

 
 

 

 

 

Art. 87  

(art. 35b ust. 

1ustawy z dnia 30 

listopada 2016 r. o 
organizacji i trybie 

postępowania przed 

Trybunałem 
Konstytucyjnym) 

 

Art. 90  
(art. 97a ust. 1 

ustawy z dnia 8 

grudnia 2017 r. o 

Sądzie 

Najwyższym) 

 
Art. 4 pkt 10 

 

 

 

Art. 191a. § 1. Nadzór nad przetwarzaniem danych 
osobowych w ramach realizacji zadań określonych w art. 2, 

których administratorami są powszechne jednostki 

organizacyjne prokuratury zgodnie z art. 13 § 6, wykonują: 
1) w zakresie działalności prokuratury rejonowej – 

prokurator okręgowy; 

2) w zakresie działalności prokuratury okręgowej – 
prokurator regionalny; 

3) w zakresie działalności prokuratury regionalnej i 

Prokuratury Krajowej – Prokurator Krajowy. 

 

Art. 35b. 1. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych 
przez Trybunał w ramach prowadzonych przez niego 

postępowań wykonuje Krajowa Rada Sądownictwa. 

 

 

 

 

 

 

Art. 97a. 1. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych 
w postępowaniach sądowych wykonuje Krajowa Rada 

Sądownictwa. 

 

 

 

 

Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

10) organizacji międzynarodowej – rozumie się przez to 

organizację i organy jej podlegające działające na podstawie 
prawa międzynarodowego publicznego lub inny organ 

powołany w drodze umowy między co najmniej dwoma 

państwami lub na podstawie takiej umowy; 
 

Rozdział II 

ZASADY 

Art. 4 Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by dane osobowe były:  

a) przetwarzane zgodnie z prawem i rzetelnie;  
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i uzasadnionych celach i nieprzetwarzane 

w sposób niezgodny z tymi celami;  

c) adekwatne, stosowne i nienadmierne do celów, dla których są przetwarzane;  
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne 

działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe, w świetle celów ich 

przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;  

T  
Art. 13 ust. 1 

 

 
 

 

Art. 31 ust. 1 i 2 
 

 

 

 
Art. 13. 1. Właściwe organy przetwarzają dane osobowe 

wyłącznie w zakresie niezbędnym dla zrealizowania 

uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego 
z przepisu prawa. 

 

Art. 31. 1. Administrator zapewnia, aby dane osobowe były: 
1) przetwarzane zgodnie z prawem i rzetelnie oraz  przy 

zastosowaniu niezbędnych środków technicznych 

i organizacyjnych, uwzględniając charakter, zakres, kontekst 
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e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane 
dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów ich przetwarzania;  

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych 

osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem 
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, 

za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2. Przetwarzanie przez tego samego lub innego administratora w jednym z celów 

określonych w art. 1 ust. 1 innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, 

jest dozwolone, o ile:  

a) administratorowi wolno przetwarzać takie dane osobowe w takim celu na mocy 

prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego; oraz  

b) przetwarzanie jest niezbędne i proporcjonalne w tym innym celu na mocy prawa 
Unii lub prawa państwa członkowskiego.  

 

 
 

 

 
 

3. Przetwarzanie przez tego samego lub innego administratora może obejmować 

archiwizację w interesie publicznym, wykorzystanie do celów naukowych, 
statystycznych lub historycznych, o których mowa w art. 1 ust. 1, o ile podlega ono 

odpowiednim zabezpieczeniom praw i wolności osób, których dane dotyczą. 

 
 

 

 
4. Za przestrzeganie przepisów ust. 1, 2 i 3 odpowiada administrator, który musi być 

w stanie wykazać fakt ich przestrzegania. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Art. 13 ust. 2 i 3 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 13 ust. 4 

 
 

 

 
 

 

 
Art. 31 ust. 3 i 6 

i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności 
osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze 

zagrożenia; 

2) przetwarzane w konkretnych i uzasadnionych celach; 
3) adekwatne, stosowne i nienadmierne do celów, dla których 

są przetwarzane; 

4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; 
5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikacje 

osób, których dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to 

niezbędne do celów ich przetwarzania; 
6) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie 

bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed 

niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem 

oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za 

pomocą środków technicznych i organizacyjnych 
odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych 

ochroną, a w szczególności zabezpieczone przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym lub wejście w 
posiadanie przez osobę nieuprawnioną. 

2. Administrator podejmuje wszelkie działania, aby dane 

osobowe, które są nieprawidłowe, w świetle celów ich 
przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane. 

 

 
Art. 13. 3. Dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych 

do innych celów, niż określone w art. 1 pkt 1, jeżeli przepisy 

prawa, w tym prawa Unii Europejskiej zezwalają na ich 

przetwarzanie. 

Art. 13. 2. Dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych 

zebranych pierwotnie w jednym z celów, o których mowa 
art. 1 pkt 1, w innych nowych celach, o których mowa w art. 1 

pkt 1, o ile: 

1) administratorowi wolno przetwarzać takie dane osobowe w 
innym nowym celu na mocy odrębnych przepisów; 

2) przetwarzanie jest niezbędne i proporcjonalne w tym innym 

nowym celu na mocy odrębnych przepisów. 
 

Art. 13. 4. Dopuszcza się wykorzystanie przetwarzania 

danych osobowych zebranych do celów, o których mowa 
w art. 1 pkt 1, w zakresie niezbędnym do ich archiwizacji 

w interesie publicznym oraz do celów: naukowych, 

statystycznych lub historycznych, o ile podlega ono 
odpowiednim zabezpieczeniom praw i wolności osób, których 

dane dotyczą. 

 

Art. 31. 3. Administrator jest odpowiedzialny za 

przestrzeganie zasad dotyczących przetwarzania danych 

osobowych i prawidłową realizację czynności w tym zakresie, 
o których mowa w ust. 1–2 i art. 13-21, oraz jest obowiązany 
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do prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji tych 
czynności. Dopuszcza się prowadzenie tej dokumentacji 

w postaci elektronicznej. 

6. Inne podmioty przetwarzające dane osobowe w celach o 
których mowa w art. 1 pkt 1, zobowiązane są do wykonywania 

obowiązków, o których mowa w ust. 1-5.  

 

Art.  

5 

Terminy przechowywania i przeglądu 

 

Państwa członkowskie zapewniają, by przyjęto odpowiednie terminy usuwania 
danych osobowych lub okresowego przeglądu konieczności przechowywania danych 

osobowych. Przestrzeganiu tych terminów służą odpowiednie środki proceduralne. 

T  

 

Art. 16 
 

 

 

 

 

 
 

 

Art. 17 

 

 

Art. 16. 1.  Administrator dokonuje weryfikacji danych 
osobowych w terminach określonych przez przepisy 

szczególne, regulujące działania właściwego organu, a  jeśli 

przepisy te nie określają terminu  nie rzadziej niż co 10 lat od 

dnia zebrania, uzyskania, pobrania lub aktualizacji danych. 

2. Weryfikacja dokonywana jest w celu ustalenia, czy istnieją 

dane, których dalsze przechowywanie jest zbędne. Zbędne 
dane usuwa się, z zastrzeżeniem art. 17. 

 

Art. 17. Dane osobowe uznane za zbędne można przekształcić 
w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie 

poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych do 

określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej 
albo w taki sposób, iż przyporządkowanie takie wymagałoby 

niewspółmiernych kosztów, czasu lub działań. 

 

 

Art.  

6 

Rozróżnianie poszczególnych kategorii osób, których dane dotyczą 

 

Państwa członkowskie zapewniają, by administrator – w stosownym przypadku 
i w miarę możliwości – wyraźnie rozróżniał dane osobowe poszczególnych kategorii 

osób, których dane dotyczą, takich jak:  

a) osoby, w stosunku do których istnieją poważne podstawy, by przypuszczać, 
że popełniły lub zamierzają popełnić czyn zabroniony;  

b) osoby skazane za czyn zabroniony;  

c) pokrzywdzeni czynem zabronionym lub osoby, w przypadku których określone 
fakty wskazują, że mogą stać się ofiarą czynu zabronionego; oraz  

d) osoby inne w stosunku do czynu zabronionego, takie jak osoby, które mogą zostać 

wezwane do złożenia zeznań w ramach postępowania przygotowawczego w sprawie 
czynu zabronionego lub na dalszych etapach postępowania karnego, osoby, które 

mogą dostarczyć informacji o czynach zabronionych, lub osoby, które mają kontakty 

lub powiązania z jedną z osób, o których mowa w lit. a) i b). 

T  

Art. 19 

 

 

Art. 19. Przy przetwarzaniu danych osobowych administrator 

zapewnia rozróżnienie, o ile jest ono możliwe lub nie jest 
dalece utrudnione na dane osobowe dotyczące: 

1) osób, w stosunku do których istnieją poważne podstawy, 

by przypuszczać, że popełniły lub zamierzają popełnić czyn 
zabroniony; 

2) osób skazanych za czyn zabroniony; 

3) pokrzywdzonych czynem zabronionym lub osób, 
w przypadku których określone fakty wskazują, że mogą stać 

się ofiarami czynu zabronionego; 

4) innych osób związanych z czynem zabronionym, takich jak 
osoby, które mogą zostać wezwane do złożenia zeznań 

w sprawie czynu zabronionego lub na dalszych etapach 

postępowania; osoby, które mogą dostarczyć informacji 
o czynach zabronionych, lub osoby, które mają kontakty lub 

powiązania z jedną z osób, o których mowa w pkt 1 i 2. 
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Art. 7 Rozróżnianie pomiędzy danymi osobowymi i weryfikacja jakości danych 

osobowych 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by dane osobowe oparte na faktach były 

rozróżniane, tak dalece, jak to możliwe, z danymi osobowych opartymi 
na indywidualnych ocenach.  

 

 
2. Państwa członkowskie zapewniają, by właściwe organy podejmowały wszelkie 

rozsądne działania dla zagwarantowania, by nieprawidłowe, niekompletne lub 

nieaktualne dane osobowe nie były przesyłane lub udostępniane. W tym celu każdy 
właściwy organ weryfikuje tak dalece, jak to zasadne, jakość danych osobowych 

przed ich przesłaniem lub udostępnieniem. W miarę możliwości, we wszystkich 

przypadkach przesyłania danych osobowych, należy dodać niezbędne dodatkowe 

informacje pozwalające właściwemu organowi odbierającemu ocenić stopień 

prawidłowości, kompletności i wiarygodności danych osobowych oraz stopień 
ich aktualności.  

 

 
3. Jeżeli okaże się, że przesłano dane nieprawidłowe, lub że dane osobowe przesłano 

niezgodnie z prawem, należy o tym bezzwłocznie powiadomić odbiorcę. W takim 

przypadku dane osobowe należy sprostować, usunąć lub ograniczyć ich 
przetwarzanie zgodnie z art. 16. 

T  
 

Art. 20 

 
 

 

 
 

Art. 21 ust. 1 i 2 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Art. 21 ust. 3 

 

Art. 20. Przy przetwarzaniu danych osobowych administrator 

zapewnia rozróżnienie, o ile jest ono możliwe lub nie jest 

dalece utrudnione, na dane osobowe mające swe źródło 
w faktach i dane osobowe mające swe źródło 

w indywidualnych ocenach. 

 
Art. 21. 1. Właściwy organ może przesyłać lub udostępniać 

dane osobowe innym właściwym organom, państwu trzeciemu 

lub organizacji międzynarodowej po uprzednim 
zweryfikowaniu, w miarę potrzeby i możliwości, 

prawidłowości, kompletności i aktualności tych danych. 

2. Właściwy organ przesyłając dane osobowe odbiorcom, o 
których mowa w ust. 1, przekazuje, w miarę potrzeby i 

możliwości, niezbędne dodatkowe informacje pozwalające 
odbiorcy ocenić stopień prawidłowości, kompletności oraz 

aktualności przesłanych danych osobowych. 

3. Właściwy organ, który przesłał odbiorcom, o których mowa 
w ust. 1, nieprawdziwe, niekompletne lub nieaktualne dane 

osobowe lub przesłał te dane z naruszeniem przepisów 

niniejszej ustawy, jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki 
poinformować o tym odbiorcę oraz: 

1) sprostować, uzupełnić lub uaktualnić te dane, a także 

przesłać odbiorcy dane właściwe, chyba, że z uwagi na upływ 
czasu jest to oczywiście nieuzasadnione, albo 

2) usunąć lub ograniczyć przetwarzanie tych danych, a także 

poinformować o tym odbiorcę w celu usunięcia lub 
ograniczenia przez odbiorcę przetwarzania tych danych 

 

Art. 8 Zgodność przetwarzania z prawem 

 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by przetwarzanie było zgodne z prawem 
wyłącznie wówczas i w zakresie, w jakim jest ono niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego przez właściwy organ w celach określonych w art. 1 ust. 1 oraz ma 

podstawę w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

T  

 

Art. 1 pkt 1 
 

 

 
 

 

 
 

 

Art. 13 ust. 1 
 

 

 
 

 

 

Art. 1.Ustawa określa: 
1) zasady i warunki ochrony danych osobowych 

przetwarzanych przez właściwe organy w celu 

rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania 
czynów zabronionych  w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa 

i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego 

aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu 
skutkujących pozbawieniem wolności; 

 

 Art. 13. 1. Właściwe organy przetwarzają dane osobowe 
wyłącznie w zakresie niezbędnym dla zrealizowania 

uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego 

z przepisu prawa. 
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2. Prawo państwa członkowskiego regulujące przetwarzanie w zakresie stosowania 
niniejszej dyrektywy określa co najmniej powody przetwarzania, dane osobowe 

mające podlegać przetwarzaniu oraz cele przetwarzania. 

 

Art. 31 ust. 1  
pkt 1-3 

 

 

Art. 31. 1. Administrator zapewnia, aby dane osobowe były: 
1) przetwarzane zgodne z prawem i rzetelnie oraz  przy 

zastosowaniu niezbędnych środków technicznych 

i organizacyjnych, uwzględniając charakter, zakres, kontekst 
i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności 

osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze 

zagrożenia; 
2) przetwarzane w konkretnych i uzasadnionych celach; 

3) adekwatne, stosowne i nienadmierne do celów, dla których 

są przetwarzane; 
 

Art.  

9 

Szczególne warunki przetwarzania 

 

1. Danych osobowych zebranych przez właściwe organy do celów określonych w art. 

1 ust. 1 nie przetwarza się do celów innych niż określone w art. 1 ust. 1, chyba że 

takie przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa 
członkowskiego. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w takich 

innych celach, zastosowanie ma rozporządzenie (UE) 2016/679, chyba 

że przetwarzanie odbywa się w toku działalności nieobjętej prawem Unii.  
 

 

 
2. Jeżeli prawo państwa członkowskiego powierza właściwym organom 

wykonywanie zadań innych niż zadania wykonywane w celach określonych w art. 1 

ust. 1, to do przetwarzania w takich celach, w tym na potrzeby archiwizacji 
w interesie publicznym, wykorzystania do celów naukowych, statystycznych lub 

historycznych, ma zastosowanie rozporządzenie (UE) 2016/679, chyba 

że przetwarzanie odbywa się w toku działalności nieobjętej prawem Unii.  
 

3. Państwa członkowskie zapewniają, by wówczas, gdy prawo Unii lub państwa 

członkowskiego mające zastosowanie do właściwego organu przesyłającego 
przewiduje szczególne warunki przetwarzania, właściwy organ przesyłający 

informował odbiorcę takich danych osobowych o tych warunkach i o obowiązku ich 

przestrzegania.  
 

4. Państwa członkowskie zapewniają, by właściwy organ przesyłający nie stosował 

warunków wskazanych w ust. 3 do odbiorców w innych państwach członkowskich 
ani w organach i jednostkach organizacyjnych ustanowionych na mocy tytułu V 

rozdział 4 i 5 TFUE, innych niż mające zastosowanie do podobnego przesyłania 
danych w obrębie państwa członkowskiego właściwego organu przesyłającego. 

T  

 

Art. 13 ust 2 

 

 
 

 

 
 

 

 
Art. 13 ust. 4 

 

 
 

 

 
 

Art. 13 ust 3 

 
 

 

 
 

Art. 21 ust. 6 

 

 

 

Art. 13. 2. Dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych 

zebranych pierwotnie w jednym z celów, o których mowa 

art. 1 pkt 1, w innych nowych celach, o których mowa w art. 1 
pkt 1, o ile: 

1) administratorowi wolno przetwarzać takie dane osobowe w 

innym nowym celu na mocy odrębnych przepisów; 
2) przetwarzanie jest niezbędne i proporcjonalne w tym innym 

nowym celu na mocy odrębnych przepisów. 

 
4. Dopuszcza się wykorzystanie przetwarzania danych 

osobowych zebranych do celów, o których mowa w art. 1 

pkt 1, w zakresie niezbędnym do ich archiwizacji w interesie 
publicznym oraz do celów: naukowych, statystycznych lub 

historycznych, o ile podlega ono odpowiednim 

zabezpieczeniom praw i wolności osób, których dane dotyczą. 
 

3. Dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych do innych 

celów, niż określone w art. 1 pkt 1, jeżeli przepisy prawa, w 
tym prawa Unii Europejskiej zezwalają na ich przetwarzanie. 

 

 
 

Art. 21. 6. Jeżeli przepisy prawa, w tym prawa Unii 

przewidują szczególne warunki przetwarzania właściwy organ 
przesyłający jest zobowiązanych do poinformowania odbiorcy 

takich danych osobowych o tych warunkach i obowiązku ich 
przestrzegania.  

 

 

 

Art.  

10  

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych 

 

Przetwarzanie danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, 

poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe lub przynależność do 
związków zawodowych oraz przetwarzanie danych genetycznych, danych 

biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych 

dotyczących zdrowia lub danych dotyczących seksualności i orientacji seksualnej 

T  

 

Art. 14 

 

 

Art. 14. 1. Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych 

osobowych ujawniających pochodzenie rasowe, etniczne, 
poglądy polityczne, przekonania religijne, światopoglądowe, 

przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzanie 

danych genetycznych, danych biometrycznych w celu 
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osoby fizycznej jest dozwolone wyłącznie wtedy, jeżeli jest bezwzględnie niezbędne, 
podlega odpowiednim zabezpieczeniom dla praw i wolności osoby, której dane 

dotyczą, oraz:  

a) jest dopuszczone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego;  
b) jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej, której dane 

dotyczą, lub innej osoby; lub  

c) takie przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty 
upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą. 

 

jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych 
dotyczących zdrowia, danych dotyczących seksualności 

i orientacji seksualnej osoby fizycznej, zwanych dalej 

„danymi wrażliwymi”. 
2. Dopuszcza się przetwarzanie danych wrażliwych, z 

wyłączeniem danych dotyczących seksualności i orientacji 

seksualnej,  jeżeli: 
1) przepisy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej zezwalają 

na ich przetwarzanie lub 

2) jest to  niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia interesów 
osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, lub 

3) dane takie zostały upublicznione przez osobę, której 

dotyczą.  

3. Dopuszcza się przetwarzanie danych wrażliwych 

dotyczących seksualności i orientacji seksualnej na potrzeby 
postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1904, 2405 oraz z 2018 r. poz. 5, 106, 138 i 
201). 

 

Art.  

11  

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach 

 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by decyzje, które opierają się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i mają niekorzystne skutki 

prawne dla osoby, której dane dotyczą, lub poważnie na nią wpływają, były zakazane, 
chyba że dopuszcza je prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu 

podlega administrator i które przewiduje odpowiednie zabezpieczenia praw i 

wolności osoby, której dane dotyczą, a przynajmniej prawo do uzyskania interwencji 
ludzkiej ze strony administratora.  

 

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, nie mogą opierać się na 
danych osobowych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 10, chyba że 

istnieją właściwe środki ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów osoby, 

której dane dotyczą.  
 

3. Profilowanie skutkujące dyskryminacją osób fizycznych na podstawie danych 

osobowych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 10, jest zabronione 
zgodnie z prawem Unii. 

T Art. 15 

 

Art. 15. 1. Niedopuszczalne jest ostateczne rozstrzygnięcie 

indywidualnej sprawy osoby, której dane dotyczą, mające dla 
niej niekorzystne skutki prawne lub poważnie na nią 

wpływające, wyłącznie w wyniku przetwarzania danych 

osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym w wyniku 
profilowania, chyba że dopuszcza je prawo Unii Europejskiej 

lub odrębne przepisy, którym podlega administrator i które 

przewidują odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności 
osoby, której dane dotyczą, a przynajmniej prawo do 

uzyskania interwencji ze strony administratora. 

2. Rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 1, nie mogą 
opierać się na danych wrażliwych, chyba że istnieją właściwe 

środki ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów 

osoby, której dane dotyczą. 
3. Niedopuszczalne jest dokonywanie profilowania osób 

fizycznych na podstawie danych wrażliwych, skutkującego 

dyskryminacją tych osób. 
 

 

Rozdział III 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Art. 

12 

Komunikacja oraz ułatwienia w wykonywaniu praw osób, których dane dotyczą 

 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by administrator podejmował wszelkie 
rozsądne działania, aby udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji, o 

których mowa w art. 13, oraz aby prowadził z nią wszelką komunikację wskazaną w 

art. 11, 14–18 i 31 w sprawie przetwarzania w zwięzłej, zrozumiałej i łatwo dostępnej 
formie, przy użyciu jasnego i prostego języka. Informacji udziela się wszelkimi 

stosownymi sposobami, w tym elektronicznie. Co do zasady administrator udziela 

informacji w takiej samej formie, w jakiej wniesiono żądanie.  

T 
 

 

Art. 22 ust 1, 2 i 4 

 

 

 

 

 

Art. 22. 1. Administrator udostępnia informacje o: 

(…) 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 udostępnia się na 
stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej na 
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2. Państwa członkowskie zapewniają, by administrator ułatwiał osobie, której dane 

dotyczą, wykonywanie praw przysługujących jej na mocy art. 11 i 14–18. 

 
 

 

3. Państwa członkowskie zapewniają, by administrator bez zbędnej zwłoki 
informował pisemnie osobę, której dane dotyczą, o działaniach podjętych w związku 

z jej żądaniem.  

 
 

 

 

 

4. Państwa członkowskie zapewniają, by informacje przekazywane na mocy art. 13 

oraz wszelka komunikacja i wszelkie działania podjęte na mocy art. 11, 14–18 i 31 
były wolne od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są w sposób 

oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne, zwłaszcza ze względu na ich 

powtarzalność, administrator może:  
a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia 

informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; lub  

b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. Obowiązek wykazania, 
że żądanie jest w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne, spoczywa 

na administratorze.  

 
 

 

 
5. Jeżeli administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej 

składającej żądanie, o którym mowa w art. 14 i 16, może zażądać dodatkowych 

informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą. 

 

 

 

 

 

Art. 30 ust 2 

 

 

 

Art. 30 ust. 1 

 

Art. 30 ust 3 

 

 

 

 

 

Art. 30 ust 4 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 28 

 

stronie podmiotowej lub w siedzibie właściwego organu lub 
urzędu. 

4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje na jej wniosek 

prawo do uzyskania od administratora informacji czy jej dane 
są przetwarzane, a w sytuacji ich przetwarzania, prawo do  

informacji o: 

(…) 

Art. 30. 2. Administrator udziela informacji, o których mowa 

w art. 15, art. 22-25 i art. 45 osobie, której dane dotyczą 

jasnym i prostym językiem, w takiej samej postaci, w jakiej 
wniesiono wniosek, chyba że udzielenie informacji w takiej 

postaci powodowałoby nadmierne trudności lub koszty, lub 

przepis niniejszej ustawy stanowi inaczej. 

Art. 30. 1. Administrator podejmuje działania mające na celu 

ułatwienie osobie, której dane dotyczą, wykonywanie 
przysługujących jej praw, o których mowa w art. 15 i art. 22 - 

25. 

3. Administrator, bez zbędnej zwłoki, informuje pisemnie w 
postaci papierowej lub elektronicznej lub za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 

pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) osobę, której dane 

dotyczą, o działaniach podjętych w związku z jej wnioskiem 

lub jeśli to możliwe udziela wnioskowanych informacji. 

 

4.  Komunikacja prowadzona przez administratora z osobą, 

której dane dotyczą na podstawie art. 15, art. 22-25 i art.45 jest 
wolna od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są 

nieuzasadnione lub nadmierne, zwłaszcza ze względu na ich 

powtarzalność, administrator może: 
1) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne 

koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub 

podjęcia żądanych działań; lub 
2) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. 

Opłata, o której mowa w pkt 1 stanowi dochód budżetu 

państwa.6. Obowiązek wykazania, że żądanie osoby, której 
dane dotyczą, jest w sposób oczywisty nieuzasadnione lub 

nadmierne, spoczywa na administratorze. 

Art. 28. Wnioskodawca składając wniosek na podstawie 
art. 22 ust. 5, art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1 jest zobowiązany do 

podania co najmniej imienia i nazwiska oraz adresu 

korespondencyjnego. Jeżeli administrator ma uzasadnione 
wątpliwości co do tożsamości osoby, która złożyła wniosek 

może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do 

potwierdzenia tożsamości tej osoby.  
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Art. 

13 

Informacje udostępniane lub przekazywane osobie, której dane dotyczą 

 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by administrator udostępniał osobie, której 
dane dotyczą, przynajmniej następujące informacje:  

a) tożsamość i dane kontaktowe administratora;  

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych, w razie potrzeby;  
c) cele przetwarzania, do których mają posłużyć dane osobowe;  

d) informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz dane 

kontaktowe organu nadzorczego;  
e) informacje o prawie żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych odnoszącego się do osoby, której dane dotyczą.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2. Państwa członkowskie zapewniają, by oprócz informacji, o których mowa w ust. 

1, w konkretnych przypadkach administrator przekazywał osobie, której dane 
dotyczą, następujące dalsze informacje umożliwiające wykonywanie 

przysługujących jej praw:  

a) podstawa prawna przetwarzania;  
b) okres przechowywania danych osobowych lub, gdy nie jest to możliwe, kryteria 

służące określeniu tego okresu;  

c) w stosownym przypadku kategorie odbiorców danych osobowych, w tym 
odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;  

d) w razie potrzeby dalsze informacje, zwłaszcza gdy dane osobowe są zbierane bez 

wiedzy osoby, której dotyczą.  
 

 

 
 

3. Państwa członkowskie mogą przyjąć akty prawne pozwalające opóźnić, 
ograniczyć lub pominąć informowanie osoby, której dane dotyczą, przewidziane 

w ust. 2 w takim zakresie i przez taki czas, w jakim odnośny środek jest działaniem 

koniecznym i proporcjonalnym w społeczeństwie demokratycznym, z należytym 
uwzględnieniem praw podstawowych i uzasadnionych interesów danej osoby 

fizycznej, aby:  

a) uniemożliwić utrudnianie czynności postępowań urzędowych lub sądowych, 
postępowań przygotowawczych lub procedur;  

b) uniemożliwić zakłócanie zapobieganiu przestępczości, prowadzeniu postępowań 

przygotowawczych, wykrywaniu i ściganiu czynów zabronionych i wykonywaniu 
kar;  

T  

 

Art. 22 ust 1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 22 ust 3 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Art. 26 ust. 1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Art. 22. 1. Administrator udostępnia informacje o : 

1) nazwie, siedzibie i danych kontaktowych administratora; 

2) w razie potrzeby danych kontaktowych inspektora ochrony 

danych, 

3) celu, do których mają posłużyć dane osobowe; 

4) prawie wniesienia do Prezesa Urzędu lub innego organu 

sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych, 

skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku 

przetwarzania jej danych osobowych, oraz danych 

kontaktowych Prezesa Urzędu lub innego organu 

sprawującego nadzór; 

5) prawie żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych 

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
dotyczących tej osoby; 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 udostępnia się na 

stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie podmiotowej lub w siedzibie właściwego organu lub 

urzędu. 

3. Osobie, której dane dotyczą w konkretnych przypadkach w 

celu umożliwienia wykonywania przysługujących jej praw, 

administrator przekazuje co najmniej następujące informacje: 

1) postawa prawna przetwarzania; 

2) okres przechowywania danych osobowych lub, gdy nie jest 

to możliwe, kryteria służące określeniu tego okresu; 

3) odbiorcy lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe 
zostały ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach 

trzecich lub organizacjach międzynarodowych. 

 
Art. 26. 1. Nie przekazuje się informacji, o których mowa w 

przepisach tego rozdziału oraz nie udostępnia się danych 

osobowych, jeżeli mogłoby to powodować: 
1) ujawnienie informacji uzyskanych w wyniku czynności 

operacyjno-rozpoznawczych; 

2)utrudnienie lub uniemożliwienie rozpoznawania, 
zapobiegania, wykrywania lub zwalczania czynów 

zabronionych; 
3) utrudnienie prowadzenia postępowania karnego, karnego 

wykonawczego, karno- skarbowego lub w sprawach o 

wykroczenia lub wykroczenia skarbowe; 
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c) chronić bezpieczeństwo publiczne;  
d) chronić bezpieczeństwo narodowe;  

e) chronić prawa i wolności innych osób.  

 
 

4. Państwa członkowskie mogą przyjąć akty prawne dla określenia kategorii 

przetwarzania, które w całości lub części wchodzą w zakres stosowania środków 
wskazanych w którejkolwiek z liter ust. 3. 

 
 

 

 
 

 

 
Art. 27  

 

 
 

 

 

4)zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa 
i porządku publicznego; 

5)zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, w tym 

obronności lub bezpieczeństwa oraz ekonomicznych podstaw 
funkcjonowania państwa; 

6)istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób. 

Art. 27. W odniesieniu do danych osobowych 
zgromadzonych w postępowaniach prowadzonych na 

podstawie ustaw, o których mowa w art. 3 pkt 1, prawa osób, 

których dane dotyczą, są wykonywane wyłącznie na 
podstawie i w zakresie przewidzianym przez przepisy 

regulujące te postępowania. 

Art. 

14 

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą 

 

Z zastrzeżeniem art. 15 państwa członkowskie zapewniają osobie, której dane 
dotyczą, prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są 

dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli takie dane są przetwarzane, prawo dostępu do 

danych osobowych i do następujących informacji:  
a) cele i podstawa prawna przetwarzania;  

b) kategorie odnośnych danych osobowych;  

c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały 
ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach 

międzynarodowych;  

d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych lub, 
gdy nie jest to możliwe, kryteria służące określeniu tego okresu;  

e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia 

danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących 
tej osoby;  

f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz dane 

kontaktowe organu nadzorczego;  
g) wskazanie, jakie dane osobowe są przetwarzane, oraz wszelkie dostępne 

informacje o ich pochodzeniu. 

T  

 

Art. 22 ust. 4 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 29 
 

 

Art. 23 ust 1- 4 

 

Art. 22. 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje na jej 

wniosek prawo do uzyskania od administratora informacji czy 
jej dane są przetwarzane, a w sytuacji ich przetwarzania, 

prawo do  informacji o: 

1) celu i podstawie prawnej ich przetwarzania; 
2) kategorii danych osobowych i danych, które są 

przetwarzane; 

3) odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane 
osobowe zostały ujawnione, w szczególności o odbiorcach 

w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; 

4) okresie przechowywania danych osobowych lub, gdy nie 
jest to możliwe, o kryteriach służących określeniu tego okresu; 

5)możliwości wniesienia wniosku do administratora 

o sprostowanie lub usunięcie danych osobowych, lub 
ograniczenie przetwarzania danych osobowych dotyczących 

tej osoby; 

6) prawie wniesienia do Prezesa Urzędu lub innego organu 
sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych, 

skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku 

przetwarzania jej danych osobowych, oraz danych 
kontaktowych Prezesa Urzędu lub innego organu 

sprawującego nadzór; 

7) źródle pochodzenia danych. 
 

Art. 29. Administrator, w przypadku o którym mowa w art. 26 
ust. 1, poucza osobę, której dane dotyczą o możliwości 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu. 

Art. 23. 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje, na jej 
wniosek, prawo dostępu do jej danych osobowych.  

2. Uwzględniając wniosek o dostęp do danych osobowych, 

administrator udostępnia lub przekazuje wnioskodawcy ich 
kopię albo sporządzony w przystępnej formie wyciąg z tych 

danych. 

3. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o 
przyczynach odmowy lub ograniczenia dostępu oraz o 
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możliwości wniesienia do Prezesa Urzędu skargi w przypadku 
naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych 

osobowych. 

4. Administrator dokumentuje faktyczne lub prawne 
przyczyny odmowy lub ograniczenia dostępu do danych. 

Informację tę udostępnia się Prezesowi Urzędu na jego 

wniosek.  
 

Art. 

15 

Ograniczenia prawa dostępu 

 
1. Państwa członkowskie mogą przyjąć akty prawne pozwalające ograniczyć w 

całości lub w części prawo dostępu osoby, której dane dotyczą, w takim stopniu 

i przez taki okres, w jakim takie częściowe lub całkowite ograniczenie jest działaniem 

niezbędnym i proporcjonalnym w społeczeństwie demokratycznym, z należytym 

uwzględnieniem praw podstawowych i uzasadnionych interesów danej osoby 

fizycznej, aby:  
a) uniemożliwić utrudnianie czynności postępowań urzędowych lub sądowych, 

postępowań przygotowawczych lub procedur;  

b) uniemożliwić zakłócanie zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań 
przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania 

kar;  

c) chronić bezpieczeństwo publiczne;  
d) chronić bezpieczeństwo narodowe;  

e) chronić prawa i wolności innych osób.  

 
2. Państwa członkowskie mogą przyjąć akty prawne, aby ustalić kategorie 

przetwarzania, które w całości lub części wchodzą w zakres stosowania ust. 1 lit. a)–

e).  
 

 

 
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, państwa członkowskie zapewniają, 

by administrator bez zbędnej zwłoki informował pisemnie osobę, której dane 

dotyczą, o każdej odmowie lub o każdym ograniczeniu dostępu i o przyczynach tej 
odmowy lub tego ograniczenia. Informacje takie można pominąć, jeżeli ich 

udzielenie godziłoby w którykolwiek z celów, o których mowa w ust. 1. Państwa 

członkowskie zapewniają, by administrator informował osobę, której dane dotyczą, 
o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego lub środka prawnego do sądu.  

 
4. Państwa członkowskie zapewniają, by administrator dokumentował faktyczne lub 

prawne powody, na jakich opiera się decyzja. Informacje te udostępnia się organom 

nadzorczym. 
 

T  

 

Art. 26 ust. 1 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Art. 29 

 

 
 

Art. 50 ust. 1 

 
 

 

 
 

 
Art. 31 ust. 7 

 

 
 

Art. 7 

 

Art. 26. 1. Nie przekazuje się informacji, o których mowa w 
przepisach tego rozdziału oraz nie udostępnia się danych 

osobowych, jeżeli mogłoby to powodować: 

1) ujawnienie informacji uzyskanych w wyniku czynności 
operacyjno-rozpoznawczych; 

2)utrudnienie lub uniemożliwienie rozpoznawania, 

zapobiegania, wykrywania lub zwalczania czynów 
zabronionych; 

3) utrudnienie prowadzenia postępowania karnego, karnego 

wykonawczego, karnego skarbowego lub w sprawach o 
wykroczenia lub wykroczenia skarbowe; 

4) zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa 

i porządku publicznego; 
5) zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, w tym 

obronności lub bezpieczeństwa oraz ekonomicznych podstaw 

funkcjonowania państwa; 
6) istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób. 

Art. 29. Administrator, w przypadku o którym mowa w art. 26 

ust. 1, poucza osobę, której dane dotyczą o możliwości 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu.   

Art. 50. 1 Osobie, której dane osobowe są przetwarzane 

niezgodnie z prawem przysługuje prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tym naruszeniu lub otrzymania informacji od administratora. 

 

 

Art. 31. 7. Administrator dokumentuje faktyczne lub prawne 

przyczyny odmowy przekazania informacji lub udostępnienia 

danych osobowych.  

Art. 7. W toku kontroli upoważniony przez Prezesa Urzędu 
pracownik Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zwany dalej 

„kontrolującym” ma prawo wglądu do zbioru danych 

podlegającego kontroli oraz do innych dokumentów mających 
bezpośredni związek z przedmiotem kontroli. Kontrolujący 

ma prawo wglądu do zbioru danych oraz do innych 

dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym jedynie w 
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obecności upoważnionego przedstawiciela właściwego 
organu, w którym jest prowadzona kontrola.  

 

Art. 

16  

Prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia ich 

przetwarzania 

 

 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by osoba, której dane dotyczą, miała prawo 

uzyskania od administratora sprostowania bez zbędnej zwłoki jej danych osobowych, 

jeżeli są nieprawidłowe. Mając na względzie cel przetwarzania, państwa 
członkowskie zapewniają, by osoba, której dane dotyczą, miała prawo uzyskania 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie 

dodatkowego oświadczenia.  
 

2. Państwa członkowskie nakładają na administratora wymóg usunięcia bez zbędnej 

zwłoki danych osobowych i zapewniają, by osoba, której dane dotyczą, miała prawo 
uzyskać od administratora usunięcie bez zbędnej zwłoki jej danych osobowych, jeżeli 

przetwarzanie narusza przepisy przyjęte na podstawie art. 4, 8 i 10, lub jeżeli dane 

osobowe muszą zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3. Zamiast usunięcia, administrator ogranicza przetwarzanie, jeżeli:  
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, a ich 

prawidłowości lub nieprawidłowości nie można stwierdzić; lub  

b) dane osobowe muszą zostać zachowane do celów dowodowych.  
 

Jeżeli przetwarzanie jest ograniczone na mocy akapitu pierwszego lit. a), przed 

zniesieniem tego ograniczenia administrator informuje o tym osobę, której dane 
dotyczą.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

T Art. 24 ust. 1, 2, 3, 4, 
5, 6 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Art. 25 ust 1, 4 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Art. 24. 1. Osoba, której dane dotyczą, może wystąpić z 
wnioskiem do administratora o niezwłoczne: 

 

1) uzupełnienie, uaktualnienie lub sprostowanie danych 
osobowych – w przypadku gdy dane te są niekompletne, 

nieaktualne lub nieprawdziwe; 

2) usunięcie danych osobowych – w przypadku gdy dane te 
zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów 

niniejszej ustawy. 

 
 

2. Uwzględniając wniosek, o którym mowa w ust. 1, 

administrator bez zbędnej zwłoki odpowiednio uzupełnia, 
aktualizuje lub sprostowuje dane osobowe, albo dokonuje ich 

usunięcia.  

3.  Jeżeli wniosek o sprostowanie lub uaktualnienie dotyczy 
danych, które znajdują się również w dokumencie 

zawierającym zeznanie, wypowiedź czy oświadczenie osoby 

fizycznej, a ustalono, że dane te są nieprawidłowe lub 
nieaktualne, administrator pozostawia je w postaci 

niezmienionej. Wniosek uwzględnia się tylko poprzez 

umieszczenie w zbiorze danych stosownej adnotacji. 
4. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o której mowa w 

ust. 1 pkt 2 administrator dokonuje usunięcia danych 

osobowych z urzędu. 
 

5. Administrator informuje wnioskodawcę o sprostowaniu lub 

usunięciu danych lub o odmowie ich sprostowania lub 
usunięcia.  

6. W przypadku odmowy sprostowania lub usunięcia danych 

osobowych administrator poucza osobę, której dane dotyczą, 
o możliwości wniesienia skargi, jeżeli jej dane osobowe są 

przetwarzane niezgodnie z prawem. 

 
Art. 25. 1. Jeżeli: 

1) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość 

danych osobowych, a ich prawidłowości lub nieprawidłowości 

nie można stwierdzić; 

2) dane osobowe, które podlegają usunięciu, muszą zostać 
zachowane do celów dowodowych; 

- administrator jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do 

czasowego ograniczenia przetwarzania kwestionowanych 
danych polegającego na nieudostępnianiu tych danych 

odbiorcom. 
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4. Państwa członkowskie zapewniają, by administrator informował pisemnie osobę, 

której dane dotyczą, o każdej odmowie sprostowania lub usunięcia danych 
osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych oraz o przyczynach tej odmowy.  

 

 

 

 
 

 

 
 

Państwa członkowskie mogą przyjąć akty prawne, które w całości lub w części 

ograniczają obowiązek udzielania takich informacji, jeżeli takie ograniczenie 
przetwarzania jest działaniem niezbędnym i proporcjonalnym w społeczeństwie 

demokratycznym, z należytym uwzględnieniem praw podstawowych 

i uzasadnionych interesów danej osoby fizycznej, aby:  
a) uniemożliwić utrudnianie czynności postępowań urzędowych lub sądowych, 

postępowań przygotowawczych lub procedur;  

b) uniemożliwić zakłócanie zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań 

przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania 

kar;  

c) chronić bezpieczeństwo publiczne;  
d) chronić bezpieczeństwo narodowe;  

e) chronić prawa i wolności innych osób. Państwa członkowskie zapewniają, 

by administrator informował osobę, której dane dotyczą, o możliwości wniesienia 
skargi do organu nadzorczego lub środka prawnego do sądu.  

 

 
 

5. Państwa członkowskie zapewniają, by administrator informował o sprostowaniu 

nieprawidłowych danych osobowych właściwy organ, od którego nieprawidłowe 
dane pochodzą.  

 

 
6. Państwa członkowskie zapewniają, by w przypadkach sprostowania lub usunięcia 

danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, na podstawie ust. 1, 2 i 3, 

administrator miał obowiązek powiadomienia o tym odbiorców, a odbiorcy mieli 
obowiązek sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych. 

 

 
 

 

Art. 25 ust. 5 
 

 

 
 

 

Art. 30 ust. 3 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Art. 26 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 25 ust. 2 i 3 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

4. Przed zniesieniem ograniczenia przetwarzania 
kwestionowanych danych administrator informuje o tym 

osobę, której dane dotyczą. 

5.  Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o 
ograniczeniu przetwarzania danych osobowych, a także o 

możliwości wniesienia skargi, jeżeli jej dane osobowe są 

przetwarzane niezgodnie z prawem. 
 

Art. 30. 3. Administrator, bez zbędnej zwłoki, informuje 

pisemnie w postaci papierowej lub elektronicznej lub za 
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1219) osobę, której dane dotyczą, o działaniach podjętych 

w związku z jej wnioskiem lub jeśli to możliwe udziela 
wnioskowanych informacji. 

 

 
Art. 26. 1. Nie przekazuje się informacji, o których mowa w 

przepisach tego rozdziału oraz nie udostępnia się danych 

osobowych, jeżeli mogłoby to powodować: 
1) ujawnienie informacji uzyskanych w wyniku czynności 

operacyjno-rozpoznawczych; 

2)utrudnienie lub uniemożliwienie rozpoznawania, 
zapobiegania, wykrywania lub zwalczania czynów 

zabronionych; 

3) utrudnienie prowadzenia postępowania karnego, karnego 

wykonawczego, karno- skarbowego lub w sprawach o 

wykroczenia lub wykroczenia skarbowe; 

4) zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa 
i porządku publicznego; 

5) zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, w tym 

obronności lub bezpieczeństwa oraz ekonomicznych podstaw 
funkcjonowania państwa; 

6) istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób. 

 
 

Art. 25. 2. Administrator jest obowiązany poinformować, bez 

zbędnej zwłoki, właściwy organ, od którego pochodzą 
nieprawidłowe dane osobowe, o dokonanym sprostowaniu 

tych danych. 

3. Administrator, bez zbędnej zwłoki, informuje odbiorców o 
dokonanym sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych 

lub ograniczeniu ich przetwarzania. Odbiorcy są zobowiązani 

do uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia danych 
osobowych, lub ograniczenia ich przetwarzania. 
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Art.  

17 

Wykonywanie praw osoby, której dane dotyczą, oraz weryfikacja dokonywana 

przez organ nadzorczy 

 

1. W odniesieniu do przypadków, o których mowa w art. 13 ust. 3, art. 15 
ust. 3 i art. 16 ust. 4, państwa członkowskie przyjmują środki przewidujące, 

że osoba, której dane dotyczą, może wykonywać swoje prawa także za 

pośrednictwem właściwego organu nadzorczego.  
 

2. Państwa członkowskie zapewniają, by administrator informował osobę, której 

dane dotyczą, o możliwości wykonywania przysługujących jej praw za 
pośrednictwem organu nadzorczego na mocy ust. 1.  

 

 

3. W razie wykonywania prawa, o którym mowa w ust. 1, organ nadzorczy informuje 

osobę, której dane dotyczą, przynajmniej o fakcie przeprowadzenia wszelkich 
niezbędnych weryfikacji lub przeglądów. Organ nadzorczy informuje osobę, której 

dane dotyczą, także o przysługującym jej prawie do wniesienia środka prawnego do 

sądu. 

T  
Art. 50 ust. 1 i 4 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Art. 29 
 

 

 
 

 

Art. 50. 1. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane 

niezgodnie z prawem przysługuje prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
tym naruszeniu lub otrzymania informacji od administratora. 

4. Prezes Urzędu informuje osobę, która wniosła skargę, 

o postępach w jej wyjaśnianiu, sposobie jej rozpatrzenia oraz 
możliwości złożenia skargi do sądu administracyjnego. Do 

rozpatrywania skarg stosuje się odpowiednio art. 225, art. 231 

oraz art. 237-239 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).  

 

Art. 29. Administrator, w przypadku o którym mowa w art. 26 

ust. 1, poucza osobę, której dane dotyczą o możliwości 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu. 

 

Art. 

18 

 

Prawa osoby, której dane dotyczą, w postępowaniu przygotowawczym 

i sądowym w sprawie karnej 

 

Państwa członkowskie mogą zapewnić, by wykonywanie praw, o których mowa w 

art. 13, 14 i 16, odbywało się zgodnie z prawem państwa członkowskiego, jeżeli dane 

osobowe znajdują się w orzeczeniu sądu, protokole lub aktach sprawy 
przetwarzanych w toku postępowania przygotowawczego lub sądowego w sprawie 

karnej. 

T Art. 16 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks 
postępowania 

karnego (Dz. U. 1997 

nr 89 poz. 555, z 
późn. zm.) 

Art. 16. § 1. Jeżeli organ prowadzący postępowanie jest 

obowiązany pouczyć uczestników postępowania o ciążących 

obowiązkach i o przysługujących im uprawnieniach, brak 
takiego pouczenia lub mylne pouczenie nie może wywoływać 

ujemnych skutków procesowych dla uczestnika postępowania 

lub innej osoby, której to dotyczy. 
§ 2. Organ prowadzący postępowanie powinien ponadto w 

miarę potrzeby udzielać uczestnikom postępowania informacji 

o ciążących obowiązkach i o przysługujących im 
uprawnieniach także w wypadkach, gdy ustawa wyraźnie 

takiego obowiązku nie stanowi. W razie braku takiego 

pouczenia, gdy w świetle okoliczności sprawy było ono 
nieodzowne, albo mylnego pouczenia, stosuje się 

odpowiednio § 1. 

 

 

Rozdział IV 

ADMINISTRATOR I PODMIOT PRZETWARZAJĄCY 

Sekcja 1 

Obowiązki ogólne 

Art.  

19 

Obowiązki administratora 

 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by administrator wdrażał – uwzględniając 

charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub 
wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia – 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się 

zgodnie z niniejszą dyrektywą i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby 
poddawane przeglądom i uaktualniane.  

 

 

T  
 

Art. 31 ust 1 i 5 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Art. 31. 1. Administrator zapewnia, aby dane osobowe były: 

1) przetwarzane zgodne z prawem i rzetelnie oraz  przy 
zastosowaniu niezbędnych środków technicznych 

i organizacyjnych, uwzględniając charakter, zakres, kontekst 

i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności 
osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze 

zagrożenia; 

2) przetwarzane w konkretnych i uzasadnionych celach; 
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2. Jeżeli jest to proporcjonalne w stosunku do czynności przetwarzania, środki, 

o których mowa w ust. 1, obejmują wdrożenie przez administratora odpowiednich 

polityk ochrony danych. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Art. 31 ust. 4 

3) adekwatne, stosowne i nienadmierne do celów, dla których 
są przetwarzane; 

4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; 

5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikacje 
osób, których dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to 

niezbędne do celów ich przetwarzania; 

6)przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie 
bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed 

niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem 

oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za 
pomocą środków technicznych i organizacyjnych 

odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych 

ochroną, a w szczególności zabezpieczone przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym lub wejście w 

posiadanie przez osobę nieuprawnioną. 
5. Administrator dokonuje bieżącego przeglądu środków, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1, pod kątem potrzeby ich 

uaktualniania. 
4. Administrator opracowuje i wdraża politykę ochrony 

danych, uwzględniając w niej sposób dokumentowania 

środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

Art.  

20 

Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona 

danych 

 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by – uwzględniając stan wiedzy technicznej, 

koszt wdrożenia i charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko 

naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie 
i wadze zagrożenia wynikające z przetwarzania – administrator zarówno w czasie 

określania sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania, miał 

obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, takich 
jak pseudonimizacja, które zostały zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad 

ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu 

niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi niniejszej dyrektywy oraz chronić 
prawa osób, których dane dotyczą.  

 

2. Państwa członkowskie zapewniają, by administrator wdrażał odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, aby domyślnie przetwarzane były 

wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla każdego konkretnego celu 
przetwarzania. Obowiązek ten ma zastosowanie do ilości zbieranych danych 

osobowych, zakresu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz ich 

dostępności. W szczególności środki te zapewniają, by domyślnie dane osobowe nie 
były udostępniane bez interwencji osoby fizycznej nieokreślonej liczbie osób 

fizycznych. 

T  

 

 
Art. 32 ust. 1 - 3 

 

 

 
Art. 32. 1. Administrator, w czasie określania sposobów 

przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania, stosuje 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie 
jak pseudonimizacja, które zostały zaprojektowane w celu 

skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak 

minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu 
niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi niniejszej 

ustawy, chroniły prawa osób, których dane dotyczą oraz 

uwzględniały stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia 
i charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko 

naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia wynikające 
z przetwarzania. 

2. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne 
i organizacyjne w celu zapewnienia, aby domyślnie 

przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są 

niezbędne dla każdego konkretnego celu przetwarzania. 
Obowiązek ten ma zastosowanie do ilości zbieranych danych 

osobowych, zakresu ich przetwarzania, okresu ich 

przechowywania oraz ich dostępności. W szczególności 
środki te mają zapewnić, by domyślnie dane osobowe nie były 

udostępniane bez interwencji osoby fizycznej nieokreślonej 

liczbie osób fizycznych lub innych podmiotów. 
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3. W polityce ochrony danych administrator określa 
odpowiednie środki techniczne oraz niezbędne zabezpieczenia 

stosowane przy przetwarzaniu danych osobowych w celu 

realizacji czynności, o których mowa w ust. 1 i 2.   
 

Art. 

21 
Współadministratorzy 

 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by w przypadku gdy co najmniej dwaj 

administratorzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania, byli oni 
współadministratorami. W drodze wspólnych uzgodnień współadministratorzy 

w przejrzysty sposób określają podział swych obowiązków w zakresie wypełnienia 

niniejszej dyrektywy, w szczególności w odniesieniu do wykonywania przez osobę, 
której dane dotyczą, przysługujących jej praw, oraz podział obowiązków w zakresie 

udzielania informacji, o których mowa w art. 13, chyba że przypadające im 

obowiązki i ich zakres określa prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, 
któremu administratorzy ci podlegają. W uzgodnieniach wskazuje się punkt 

kontaktowy dla osób, których dane dotyczą. Państwa członkowskie mogą wskazać, 

który ze współadministratorów może pełnić funkcję pojedynczego punktu 
kontaktowego wobec osób, których dane dotyczą, w celu wykonywania ich praw.  

 
2. Niezależnie od uzgodnień, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie mogą 

ustanowić, że osoba, której dane dotyczą, może wykonywać prawa przysługujące jej 

na mocy przepisów przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy w odniesieniu do 
każdego z administratorów i przeciwko każdemu z nich. 

T Art. 33 ust. 1 i 2 Art. 33. 1. Jeżeli co najmniej dwóch administratorów 
wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych 

osobowych w ramach jednego zbioru danych osobowych, 

stają się oni współadministratorami. 
2. Współadministratorzy: 

1) uzgadniają w drodze pisemnego porozumienia podział 

swoich obowiązków w szczególności w zakresie: 
a) realizacji przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących 

jej praw na mocy niniejszej ustawy, 

b) udzielania informacji, o których mowa w art. 25 ust. 1; 
chyba, że przepisy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej, 

którym administratorzy ci podlegają określają przypadające 

im obowiązki i ich zakres; 
2) wyznaczają punkt kontaktowy dla osób, których dane 

dotyczą, w celu realizacji obowiązku, o którym mowa w pkt 1 
lit. a. 

 

 

Art. 

22 
 
 

Podmiot przetwarzający 

 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by – jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane 
w imieniu administratora – administrator miał obowiązek korzystania z usług 

wyłącznie takich podmiotów przetwarzających, które dają wystarczające gwarancje 

wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz zapewniał, 
by przetwarzanie odpowiadało wymogom niniejszej dyrektywy i chroniło prawa 

osoby, której dane dotyczą.  

 
2. Państwa członkowskie zapewniają, by podmiot przetwarzający nie korzystał 

z usług innego podmiotu przetwarzającego bez wcześniejszej szczegółowej lub 

ogólnej pisemnej zgody administratora. W przypadku ogólnej pisemnej zgody 
podmiot przetwarzający informuje administratora o wszelkich zamierzonych 

zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, 

dając tym samym administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich 
zmian.  

 

3. Państwa członkowskie zapewniają, by przetwarzanie przez podmiot 
przetwarzający było regulowane umową lub innym instrumentem prawnym prawa 

Unii lub prawa państwa członkowskiego, które wiąże podmiot przetwarzający 
z administratorem oraz określa przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter 

T  

 

Art. 34 ust 1 i 2 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 34 ust 3 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Art. 34. 1 Administrator może w drodze umowy powierzyć 
przetwarzanie danych osobowych podmiotowi 

przetwarzającemu. 

2. Podmiot przetwarzający wdraża niezbędne środki 
techniczne i organizacyjne zapewniające przetwarzanie 

danych zgodnie z prawem i w sposób chroniący prawa osób, 

których dane dotyczą. 
 

3. Umowa powierzenia, o której mowa w ust. 1, określa 

w szczególności: 
1) przedmiot i okres jej obowiązywania; 

2) charakter i cel przetwarzania; 

3) rodzaj przetwarzanych danych osobowych; 
4) kategorie osób, których dane dotyczą, o których mowa w 

art. 19; 

5) prawa i obowiązki administratora; 
6) obowiązki podmiotu przetwarzającego, o których mowa 

w ust. 5; 
7) sposób prowadzenia przez administratora kontroli 

przetwarzania. 
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i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych i kategorie osób, których dane 
dotyczą, oraz prawa i obowiązki administratora.  

 

Taka umowa lub inny instrument prawny stanowią w szczególności, że podmiot 
przetwarzający:  

 

 
a) działa wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora;  

 

b) zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 
zobowiązały się do zachowania poufności lub podlegały odpowiedniemu 

ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;  

 

c) wszelkimi odpowiednimi sposobami pomaga administratorowi w 

przestrzeganiu przepisów o prawach osoby, której dane dotyczą;  
 

d) po zakończeniu świadczenia usługi przetwarzania danych, w zależności 

od decyzji administratora, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe 
oraz usuwa wszelkie istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo 

państwa członkowskiego wymaga przechowywanie danych osobowych; 

 
 

 

 
e) udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania zgodności z niniejszym artykułem;  

 

 

f) przestrzega warunków zaangażowania innego podmiotu 

przetwarzającego, o których mowa w ust. 2 i 3.  
 

 

4. Umowa lub inny akt prawny, o których mowa w ust. 3, mają formę pisemną, w tym 
formę elektroniczną.  

 

 
 

 

 
 

5. Jeżeli podmiot przetwarzający określi, z naruszeniem niniejszej dyrektywy, cele i 

sposoby przetwarzania, uznaje się go za administratora w odniesieniu do tego 
przetwarzania. 

 
 

Art. 34 ust 5 

 
pkt 1 

 

pkt 2 
 

pkt 3 

 
 

 

 

pkt 4 

 
 

pkt 5 

 
 

 

 
 

 

 
pkt 6 

 

 

 

pkt 7 

 
 

 

Art. 34 ust. 4 
 

 

 
 

Art. 34 ust. 8 

 
 

 

Art. 34 ust. 7 
 

 

 
 

 

Art. 34. 5. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany: 
1) przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu 

przewidzianym w umowie; 

2) działać wyłącznie zgodnie z upoważnieniem 
administratora; 

3) zapewnić, by osoby upoważnione do przetwarzania danych 

osobowych zobowiązały się do zachowania poufności, 
również w zakresie środków technicznych ich zabezpieczenia; 

 

 

4) pomagać administratorowi w przestrzeganiu przepisów 

określających prawa osoby, której dane dotyczą; 
 

5) po zakończeniu świadczenia usługi przetwarzania danych, 

w zależności od decyzji administratora: 
a) usunąć lub zwrócić administratorowi wszelkie dane 

osobowe, oraz 

b) usunąć wszelkie istniejące kopie danych osobowych 
– chyba, że przepisy prawa, w tym  prawa Unii Europejskiej 

wymagają przechowywania danych osobowych; 

 
6) udostępniać administratorowi wszelkie informacje 

związane z weryfikację prawidłowości realizacji umowy 

powierzenia, o której mowa w ust. 1; 

 

7) przestrzegać warunków korzystania z usług innego 

podmiotu przetwarzającego, któremu powierzył przetwarzanie 
danych osobowych. 

 

Art. 34. 4. Umowę powierzenia, o której mowa w ust. 1, 
sporządza się w postaci pisemnej. Możliwe jest również 

sporządzenie umowy w postaci elektronicznej. 

 
Art. 34. 8. Jeżeli podmiot przetwarzający naruszy przepisy 

niniejszej ustawy w zakresie określenia celów lub sposobów 

przetwarzania, uznaje się go za administratora w odniesieniu 
do tego przetwarzania. 

 

Art. 34. 7. W przypadkach powierzenia przetwarzania danych 
osobowych podmiotowi przetwarzającemu, odpowiedzialność 

za przestrzeganie przepisów niniejszej ustawy spoczywa na 

administratorze, co nie wyłącza odpowiedzialności podmiotu 
przetwarzającego za przetwarzanie danych niezgodnie 

z ustawą lub umową powierzenia. 
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Art. 

23 

Przetwarzanie z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego 

 

Państwa członkowskie zapewniają, by podmiot przetwarzający oraz każda osoba 

działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego i mająca 
dostęp do danych osobowych przetwarzała je wyłącznie zgodnie z poleceniami 

administratora, chyba że wymaga tego prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego. 

T  
Art. 34 ust. 5 pkt 2  

i ust. 6 

 
 

 

 

Art. 34. 5. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany: 

2) działać wyłącznie zgodnie z upoważnieniem 

administratora; 
6.  Podmiot przetwarzający może powierzyć przetwarzanie 

danych innemu podmiotowi przetwarzającemu każdorazowo 

wyłącznie na podstawie pisemnej umowy, w przypadku gdy 
umowa powierzenia przewiduje takie prawo, na warunkach i 

w zakresie przez nią określonym.  

 

Art. 

24 

Wykazy czynności przetwarzania 

 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by administratorzy prowadzili wykaz 

wszystkich kategorii czynności przetwarzania, za które odpowiadają. W wykazie tym 
zamieszcza się wszystkie następujące informacje:  

a) imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe administratora i, w razie 

potrzeby, współadministratora oraz inspektora ochrony danych;  
b) cele przetwarzania;  

c) kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym 

odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;  
d) opis kategorii osób, których dane osobowe dotyczą, oraz kategorii danych 

osobowych;  

e) w stosownym przypadku informacje o stosowaniu profilowania;  

f) w stosownym przypadku kategorie przekazań danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej;  

g) wskazanie podstawy prawnej operacji przetwarzania, w tym przekazań, do których 
dane osobowe są przeznaczone;  

h) jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii 

danych;  
i) jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków 

bezpieczeństwa, o których mowa w art. 29 ust. 1.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. Państwa członkowskie zapewniają, by podmioty przetwarzające prowadziły wykaz 
wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu 

administratora, w którym znajdują się:  

T  
Art. 35 ust 1 i 2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 35 ust. 3 i 4 

 
 

 
Art. 35. 1. Administrator prowadzi wykaz kategorii czynności 

przetwarzania, za które odpowiada. 

2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się 
następujące informacje: 

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe: 

a) administratora, 
b) współadministratora – w przypadku, o którym mowa 

w art. 33 ust. 1, 

c) inspektora ochrony danych, 
d) podmiotu przetwarzającego - w przypadku, o którym mowa 

w art. 34 ust. 2 i 6; 

2) cele przetwarzania; 

3) kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub 

zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich 

lub organizacjach międzynarodowych; 
4) opis kategorii osób, których dane osobowe dotyczą, oraz 

kategorii danych osobowych; 

5) informacje o stosowaniu profilowania – w przypadku gdy 
zostało ono zastosowane; 

6) kategorie przekazań danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej – w przypadku 
gdy przekazanie nastąpiło; 

7) wskazanie podstawy prawnej operacji przetwarzania, w tym 

przekazań, do których dane osobowe są przeznaczone; 
8) planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii 

danych – jeżeli jest to możliwe; 

9) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków 
bezpieczeństwa, o których mowa w art. 39, jeżeli jest to 

możliwe. 

 
3. Podmiot przetwarzający prowadzi wykaz kategorii 

czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu 

administratora. 
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a) imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego lub 
podmiotów przetwarzających, każdego administratora, w imieniu którego działa 

podmiot przetwarzający, oraz, w razie potrzeby, inspektora ochrony danych;  

b) kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu każdego z administratorów;  
c) w stosownym przypadku przypadki przekazania danych osobowych do państw 

trzecich lub organizacji międzynarodowej, w razie jednoznacznego polecenia 

administratora, łącznie z nazwą tego państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej;  

d) w miarę możliwości ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków 

bezpieczeństwa, o których mowa w art. 29 ust. 1.  
 

 

 

 

 
 

 

3. Wykazy, o których mowa w ust. 1 i 2, mają formę pisemną, w tym formę 
elektroniczną. Administrator i podmiot przetwarzający udostępniają wskazane 

wykazy organowi nadzorczemu na jego żądanie. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Art. 35 ust 5 i 6 
 

 

 
 

4. W wykazie, o którym mowa w ust. 3, zamieszcza się 
następujące informacje: 

1) imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe: 

a) podmiotu przetwarzającego w przypadku, o którym mowa 
w art. 34 ust. 2 i 6, 

b) każdego administratora, w imieniu którego działa podmiot 

przetwarzający, 
c) inspektora ochrony danych; 

2) kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu każdego 

z administratorów; 
3) przypadki przekazania danych osobowych do państw 

trzecich lub organizacji międzynarodowej, w razie 

jednoznacznego polecenia administratora, łącznie z nazwą 

tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – 

w przypadku gdy przekazanie nastąpiło; 
4) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków 

bezpieczeństwa, o których mowa w art. 39, w miarę 

możliwości. 
 

5. Wykazy, o których mowa w ust. 1 i 3, prowadzi się 

w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej. 
6. Administrator i podmiot przetwarzający udostępniają 

wykazy, o których mowa w ust. 1 i 3, Prezesowi Urzędu na 

jego żądanie. 

Art. 

25 

Ewidencja czynności 

 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by ewidencjonowano przynajmniej 
następujące operacje przetwarzania prowadzone w zautomatyzowanych systemach 

przetwarzania: zbieranie, modyfikowanie, przeglądanie, ujawnianie wraz 

z przekazywaniem, łączenie i usuwanie. Ewidencja przeglądania i ujawniania 
pozwala ustalić zasadność, datę i godzinę takich operacji oraz w miarę możliwości 

tożsamość osoby, która przeglądała lub ujawniła dane osobowe, oraz tożsamość 

odbiorców takich danych osobowych.  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

T  

 

Art. 36 ust 1 - 4 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Art. 36. 1. Operacje przetwarzania prowadzone 
w zautomatyzowanych systemach przetwarzania są 

ewidencjonowane. 

2. Ewidencjonowaniu podlegają operacje przetwarzania, 
w szczególności: 

1)zbieranie; 

2)modyfikowanie; 
3)przeglądanie; 

4)ujawnianie wraz z przekazywaniem; 

5)łączenie; 
6)usuwanie. 

3. Ewidencja prowadzona jest automatycznie, w sposób 
pozwalający ustalić zasadność operacji w oparciu 

o informacje wskazujące: 

1)datę i godzinę operacji; 
2)tożsamość osoby, która przeglądała lub ujawniła dane 

osobowe – w miarę możliwości; 

3)tożsamość odbiorców danych osobowych – w miarę 
możliwości. 

4. W ewidencji, która nie jest prowadzona w sposób 

automatyczny dodatkowo zamieszcza się informację 
uzasadniającą zasadność operacji. 
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2. Ewidencja jest używana wyłącznie do weryfikacji zgodności przetwarzania 
z prawem, do monitorowania własnej działalności, zapewnienia integralności 

i bezpieczeństwa danych osobowych oraz na potrzeby postępowania karnego.  

 
 

 

 
 

3. Administrator i podmiot przetwarzający na żądanie udostępniają ewidencję 

organowi nadzorczemu. 

Art. 36 ust 5 
 

 

 
 

 

 
Art. 36 ust 6 

5. Ewidencje obejmujące czynności przetwarzania 
przeznaczone są wyłącznie: 

1)do weryfikacji zgodności przetwarzania z prawem; 

2)do monitorowania własnej działalności; 
3)dla zapewnienia integralności i bezpieczeństwa danych 

osobowych; 

4)na potrzeby postępowania karnego. 
6. Administrator i podmiot przetwarzający udostępniają 

ewidencje obejmujące czynności przetwarzania Prezesowi 

Urzędu na jego żądanie. 

Art. 

26 
 

 

Współpraca z organem nadzorczym 

Państwa członkowskie zapewniają, by administrator i podmiot przetwarzający 

współpracowali z organem nadzorczym, na jego żądanie, w ramach wykonywania 

jego zadań. 

T  

Art. 6  

 

 

 

 
 

 

 
 

Art. 35 ust. 6 

 
 

 

Art. 36 ust. 6 

Art. 6. W celu wykonania zadań, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 1 i 68, Prezes Urzędu może przeprowadzać 

kontrolę przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej 
„kontrolą”. Do prowadzenia kontroli stosuje odpowiednio 

przepisy rozdziału 9 ustawy z dnia ustawy z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. poz. 1000), 
z wyłączeniem art. 79 ust. 1 pkt 2,  art. 83, art. 84 ust. 4 i 

art. 85 tej ustawy. 

 
Art. 35.  6. Administrator i podmiot przetwarzający 

udostępniają wykazy, o których mowa w ust. 1 i 3, Prezesowi 

Urzędu na jego żądanie. 
 

Art. 36. 6. Administrator i podmiot przetwarzający 

udostępniają ewidencje obejmujące czynności przetwarzania 
Prezesowi Urzędu na jego żądanie. 

 

 

Art. 

27 

Ocena skutków dla ochrony danych 

 

1. Jeżeli dany rodzaj przetwarzania – w szczególności z użyciem nowych technologii 

– ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele może skutkować powstaniem 
wysokiego ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych, państwa 

członkowskie zapewniają, by administrator przed przetworzeniem dokonał oceny 

skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych.  
 

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, zawiera co najmniej ogólny opis planowanych 

operacji przetwarzania, ocenę ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane 
dotyczą, środki planowane w celu rozwiązania takiego ryzyka, zabezpieczenia, 

środki i mechanizmy bezpieczeństwa mające zapewnić ochronę danych osobowych i 

wykazanie zgodności z niniejszą dyrektywą, z uwzględnieniem praw i 

uzasadnionych interesów osób, których dane dotyczą, i innych zainteresowanych 

osób. 

T  
 

Art. 37 ust 1 

 
 

 

 
 

 

Art. 37 ust 2 i 3 

 
Art. 37. 1. Jeżeli dany rodzaj przetwarzania danych 

osobowych – w szczególności z użyciem nowych technologii 

– ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele może 
skutkować powstaniem wysokiego ryzyka naruszenia praw 

i wolności osób fizycznych, administrator– przed 

przetworzeniem danych osobowych – dokonuje oceny 
skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony 

danych osobowych. 

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, zawiera co najmniej: 
1) ogólny opis planowanych operacji przetwarzania danych 

osobowych; 

2) ocenę ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których 

dane dotyczą; 

3) środki planowane w celu rozwiązania takiego ryzyka; 

4) zabezpieczenia, środki i mechanizmy bezpieczeństwa 
mające zapewnić ochronę danych osobowych i wykazanie 

zgodności z niniejszą ustawą. 

3. Realizację obowiązku, o którym mowa w ust. 1 
administrator może powierzyć inspektorowi ochrony danych. 

 

 

Art. Uprzednie konsultacje z organem nadzorczym T    
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28  

1. Państwa członkowskie zapewniają, by administrator lub podmiot przetwarzający 

przed przetwarzaniem danych osobowych, które będzie częścią mającego powstać 

nowego zbioru danych, skonsultowali się z organem nadzorczym, jeżeli:  
a) ocena skutków dla ochrony danych, o której mowa w art. 27, wykaże, 

że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko naruszenia w razie niepodjęcia 

przez administratora środków w celu zminimalizowania tego ryzyka; lub  
b) odnośny rodzaj przetwarzania – zwłaszcza z użyciem nowych technologii, 

mechanizmów lub procedur – stwarza poważne ryzyko naruszenia praw i wolności 

osób, których dane dotyczą.  
 

 

 

 

2. Państwa członkowskie zapewniają przeprowadzenie konsultacji z organem 
nadzorczym w toku przygotowywania projektu aktu prawnego przyjmowanego przez 

parlament narodowy lub aktu wykonawczego opartego na takim akcie prawnym, 

jeżeli projekt dotyczy przetwarzania.  
 

 

 
 

 

3. Państwa członkowskie zapewniają, by organ nadzorczy mógł sporządzać wykaz 
operacji przetwarzania, które wymagają uprzednich konsultacji zgodnie z ust. 1.  

 

 

 

4. Państwa członkowskie zapewniają, by administrator przedstawiał organowi 

nadzorczemu ocenę wpływu na ochronę danych, o której mowa w art. 27, oraz na 
żądanie wszelkie inne informacje umożliwiające organowi nadzorczemu ocenę 

zgodności przetwarzania z przepisami, a w szczególności ocenę ryzyka w sferze 

ochrony danych osobowych osoby, której dane dotyczą, oraz powiązanych 
zabezpieczeń.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

5.Państwa członkowskie zapewniają, by – jeżeli organ nadzorczy jest zdania, 
że zamierzone przetwarzanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, 

stanowiłoby naruszenie przepisów przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy, w 

szczególności jeżeli administrator niedostatecznie zidentyfikował lub 
zminimalizował ryzyko – organ nadzorczy, w terminie do sześciu tygodni 

 

Art. 38 ust. 1 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Art. 5 ust. 1 pkt 12 
 

 

 
 

Art. 5 ust. 3 

 
 

 

 
Art. 38 ust. 2 

 

 

 

Art. 38 ust. 3 

 
 

 

 
 

 

 
Art. 37 ust. 1 

 

 
 

 

 
 

 

Art. 38 ust. 4, 5, 6 

 
Art. 38. 1. Administrator lub podmiot przetwarzający – przed 

rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, które będzie 

częścią mającego powstać nowego zbioru danych – występują 
do Prezes Urzędu z wnioskiem o konsultacje, jeżeli: 

1) ocena, o której mowa w art. 37 ust. 1, wykaże, że 

przetwarzanie danych osobowych powodowałoby wysokie 
ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych w razie 

niepodjęcia przez administratora środków w celu 

zminimalizowania tego ryzyka; lub 
2) dany rodzaj przetwarzania danych osobowych stwarza 

poważne ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których 

dane dotyczą. 

 

Art. 5. 1. Do zadań Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, zwanego dalej „Prezesem Urzędu”, należy: 

12) wydawanie opinii w odniesieniu do projektów aktów 

prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych 
osobowych. 

3. Założenia i projekty ustaw i rozporządzeń dotyczące danych 

osobowych są przedstawiane do zaopiniowania Prezesowi 
Urzędu. 

 

Art. 38. 2. Prezes Urzędu może sporządzić wykaz operacji 
przetwarzania, które wymagają uprzednich konsultacji 

zgodnie z ust. 1. Wykaz ten Prezes Urzędu ogłasza w formie 

komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej Monitor Polski.  

3. Administrator przedstawia Prezesowi Urzędu: 

1) ocenę, o której mowa w art. 37 ust. 1, oraz 
2) na żądanie Prezesa Urzędu – wszelkie inne informacje 

umożliwiające Prezesowi Urzędu ocenę zgodności 

przetwarzania z przepisami prawa, a w szczególności ocenę 
ryzyka w sferze ochrony danych osobowych osoby, której 

dane dotyczą, oraz powiązanych zabezpieczeń. 

Art. 37. 1. Jeżeli dany rodzaj przetwarzania danych 
osobowych – w szczególności z użyciem nowych technologii 

– ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele może 

skutkować powstaniem wysokiego ryzyka naruszenia praw 
i wolności osób fizycznych, administrator– przed 

przetworzeniem danych osobowych – dokonuje oceny 

skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony 
danych osobowych. 

 

Art. 38. 4. Jeżeli Prezes Urzędu uzna, że zamierzone 
przetwarzanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, stanowiłoby 

naruszenie przepisów niniejszej ustawy, w szczególności 

jeżeli uzna, że administrator niedostatecznie zidentyfikował 
lub zminimalizował ryzyko – w terminie do sześciu tygodni od 
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po otrzymaniu wniosku o konsultacje, przedstawił administratorowi, a w stosownym 
przypadku podmiotowi przetwarzającemu, pisemne zalecenia i mógł skorzystać z 

uprawnień, o których mowa w art. 47. Termin ten można przedłużyć o kolejny 

miesiąc ze względu na złożony charakter zamierzonego przetwarzania. Organ 
nadzorczy informuje administratora oraz, w stosownym przypadku, podmiot 

przetwarzający o takim przedłużeniu w terminie jednego miesiąca od otrzymania 

wniosku w sprawie konsultacji, z podaniem przyczyn tego opóźnienia. 

dnia otrzymaniu wniosku o konsultacje, o którym mowa w ust. 
1 – przedstawia administratorowi lub podmiotowi 

przetwarzającemu pisemne zalecenia.  

5. Z uwagi na złożony charakter sprawy, termin, o którym 
mowa w ust. 4, możne zostać przedłużony o miesiąc, o czym 

Prezesa Urzędu informuje administratora lub podmiot 

przetwarzający w terminie miesiąca od otrzymania wniosku, 
o którym mowa w ust. 1, z podaniem uzasadnienia przyczyny 

wydłużenia tego terminu. 

6. Realizację obowiązków o których mowa w ust. 1-4 
administrator może powierzyć inspektorowi ochrony danych.  

 

Sekcja 2 

Bezpieczeństwo danych osobowych 

Art. 

29 
 

 

Bezpieczeństwo przetwarzania  

 
1.Państwa członkowskie zapewniają, by – uwzględniając stan wiedzy technicznej 

i koszt wdrożenia i charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko 

naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie 
i wadze zagrożenia – administrator i podmiot przetwarzający mieli obowiązek 

wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych dla 

zagwarantowania poziomu bezpieczeństwa odpowiadającego zagrożeniu, zwłaszcza 
jeżeli chodzi o przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których 

mowa w art. 10.  

 
2.W odniesieniu do zautomatyzowanego przetwarzania każde państwo członkowskie 

zapewnia, by po ocenie ryzyka administrator lub podmiot przetwarzający wdrożyli 

środki, które:  
a) uniemożliwią osobom nieuprawnionym dostęp do sprzętu używanego 

do przetwarzania (kontrola dostępu do sprzętu);  

b) zapobiegną nieuprawnionemu odczytywaniu, kopiowaniu, zmienianiu lub 
usuwaniu nośników danych (kontrola nośników danych);  

c) zapobiegną nieuprawnionemu wprowadzaniu danych osobowych 

oraz nieuprawnionemu oglądaniu, zmienianiu lub usuwaniu przechowywanych 
danych osobowych (kontrola przechowywania);  

d) zapobiegną korzystaniu z systemów zautomatyzowanego przetwarzania przez 

osoby nieuprawnione, używające sprzętu do przesyłu danych (kontrola 
użytkowników);  

e) zapewniają, że osoby uprawnione do korzystania z systemu zautomatyzowanego 

przetwarzania będą mieć dostęp wyłącznie do danych osobowych objętych 
posiadanym przez siebie uprawnieniem (kontrola dostępu do danych);  

f) pozwolą zweryfikować i ustalić podmioty, którym dane osobowe zostały lub mogą 

zostać przesłane lub udostępnione za pomocą sprzętu do przesyłu danych (kontrola 
przesyłu danych);  

g)pozwolą następczo zweryfikować i stwierdzić, które dane osobowe zostały 

wprowadzone do systemów zautomatyzowanego przetwarzania, kiedy i przez kogo 
(kontrola wprowadzania danych);  

h) zapobiegną nieuprawnionemu odczytywaniu, kopiowaniu, zmienianiu lub 

usuwaniu danych osobowych podczas ich przekazywania lub podczas przenoszenia 

T  

 
Art. 39 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Art. 39. Administrator i podmiot przetwarzający stosują 

środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 

przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń 
oraz kategorii danych objętych ochroną, które w szczególności 

mają na celu: 

1)  uniemożliwienie osobom nieuprawnionym dostępu do 
sprzętu używanego do przetwarzania (kontrola dostępu do 

sprzętu); 

2) zapobiegnięcie nieuprawnionemu odczytywaniu, 
kopiowaniu, zmienianiu lub usuwaniu nośników danych 

(kontrola nośników danych); 

3) zapobiegnięcie nieuprawnionemu wprowadzaniu danych 
osobowych oraz nieuprawnionemu oglądaniu, zmienianiu lub 

usuwaniu przechowywanych danych osobowych (kontrola 

przechowywania); 
4) zapobiegnięcie korzystaniu z systemów 

zautomatyzowanego przetwarzania przez osoby 

nieuprawnione, używające sprzętu do przesyłu danych 
(kontrola użytkowników); 

5) zapewnienie osobom, uprawnionym do korzystania 

z systemu zautomatyzowanego przetwarzania, dostępu 
wyłącznie do danych osobowych objętych posiadanym przez 

siebie uprawnieniem (kontrola dostępu do danych); 

6) umożliwienie zweryfikowania i ustalenia podmiotów, 
którym dane osobowe zostały lub mogą zostać przesłane lub 

udostępnione, za pomocą sprzętu do przesyłu danych (kontrola 

przesyłu danych); 
7) umożliwienie następczej weryfikacji i ustalenia, które dane 

osobowe zostały wprowadzone do systemów 

zautomatyzowanego przetwarzania, kiedy i przez kogo 
(kontrola wprowadzania danych); 

8) zapobieżenie nieuprawnionemu odczytywaniu, 

kopiowaniu, zmienianiu lub usuwaniu danych osobowych 
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nośników danych (kontrola transportu);  
i) zapewniają, że w razie awarii można będzie przywrócić zainstalowane systemy 

(odzyskiwanie);  

j) zapewniają działanie funkcji systemu, zgłaszanie występujących w nich błędów 
(niezawodność) oraz odporność przechowywanych danych na uszkodzenia 

powodowane błędnym działaniem systemu (integralność). 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Art. 40 

podczas ich przekazywania lub podczas przenoszenia 
nośników danych (kontrola transportu); 

9) zapewnienie przywrócenia zainstalowanych systemów 

w razie awarii (odzyskiwanie); 
10) zapewnienie działania funkcji systemu, zgłaszania 

występujących w nich błędów (niezawodność) oraz 

odporności przechowywanych danych na uszkodzenia 
powodowane błędnym działaniem systemu (integralność). 

 

Art. 40. Administrator  i podmiot  przetwarzający niszczą w 
sposób trwały niepodlegające archiwizacji informatyczne 

nośniki danych wykorzystywane do przetwarzania danych 

osobowych  wycofane z eksploatacji przy użyciu 

odpowiednich narzędzi i środków technicznych.  Nośniki 

wycofane z eksploatacji  nie mogą być zbywane. Ze 
zniszczenia nośników sporządza się protokół, w którym 

uwzględnia się wskazanie sposobu ich zniszczenia. 

 

Art.  

30 
 

 

Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu 

 

 1. Państwa członkowskie zapewniają, by w przypadku naruszenia ochrony danych 

osobowych administrator bez zbędnej zwłoki, w miarę możliwości nie później niż 72 
godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosił naruszenie organowi nadzorczemu, chyba 

że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to stwarzało ryzyko naruszenia praw i 

wolności osób fizycznych. W przypadku gdy zgłoszenie naruszenia organowi 
nadzorczemu nie następuje w terminie 72 godzin, towarzyszy mu uzasadnienie 

opóźnienia.  

 
 

2. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych 

bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi.  
 

 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, musi co najmniej:  
a) opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę 

możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, 

oraz kategorie i przybliżoną liczbę wykazów danych osobowych, których dotyczy 
naruszenie;  

b) zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe inspektora ochrony 
danych lub innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej 

informacji;  

c) opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;  
d) opisywać środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu 

naprawy naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w stosownym przypadku 

zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.  
 

 

 
 

T  
 

Art. 44 ust. 1 i 2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Art. 44 ust. 3 
 

 

 
Art. 44 ust. 4 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Art. 44. 1. W przypadku naruszenia ochrony danych 

osobowych, administrator, bez zbędnej zwłoki, nie później 
jednak niż w ciągu 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia, 

zgłasza naruszenie Prezesowi Urzędu. Przepisu nie stosuje się, 

jeżeli nie wystąpiło ryzyko naruszenia praw i wolności osób 
fizycznych. 

2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa 

w ust. 1, administrator  niezwłocznie zgłasza naruszenie oraz 
sporządza i przekazuje Prezesowi Urzędu uzasadnienie 

niedotrzymania tego terminu. 

3. Podmiot przetwarzający – po stwierdzeniu naruszenia 
ochrony danych osobowych –zgłasza je administratorowi, bez 

zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin. 

4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 3, zawiera co 
najmniej następujące informacje: 

1) opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, 

w tym w miarę możliwości wskazuje kategorie i przybliżoną 
liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie 

i przybliżoną liczbę wykazów danych osobowych, których 
dotyczy naruszenie; 

2) imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe inspektora 

ochrony danych lub innego punktu kontaktowego, który może 
udzielić dodatkowych informacji; 

3) opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych 

osobowych; 
4) opis środków zastosowanych lub zaproponowanych przez 

administratora w celu usunięcia naruszenia ochrony danych 

osobowych, w tym zminimalizowania jego ewentualnych 
negatywnych skutków. 
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4. Jeżeli – i w takim zakresie, w jakim – informacji nie da się udzielić w tym samym 
czasie, można je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.  

 

5. Państwa członkowskie zapewniają, by administrator dokumentował wszelkie 
naruszenia ochrony danych osobowych, o których mowa w ust. 1, wraz 

z okolicznościami naruszenia danych osobowych, jego skutkami oraz podjętymi 

działaniami naprawczymi. Dokumentacja ta pozwala organowi nadzorczemu na 
weryfikację przestrzegania niniejszego artykułu.  

 

6. Państwa członkowskie zapewniają, by w przypadku gdy naruszenie ochrony 
danych osobowych dotyczy danych osobowych przesłanych przez lub do 

administratora innego państwa członkowskiego, informacje, o których mowa 

w ust. 3, zostały dostarczone bez zbędnej zwłoki administratorowi tego państwa 

członkowskiego. 

 

Art. 44 ust. 5 
 

 

 
Art. 44 ust. 6 

 

 
 

Art. 44 ust. 7 i 8 

5. Jeżeli nie można przekazać informacji, o których mowa 
w ust. 4, w jednym zgłoszeniu, można je udzielać 

sukcesywnie bez zbędnej zwłoki. 

6. Administrator dokumentuje dla celów kontrolnych 
przypadki naruszenia ochrony danych osobowych, o których 

mowa w ust. 1, podając okoliczności ich naruszenia, skutki 

oraz podjęte działania naprawcze, dołączając uwierzytelnioną 
przez siebie kopię zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4. 

7. W przypadku gdy naruszenie ochrony danych osobowych 

dotyczyło danych osobowych: 
1) otrzymanych od administratora innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, 

2) przesłanych do administratora innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej 

- informacje, o których mowa w ust. 4, przekazuje się bez 
zbędnej zwłoki administratorowi tego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej. 

8. Prezes Urzędu może przeprowadzać kontrolę realizacji 
przez administratora obowiązku, o którym w ust. 1–7. 

 

Art. 

31 

Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych 

osobowych 

 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by w przypadku gdy naruszenie ochrony 

danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności 
osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki zawiadomił osobę, której dane 

dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych.  

 
2. Skierowane do osoby, której dane dotyczą, zawiadomienie wskazane w ust. 1 

niniejszego artykułu, opisuje jasnym i prostym językiem charakter naruszenia 

ochrony danych osobowych i zawiera co najmniej informacje i środki, o których 
mowa w art. 30 ust. 3 lit. b), c) i d).  

 

 
3. Skierowane do osoby, której dane dotyczą, zawiadomienie wskazane w ust. 1 

niniejszego artykułu nie jest wymagane, jeżeli spełniony został którykolwiek 

z następujących warunków:  
a) administrator wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony 

i środki te zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczy naruszenie, 
zwłaszcza środki takie jak szyfrowanie, uniemożliwiające odczyt osobom 

nieuprawnionym do dostępu do tych danych osobowych;  

b) administrator zastosował następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo 
wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, 

wskazanych w ust. 1; lub  

c) wymagałoby ono niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku wydany 
zostaje publiczny komunikat lub zastosowany zostaje podobny środek, za pomocą 

którego osoby, których dane dotyczą, zostają poinformowane w równie skuteczny 

sposób.  
 

T  

Art. 45 ust. 1 - 7 

 

Art. 45. 1. W przypadku gdy naruszenie ochrony danych 
osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia 

praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej 

zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o naruszeniu 
ochrony danych osobowych. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera 

w szczególności: 
1) opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych; 

2) informacje, o których mowa w art. 44 ust. 4 pkt 24. 

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, nie jest 
wymagane, jeżeli został spełniony jeden z poniższych 

warunków: 

1) administrator zastosował odpowiednie techniczne 
i organizacyjne środki ochrony, w szczególności szyfrowanie, 

uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu 

do tych danych osobowych; 
2) administrator zastosował następnie środki eliminujące 

prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia praw lub 

wolności osób, których dane dotyczą, wskazanych w ust. 1; 
3) zawiadomienie wymagałoby niewspółmiernie dużego 

wysiłku. 
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, administrator 

wydaje publiczny komunikat lub stosuje podobny środek 

zawierający elementy wskazane w ust. 2, za pomocą którego 
osoby, których dane dotyczą, zostają poinformowane 

w równie skuteczny sposób. 

5. Jeżeli administrator nie zawiadomił jeszcze osoby, której 
dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych, Prezes Urzędu – 
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4. Jeżeli administrator nie zawiadomił jeszcze osoby, której dane dotyczą, 

o naruszeniu ochrony danych, organ nadzorczy – biorąc pod uwagę 

prawdopodobieństwo, że naruszenie ochrony danych osobowych spowoduje wysokie 
ryzyko – może zażądać wystosowania przez administratora zawiadomienia, lub może 

stwierdzić, że spełniony został jeden z warunków, o których mowa w ust. 3.  

5. Skierowane do osoby, której dane dotyczą, zawiadomienie wskazane w ust. 1 
niniejszego artykułu można opóźnić, ograniczyć lub pominąć, z zastrzeżeniem 

warunków i z powodów wskazanych w art. 13 ust. 3. 

biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo, że naruszenie 
ochrony danych osobowych spowoduje wysokie ryzyko – 

może: 

1) zażądać wystosowania przez administratora 
zawiadomienia; 

2) stwierdzić, że spełniony został jeden z warunków, o których 

mowa w ust. 4. 
6. W przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 1, 

zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, można opóźnić, 

ograniczyć lub pominąć. 

Sekcja 3 

Inspektor ochrony danych 

Art.  

32 

Wyznaczenie inspektora ochrony danych 

 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by administrator wyznaczył inspektora 

ochrony danych. Państwa członkowskie mogą zwolnić z tego obowiązku sądy i inne 

niezawisłe organy sądowe w ramach sprawowania przez te organy wymiaru 
sprawiedliwości.  

2. Inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji 

zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyki w 
dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w 

art. 34.  

 
 

 

 
 

 

 
 

3. Można wyznaczyć jednego inspektora ochrony danych dla kilku właściwych 

organów, uwzględniając ich strukturę organizacyjną i wielkość.  
 

 

 
4. Państwa członkowskie zapewniają, by administrator opublikował dane kontaktowe 

inspektora ochrony danych i zawiadomił o nich organ nadzorczy. 

T  

 
Art. 46 ust 1 

 

 
Art. 46 ust 2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 46 ust 3 

 
 

 

 
Art. 46 ust. 6 - 8 

 

 
Art. 46. 1. Administrator wyznacza inspektora ochrony 

danych. 

 
 

2. Inspektorem ochrony danych może być osoba, która: 

1) ukończyła studia wyższe; 
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta 

z pełni praw publicznych; 

3) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w 
szczególności wiedzę fachową na temat prawa i praktyki w 

dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności, o 

których mowa w art. 47 ust. 1; 
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem, orzeczonym za 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy 

umyślnej. 
 

3. Administratorzy mogą wyznaczyć jednego inspektora 

ochrony danych dla kilku właściwych organów, uwzględniając 
ich strukturę organizacyjną i wielkość. 

 

 
6. Administrator zawiadamia Prezesa Urzędu pisemnie, 

faxem, elektronicznie lub za pomocą elektronicznej platformy 

usług administracji publicznej ePUAP o wyznaczeniu 
inspektora ochrony danych w terminie 14 dni od dnia 

wyznaczenia, wskazując imię, nazwisko, adres poczty 

elektronicznej lub numer telefonu inspektora. 
7. Administrator zawiadamia Prezesa Urzędu o każdej zmianie 

danych, o których mowa w ust. 6 oraz o odwołaniu inspektora, 

w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany lub odwołania. 
8. Administrator udostępnia dane inspektora, o których mowa 

w ust. 6, niezwłocznie po jego wyznaczeniu, na swojej stronie 

internetowej, a jeżeli nie prowadzi własnej strony 
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internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu 
prowadzenia działalności. 

 

Art.  

33 

Status inspektora ochrony danych 

 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by administrator gwarantował odpowiednie 

i niezwłoczne włączenie inspektora ochrony danych we wszystkie sprawach 
dotyczących ochrony danych osobowych.  

 

2. Administrator wspiera inspektora ochrony danych w wypełnianiu zadań, o których 
mowa w art. 34, zapewniając zasoby niezbędne do wykonania tych zadań oraz dostęp 

do danych osobowych i operacji przetwarzania oraz zasoby niezbędne do 

podtrzymania jego wiedzy fachowej. 

T  
 

Art. 46 ust 5 

 
 

 

Art. 47 ust 2 

 
Art. 46. 5. Administrator zapewnia odpowiednie 

i niezwłoczne włączenie inspektora ochrony danych we 

wszystkie sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. 
 

Art. 47. 2. Administrator wspiera inspektora ochrony danych 

w wypełnianiu zadań, o których mowa w ust. 1, zapewniając 
środki niezbędne do wykonania tych zadań oraz dostęp 

do danych osobowych i operacji przetwarzania oraz do 

podnoszenia wiedzy fachowej. 

 

 

Art. 

34 

Zadania inspektora ochrony danych 

 

Państwa członkowskie zapewniają, by administrator powierzył inspektorowi ochrony 

danych co najmniej następujące zadania:  

 
a) informowanie administratora oraz pracowników zajmujących się przetwarzaniem 

o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszej dyrektywy oraz na mocy 

innych przepisów prawa Unii lub państwa członkowskiego dotyczących ochrony 
danych;  

 

b) monitorowanie przestrzegania niniejszej dyrektywy, innych przepisów prawa Unii 
lub państwa członkowskiego dotyczących ochrony danych oraz realizowanie polityk 

administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym przydział 

obowiązków, działania podnoszące świadomość i szkolenia personelu 
uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;  

 

 
 

 

c) przedstawianie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz 
monitorowanie ich wykonania na mocy art. 27;  

 

 
 

 

d) współpraca z organem nadzorczym;  
 

 

e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego wobec organu nadzorczego w kwestiach 
związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa 

w art. 28, oraz w stosownym przypadku prowadzenie konsultacji we wszelkich 

innych sprawach. 
 

T  

 

Art. 47 ust 1 

 

 
pkt 1 

 

 
 

pkt 2  

 
 

pkt 3 

 
 

 

pkt 4 
 

 

 
pkt 8 i 6 

 

 
 

 

 
pkt 5 

 

pkt 7 

 

 
Art. 47. 1. Do zadań inspektora ochrony danych należy: 

 

 
1) informowanie administratora oraz osób zajmujących się 

przetwarzaniem o obowiązkach spoczywających na nich na 

mocy niniejszej ustawy oraz innych przepisów dotyczących 
ochrony danych; 

2) prowadzenie działań podnoszących świadomość oraz 

organizowanie szkoleń dla osób uczestniczących w operacjach 
przetwarzania; 

3) monitorowanie zgodności przetwarzania danych przez 

administratora oraz osoby zajmujące się przetwarzaniem 
osobowych z przepisami niniejszej ustawy oraz innych 

przepisów dotyczących ochrony danych; 

4) monitorowanie realizowania polityk administratora 
w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym przydział na 

ich podstawie obowiązków dla osób zajmujących się 

przetwarzaniem; 
8)  przygotowywanie zaleceń co do oceny skutków dla 

ochrony danych osobowych, w przypadku, o którym mowa w 

art. 37 oraz monitorowanie wykonania ty zaleceń; 
6) monitorowanie realizacji zaleceń, o których mowa w art. 38 

ust. 4 oraz przedstawianie Prezesowi Urzędu stanu ich 

realizacji; 
5) współpraca z Prezesem Urzędu; 

 

7) pełnienie funkcji punktu kontaktowego wobec Prezesa 
Urzędu w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym 

z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 38, oraz 

prowadzenie z Prezesem Urzędu konsultacji we wszelkich 
innych sprawach; 

 

 

Rozdział V 
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PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH 

Art. 

35 
 

 

Ogólne zasady przekazywania danych osobowych 

 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by przekazanie przez właściwe organy danych 

osobowych, które są przetwarzane lub mają być przetwarzane po przekazaniu do 
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym dalsze przekazane do 

innego państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej, mogło nastąpić 

pod warunkiem zgodności z przepisami krajowymi przyjętymi na podstawie innych 
przepisów niniejszej dyrektywy, jedynie jeżeli spełnione zostały warunki 

ustanowione w niniejszym rozdziale, a mianowicie:  

a) przekazanie jest niezbędne do celów, o których mowa w art. 1 ust. 1;  
b) dane osobowe są przekazywane administratorowi w państwie trzecim lub 

organizacji międzynarodowej, który jest organem właściwym do realizacji celów, o 

których mowa w art. 1 ust. 1;  
c) w przypadku przesyłania lub udostępniana danych od innego państwa 

członkowskiego to inne państwo członkowskie wyraziło na przekazanie uprzednią 

zgodę zgodnie ze swoim prawem krajowym;  
d) Komisja wydała decyzję w przedmiocie zgodności na podstawie art. 36, lub w 

razie braku takiej decyzji zapewnione zostały lub istnieją odpowiednie 

zabezpieczenia zgodnie z art. 37, lub w razie braku decyzji w przedmiocie zgodności 
wydanej na podstawie art. 36 lub zabezpieczeń zgodnie z art. 37, zastosowanie mają 

wyjątki w szczególnych sytuacjach zgodnie z art. 38; oraz  

e) w przypadku dalszego przekazania do innego państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej właściwy organ, który dokonał pierwotnego przekazania, lub inny 

właściwy organ tego samego państwa członkowskiego zezwala na dalsze przekazanie 

po należytym uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników, w tym powagi czynu 

zabronionego, celu, w którym dane osobowe zostały pierwotnie przekazane, oraz 

stopnia ochrony danych osobowych w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej, do których dane osobowe są dalej przekazywane.  
 

 

 
 

2. Państwa członkowskie zapewniają, by przekazanie danych osobowych bez 

uprzedniej zgody innego państwa członkowskiego, o której mowa w ust. 1 lit. c), było 
dozwolone wyłącznie wtedy, gdy odnośne przekazanie jest niezbędne do 

zapobieżenia bezpośredniemu, poważnemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa 

publicznego w państwie członkowskim lub państwie trzecim bądź dla ważnych 
interesów państwa członkowskiego, a uprzedniej zgody nie da się uzyskać w 

odpowiednim terminie. Organ odpowiadający za wydanie uprzedniej zgody zostaje 

powiadomiony bez zbędnej zwłoki.  

 

 
 

 

 
 

 

T Art. 18 a ustawy o 
wymianie informacji 

z organami ścigania 

państw 
członkowskich Unii 

Europejskiej, państw 

trzecich, agencjami 
Unii Europejskiej 

oraz organizacjami 

międzynarodowymi 

Art. 18a 1. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez 
podmioty uprawnione lub punkt kontaktowy, o ile realizuje 

zadanie określone w art. 5 pkt 1, do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej jeżeli: 
1) przekazanie jest niezbędne do celów, o których mowa w 

art. 1 ust. 1 pkt 1; 

2) dane osobowe są przekazywane administratorowi w 
państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, który jest 

podmiotem właściwym do realizacji celów, o których mowa w 

art. 1 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 18e ust. 1; 
3) państwo członkowskie Unii Europejskiej, które przekazało 

dane osobowe, wyraziło uprzednią zgodę na ich przekazanie 

do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w 
przypadku dalszego przekazania tych danych do kolejnego 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej - 

właściwy organ ścigania, który dokonał pierwotnego 
przekazania, lub inny właściwy organ ścigania tego samego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej - zezwala na 

dalsze przekazanie, po należytym uwzględnieniu całokształtu 
sprawy  

4) Komisja Europejska, w przypadku, o którym mowa w art. 

18b ust. 1, uznała, że państwo trzecie, terytorium lub 
przynajmniej jeden sektor w tym państwie trzecim, lub dana 

organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień 

ochrony danych osobowych. 

5) w razie braku decyzji Komisji, o której mowa w art. 18b ust. 

1: 

a) zostały zapewnione lub istnieją odpowiednie 
zabezpieczenia zgodnie z art. 18c - w przypadku gdy nie 

zostały spełnione warunki, o których mowa w pkt 4, 

b)  ma zastosowanie wyjątek w szczególnych sytuacjach - 
zgodnie z art. 18d - w przypadku gdy nie zostały spełnione 

warunki, o których mowa w pkt 5 lit a. 

2. Przekazanie danych osobowych bez uprzedniej zgody 
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o której 

mowa w ust. 1 pkt 3, jest dozwolone wyłącznie wtedy, gdy 

takiej uprzedniej zgody nie da się uzyskać w odpowiednim 
terminie, a przekazanie jest:  

1) niezbędne do zapobieżenia bezpośredniemu, poważnemu 

zagrożeniu dla bezpieczeństwa publicznego w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub państwie trzecim; lub 

2) ma istotne znaczenie dla ważnych interesów państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej. 

3. W przypadku zastosowania przepisu ust. 2, państwo 

członkowskie Unii Europejskiej odpowiadające za wydanie 
uprzedniej zgody zostaje powiadomione bez zbędnej zwłoki. 

4. Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy mogą, o ile 

przepisy odrębne nie stanowią inaczej, zezwolić organowi 
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3. Wszystkie przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w celu zapewnienia, 
by stopień ochrony osób fizycznych zapewniony niniejszą dyrektywą nie został 

obniżony. 

ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej na 
przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej danych osobowych, uprzednio 

przekazanych temu organowi przez podmiot uprawniony lub 
punkt kontaktowy, o ile przekazał on dane osobowe realizując 

zadanie określone w art. 5 pkt 1. Jeżeli organ ścigania państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej wystąpił do podmiotu 
uprawnionego lub punktu kontaktowego o zgodę na dalsze 

przekazanie danych osobowych uprzednio od nich 

otrzymanych do kolejnego państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, organ uprawniony lub punkt kontaktowy 

może zezwolić na to dalsze przekazanie po należytym 

uwzględnieniu całokształtu sprawy, w tym: 

1) wagi czynu zabronionego; 

2) celu, w którym dane osobowe zostały pierwotnie 
przekazane; 

3) stopnia ochrony danych osobowych w państwie trzecim lub 

organizacji międzynarodowej, do których dane osobowe są 
dalej przekazywane. 

 

Art. 

36 

 

Przekazywanie na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony  

1. Państwa członkowskie zapewniają, by przekazanie danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej mogło nastąpić wtedy, gdy Komisja 
stwierdzi, że to państwo trzecie, terytorium lub przynajmniej jeden sektor w tym 

państwie trzecim, lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni 

stopień ochrony. Takie przekazanie nie wymaga specjalnego zezwolenia.  
 

2. Oceniając, czy stopień ochrony jest odpowiedni, Komisja uwzględnia 

w szczególności następujące elementy:  
a) praworządność, poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności, 

odpowiednie prawodawstwo – zarówno ogólne, jak i sektorowe – w tym w dziedzinie 

bezpieczeństwa publicznego, obrony, bezpieczeństwa narodowego i prawa karnego 
oraz dostępu organów publicznych do danych osobowych, a także wdrażanie takiego 

prawodawstwa, zasady ochrony danych osobowych, zasady dotyczące wykonywania 

zawodu, środki bezpieczeństwa, w tym zasady dalszego przekazywania danych 
osobowych do kolejnego państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej, 

których przestrzega się w tym państwie trzecim lub w organizacji międzynarodowej, 

orzecznictwo, a także skuteczne i wykonalne prawa osób, których dane dotyczą, oraz 
prawa osób, których dane osobowe są przekazywane, do skutecznych 

administracyjnych i sądowych środków zaskarżenia;  
b) istnienie i skuteczne funkcjonowanie co najmniej jednego niezależnego organu 

nadzorczego w państwie trzecim lub organu nadzorującego organizację 

międzynarodową, mającego obowiązek zapewniać i egzekwować przestrzeganie 
przepisów o ochronie danych – w tym posiadające odpowiednie uprawnienia do 

egzekwowania przestrzegania przepisów – pomagać i doradzać osobom, których 

dane dotyczą, w toku wykonywania przysługujących im praw, a także 
współpracować z organami nadzorczymi państw członkowskich; oraz  

c) międzynarodowe zobowiązania państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej lub inne obowiązki wynikające z prawnie wiążących konwencji 

T Art. 18 b ustawy o 

wymianie informacji 

z organami ścigania 
państw 

członkowskich Unii 

Europejskiej, państw 
trzecich, agencjami 

Unii Europejskiej 

oraz organizacjami 
międzynarodowymi 

Art. 18b. 1. Dane osobowe mogą zostać przekazane do 

państwa trzeciego, terytorium lub przynajmniej jednego 

sektora w tym państwie trzecim lub danej organizacji 
międzynarodowej – o ile Komisja Europejska w drodze 

decyzji uznała, iż państwo trzecie, terytorium lub przynajmniej 

jeden określony sektor w państwie trzecim, lub dana 
organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień 

ochrony danych osobowych.  
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lub aktów prawnych oraz z udziału w systemach wielostronnych lub regionalnych, w 
szczególności w dziedzinie ochrony danych osobowych.  

 

3. Po dokonaniu oceny, czy stopień ochrony jest odpowiedni, w drodze aktu 
wykonawczego Komisja może zdecydować, że państwo trzecie, terytorium lub 

przynajmniej jeden określony sektor w państwie trzecim, lub organizacja 

międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony w rozumieniu ust. 2 
niniejszego artykułu. W akcie wykonawczym przewiduje się mechanizm okresowego 

przeglądu – przynajmniej raz na cztery lata – podczas którego uwzględnia się 

wszelkie mające znaczenie zmiany w państwie trzecim lub organizacji 
międzynarodowej. W akcie wykonawczym zostaje określony terytorialny i 

sektorowy zakres jego zastosowania, a w stosownym przypadku wskazany zostaje 

organ nadzorczy lub organy nadzorcze, o których mowa w ust. 2 lit. b) niniejszego 

artykułu. Akt wykonawczy zostaje przyjęty zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 

której mowa w art. 58 ust. 2.  
 

4. Komisja na bieżąco monitoruje zmiany w państwach trzecich i organizacjach 

międzynarodowych mogące wpłynąć na obowiązywanie decyzji przyjętych na mocy 
ust. 3.  

 

5. Jeżeli dostępne informacje tak wskazują, zwłaszcza po przeglądzie, o którym 
mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, Komisja przyjmuje decyzję stwierdzającą, że 

państwo trzecie, terytorium lub przynajmniej jeden określony sektor w państwie 

trzecim, lub organizacja międzynarodowa przestały zapewniać odpowiedni stopień 
ochrony w rozumieniu ust. 2 niniejszego artykułu, i w niezbędnym zakresie uchyla, 

zmienia lub zawiesza decyzję, o której mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, w drodze 

aktów wykonawczych bez mocy wstecznej. Takie akty wykonawcze są przyjmowane 

zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 58 ust. 2, lub w przypadkach 

wyjątkowo pilnych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 58 ust. 2.  

 
W należycie uzasadnionych, szczególnie pilnych przypadkach Komisja przyjmuje 

zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 58 ust. 3, akty wykonawcze mające 

natychmiastowe zastosowanie.  
 

6. Komisja podejmuje konsultacje z państwem trzecim lub organizacją 

międzynarodową w celu naprawy sytuacji będącej przyczyną decyzji przyjętej na 
mocy ust. 5.  

 

7. Państwa członkowskie zapewniają, by decyzja wydana na mocy ust. 5 nie 
wpływała na przekazywanie danych osobowych do danego państwa trzeciego, 

terytorium lub jednego lub więcej określonych sektorów w tym państwie trzecim, lub 

do danej organizacji międzynarodowej na mocy art. 37 i 38.  
 

8. Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i na swojej stronie 

internetowej wykaz tych państw trzecich, terytoriów i określonych sektorów w 
państwie trzecim, oraz organizacji międzynarodowych, co do których przyjęła 

decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony lub jego brak. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2. Wydanie przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej, 

że państwo trzecie, terytorium lub przynajmniej jeden 
określony sektor w państwie trzecim, lub organizacja 

międzynarodowa przestały zapewniać odpowiedni stopień 

ochrony danych osobowych - nie wpływa na przekazywanie 
danych osobowych do danego państwa trzeciego, terytorium 
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lub jednego lub więcej określonych sektorów w tym państwie 
trzecim, lub do danej organizacji międzynarodowej na mocy 

art. 18c i 18d.  

 

Art.  

37 

Przekazywanie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń  

 

1. W razie braku decyzji na mocy art. 36 ust. 3 państwa członkowskie zapewniają, by 
dane osobowe mogły być przekazane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, jeżeli:  

a) w prawnie wiążącym akcie wprowadzono odpowiednie zabezpieczenia ochrony 
danych osobowych; lub  

b) administrator ocenił wszystkie okoliczności związane z przekazaniem danych 

osobowych i stwierdził, że istnieją odpowiednie zabezpieczenia ochrony danych 

osobowych. 

 

2. Administrator informuje organ nadzorczy o kategoriach przekazań, o których 
mowa w ust. 1 lit. b).  

 

3. Jeżeli przekazanie odbywa się na podstawie ust. 1 lit. b), musi być 
udokumentowane, a dokumentacja, w tym data i godzina przekazania, informacje o 

właściwym organie odbierającym, uzasadnienie przekazania oraz przekazane dane 

osobowe, musi zostać udostępniona na żądanie organowi nadzorczemu.  
 

T Art. 18 c ustawy o 

wymianie informacji 

z organami ścigania 
państw 

członkowskich Unii 

Europejskiej, państw 
trzecich, agencjami 

Unii Europejskiej 

oraz organizacjami 

międzynarodowymi 

Art. 18c. 1. W przypadku braku decyzji Komisji Europejskiej, 

o której mowa w art. 18b ust. 1, dane osobowe mogą zostać 

przekazane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej jeżeli przepisy prawa przewidują  

odpowiednie zabezpieczenia ochrony danych osobowych.  

2. W przypadku braku prawnie wiążącego aktu, o którym 
mowa w ust. 1, dane osobowe mogą zostać przekazane do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej jeżeli 

administrator stwierdził, po przeanalizowaniu wszystkich 

okoliczności związanych z przekazaniem danych osobowych, 

że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa 

zapewniają odpowiedni poziom zabezpieczenia ochrony 
danych osobowych, w szczególności poufności przekazanych 

danych, celu w którym dane zostały przekazane lub sposobu 

ich wykorzystania, tak by nie zostały one użyte do wydania 
orzeczenia lub wykonania kary śmierci lub innego rodzaju 

okrutnego lub nieludzkiego traktowania lub karania. 

3.  Administrator dokumentuje fakt przekazania danych 
osobowych, w przypadkach o których mowa w ust. 2, oraz 

niezwłocznie informuje Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych o tym fakcie.  
4. Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizuje 

zadanie określone w art. 5 pkt 1, dokumentują, w sposób 

określony w ust. 5, fakt przekazania danych osobowych do 
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, które 

zostały przez administratora uznane, na podstawie ust. 2, za 

zapewniające odpowiedni poziom zabezpieczenia ochrony 
danych osobowych. 

5. Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizował 

zadanie określone w art. 5 pkt 1, udostępnia Prezesowi Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, na każde jego żądanie, 

dokumentację obejmującą: 

1) datę i godzinę przekazania; 
2) informacje o właściwym organie odbierającym; 

3) uzasadnienie przekazania; 
4) wyliczenie danych osobowych jakie zostały przekazane. 

6. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych współpracuje 

z podmiotami uprawnionymi i punktem kontaktowym w celu 
prawidłowej realizacji obowiązku zawartego w ust. 2. 

 

 

Art.  

38 

Wyjątki w szczególnych sytuacjach 

 

1. W razie braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony na mocy art. 36 

lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 37 państwa członkowskie 

zapewniają, by przekazanie lub określona kategoria przekazywania danych 

T Art. 18 d ustawy o 

wymianie informacji 
z organami ścigania 

państw 

członkowskich Unii 

Art. 18d. 1.  W przypadku braku decyzji Komisji 

Europejskiej, o której mowa w art. 18b ust. 1, oraz braku 
odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 18c ust. 1 

i 2, dane osobowe lub określona ich kategoria, mogą zostać 

przekazane do państwa trzeciego lub organizacji 
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osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej mogły nastąpić 
wyłącznie pod warunkiem że przekazanie jest niezbędne:  

a) w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby;  

b) w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, jeżeli 
prawo państwa członkowskiego przekazującego dane osobowe tak stanowi; c) dla 

zapobieżenia bezpośredniemu, poważnemu ryzyku naruszenia bezpieczeństwa 

publicznego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego;  
d) w indywidualnym przypadku do celów, o których mowa w art. 1 ust. 1; lub  

e) w indywidualnym przypadku, dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 

w związku z celami określonymi w art. 1 ust. 1.  
 

2. Danych osobowych nie przekazuje się, jeżeli właściwy organ przekazujący 

stwierdzi, że podstawowe prawa i wolności konkretnej osoby, której dane dotyczą, 

są nadrzędne wobec interesu publicznego przemawiającego za przekazaniem, 

o którym mowa w ust. 1 lit. d) i e).  
 

3. Jeżeli przekazanie odbywa się na podstawie ust. 1, musi być udokumentowane, a 

dokumentacja, w tym data i godzina przekazania, informacje o właściwym organie 
odbierającym, uzasadnienie przekazania oraz przekazane dane osobowe, musi zostać 

udostępniona na żądanie organowi nadzorczemu. 

Europejskiej, państw 
trzecich, agencjami 

Unii Europejskiej 

oraz organizacjami 
międzynarodowymi 

międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem, że przekazanie 
jest niezbędne:  

1) w celu ochrony życia lub zdrowia osoby, której dane 

dotyczą, lub innej osoby; 
2) w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów osoby, 

której dane dotyczą, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią; 

3) dla zapobieżenia bezpośredniemu, poważnemu ryzyku 
naruszenia bezpieczeństwa publicznego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa trzeciego; 

4) w indywidualnym przypadku do celów, o których mowa w 
art. 1 ust. 1 pkt 1; 

5) w indywidualnym przypadku, dla ustalenia, dochodzenia 

lub obrony roszczeń w związku z celami określonymi w art. 1 

ust. 1 pkt 1. 

2.   Danych osobowych nie przekazuje się, jeżeli podmiot 
uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizuje zadanie 

określone w art. 5 pkt 1, stwierdziły że podstawowe prawa i 

wolności konkretnej osoby, której dane dotyczą, są nadrzędne 
wobec interesu publicznego przemawiającego za 

przekazaniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 5.  

3. Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizuje 
zadanie określone w art. 5 pkt 1, dokumentują, w sposób 

określony w ust. 4,fakt przekazania danych osobowych na 

podstawie ust. 1 do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.  

4. Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizował 

zadanie określone w art. 5 pkt 1, udostępnia Prezesowi Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, na każde jego żądanie, 

dokumentację obejmującą: 

1) datę i godzinę przekazania; 
2) informacje o właściwym organie odbierającym; 

3) uzasadnienie przekazania; 

4) wyliczenie danych osobowych jakie zostały przekazane. 
 

Art.  

39 

Przekazywanie danych osobowych odbiorcom mającym siedzibę w państwach 

trzecich 

 
1. Na zasadzie wyjątku od art. 35 ust. 1 lit. b) i z zastrzeżeniem umów 

międzynarodowych, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, prawo Unii lub 
prawo państwa członkowskiego mogą zapewniać, by właściwe organy, o których 

mowa w art. 3 pkt 7 lit. a), w indywidualnych, konkretnych przypadkach 

przekazywały dane osobowe bezpośrednio odbiorcom mającym siedzibę 
w państwach trzecich jedynie wówczas, gdy zachowane są pozostałe przepisy 

niniejszej dyrektywy i spełnione zostały wszystkie następujące warunki:  

a) przekazanie jest ściśle niezbędne do wykonania zadania właściwego organu 
przekazującego zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego 

do celów, o których mowa w art. 1 ust. 1;  

T Art. 18e ustawy o 

wymianie informacji 

z organami ścigania 
państw 

członkowskich Unii 
Europejskiej, państw 

trzecich, agencjami 

Unii Europejskiej 
oraz organizacjami 

międzynarodowymi 

Art. 18e. 1.   Na zasadzie wyjątku od art. 18a ust. 1 pkt 2 oraz 

z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowach 

międzynarodowych dotyczących współpracy policyjnej 
zawartych z państwami trzecimi, dane osobowe w 

indywidualnych i konkretnych przypadkach mogą zostać 
przekazane bezpośrednio odbiorcom mającym siedzibę w 

państwach trzecich jedynie wówczas, gdy spełnione zostały 

łącznie następujące warunki:  
1) przekazanie jest niezbędne do wykonania prawnie 

określonego zadania podmiotu uprawnionego do celów, o 

których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1; 
2) podmiot uprawniony stwierdza, że podstawowe prawa i 

wolności danej osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne 

wobec interesu publicznego przemawiającego za 
przedmiotowym przekazaniem; 
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b) właściwy organ przekazujący stwierdza, że podstawowe prawa i wolności danej 
osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne wobec interesu publicznego 

przemawiającego za przedmiotowym przekazaniem;  

c) właściwy organ przekazujący uznaje, że przekazanie organowi właściwemu do 
celów, o których mowa w art. 1 ust. 1, w państwie trzecim byłoby nieskuteczne lub 

niewłaściwe, w szczególności dlatego, że przekazanie nie może nastąpić 

w odpowiednim terminie;  
d) organ, który jest właściwy dla celów wskazanych w art. 1 ust. 1 w państwie 

trzecim, zostaje poinformowany bez zbędnej zwłoki, chyba że byłoby to nieskuteczne 

lub niewłaściwe; oraz  
e) właściwy organ przekazujący informuje odbiorcę o konkretnym celu lub 

konkretnych celach, w których dane osobowe mają być wyłączenie przetwarzane 

przez odbiorcę, pod warunkiem że takie przetwarzanie jest niezbędne.  

 

2. Umowa międzynarodowa, o której mowa w ust. 1, oznacza jakąkolwiek 
dwustronną lub wielostronną umowę międzynarodową obowiązującą między 

państwami członkowskimi a państwami trzecimi dotyczącą współpracy wymiarów 

sprawiedliwości w sprawach karnych i współpracy policyjnej.  
 

3. Właściwy organ przekazujący informuje organ nadzorczy o przekazaniach 

na mocy niniejszego artykułu.  
 

4. Jeżeli przekazanie odbywa się na podstawie ust. 1, musi być udokumentowane. 

3) podmiot uprawniony uznaje, że przekazanie organowi 
ścigania państwa trzeciego do celów, o których mowa w art. 1 

ust. 1 pkt 1, byłoby nieskuteczne lub niewłaściwe, w 

szczególności z uwagi na niemożność zachowania 
odpowiedniego terminu; 

4) organ ścigania państwa trzeciego zostaje o tym 

poinformowany bez zbędnej zwłoki, chyba że byłoby to 
nieskuteczne lub niewłaściwe; 

5) podmiot uprawniony informuje odbiorcę o konkretnym 

celu, w którym dane osobowe mają być wyłącznie 
przetwarzane przez odbiorcę, pod warunkiem że takie 

przetwarzanie jest niezbędne. 

2.   Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizuje 

zadanie określone w art. 5 pkt 1, dokumentują fakt przekazania 

danych osobowych na podstawie ust. 1 oraz niezwłocznie 
informują Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o tym 

fakcie.  

3. Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizował 
zadanie określone w art. 5 pkt 1, udostępnia Prezesowi Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, na każde jego żądanie, 

dokumentację obejmującą: 
1) datę i godzinę przekazania; 

2) informacje o właściwym organie odbierającym; 

3) uzasadnienie przekazania; 
4) wyliczenie danych osobowych jakie zostały przekazane. 

 

Art.  

40 

Międzynarodowa współpraca na rzecz ochrony danych osobowych  

 

Komisja i państwa członkowskie podejmują wobec państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych odpowiednie działania na rzecz:  

a) wypracowania mechanizmów współpracy międzynarodowej ułatwiających 
skuteczne egzekwowanie przepisów o ochronie danych osobowych;  

b) zapewnienia wzajemnej pomocy międzynarodowej w egzekwowaniu przepisów o 

ochronie danych osobowych, w tym poprzez powiadomienia, przekazywanie skarg, 
pomoc w prowadzeniu postępowań wyjaśniających oraz wymianę informacji, z 

zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń ochrony danych osobowych i innych 

podstawowych praw i wolności;  
c) włączenia stosownych zainteresowanych podmiotów, których sprawa dotyczy, w 

dyskusję i działalność mające na celu upowszechnianie międzynarodowej 
współpracy w dziedzinie egzekwowania przepisów o ochronie danych osobowych; 

d) upowszechnienia wymiany i dokumentowania przepisów i praktyk w dziedzinie 

ochrony danych osobowych, w tym dotyczących kolizji jurysdykcyjnych 
z państwami trzecimi. 

T   Przepis nie 

wymaga 
transpozycji.  

Rozdział VI 

NIEZALEŻNE ORGANY NADZORCZE 

Sekcja 1 

Niezależny status 
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Art. 

41 

 

Organ nadzorczy 

 

1. Państwo członkowskie zapewnia, by za monitorowanie stosowania niniejszej 

dyrektywy odpowiadał co najmniej jeden niezależny organ publiczny, dla ochrony 
podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem oraz 

ułatwiania swobodnego przepływu danych osobowych w Unii (organ nadzorczy). 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

2. Każdy organ nadzorczy przyczynia się do spójnego stosowania niniejszej 
dyrektywy w całej Unii. W tym celu organy nadzorcze współpracują ze sobą 

i z Komisją zgodnie z rozdziałem VII.  

 
3. Państwa członkowskie mogą zapewnić, by organem nadzorczym, o którym mowa 

w niniejszej dyrektywie i na którym spoczywa obowiązek realizacji zadań organu 

nadzorczego mającego powstać na mocy ust. 1, mógł zostać organ nadzorczy 

ustanowiony na mocy rozporządzenia (UE) 2016/679.  

 

4. Jeżeli w państwie członkowskim ustanowiono więcej niż jeden organ nadzorczy, 
państwo to wyznacza organ nadzorczy, który ma reprezentować te organy 

w Europejskiej Radzie Ochrony Danych, o której mowa w art. 51. 

 

T  
Art. 34 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o 
ochronie danych 

osobowych (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1000) 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 48 ust. 1 i 6 

 
 

 
Art. 34. 1. Prezes Urzędu jest organem właściwym w sprawie 

ochrony danych osobowych.  

2. Prezes Urzędu jest organem nadzorczym w rozumieniu 
rozporządzenia 2016/679, w rozumieniu dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe 

organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia 

postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania 
czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej 

decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 89) oraz w rozumieniu rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 
maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. 

Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępującego i 

uchylającego decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 
2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 

2009/968/WSiSW (Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 53).  

 
Art. 48. 1. Prezes Urzędu udziela pomocy organom 

nadzorczym w innych państwach Unii Europejskiej, na ich 

wniosek. 
6. Prezes Urzędu informuje organ nadzorczy w innych 

państwach Unii Europejskiej, od którego wniosek pochodzi, 

o wynikach lub, w razie potrzeby, o postępach lub działaniach 

podjętych w celu udzielenia odpowiedzi na ten wniosek. 

 

 
 

 

Art. 

42 

Niezależność 

 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by każdy organ nadzorczy podczas 

wypełniania swoich zadań i wykonywania swoich uprawnień zgodnie z niniejszą 
dyrektywą działał w sposób w pełni niezależny.  

 
2. Państwa członkowskie zapewniają, by członek lub członkowie ich organów 

nadzorczych podczas wypełniania swoich zadań i wykonywania swoich uprawnień 

zgodnie z niniejszą dyrektywą pozostawali wolni od bezpośrednich i pośrednich 
wpływów zewnętrznych, nie zwracali się do nikogo o instrukcje ani ich od nikogo 

nie przyjmowali.  

 
3. Członkowie organów nadzorczych państw członkowskich powstrzymują się od 

wszelkich czynności sprzecznych ze swoimi obowiązkami i podczas swojej kadencji 

nie podejmują żadnego zajęcia zarobkowego ani niezarobkowego sprzecznego z tymi 
obowiązkami.  

T Art. 34 w zw. z art. 
37, 38 ust. 1, 42 ust. 

1 i 174 ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o 
ochronie danych 

osobowych 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 34. 1. Prezes Urzędu jest organem właściwym w sprawie 
ochrony danych osobowych.  

2. Prezes Urzędu jest organem nadzorczym w rozumieniu 

rozporządzenia 2016/679, w rozumieniu dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe 

organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia 

postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania 
czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej 

decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 89) oraz w rozumieniu rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 

maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. 
Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępującego i 
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4. Państwa członkowskie zapewniają, by każdy organ nadzorczy dysponował 

zasobami kadrowymi, technicznymi i finansowymi, pomieszczeniami i infrastrukturą 

niezbędną do skutecznego wypełniania swoich zadań i wykonywania swoich 
uprawnień, w tym w kontekście wzajemnej pomocy, współpracy i uczestnictwa w 

pracach Europejskiej Rady Ochrony Danych.  

 
5. Państwa członkowskie zapewniają, by każdy organ nadzorczy wybierał i posiadał 

własny personel, działający pod wyłącznym kierownictwem członka lub członków 

danego organu nadzorczego.  
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

6. Państwa członkowskie zapewniają, by ich organy nadzorcze podlegały kontroli 
finansowej w sposób nienaruszający ich niezależności, oraz by dysponowały 

odrębnym, publicznym budżetem rocznym, który może być częścią ogólnego 

budżetu państwowego lub krajowego. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

uchylającego decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 
2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 

2009/968/WSiSW (Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 53).  

3. Prezesa Urzędu powołuje i odwołuje Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej za zgodą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Prezes Urzędu w zakresie wykonywania swoich zadań 

podlega tylko ustawie. 
 

Art. 37. 1. Prezes Urzędu oraz jego zastępcy nie mogą 

zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska 
dydaktycznego, naukowo-dydaktycznego lub naukowego w 

szkole wyższej, Polskiej Akademii Nauk, instytucie 

badawczym lub innej jednostce naukowej, ani wykonywać 

innych zajęć zarobkowych lub niezarobkowych sprzecznych z 

obowiązkami Prezesa Urzędu. 
2. Prezes Urzędu oraz jego zastępcy nie mogą należeć do partii 

politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności 

publicznej niedającej się pogodzić z godnością jego urzędu. 
 

Art. 38. 1. Prezes Urzędu nie może być bez uprzedniej zgody 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pociągnięty do 
odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. 

 

Art. 42. 1. Zakaz zatrzymania, o którym mowa w art. 38 ust. 
4, obejmuje wszelkie formy pozbawienia lub ograniczenia 

wolności osobistej Prezesa Urzędu przez organy uprawnione 

do stosowania środków przymusu. 

 

Art. 174. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa 

przeznaczonych na wykonywanie zadań wynikających z 
niniejszej ustawy wynosi w roku: 

1) 2018 - 19 639 000 złotych; 

2) 2019 - 13 541 000 złotych; 
3) 2020 - 13 860 000 złotych; 

4) 2021 - 13 860 000 złotych; 

5) 2022 - 13 860 000 złotych; 
6) 2023 - 13 860 000 złotych; 

7) 2024 - 13 860 000 złotych; 

8) 2025 - 13 860 000 złotych; 
9) 2026 - 13 860 000 złotych; 

10) 2027 - 13 860 000 złotych. 

2. Prezes Urzędu monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, 
o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego 

limitu według stanu na koniec każdego kwartału. 

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem 
przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu 

wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku, gdy w 

okresie od początku roku kalendarzowego do dnia dokonania 
ostatniej oceny, o której mowa w ust. 2, część limitu rocznego 
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Art. 104 ust. 1 - 4 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

przypadającego proporcjonalnie na ten okres zostanie 
przekroczona co najmniej o10%, stosuje się mechanizm 

korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu 

państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy. 
4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu 

korygującego, o którym mowa w ust. 3, jest Prezes Urzędu. 

 
Art. 104. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa 

przeznaczonych na wykonywanie zadań wynikających 

z niniejszej ustawy wynosi w roku: 

1) 2018 r.  650 000 zł; 

2) 2019 r.  1 070 000 zł; 

3) 2020 r.  1 130 000 zł; 

4) 2021 r.  1 160 000 zł; 

5) 2022 r.  1 190 000 zł; 

6) 2023 r.  1 220 000 zł; 

7) 2024 r.  1 250 000 zł; 

8) 2025 r.  1 280 000 zł; 

9) 2026 r.  1 310 000 zł; 

10) 2027 r.  1 340 000 zł; 

11) 2028 r.  1 370 000 zł. 

2. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych monitoruje 
wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, 

i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na 

koniec każdego kwartału. Ocena za IV kwartał jest 
dokonywana według stanu na dzień 20 listopada danego roku. 

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia 

przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu 
wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku, gdy 

w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia ostatniej 

oceny, o której mowa w ust. 2, część limitu rocznego 
przypadającego proporcjonalnie na ten okres zostanie 

przekroczona co najmniej o 10% stosuje się mechanizm 

korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu 
państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy. 

4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu 
korygującego, o którym mowa w ust. 3, jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

Art.  

43 

Ogólne warunki dotyczące członków organu nadzorczego  

 
1. Państwa członkowskie zapewniają, by każdy członek organu nadzorczego był 

powołany na drodze przejrzystej procedurze przez  

— parlament,  
— rząd,  

— głowę państwa lub  

— niezależny organ uprawniony do powoływania członków organu nadzorczego na 
podstawie prawa państwa członkowskiego.  

T  

Art. 34 ust. 2, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 10 ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych 
osobowych 

 

Art. 34. 2. Prezes Urzędu jest organem nadzorczym w 
rozumieniu rozporządzenia 2016/679, w rozumieniu 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 

właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, 

prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i 
ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie 
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2. Każdy członek musi posiadać kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności, 

w szczególności w dziedzinie ochrony danych osobowych, potrzebne do wypełniania 

swoich obowiązków i wykonywania swoich uprawnień.  
 

3. W razie upływu kadencji, rezygnacji lub przymusowego pozbawienia funkcji 

członek organu przestaje pełnić swoje obowiązki zgodnie z prawem danego państwa 
członkowskiego.  

 

4. Członek zostaje odwołany ze stanowiska tylko w przypadku, gdy dopuścił się 
poważnego uchybienia lub przestał spełniać warunki potrzebne do wypełniania 

obowiązków. 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej 
decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 89) oraz w rozumieniu rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 
maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. 

Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępującego i 

uchylającego decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 
2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 

2009/968/WSiSW (Dz.Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 53). 

3. Prezesa Urzędu powołuje i odwołuje Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej za zgodą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Na stanowisko Prezesa Urzędu może być powołana osoba, 

która: 

1) jest obywatelem polskim; 

2) posiada wyższe wykształcenie; 
3) wyróżnia się wiedzą prawniczą i doświadczeniem z zakresu 

ochrony danych osobowych; 

4) korzysta z pełni praw publicznych; 
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

6) posiada nieposzlakowaną opinię. 
6. Kadencja Prezesa Urzędu trwa 4 lata, licząc od dnia złożenia 

ślubowania. Prezes Urzędu po upływie kadencji wykonuje 

swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego 
Prezesa Urzędu. 

7. Ta sama osoba nie może być Prezesem Urzędu więcej niż 

przez dwie kadencje. 

8. Kadencja Prezesa Urzędu wygasa z chwilą jego śmierci, 

odwołania lub utraty obywatelstwa polskiego. 

9. Prezes Urzędu może zostać odwołany przed upływem 
kadencji, wyłącznie w przypadku, gdy: 

1) zrzekł się stanowiska; 

2) stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek 
choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim; 

3) sprzeniewierzył się ślubowaniu; 

4) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 
popełnienie umyślnego przestępstwa lub umyślnego 

przestępstwa skarbowego; 

5) został pozbawiony praw publicznych. 
10. W przypadku wygaśnięcia kadencji Prezesa Urzędu jego 

obowiązki pełni zastępca Prezesa Urzędu wskazany przez 

Marszałka Sejmu. 
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Art.  

44 

Zasady ustanawiania organu nadzorczego 

 

1. Każde państwo członkowskie określa w swoich przepisach prawnych wszystkie 

poniższe kwestie:  
a) ustanowienie każdego z organów nadzorczych;  

b) kwalifikacje i warunki wyboru wymagane do powołania na stanowisko członka 

swych organów nadzorczych;  
c) zasady i procedury powołania członka lub członków każdego z organów 

nadzorczych;  

d) długość kadencji członka lub członków każdego z organów nadzorczych, nie 
krótszy niż cztery lata, z wyjątkiem pierwszej kadencji po dniu 6 maja 2016 r., która 

to kadencja może częściowo trwać krócej, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony 

niezależności organu nadzorczego w drodze procedury stopniowej wymiany 

członków;  

e) możliwość ponownego powołania członka lub członków każdego z organów 
nadzorczych, oraz liczbę kadencji;  

f) zasady regulujące obowiązki członka lub członków oraz personelu każdego 

z organów nadzorczych, zakaz podejmowania sprzecznych z nimi działań, zajęć 
i czerpania korzyści, w trakcie kadencji oraz po jej zakończeniu, a także przepisy 

regulujące ustanie stosunku pracy.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

T/N  
 

Art. 34 w zw. z art. 

46 ustawy z dnia 10 
maja 2018 r. 

ochronie  danych 

osobowych 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Art. 34  
1. Prezes Urzędu jest organem właściwym w sprawie ochrony 

danych osobowych. 
2. Prezes Urzędu jest organem nadzorczym w rozumieniu 

rozporządzenia 2016/679, w rozumieniu dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe 

organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia 
postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania 

czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej 

decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 89) oraz w rozumieniu rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 

maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. 

Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępującego i 
uchylającego decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 

2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 

2009/968/WSiSW (Dz.Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 53). 
3. Prezesa Urzędu powołuje i odwołuje Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej za zgodą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Na stanowisko Prezesa Urzędu może być  
powołana osoba, która: 

1) jest obywatelem polskim; 

2) posiada wyższe wykształcenie; 

3) wyróżnia się wiedzą prawniczą i doświadczeniem z zakresu 

ochrony danych osobowych; 

4) korzysta z pełni praw publicznych; 
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

6) posiada nieposzlakowaną opinię. 
6. Kadencja Prezesa Urzędu trwa 4 lata, licząc od dnia złożenia 

ślubowania. Prezes Urzędu po upływie kadencji wykonuje 

swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego 
Prezesa Urzędu. 

7. Ta sama osoba nie może być Prezesem Urzędu więcej niż 

przez dwie kadencje. 
8. Kadencja Prezesa Urzędu wygasa z chwilą jego śmierci, 

odwołania lub utraty obywatelstwa polskiego. 

9. Prezes Urzędu może zostać odwołany przed upływem 
kadencji, wyłącznie w przypadku, gdy: 

1) zrzekł się stanowiska; 

2) stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek 
choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim; 

3) sprzeniewierzył się ślubowaniu; 
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2. Członek lub członkowie oraz personel każdego z organów nadzorczych podlegają 

zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego obowiązkowi 
dochowania tajemnicy służbowej – w trakcie kadencji oraz po jej zakończeniu – w 

odniesieniu do wszelkich poufnych informacji, które uzyskali w toku wypełniania 

zadań lub wykonywania swoich uprawnień. Obowiązek dochowania tajemnicy 

służbowej w trakcie kadencji dotyczy zwłaszcza sytuacji, w których osoby fizyczne 

zgłaszają naruszenia niniejszej dyrektywy. 

 

4) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 
popełnienie umyślnego przestępstwa lub umyślnego 

przestępstwa skarbowego; 

5) został pozbawiony praw publicznych. 
10. W przypadku wygaśnięcia kadencji Prezesa Urzędu jego 

obowiązki pełni zastępca Prezesa Urzędu wskazany przez 

Marszałka Sejmu. 
 

Art. 46. 1. Prezes Urzędu, zastępcy Prezesa Urzędu, a także 

pracownicy Urzędu są obowiązani zachować w tajemnicy 
informacje, o których dowiedzieli się w związku z 

wykonywaniem czynności służbowych. 

2. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których 

mowa w ust. 1, trwa także po zakończeniu kadencji albo 

zatrudnienia. 

Sekcja 2 

Właściwość, zadania i uprawnienia 

Art. 

45 

 

Właściwość 

 
1. Państwa członkowskie zapewniają, by każdy organ nadzorczy był właściwy do 

wypełniania przeznaczonych mu zadań i wykonywania uprawnień powierzonych mu 

zgodnie z niniejszą dyrektywą na terytorium swego państwa członkowskiego. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2. Państwa członkowskie zapewniają, by żaden organ nadzorczy nie był właściwy do 

nadzorowania operacji przetwarzania dokonywanych przez sądy w toku 
sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości. Państwa członkowskie mogą 

postanowić, że organ nadzorczy nie jest właściwy do nadzorowania operacji 

przetwarzania dokonywanych przez inne niezależne organy wymiaru 
sprawiedliwości w ramach sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości. 

 

T  

 
Art. 34 ust. 1 ustawy 

z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych 
osobowych 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 56 

(art. 20g ustawy z 
dnia 26 marca 1982 

r. o Trybunale Stanu) 

 
Art. 67 

(art. 6c ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. – 

 

Art. 34. 1. Prezes Urzędu jest organem właściwym w sprawie 
ochrony danych osobowych.  

2. Prezes Urzędu jest organem nadzorczym w rozumieniu 

rozporządzenia 2016/679, w rozumieniu dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe 

organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia 

postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania 

czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej 

decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 89) oraz w rozumieniu rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 

maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. 

Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępującego i 
uchylającego decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 

2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 

2009/968/WSiSW (Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 53).  
 

Art. 20g. 1. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych 

przez Trybunał Stanu w ramach prowadzonych przez niego 
postępowań wykonuje Krajowa Rada Sądownictwa. 

 

 

Art. 6c. § 1. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych 

w postępowaniach sądowych wykonują: 

1) w zakresie działalności wojskowego sądu garnizonowego – 
prezes wojskowego sądu okręgowego; 
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Prawo o ustroju 
sądów wojskowych) 

 

Art. 71 
(art. 175dd ustawy z 

dnia 27 lipca 2001 r. 

– Prawo o ustroju 
sądów 

powszechnych) 

 
 

 

 

Art. 74 

(art. 12b ustawy z 
dnia 25 lipca 2002 r. 

– Prawo o ustroju 

sądów 
administracyjnych) 

 

 
Art. 84 

(art. 191a § 1 ustawy 

z dnia 28 stycznia 
2016 r. – Prawo o 

prokuraturze) 

 

 

 

 
 

 

Art. 87 

(art. 35b ust. 1ustawy 

z dnia 30 listopada 

2016 r. o organizacji 
i trybie postępowania 

przed Trybunałem 

Konstytucyjnym) 
 

Art. 90 

(art. 97a ust. 1 
ustawy z dnia 8 

grudnia 2017 r. o 

Sądzie Najwyższym) 
 

 

Art. 3 
 

2) w zakresie działalności wojskowego sądu okręgowego – 
Krajowa Rada Sądownictwa. 

 

Art. 175dd. § 1. Nadzór nad przetwarzaniem danych 
osobowych, których administratorami są sądy, zgodnie z art. 

175da i art. 175db, wykonują: 

1) w zakresie działalności sądu rejonowego – prezes sądu 
okręgowego; 

2) w zakresie działalności sądu okręgowego – prezes sądu 

apelacyjnego; 
3) w zakresie działalności sądu apelacyjnego – Krajowa Rada 

Sądownictwa. 

 

Art. 12b. § 1. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych 

przez wojewódzkie sądy administracyjne w postępowaniach 
sądowych sprawuje Prezes Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. 

 

 

 

 

Art. 191a. § 1. Nadzór nad przetwarzaniem danych 

osobowych w ramach realizacji zadań określonych w art. 2, 

których administratorami są powszechne jednostki 
organizacyjne prokuratury zgodnie z art. 13 § 6, wykonują: 

1) w zakresie działalności prokuratury rejonowej – prokurator 

okręgowy; 

2) w zakresie działalności prokuratury okręgowej – prokurator 

regionalny; 

3) w zakresie działalności prokuratury regionalnej i 
Prokuratury Krajowej – Prokurator Krajowy. 

 

Art. 35b. 1. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych 
przez Trybunał w ramach prowadzonych przez niego 

postępowań wykonuje Krajowa Rada Sądownictwa. 

 

 

 

 

 

Art. 97a. 1. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych 

w postępowaniach sądowych wykonuje Krajowa Rada 
Sądownictwa. 

 

 

 

 

Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do ochrony danych 
osobowych: 
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1) znajdujących się w aktach spraw lub czynności lub 
urządzeniach ewidencyjnych, w tym tworzonych 

i przetwarzanych z wykorzystaniem technik informatycznych, 

prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1654 oraz z 2017 r. poz. 773), ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 652), ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1904, 2405 oraz 

z 2018 r. poz. 5, 106, 138 i 201), ustawy z dnia 10 września 
1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2226 

oraz 2018 r. poz. 201), ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – 

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 475), ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. 

o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 
stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności 

seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24, z 2015 r. poz. 

396 oraz z 2016 r. poz. 2205), ustawy z dnia 28 stycznia 
2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 

oraz z 2018 r. poz. 5) oraz wydanych na ich podstawie aktów 

wykonawczych; 
 

2) przetwarzanych w związku z zapewnieniem 

bezpieczeństwa narodowego, w tym w ramach realizacji zadań 
ustawowych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego. 

Art.  

46 

Zadania 

 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by na ich terytorium każdy organ nadzorczy: 

 

 
a) monitorował i egzekwował stosowanie przepisów przyjętych na podstawie 

niniejszej dyrektywy oraz jej aktów wykonawczych;  

 
b)upowszechniał w społeczeństwie wiedzę o ryzyku, przepisach, zabezpieczeniach i 

prawach związanych z przetwarzaniem oraz rozumienie tych zjawisk;  
 

c) doradzał, zgodnie z prawem państwa członkowskiego, parlamentowi narodowemu, 

rządowi oraz innym instytucjom i organom w sprawie ustawowych 
i administracyjnych środków ochrony praw i wolności osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem;  

 
d) upowszechniał wśród administratorów i podmiotów przetwarzających wiedzę 

o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszej dyrektywy;  

 

T  

 
Art. 5 ust 1 

w zw. z art. 57 

rozporządzenia 
Parlamentu 

Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Art. 5. 1. Do zadań Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, zwanego dalej „Prezesem Urzędu”, należy: 

 
1) monitorowanie i egzekwowanie stosowania przepisów 

niniejszej ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów 

wykonawczych; 
2) upowszechnianie wiedzy o ryzyku, przepisach, 

zabezpieczeniach i prawach związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych, w celu o którym mowa w art. 1.  pkt 1oraz 

rozumieniem tych zjawisk; 

3) doradzanie instytucjom publicznym w sprawach środków 
ochrony praw i wolności osób fizycznych z związku z 

przetwarzaniem danych osobowych, w celu o którym mowa w 

art. 1 pkt 1; 
4) upowszechnianie wiedzy z zakresu stosowania niniejszej 

ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych 

wśród administratorów i podmiotów przetwarzających; 
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e) udzielał osobie, której dane dotyczą, na jej żądanie informacji o wykonywaniu 
praw przysługujących jej na mocy niniejszej dyrektywy, a w stosownym przypadku 

współpracował w tym celu z organami nadzorczymi innych państw członkowskich; 

 
f) rozpatrywał skargi wniesione przez osobę, której dane dotyczą, lub przez podmiot, 

organizację lub zrzeszenia zgodnie z art. 55, w odpowiednim zakresie prowadził 

postępowanie w przedmiocie tych skarg i w rozsądnym terminie informował 
skarżącego o postępach i wynikach takiego postępowania, w szczególności jeżeli 

niezbędne jest dalsze prowadzenie postępowania lub koordynacja działań z innym 

organem nadzorczym;  
 

g) sprawdzał zgodność przetwarzania z prawem na mocy art. 17 oraz informował 

osobę, której dane dotyczą, w rozsądnym terminie o wynikach tej kontroli zgodnie z 

ust. 3 tego artykułu lub o powodach jej nieprzeprowadzenia;  

 
h) współpracował z innymi organami nadzorczymi, w tym dzielił się informacjami 

oraz świadczył wzajemną pomoc w celu zapewnienia spójnego stosowania 

i egzekwowania niniejszej dyrektywy;  
 

i) prowadził postępowania w sprawie stosowania niniejszej dyrektywy, w tym na 

podstawie informacji otrzymanych od innego organu nadzorczego lub innego organu 
publicznego;  

 

j) monitorował zmiany w stosownych dziedzinach, o ile zmiany te mają wpływ na 
ochronę danych osobowych, w szczególności rozwój technologii informacyjno-

komunikacyjnych;  

 

k) pełnił funkcje konsultacyjne, o których mowa w art. 28, co do operacji 

przetwarzania; oraz  

 
 

l) brał udział w pracach Europejskiej Rady Ochrony Danych.  

 
 

 

2. Każdy organ nadzorczy ułatwia wnoszenie skarg, o których mowa w ust. 1 lit. f), 
za pomocą takich środków jak gotowy formularz skargi, który można również 

wypełnić elektronicznie, co nie wyklucza innych sposobów komunikacji.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Art. 50 ust. 1 - 4 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

5) udzielanie osobie, której dane dotyczą, na jej żądanie, 
informacji o wykonywaniu praw przysługujących jej na mocy 

niniejszej ustawy, a w miarę potrzeby współpracowanie 

w tym celu z organami nadzorczymi w innych państwach Unii 
Europejskiej; 

6) rozpatrywanie skarg osób, których prawa zostały naruszone 

w wyniku przetwarzania danych osobowych i prowadzenie 
postępowań w tym zakresie; 

 

 
 

7) o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, kontrola 

zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami 

niniejszej ustawy; 

 
10) współpraca z organami nadzorczymi w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej; 

 
 

8) prowadzenie postępowania w sprawie stosowania niniejszej 

ustawy, w tym na podstawie informacji otrzymanych od 
innego organu publicznego; 

 

12) wydawanie opinii w odniesieniu do projektów aktów 
prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych 

osobowych. 

 

9) pełnienie funkcji konsultacyjnych, o których mowa 

w art. 38, dotyczących operacji przetwarzania w ramach 

niniejszej ustawy; 
 

11) wydawanie opinii dla Sejmu,  Senatu oraz innych organów 

władzy publicznej w sprawach ochrony danych  osobowych; 

 

Art. 50. 1. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane 

niezgodnie z prawem przysługuje prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tym naruszeniu lub otrzymania informacji od administratora. 

2. Prezes Urzędu udziela osobie, która wniosła skargę pomocy 
prawnej na jej wniosek do czasu rozpatrzenia skargi przez 

Prezesa Urzędu.  

3. Skargę można wnieść za pomocą formularza 
zamieszczonego na stronie internetowej Prezesa Urzędu, 

pisemnie, faxem, elektronicznie lub za pomocą elektronicznej 

platformy usług administracji publicznej ePUAP. 
4. Prezes Urzędu informuje osobę, która wniosła skargę, 

o postępach w jej wyjaśnianiu, sposobie jej rozpatrzenia oraz 

możliwości złożenia skargi do sądu administracyjnego. Do 
rozpatrywania skarg stosuje się odpowiednio art. 225, art. 231 
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3. Każdy organ nadzorczy bezpłatnie wypełnia zadania na rzecz osoby, której dane 

dotyczą, i inspektora ochrony danych.  
 

 

 
 

4.Jeżeli żądanie jest w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne, zwłaszcza 

ze względu na swą powtarzalność, organ nadzorczy może pobrać rozsądną opłatę 

wynikającą z kosztów administracyjnych lub może odmówić podjęcia działań w 

związku z żądaniem. Obowiązek wykazania, że żądanie jest w sposób oczywisty 
nieuzasadnione lub nadmierne, spoczywa na organie nadzorczym. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Art. 5 ust. 2 

oraz art. 237-239 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). 

 
Transpozycja art. 46 ust. 3 nie ma bezpośredniego odniesienia 

w projektowanej regulacji ze względu na to, że nie przewiduje 

się pobierania opłat za realizację zadań przez Prezesa Urzędu 
względem osób, których dane dotyczą, co bezpośrednio wiąże 

się z art. 57 ust. 3 RODO.  

 

Art. 5. 2. Jeżeli żądanie wykonania zadania jest w sposób 

oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze 

względu na swą powtarzalność, Prezes Urzędu może pobrać 
opłatę, której wysokość odpowiada przewidywanym kosztom 

poniesionym z tytułu wykonywania zadania lub może 
odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. Obowiązek 

wykazania, że żądanie jest w sposób oczywisty 

nieuzasadnione lub nadmierne, spoczywa na Prezesie Urzędu. 
Opłata pobrana przez Prezesa Urzędu stanowi dochód budżetu 

państwa.  

 

Art. 

47 

Uprawnienia  

 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by każdy organ nadzorczy posiadał skuteczne 

uprawnienia w zakresie prowadzenia postępowań. Uprawnienia te obejmują 
co najmniej uprawnienie do uzyskania od administratora i podmiotu 

przetwarzającego dostępu do wszelkich przetwarzanych danych osobowych 

i wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia jego zadań.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

2. Państwa członkowskie zapewniają, by każdy organ nadzorczy posiadał skuteczne 
uprawnienia naprawcze, przykładowo takie jak:  

 

a) wydawanie ostrzeżeń administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu, 
zgodnie z którymi planowane operacje przetwarzania mogą skutkować naruszeniem 

przepisów przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy;  

b) nakazanie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dostosowania 
operacji do przepisów przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy, w razie 

T  
Art. 6 i 7 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Art. 8 ust. 1 i 2 

 
 

 

 
 

Art. 6. W celu wykonania zadań, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 1 i 68, Prezes Urzędu może przeprowadzać 

kontrolę przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej 

„kontrolą”. Do prowadzenia kontroli stosuje odpowiednio 
przepisy rozdziału 9 ustawy z dnia ustawy z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. poz. 1000), 

z wyłączeniem art. 79 ust. 1 pkt 2,  art. 83, art. 84 ust. 4 i 
art. 85 tej ustawy. 

Art. 7. W toku kontroli upoważniony przez Prezesa Urzędu 

pracownik Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zwany dalej 
„kontrolującym” ma prawo wglądu do zbioru danych 

podlegającego kontroli oraz do innych dokumentów mających 

bezpośredni związek z przedmiotem kontroli. Kontrolujący 
ma prawo wglądu do zbioru danych oraz do innych 

dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym jedynie w 

obecności upoważnionego przedstawiciela właściwego 
organu, w którym jest prowadzona kontrola.  

Art. 8. 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia 

naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych 
przetwarzanych w celach, o których mowa w art. 1 pkt 1, 

Prezes Urzędu  wydaje administratorowi lub podmiotowi 
przetwarzającemu ostrzeżenie, w którym wskazuje, iż 

planowane operacje przetwarzania mogą skutkować 

naruszeniem przepisów niniejszej ustawy. 
2. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych 

osobowych zbieranych w celach, o których mowa w art. 1  
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potrzeby w konkretny sposób i w konkretnym terminie, zwłaszcza poprzez nakazanie 
sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania 

zgodnie z art. 16;  

c) wprowadzenie czasowych lub stałych ograniczeń przetwarzania, w tym zakazu 
przetwarzania.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
3. Państwa członkowskie zapewniają, by każdy organ nadzorczy posiadał skuteczne 

uprawnienia doradcze pozwalające przedstawić administratorowi zalecenia zgodnie 

z procedurą uprzednich konsultacji, o której mowa w art. 28, oraz by z własnej 
inicjatywy lub na wniosek mógł wydawać opinie skierowane do parlamentu 

narodowego, rządu lub, zgodnie z jego prawem krajowym, innych instytucji 

i organów oraz do społeczeństwa we wszelkich sprawach związanych z ochroną 
danych osobowych.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Art. 10 ust. 1 i 2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 5 ust. 1 pkt 9 

w zw. z art. 38 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

pkt 1, Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej, 
nakazuje administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu 

przywrócenie stanu zgodnego z prawem, a w szczególności: 

1) usunięcie uchybień; 
2) uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie 

lub nieudostępnienie danych osobowych; 

3) zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających 
zgromadzone dane osobowe; 

4) zabezpieczenie danych osobowych lub przekazanie ich 

innym podmiotom; 
5) usunięcie danych osobowych; 

6) wprowadzenie czasowych lub stałych ograniczeń 

przetwarzania i przekazywania, w tym zakazu przetwarzania.; 

Art. 10. 1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 5 i 10, Prezes Urzędu może kierować do 
administratora lub podmiotu przetwarzającego wystąpienia 

zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony danych 

osobowych zbieranych w celach, o których mowa w art. 1 
pkt 1. 

2. Podmiot, do którego zostało skierowane wystąpienie, 

o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany ustosunkować się 
do tego wystąpienia lub wniosku pisemnie w postaci 

papierowej lub elektronicznej w terminie 30 dni od daty jego 

otrzymania. 
 

Art. 5. 1. Do zadań Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych zwanego dalej „Prezesem Urzędu”, należy: 

9) pełnienie funkcji konsultacyjnych, o których mowa 

w art. 38, dotyczących operacji przetwarzania w ramach 

niniejszej ustawy; 
Art. 38. 1. Administrator lub podmiot przetwarzający – przed 

rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, które będzie 

częścią mającego powstać nowego zbioru danych – występują 
do Prezes Urzędu z wnioskiem o konsultacje, jeżeli: 

1) ocena, o której mowa w art. 37 ust. 1, wykaże, że 

przetwarzanie danych osobowych powodowałoby wysokie 
ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych w razie 

niepodjęcia przez administratora środków w celu 

zminimalizowania tego ryzyka; lub 
2) dany rodzaj przetwarzania danych osobowych stwarza 

poważne ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których 

dane dotyczą. 
2. Prezes Urzędu może sporządzić wykaz operacji 

przetwarzania, które wymagają uprzednich konsultacji 

zgodnie z ust. 1. Wykaz ten Prezes Urzędu ogłasza w formie 
komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej Monitor Polski.  

3. Administrator przedstawia Prezesowi Urzędu: 
1) ocenę, o której mowa w art. 37 ust. 1, oraz 



49 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

4. Wykonywanie uprawnień powierzonych organowi nadzorczemu na mocy 

niniejszego artykułu podlega odpowiednim gwarancjom, w tym prawu do 

skutecznego środka prawnego przed sądem i rzetelnego procesu, określonym 
w prawie Unii i prawie państwa członkowskiego zgodnie z Kartą.  

 

 
 

 

5. Państwa członkowskie zapewniają, by każdy organ nadzorczy miał uprawnienie 
do wniesienia do organów sądowych sprawy dotyczącej naruszenia przepisów 

przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy oraz, w stosownym przypadku, do 

wszczęcia lub udziału w inny sposób w postępowaniu sądowym mającym na celu 
egzekwowanie przepisów przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 9  

 
 

 

 

 

 

Art. 53 ust. 3 i 4 
 

 

 
 

 

 
 

 

Art. 12 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 231 § 1, 2 i 3 

ustawy  z dnia 6 
czerwca 1997 r. 

2) na żądanie Prezesa Urzędu – wszelkie inne informacje 
umożliwiające Prezesowi Urzędu ocenę zgodności 

przetwarzania z przepisami prawa, a w szczególności ocenę 

ryzyka w sferze ochrony danych osobowych osoby, której 
dane dotyczą, oraz powiązanych zabezpieczeń. 

4. Jeżeli Prezes Urzędu uzna, że zamierzone przetwarzanie, 

o którym mowa w ust. 1 i 2, stanowiłoby naruszenie 
przepisów niniejszej ustawy, w szczególności jeżeli uzna, 

że administrator niedostatecznie zidentyfikował lub 

zminimalizował ryzyko – w terminie do sześciu tygodni od 
dnia otrzymaniu wniosku o konsultacje, o którym mowa w ust. 

1 – przedstawia administratorowi lub podmiotowi 

przetwarzającemu pisemne zalecenia.  

5. Z uwagi na złożony charakter sprawy, termin, o którym 

mowa w ust. 4, możne zostać przedłużony o miesiąc, o czym 
Prezesa Urzędu informuje administratora lub podmiot 

przetwarzający w terminie miesiąca od otrzymania wniosku, 

o którym mowa w ust. 1, z podaniem uzasadnienia przyczyny 
wydłużenia tego terminu. 

6. Realizację obowiązków o których mowa w ust. 1-4 

administrator może powierzyć inspektorowi ochrony danych.  

Art. 9. 1. Postępowanie w sprawach, o których mowa w art. 8 

ust. 2, jest jednoinstancyjne.  

2. Na decyzję Prezesa Urzędu, o której mowa w art. 8 
ust. 2, przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 

 

3. W sprawach o stwierdzenie niezgodności działania 
administratora z przepisami niniejszej ustawy, Prezes Urzędu 

może wytoczyć powództwo na rzecz i w imieniu osoby, o 

której mowa w ust. 1, a także wstąpić do postępowania przed 
sądem w każdym jego stadium.  

4. W przypadku przystąpienia Prezesa Urzędu do toczącego 

się postępowania przed sądem stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 155, z późn. 

zm.) o interweniencie  ubocznym. 
 

Art. 12. Postępowanie w sprawach objętych 

zakresem regulacji niniejszego rozdziału prowadzi się według 
przepisów 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), zwanej dalej „Kodeksem 
postępowania administracyjnego”, o ile przepisy niniejszej 

ustawy nie stanowią inaczej. 

 
Art. 231 § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając 

swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na 

szkodę interesu publicznego lub prywatnego, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
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(Dz.U. z 2017 poz. 
2204) 

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa 
nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2. 

 

Art.  

48 

Zgłaszanie naruszeń 

 

Państwa członkowskie zapewniają, by właściwe organy wprowadziły skuteczne 

mechanizmy zachęcania do poufnego zgłaszania naruszeń niniejszej dyrektywy. 

T  

Art. 50 ust. 6 i 7 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Art. 50. 6. Prawo do zgłoszenia naruszenia przetwarzania 

danych osobowych przysługuje również osobom innym niż 
wymienione w ust. 1, w przypadku powzięcia przez nie 

wiarygodnej wiadomości o tym naruszeniu. Do rozpatrywania 

zgłoszeń stosuje się odpowiednio art. 225 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

7. Dane zgłaszającego naruszenie, o którym mowa w art. ust. 

6, Prezes Urzędu zachowuje w poufności na uzasadniony 
wniosek zgłaszającego.  

 

 

Art. 

49 

Sprawozdanie z działalności 

 

Każdy organ nadzorczy sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności, 
w którym może wyszczególnić rodzaje zgłoszonych mu naruszeń i rodzaje 

nałożonych kar. Sprawozdania są przekazywane parlamentowi narodowemu, 

rządowi i innym organom wskazanym prawem krajowym. Są one udostępniane opinii 
publicznej, Komisji oraz Europejskiej Radzie Ochrony Danych. 

T  Art. 50  ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych 
osobowych 

Art. 50. 1. Prezes Urzędu raz w roku do dnia 31 sierpnia 

przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, Radzie 

Ministrów, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi 
Praw Dziecka oraz Prokuratorowi Generalnemu sprawozdanie 

ze swojej działalności, zawierające w szczególności 

informację o liczbie i rodzaju prawomocnych orzeczeń 
sądowych uwzględniających skargi na decyzje lub 

postanowienia Prezesa Urzędu oraz wnioski wynikające ze 

stanu przestrzegania 
przepisów o ochronie danych osobowych. 

2. Prezes Urzędu udostępnia sprawozdanie, o którym mowa w 

ust. 1, na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

 

Uregulowano w 

art. 50 ustawy z 

dnia 10 maja 2018 
r. o ochronie 

danych 

osobowych 

Rozdział VII 

WSPÓŁPRACA 

Art. 

50 

 
 

Wzajemna współpraca  

 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by ich organy nadzorcze przekazywały sobie 
stosowne informacje i świadczyły sobie wzajemną pomoc w celu spójnego wdrażania 

i stosowania niniejszej dyrektywy oraz wprowadziły środki na rzecz skutecznej 

wzajemnej współpracy. Wzajemna pomoc obejmuje w szczególności wnioski o 

udzielenie informacji oraz środki nadzorcze, takie jak wnioski o przeprowadzenie 

konsultacji, kontroli i postępowań.  

 
 

 

2. Państwa członkowskie zapewniają, by każdy organ nadzorczy podjął wszelkie 
odpowiednie środki, by odpowiedzi na wniosek innego organu nadzorczego udzielić 

bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie jednego miesiąca po otrzymaniu 

T  

 

Art. 48 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Art. 48. 1. Prezes Urzędu udziela pomocy organom 

nadzorczym w innych państwach Unii Europejskiej, na ich 
wniosek. 

2. Wniosek o pomoc dotyczy w szczególności: 

1) udzielenia informacji; 

2) przeprowadzenia: 

a) konsultacji, 

b) kontroli, 
c) postępowań. 

3. Prezes Urzędu podejmuje wszelkie działania, by wniosek 

o pomoc zrealizować bez zbędnej zwłoki, nie później niż 
w terminie jednego miesiąca po otrzymaniu wniosku. 

 



51 

 

wniosku. Środki takie mogą obejmować w szczególności przekazanie odpowiednich 
informacji o przebiegu postępowania.  

 

3. Wnioski o pomoc zawierają wszelkie niezbędne informacje, w tym cel 
i uzasadnienie wniosku. Uzyskane informacje są wykorzystywane wyłącznie do celu, 

w którym o nie wystąpiono.  

 
4. Organ nadzorczy, do którego skierowano wniosek o pomoc, nie może odmówić 

jego wykonania, chyba że:  

a) nie jest organem właściwym w zakresie przedmiotu wniosku lub środków, 
o których wykonanie wystąpiono; lub  

b) wykonanie wniosku naruszyłoby niniejszą dyrektywę lub prawo Unii lub prawo 

państwa członkowskiego, któremu podlega organ nadzorczy, który otrzymał 

wniosek.  

 
5. Organ nadzorczy, do którego skierowano wniosek, informuje organ nadzorczy, od 

którego wniosek pochodzi, o wynikach lub, w razie potrzeby, o postępach lub 

środkach podjętych w celu udzielenia odpowiedzi na ten wniosek. Organ nadzorczy, 
do którego skierowano wniosek o pomoc, przedstawia powody odmowy 

nieuwzględnienia wniosku zgodnie z ust. 4.  

 
6. Informacje, o które zwróciły się inne organy nadzorcze, organ nadzorczy, 

do którego skierowano wniosek o pomoc, co do zasady przekazuje drogą 

elektroniczną w standardowym formacie.  
 

 

7. Organy nadzorcze, do których skierowano wniosek o pomoc, nie pobierają opłaty 

za działania podejmowane w związku z wnioskiem o wzajemną pomoc. Organy 

nadzorcze mogą uzgodnić zasady wzajemnej rekompensaty wydatków poniesionych 

w wyniku świadczenia wzajemnej pomocy w wyjątkowych okolicznościach.  
 

8. Komisja może określić w drodze aktów wykonawczych formułę i procedury 

wzajemnej pomocy, o których mowa w niniejszym artykule, oraz zasady wymiany 
informacji drogą elektroniczną między organami nadzorczymi oraz między organami 

nadzorczymi a Europejską Radą Ochrony Danych. Akty wykonawcze są 

przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 58 ust. 2. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Art. 49. 

4. Prezes Urzędu może odmówić realizacji wniosku o pomoc 
wyłącznie w przypadku gdy: 

1) nie jest organem właściwym w zakresie przedmiotu tego 

wniosku; 
2) wykonanie tego wniosku naruszyłoby przepis prawa. 

5. Prezes Urzędu informuje organ nadzorczy w innych 

państwach Unii Europejskiej, od którego wniosek pochodzi, 
o odmowie realizacji wniosku oraz przedstawia powody 

odmowy. 

6. Prezes Urzędu informuje organ nadzorczy w innych 
państwach Unii Europejskiej, od którego wniosek pochodzi, 

o wynikach lub, w razie potrzeby, o postępach lub działaniach 

podjętych w celu udzielenia odpowiedzi na ten wniosek. 

7. Prezes Urzędu przekazuje informacje organowi 

nadzorczemu w  innych państwach Unii Europejskiej, 
od którego wniosek pochodzi, pisemnie w formie papierowej 

lub  elektronicznej w uzgodnionym formacie. 

8. Prezes Urzędu nie pobiera od organu nadzorczego w innych 
państwach Unii Europejskiej, od którego wniosek pochodzi, 

opłaty za działania podejmowane w związku z jego realizacją. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Prezes Urzędu 
oraz organ nadzorczy w innych państwach Unii Europejskiej 

mogą uzgodnić zasady wzajemnej rekompensaty wydatków 

poniesionych w wyniku realizacji konkretnego wniosku 
o pomoc. 

 

Art. 49. 1. Prezes Urzędu może występować do organów 

nadzorczych w innych państwach Unii Europejskiej 

z wnioskiem o pomoc, w szczególności o udzielnie informacji, 

przeprowadzenie konsultacji, kontroli lub postępowań. 
2. Wniosek o pomoc zawiera wszelkie niezbędne informacje, 

w tym cel i uzasadnienie wniosku. 

3. Prezes Urzędu może wykorzystywać informacje otrzymane 
od innego państwa członkowskiego w innych państwach Unii 

Europejskiej wyłącznie w celu określonym we wniosku 

o pomoc. 
4. Prezes Urzędu może wnosić o uzyskanie od organu 

nadzorczego w innych państwach Unii Europejskiej 

informacji o wynikach lub, w razie potrzeby, o postępach lub 
działaniach podjętych w celu udzielenia odpowiedzi na ten 

wniosek. 

 

Art. 

51 

Zadania Europejskiej Rady Ochrony Danych 

 

1.Europejska Rada Ochrony Danych ustanowiona rozporządzeniem (UE) 2016/679 
wypełnia następujące zadania w odniesieniu do przetwarzania wchodzącego w zakres 

zastosowania niniejszej dyrektywy:  

a) doradza Komisji w każdej sprawie związanej z ochroną danych osobowych w Unii, 
w tym w sprawie wszelkich proponowanych zmian do niniejszej dyrektywy; 

N   Przepis nie 

wymaga 

transpozycji 
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b) z własnej inicjatywy, na wniosek jednego ze swoich członków lub na wniosek 
Komisji bada wszelkie kwestie dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy 

i opracowuje wytyczne, zalecenia i najlepsze praktyki w celu wspierania spójnego 

stosowania niniejszej dyrektywy;  
c) opracowuje wytyczne dla organów nadzorczych w sprawie stosowania środków, o 

których mowa w art. 47 ust. 1 i 3;  

d) opracowuje wytyczne, zalecenia i najlepsze praktyki, o których mowa w lit. b) 
niniejszego akapitu, określające naruszenia ochrony danych osobowych i zbędną 

zwłokę w rozumieniu art. 30 ust. 1 i 2 oraz poszczególne okoliczności, w jakich 

administrator lub podmiot przetwarzający mają obowiązek zgłosić naruszenie 
ochrony danych osobowych;  

e) opracowuje wytyczne, zalecenia i najlepsze praktyki zgodnie z lit. b) niniejszego 

akapitu, określające okoliczności, w jakich naruszenie ochrony danych osobowych 

może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych, 

o których mowa w art. 31 ust. 1;  
f) dokonuje przeglądu praktycznego stosowania wytycznych, zaleceń i najlepszych 

praktyk, o których mowa w lit. b) i c);  

g) przedstawia Komisji opinię na potrzeby oceny, czy stopień ochrony w państwie 
trzecim, na terytorium lub w jednym lub więcej określonym sektorze państwa 

trzeciego lub w organizacji międzynarodowej jest odpowiedni, w tym na potrzeby 

oceny, czy takie państwo trzecie, terytorium, określony sektor lub organizacja 
międzynarodowa nie przestały zapewniać odpowiedniego stopnia ochrony.  

h) wspiera współpracę oraz skuteczną dwustronną i wielostronną wymianę informacji 

i najlepszych praktyk między organami nadzorczymi;  
i) wspiera wspólne programy szkoleń oraz ułatwia wymianę personelu między 

organami nadzorczymi, a w stosownym przypadku z organami nadzorczymi państw 

trzecich lub organizacji międzynarodowych;  

j) wspiera wymianę wiedzy i dokumentów na temat prawa i praktyki w dziedzinie 

ochrony danych z organami nadzorczymi odpowiedzialnymi za ochronę danych 

na świecie.  
W odniesieniu do akapitu pierwszego lit. g) Komisja udostępnia Europejskiej Radzie 

Ochrony Danych wszelką niezbędną dokumentację, w tym korespondencję z rządem 

państwa trzeciego, terytorium lub określonym sektorem w tym państwie trzecim lub 
organizacją międzynarodową.  

 

2. Jeżeli Komisja zwraca się do Europejskiej Rady Ochrony Danych z wnioskiem o 
opinię, może wskazać termin udzielenia odpowiedzi uwzględniając pilność sprawy.  

 

3. Europejska Rada Ochrony Danych przekazuje swoje opinie, wytyczne, zalecenia i 
najlepsze praktyki Komisji i komitetowi, o którym mowa w art. 58 ust. 1, oraz podaje 

je do wiadomości publicznej.  

 
4. Komisja informuje Europejską Radę Ochrony Danych o swoich działaniach 

w odniesieniu do opinii, wytycznych, zaleceń i najlepszych praktyk opracowanych 

przez Europejską Radę Ochrony Danych. 
 

Rozdział VIII 

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA I SANKCJE 
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Art.  

52 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

1. Z zastrzeżeniem innych środków administracyjnych lub środków prawnych przed 

sądem, państwa członkowskie zapewniają, by każda osoba, której dane dotyczą, 
miała prawo wnieść skargę do jednego organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że dotyczące 

jej przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy przyjęte na podstawie 

niniejszej dyrektywy.  
 

 

2. Państwa członkowskie zapewniają, by – jeżeli skarga nie zostaje wniesiona do 
organu nadzorczego właściwego zgodnie z art. 45 ust. 1 – organ nadzorczy, do 

którego wniesiono skargę, miał obowiązek przekazania jej bez zbędnej zwłoki 

właściwemu organowi nadzorczemu. O przekazaniu skargi poinformowana zostaje 

osoba, której dane dotyczą.  

 
 

3 .Państwa członkowskie zapewniają, by organ nadzorczy, do którego wniesiono 

skargę, udzielił osobie, której dane dotyczą, dalszej pomocy na jej wniosek.  
 

4. Właściwy organ nadzorczy informuje osobę, której dane dotyczą, o postępach 

i wyniku skargi, w tym o możliwości wniesienia sądowego środka ochrony prawnej 
na mocy art. 53. 

 

T  
 

Art. 50 ust. 1 i 6 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Art. 50 ust. 2 

 
 

 

Art. 50 ust. 4 

 
 

Art. 50. 1. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane 

niezgodnie z prawem przysługuje prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tym naruszeniu lub otrzymania informacji od administratora. 

6. Prawo do zgłoszenia naruszenia przetwarzania danych 
osobowych przysługuje również osobom innym niż 

wymienione w ust. 1, w przypadku powzięcia przez nie 

wiarygodnej wiadomości o tym naruszeniu. Do rozpatrywania 
zgłoszeń stosuje się odpowiednio art. 225 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

 

 

 
 

Art. 50. 2. Prezes Urzędu udziela osobie, która wniosła skargę 

pomocy prawnej na jej wniosek do czasu rozpatrzenia skargi 
przez Prezesa Urzędu.  

 

Art. 50. 4. Prezes Urzędu informuje osobę, która wniosła 
skargę, o postępach w jej wyjaśnianiu, sposobie jej 

rozpatrzenia oraz możliwości złożenia skargi do sądu 

administracyjnego. Do rozpatrywania skarg stosuje się 
odpowiednio art. 225, art. 231 oraz art. 237-239 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).  

 

 

Art. 

53 

Prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem od decyzji organu 

nadzorczego 

 

1. Z zastrzeżeniem innych środków administracyjnych lub pozasądowych środków 

ochrony prawnej państwa członkowskie stanowią prawem, że każda osoba fizyczna 

lub prawna ma prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem od prawnie 
wiążącej decyzji organu nadzorczego, która jej dotyczy.  

 

2. Z zastrzeżeniem innych środków administracyjnych lub pozasądowych środków 
ochrony prawnej każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka 

prawnego przed sądem, jeżeli organ nadzorczy właściwy zgodnie z art. 45 ust. 1 nie 
rozpatrzył skargi lub nie poinformował osoby, której dane dotyczą, w terminie trzech 

miesięcy o postępach lub wyniku rozpatrzenia skargi wniesionej na mocy art. 52.  

 
3. Państwa członkowskie zapewniają, by postępowanie przeciwko organowi 

nadzorczemu zostało wszczęte przed sądem państwa członkowskiego, w którym 

organ nadzorczy ma siedzibę. 
 

T  

 

 

Art. 51 ust 1 

 

 
 

 

ust 2 
 

 
 

 

 
 

ust. 3 

 

 

 
Art. 51. 1.  Każdemu podmiotowi, wobec którego Prezes 

Urzędu wydał decyzję, przysługuje prawo do wniesienia na tą 

decyzje skargi do sądu administracyjnego. 
 

 

2. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do 
wniesienia do sądu administracyjnego skargi, jeżeli Prezes 

Urzędu nie rozpatrzył skargi lub zgłoszenia wniesionego na 
mocy art. 50 lub nie poinformował osoby, której dane dotyczą, 

w terminie trzech miesięcy od dnia wpływu skargi o postępach 

lub wyniku jej rozpatrzenia. 
 

3. Do rozpatrywania skarg stosuje się przepisy ustawy z dnia 

30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1369, 1370 i 2451 

oraz z 2018 r. poz. 650), z tym że: 

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje 
w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi; 
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2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
akt wraz z odpowiedzią na skargę. 

Art.  

54 

Prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem przeciwko 

administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu 

 

Z zastrzeżeniem dostępnych środków administracyjnych lub pozasądowych środków 
ochrony prawnej, w tym prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego na mocy 

art. 52, państwa członkowskie zapewniają osobie, której dane dotyczą, prawo do 

skutecznego środka prawnego przed sądem, jeżeli osoba ta uważa, iż jej prawa 
ustanowione w przepisach przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy zostały 

naruszone w skutek przetwarzania jej danych osobowych w sposób niezgodny z tymi 

przepisami. 

T  
Art. 23 i 24 ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 

r. - Kodeks cywilny. 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 

1025) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Art. 231 § 1 - 3  ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 

r.– Kodeks karny (Dz. 
U.2017 r. poz. 2204) 

 

 

Art. 23 [Ochrona dóbr osobistych] Dobra osobiste 

człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, 

swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, 
tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, 

twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i 

racjonalizatorska, pozostają pod ochroną 
prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w 

innych przepisach. 

Art. 24 [Środki ochrony] 
§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym 

działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że 

nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia 
może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się 

naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia 

jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie 
odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach 

przewidzianych w kodeksie może on również 

żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty 
odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. 

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została 

wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać 

jej naprawienia na zasadach ogólnych. 

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom 

przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w 
prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym. 

Art. 231 § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając 

swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa 
na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa 
nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2. 

 

 

Art. 

55 

Reprezentowanie osób, których dane dotyczą 

 

Państwa członkowskie, zgodnie z prawem procesowym państwa członkowskiego, 

zapewniają osobie, której dane dotyczą, prawo do umocowania organu, organizacji 

lub zrzeszenia o charakterze niezarobkowym, które zostały należycie ustanowione 
zgodnie z prawem państwa członkowskiego, mają statutowo na celu interes publiczny 

T  

 
Art. 52 

 

 

Art. 52. Osoba, której dane dotyczą, może umocować 

organizację społeczną o charakterze niezarobkowym, 

prowadzącą działalność statutową w interesie publicznym 
i działającą w dziedzinie ochrony praw i wolności osób, 
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i działają w dziedzinie ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w 
związku z ochroną ich danych osobowych, do wniesienia w jej imieniu skargi oraz 

do wykonywania w jej imieniu praw, o których mowa w art. 52, 53 i 54. 

 

których dane dotyczą, w związku z ochroną ich danych 
osobowych – do wykonywania w jej imieniu praw, w tym 

wnoszenia środków zaskarżenia, określonych w niniejszym 

rozdziale. 
 

Art. 

56 

Prawo do odszkodowania 

 

Państwa członkowskie zapewniają każdej osobie, która poniosła szkodę majątkową 

lub niemajątkową w wyniku operacji przetwarzania niezgodnej z prawem lub w 

wyniku czynności naruszającej przepisy przyjęte na podstawie niniejszej dyrektywy, 
prawo otrzymania od administratora lub innego organu właściwego w świetle prawa 

państwa członkowskiego odszkodowania za poniesioną szkodę. 

T  

 
Art. 53 ust. 1 - 2 

 

Art. 53. 1. Osobie, która poniosła szkodę lub doznała 
krzywdy w  wyniku czynności naruszającej przepisy 

niniejszej ustawy, przysługuje od administratora 

odszkodowanie lub zadośćuczynienie. 
2. W sprawach o roszczenia, o których mowa w ust. 1 stosuje 

się odpowiednio przepisy rozdziału 10 ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych. 

 

 

Art. 

57 

Sankcje 

 

Państwa członkowskie przyjmują przepisy określające sankcje za naruszenie 

przepisów przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy i podejmują wszelkie środki 

niezbędne do ich wykonania. Sankcje te muszą być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające. 

 

T  

 
Art. 54 i art. 55 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Art. 231 § 1 - 3  ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 

r.– Kodeks karny (Dz. 
U.2017 r. poz. 2204) 

 

 

Art. 54. 1. Kto przetwarza dane osobowe, o których mowa w 
przepisach o ochronie danych osobowych przetwarzanych 

w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,  

choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których 
przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 

dwóch. 
2. Jeśli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych wrażliwych, 

sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat trzech. 
 

Art. 55. Kto udaremnia lub istotnie utrudnia kontrolującemu 

przeprowadzenie kontroli przestrzegania przepisów 
o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku 

z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze 
pozbawienia wolności do lat dwóch. 

 

Postępowania dyscyplinarne prowadzone wobec 
pracowników uprawnionych do wykonywania zadań 

określonych przepisami prawa. 

 
Art. 231 § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając 

swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa 

na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w 

celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa 

nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2. 
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Rozdział IX 

AKTY WYKONAWCZE 

Art. 

58 

 

Procedura komitetowa 

 

1. Komisję wspomaga komitet ustanowiony na mocy art. 93 rozporządzenia (UE) 
2016/679. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 

182/2011.  

 
2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu zastosowanie ma art. 5 

rozporządzenia (UE) nr 182/2011.  

 
3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu zastosowanie ma art. 8 

rozporządzenia (UE) nr 182/2011 w związku z jego art. 5. 

N   Przepis nie 

wymaga 

transpozycji 

Rozdział X 

PRZEPISY KOŃCOWE 

Art. 

59 

Uchylenie decyzji ramowej 2008/977/WSiSW 

 

1. Uchyla się decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW ze skutkiem od dnia 6 maja 
2018 r.  

 

2. Odesłania do uchylonej decyzji, o której mowa w ust. 1, należy interpretować jako 
odesłania do niniejszej dyrektywy. 

N   Przepis nie 

wymaga 

transpozycji 

Art. 

60 

Uprzednio przyjęte akty prawne Unii 

 

Dyrektywa nie wpływa na szczegółowe przepisy o ochronie danych osobowych w 
aktach prawnych Unii, które weszły w życie do dnia 6 maja 2016 r. w dziedzinie 

współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i współpracy policyjnej, 

które regulują przetwarzanie między państwami członkowskimi oraz dostęp 
wyznaczonych organów państw członkowskich do systemów informacyjnych 

ustanowionych na mocy traktatów w ramach zakresu zastosowania niniejszej 

dyrektywy. 

N   Przepis nie 

wymaga 

transpozycji 

Art.  

61 

Stosunek do uprzednio zawartych umów międzynarodowych o współpracy 

wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych oraz o współpracy policyjnej 

 

Umowy międzynarodowe, które przewidują przekazywanie danych osobowych do 

państw trzecich lub organizacji międzynarodowych i które zostały zawarte przez 

państwa członkowskie przed dniem 6 maja 2016 r. i które są zgodne z prawem Unii 
mającym zastosowanie przed tą datą, pozostają w mocy do czasu ich zmiany, 

zastąpienia lub uchylenia. 

 

N   Przepis nie 

wymaga 

transpozycji 
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Art. 

62 

Sprawozdanie Komisji 

 

1. Do dnia 6 maja 2022 r., a następnie co cztery lata Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny i przeglądu niniejszej 
dyrektywy. Sprawozdania te są publikowane.  

 

2. W ramach tych ocen i przeglądów, o których mowa w ust. 1, Komisja analizuje w 
szczególności stosowanie i funkcjonowanie rozdziału V w sprawie przekazywania 

danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem decyzji przyjętych na mocy art. 36 ust. 3 i art. 39.  
 

3. Na potrzeby ust. 1 i 2, Komisja może wystąpić do państw członkowskich i organów 

nadzorczych o udzielenie informacji.  

 

4. Dokonując ocen i przeglądów, o których mowa w ust. 1 i 2, Komisja uwzględnia 
stanowiska i ustalenia Parlamentu Europejskiego, Rady oraz do innych właściwych 

podmiotów lub źródeł.  

 
5. Komisja może przedkładać, w razie konieczności, odpowiednie wnioski w celu 

zmiany niniejszej dyrektywy, w szczególności z uwzględnieniem rozwoju wiedzy 

informatycznej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.  
 

6. Do dnia 6 maja 2019 r. Komisja dokonuje przeglądu innych przyjętych przez Unię 

aktów regulujących przetwarzanie przez właściwe organy do celów określonych w 
art. 1 ust. 1, w tym aktów, o których mowa w art. 60, w celu oceny konieczności 

dostosowania ich do niniejszej dyrektywy, i w razie potrzeby przedstawia niezbędne 

propozycje zmiany takich aktów dla zapewnienia spójnego podejścia do ochrony 

danych osobowych wchodzących w zakres zastosowania niniejszej dyrektywy. 

N   Przepis nie 
wymaga 

transpozycji 

Art. 

63 

Transpozycja 

 

1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują do dnia 6 maja 2018 r. przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej 

dyrektywy. Tekst tych przepisów niezwłocznie przekazują Komisji. Państwa 

członkowskie stosują te przepisy od dnia 6 maja 2018 r.  
 

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej 

dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody 
dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.  

 
2. W drodze wyjątku od ust. 1 państwo członkowskie może postanowić, 

że wyjątkowo, jeżeli wymaga to niewspółmiernie dużego wysiłku, zautomatyzowane 

systemy przetwarzania utworzone przed dniem 6 maja 2016 r. zostają dostosowane 
do art. 25 ust. 1 do dnia 6 maja 2023 r.  

 

3. W drodze wyjątku od ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, w wyjątkowych 
okolicznościach państwo członkowskie może dostosować do art. 25 ust. 1 dany 

zautomatyzowany system przetwarzania, o którym mowa w ust. 2 niniejszego 

artykułu, w konkretnym terminie dłuższym niż termin, o którym mowa w ust. 2 
niniejszego artykułu, jeżeli inaczej nastąpiłyby poważne problemy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 106 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Art. 100 

 

Art. 106. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia, z wyjątkiem art. 79 pkt 5 w zakresie art. 25c-25h, 
które wchodzą w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

 

 

Art. 100. 1. W terminie 1 roku od dnia wejścia w życie ustawy 

administrator dostosowuje zasady przetwarzania danych 
osobowych do środków technicznych i organizacyjnych, 

o których mowa w art. 39. 

2. Jeżeli wymaga to niewspółmiernie dużego wysiłku lub 
nakładów administrator, może dostosować zautomatyzowane 

systemy przetwarzania danych osobowych do środków 

technicznych i organizacyjnych, w terminie dłuższym niż 
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w funkcjonowaniu tego systemu. Dane państwo członkowskie informuje Komisję o 
przyczynach tych poważnych problemów i uzasadnia konkretny termin, w którym 

ma dostosować dany zautomatyzowany system przetwarzania do art. 25 ust. 1. 

Ten konkretny termin w żadnym wypadku nie upływa później niż dnia 6 maja 2026 r.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
4. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa 

krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

wskazanym w ust. 1, nie później jednak niż do dnia 6 maja 
2023 r. 

3. Dotychczasowe rozstrzygnięcia określające zasady 

udostępniania informacji i danych osobowych z Centralnej 
Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności, za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zachowują moc 

do dnia wejścia w życie decyzji wydanych na podstawie art. 
25d ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie 

Więziennej, dodanego niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 

przez okres 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

4. Dostosowanie zasad przetwarzania informacji i danych 

osobowych w zbiorach danych utworzonych przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy do wymogów, o których 
mowa w art. 19, art. 20 i art. 36, nastąpi w terminie nie później 

niż do dnia 6 maja 2023 r. 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Przepis nie 

wymaga 

transpozycji. 

Art. 

64 

Wejście w życie 

 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie pierwszego dnia po opublikowaniu 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

N    
Przepis nie 

wymaga 

transpozycji 

Art.  

65 

Adresaci 

 

Niniejsza dyrektywa jest skierowana do państw członkowskich. 

N    

Przepis nie 

wymaga 
transpozycji 

 



 

ODWRÓCONA TABELA ZGODNOŚCI 

w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości   

  

L.p. Jedn. red. Treść przepisu projektu Uzasadnienie wprowadzenia przepisu 

1.  Art. 4 pkt 9 9) organie nadzorczym w innych państwach Unii Europejskiej – 

rozumie się przez to niezależny organ publiczny ustanowiony przez 

inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, powołany dla ochrony podstawowych praw i wolności 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem oraz ułatwiania 

swobodnego przepływu danych osobowych w Unii Europejskiej; 

Definicja wprowadzona na potrzeby odróżnienia krajowego organu 

nadzorczego od organów nadzorczych innych państw europejskich.  

2.  Art. 4 pkt 11 11) organach ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej – 

rozumie się przez to organy państw członkowskich Unii Europejskiej 

oraz państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej 

stosujących przepisy dorobku Schengen, które są uprawnione w tych 

państwach do wykrywania i ścigania sprawców przestępstw 

lub przestępstw skarbowych oraz zapobiegania przestępczości i jej 

zwalczania; 

Wprowadzenie definicji na wzór art. 3 pkt 4 ustawy o wymianie 

informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii 

Europejskiej.  

3.  Art. 4 pkt 12 12) państwie trzecim – rozumie się przez to państwo niebędące 

państwem członkowskim Unii Europejskiej i niestosujące przepisów 

dorobku Schengen; 

Wprowadzenie definicji na wzór art. 3 pkt 5 ustawy o wymianie 

informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii 

Europejskiej. 

4.  Art. 4 pkt 18 18) wymianie – rozumie się przez to przekazywanie, udostępnianie, 

otrzymywanie informacji przez organy ścigania państw członkowskich 

Unii Europejskiej, państw trzecich lub agencje Unii Europejskiej 

i organizacje międzynarodowe  zajmujące się zapobieganiem 

i zwalczaniem przestępczości oraz organy nadzorcze Unii 

Europejskiej, o których mowa w art. 48 oraz art. 49; 

Wprowadzenie definicji na wzór art. 3 pkt 8 ustawy o wymianie 

informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii 

Europejskiej. 

5.  Art. 8 ust. 3 Art. 8. 3. Decyzje Prezesa Urzędu, o których mowa w ust. 1, nie mogą 

nakazywać usunięcia danych osobowych zebranych w toku czynności 

operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych na podstawie przepisów 

prawa. Administrator w przypadku uznania, że zgromadzone w ten 

sposób dane są zbędne, jest zobowiązany do ich usunięcia. W 

przypadku niedopełnienia obowiązku usunięcia danych osobowych 

przez administratora Prezes Urzędu może nakazać ich usunięcie. W 

celu realizacji uprawnienia Prezes Urzędu nie uzyskuje dostępu do 

danych osobowych, o których mowa w zdaniu pierwszym. 

Administrator lub podmiot przetwarzający dane osobowe, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, jest zobowiązany do niezwłocznego 

przywrócenia zgodnego z prawem sposobu ich przetwarzania. 

Przepis doprecyzowujący mający na celu zapewnienie 

nieusuwalności danych osobowych zebranych w toku czynności 

operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych na podstawie 

przepisów prawa. 
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6.  Art. 11 Art. 11. 1. Prezes Urzędu może zwrócić się bezpośrednio do inspektora 

ochrony danych, o którym mowa w art. 46, o dokonanie sprawdzenia 

stosowania przepisów niniejszej ustawy przez administratora, który 

go wyznaczył, wskazując zakres i termin tego sprawdzenia. 

2. Po dokonaniu sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, inspektor 

ochrony danych, za pośrednictwem administratora, przedstawia 

Prezesowi Urzędu sprawozdanie z przeprowadzonego sprawdzenia. 

3. Dokonanie przez inspektora ochrony danych sprawdzenia 

w przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie wyłącza prawa Prezesa 

Urzędu do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 7. 

 

Przepis wprowadzony na wzór art. 19b ustawy z dnia z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

7.  Art. 18 Art. 18. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w związku z 

dokumentowaniem czynności realizowanych przez właściwe organy, 

jako elektroniczna kopia akt kontrolnych, dane osobowe pozostawia się 

po ich zanonimizowaniu. 

Przepis doprecyzowujący na wzór art. 20 ust 17a ustawy o Policji. 

8.  Art. 26 ust. 2  Art. 26. 2. Administrator może przekazać osobie, której dane dotyczą, 

informacje, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy ich ujawnienie 

byłoby niezbędne do ochrony życia lub zdrowia ludzkiego.  

 

Przepis mający na celu konieczność zapewnienia ochrony życia lub 

zdrowia osoby, której dane dotyczą oraz innej osoby. 

9.  Art. 30 ust. 5 i 6 Art. 30. 5. Administrator bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w 

terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi 

wnioskodawcę o wysokości opłaty, o której mowa w ust. 4 pkt 1. 

Udzielenie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 

dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca 

dokona w tym terminie zmiany wniosku co do zakresu żądanych 

danych, sposobu lub formy ich udostępnienia albo wycofa wniosek.  

6. Obowiązek wykazania, że żądanie osoby, której dane dotyczą, jest 

w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne, spoczywa na 

administratorze. 

Przepisy gwarancyjne mające na celu zapewnienie wykonywania 

obowiązków przez administratora.  

10.  Art. 41  Art. 41. 1. Do przetwarzania danych osobowych może być 

dopuszczona wyłącznie osoba zapewniająca bezpieczeństwo 

przetwarzanych danych osobowych oraz posiadająca upoważnienie do 

przetwarzania danych osobowych w ramach danej kategorii czynności 

przetwarzania, nadane przez administratora lub podmiot 

przetwarzający. Zatwierdzony przez administratora lub podmiot 

przetwarzający wniosek o nadanie uprawnień do dostępu do danych 

Przepis doprecyzowujący. 



ODWRÓCONA TABELA ZGODNOŚCI 

w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o ochronie danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości 

 

 

 

3 

 

osobowych w ramach danej kategorii czynności przetwarzania uznaje 

się za nadanie takiego upoważnienia. 

2. Wniosek o nadanie uprawnień dostępu do danych osobowych 

powinien zawierać w szczególności: 

1) imię i nazwisko, stanowisko, miejsce zatrudnienia osoby, której 

wniosek dotyczy; 

2) zakres i czasookres dostępu do danych osobowych; 

3) rodzaj danych osobowych i sposób ich przetwarzania. 

3. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie osoby, której wniosek 

dotyczy o zobowiązaniu się do zapewnienia bezpieczeństwa danych 

osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z 

prawem przetwarzaniem danych osobowych oraz ich przypadkową 

utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.    

4. Wniosek oraz oświadczenie, o których mowa w ust. 2 i 3 mogą być 

sporządzone w formie elektronicznej. 

 

11.  Art. 42 Art. 42. 1. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do 

przetwarzania danych osobowych, która zawiera: 

1) imię i nazwisko osoby upoważnionej; 

2) datę udzielenia i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania 

danych osobowych; 

3) identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie 

informatycznym. 

2. Rolę ewidencji, o której mowa w ust. 1, może pełnić wykaz osób 

uprawnionych, prowadzony na podstawie zatwierdzonych przez 

administratora wniosków o nadanie uprawnień do dostępu do zabioru 

danych, o których mowa w art. 40. 

 

Przepis doprecyzowujący na wzór art. 39 ust. 1 ustawy z dnia z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

12.  Art. 43 Art. 43. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych 

osobowych,  zobowiązane są do zapewnienia bezpieczeństwa danych 

osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z 

prawem przetwarzaniem danych osobowych oraz ich przypadkową 

utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, jak również do zachowania w 

tajemnicy udostępnionych danych osobowych oraz sposobów ich 

zabezpieczenia.    

 

Przepis mający na celu wzmocnienie gwarancji, że osoba 

upoważniona do przetwarzania danych osobowych będzie 

realizowała zadania z zachowaniem poufności oraz w sposób 

zapewniający ich bezpieczeństwo. 

13.  Art. 46 ust. 4  Art. 46. 4.  Inspektor ochrony danych podlega bezpośrednio 

kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej będącej 

Przepis doprecyzowujący na wzór art. 36a ust. 7 ustawy z dnia z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
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administratorem lub podmiotem przetwarzającym. 

14.  Art. 46 ust. 1  

pkt 2 

Art. 46. 1. Inspektorem ochrony informacji może być osoba, która: 

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni 

praw publicznych; 

 

Przepis mający na celu wzmocnienie gwarancji, że osoba zajmująca 

stanowisko inspektora ochrony danych będzie realizowała zadania 

na wysokim poziomie. 

15.  Art. 47 ust. 3 Art. 47. 3. Administrator może powierzyć inspektorowi ochrony 

danych wykonywanie innych obowiązków, jeżeli nie naruszy to 

prawidłowego wykonywania zadań inspektora ochrony danych. 

Przepis gwarancyjny mający na celu zapewnienie wykonywania 

przez inspektora ochrony danych innych obowiązków nałożonych 

przez administratora. 

16.  Art. 47 ust. 4 Art. 47. 4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia 

tryb i sposób realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, uwzględniając 

konieczność zapewnienia prawidłowości realizacji zadań inspektora 

ochrony danych oraz niezależności i organizacyjnej odrębności 

w wykonywaniu przez niego zadań. 

Przepis doprecyzowujący na wzór art. 36a ust. 9 ustawy z dnia z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

17.  Art. 50 ust. 5 Art. 50. 5. Prezes Urzędu nie przekazuje osobie, która wniosła skargę 

informacji mogących wskazywać na przetwarzanie danych osobowych 

przez organy właściwe, w sytuacjach o których mowa w art. 26 ust. 1. 

Przepis doprecyzowujący postępowanie Prezesa Urzędu w 

sytuacjach, o których mowa w art. 26 ust. 1.  

18.  Art. 57 Pkt 1 (art. 22b) Konieczność dostosowania ustawy o rybactwie śródlądowym do 

rozwiązań wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 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. 

19.  Art. 58 Pkt 1 lit a i b (art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4), pkt 2 lit a (art. 15 ust. 5b), 

pkt 3 (art. 15ab – 15ac), pkt 4 lit b (art. 20 ust. 1c), pkt 6 (art. 20c), pkt 

7 lit a (art. 20cb), pkt 15 (art. 46b) 

Konieczność dostosowania ustawy o Policji do rozwiązań 

wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 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. 

20.  Art. 59 Pkt 4 (art. 10a ust. 4), pkt 7 lit b, c, f i g (art. 11 ust. 1 pkt 7b, ust. 2, 

ust. 2e-2f i ust. 5a), pkt 8 (art. 50b)  

Konieczność dostosowania ustawy o Straży Granicznej do 

rozwiązań wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 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. 
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21.  Art. 67 Dodający art. 6b w § 2 i 3 Konieczność dostosowania ustawy Prawo o ustroju sądów 

wojskowych do rozwiązań wprowadzonych przez rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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. 

22.  Art. 71 Pkt 2 (art. 175dc, art. 175dd w § 2 i 3) Konieczność dostosowania ustawy Prawo o ustroju sądów 

powszechnych do rozwiązań wprowadzonych przez rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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. 

23.  Art. 74 Dodający art. 12a § 2 i 3 Konieczność dostosowania ustawy Prawo o ustroju sądów 

administracyjnych do rozwiązań wprowadzonych przez 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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. 

24.  Art. 77 Pkt 1 lit. e (art. 2 pkt 18), pkt 1 lit f (art. 2 pkt 19) Konieczność dostosowania ustawy o udziale Rzeczypospolitej w 

SIS i VIS do rozwiązań wprowadzonych przez rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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. 

25.  Art. 79 Pkt 3 (art. 24b ust. 2 i 4), pkt 5 (Rozdział 4a: art. 25a – art. 25j) Konieczność dostosowania ustawy o Służbie Więziennej do 

rozwiązań wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 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. 

26.  Art. 84 Dodający art. 191a § 2 pkt 3 Konieczność dostosowania ustawy o Prawo o prokuraturze do 

rozwiązań wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 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 
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

27.  Art. 86 Pkt 3 (art. 52c ust. 1)  Konieczność dostosowania ustawy o Krajowej Administracji 

Skarbowej do rozwiązań wprowadzonych przez rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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. 

28.  Art. 87 Zmieniający art. 35a ust. 2 i 3 Konieczność dostosowania ustawy o organizacji i trybie 

postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym do rozwiązań 

wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 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. 

29.  Art. 90 Pkt 2 (art. 9a § 2 i 3) Konieczność dostosowania ustawy o Sądzie Najwyższym do 

rozwiązań wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 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 

30.  Art. 91 Pkt 6 (art. 70a) Konieczność dostosowania ustawy o Służbie Ochrony Państwa do 

rozwiązań wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 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. 

31.  Art. 93 Pkt 2 (art. 19a) Konieczność dostosowania ustawy o Straży Marszałkowskiej do 

rozwiązań wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 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. 

32.  Art. 96 Art. 96. 1. Osoba pełniąca w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy 

funkcję administratora bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w 

ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

Przepis przejściowy regulujący kwestię przejęcia funkcji  

administratorów bezpieczeństwa informacji przez inspektora 

ochrony danych.  
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U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138), staje się inspektorem 

ochrony danych i pełni swoją funkcję nie dłużej jednak niż 3 miesiące 

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że przed tym dniem 

administrator zawiadomi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

o wyznaczeniu innej osoby na inspektora ochrony danych, w sposób 

określony w art. 46. 

2. Osoba, która stała się inspektorem ochrony danych na podstawie ust. 

1, pełni swoją funkcję także po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w 

życie niniejszej ustawy, jeżeli do tego dnia administrator zawiadomi 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o jej wyznaczeniu w 

sposób określony w art. 46. 

3. Administrator, który do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie 

powołał administratora bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w 

ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest 

obowiązany do wyznaczenia inspektora ochrony danych i 

zawiadomienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o jego 

wyznaczeniu, w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 

33.  Art. 97 Art. 97. 1. Do kontroli wszczętych na podstawie 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 niezakończonych przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 

2. Upoważnienia oraz legitymacje służbowe wydane przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność do czasu 

zakończenia kontroli, o których mowa w ust. 1. 

Przepis przejściowy określający przepisy, według których prowadzi 

się czynności kontrolne.  

34.  Art. 98 Art. 98. 1. Postępowania prowadzone przez Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w 

życie niniejszej ustawy, prowadzone są na podstawie przepisów 

dotychczasowych. 

2. Czynności dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, 

pozostają skuteczne, o ile zostały dokonane zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w czasie ich dokonywania. 

3. W przypadku wniesienia przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, 

będące w toku postępowanie wszczęte tym wnioskiem umarza się z 

Przepis przejściowy określający przepisy, według których prowadzi 

się wszczęte i niezakończone postępowania prowadzone przed 

Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. 
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mocy prawa z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

4. Stronę, która zainicjowała postępowanie, o których mowa w ust. 3, 

organ poucza o prawie złożenia do sądu administracyjnego skargi na 

decyzję, od której strona złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy. 

5. Termin na wniesienie skargi w przypadku, o którym mowa w ust. 4, 

wynosi 3 miesiące od dnia doręczenia pouczenia. Do czasu upływu 

tego terminu decyzja, od której strona złożyła wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, nie podlega wykonaniu. 

 

35.  Art. 99 Art. 99. Podmiot, do którego przed dniem wejścia w życie ustawy, 

zostało skierowane wystąpienie lub wniosek, o których mowa w art. 

19a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych, jest obowiązany przekazać Prezesowi Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych odpowiedź na wystąpienie lub wniosek, na 

piśmie, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Przepis przejściowy określający tryb przekazywania wystąpień lub 

wniosków, o których mowa w art. 19a ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych.  

36.  Art. 101 Art. 101. Wydane przed dniem wejścia w życie ustawy upoważnienia 

do przetwarzania danych osobowych zachowują moc przez okres 12 

miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Przepis przejściowy określający datę ważności upoważnień.  

37.  Art. 102 Art. 102. Zgody wydane przez służby, instytucje państwowe oraz 

organy władzy publicznej na udostępnianie za pomocą urządzeń 

telekomunikacyjnych lub w drodze teletransmisji informacji, w tym 

danych osobowych, jednostkom organizacyjnym Policji, jednostkom 

organizacyjnym Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa oraz 

organom Krajowej Administracji Skarbowej zachowują swoją moc, z 

zastrzeżeniem art. 88 ust. 3. 

Przepis przejściowy określający kwestię ważności wydanych zgód 

na udostępnianie za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych lub w 

drodze teletransmisji informacji, w tym danych osobowych. 

38.  Art. 103 Art. 103. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie: 

1) art. 15 ust. 8 i art. 20 ust. 19 ustawy zmienianej w art. 58, 

2) art. 10a ust. 8 i art. 11 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 59, 

3) art. 25 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 77, 

4) art. 42 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 78, 

5) art. 24a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 79, 

6) art. 10 ustawy zmienianej w art. 82 

 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie odpowiednio: 

1) art. 15 ust. 8 i art. 20 ust. 1n ustawy zmienianej w art. 58, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

Przepis przejściowy określający datę ważności aktów 

wykonawczych wydanych na podstawie wymienionych przepisów.  
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2) art. 10a ust. 19 i art. 11 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 59, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

3) art. 25 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 77, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, 

4) art. 42 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 78, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, 

5) art. 24a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 79, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, 

6) art. 10 ustawy zmienianej w art. 82, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą 

 nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w 

życie niniejszej ustawy. 

 

 



Projekt 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

P R E Z E S A  R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia 

w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań przez inspektora ochrony danych 

Na podstawie art. 47 ust. 4 ustawy z dnia … o ochronie danych osobowych 

przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. ...) 

zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa tryb i sposób realizacji przez inspektora ochrony danych 

zadań, o których mowa w art. 47 ust 1 ustawy z dnia … o ochronie danych osobowych 

przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. ...).  

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia … o ochronie danych osobowych 

przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości; 

2) dokumentacji przetwarzania danych – należy przez to rozumieć dokumentację opisującą 

sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne 

zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń 

i kategorii danych objętych ochroną; na dokumentację przetwarzania danych składa się 

polityka bezpieczeństwa. 

Rozdział 2 

Tryb i sposób informowania o obowiązkach spoczywających na inspektorze ochrony 

danych i osobach zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych oraz prowadzenia 

działań podnoszących ich świadomość 

§ 3. 1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 47 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy, 

inspektor ochrony danych: 

1) zapewnia zapoznanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

z przepisami o ochronie danych osobowych; 

2) organizuje warsztaty, szkolenia, spotkania dla osób uczestniczących w przetwarzaniu 

danych osobowych uwzględniając przydział ich obowiązków i doświadczenie; 
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3) zachęca administratora oraz osoby uczestniczące w przetwarzaniu danych osobowych do 

aktualizowania wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych; 

4) dba o to, aby określona wykładnia przepisów o ochronie danych osobowych była 

wystarczająco jasna i precyzyjna dla osób uczestniczących w przetwarzaniu danych 

osobowych, prowadziła do skutecznych i właściwych działań po ich stronie. 

2. Inspektor ochrony danych informuje ustnie lub pisemnie w postaci papierowej lub 

elektronicznej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 

pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1219) administratora oraz osoby zajmujące się przetwarzaniem danych 

osobowych, o obowiązkach wynikających z przepisów ustawy i innych przepisów o ochronie 

danych osobowych.  

Rozdział 3 

Tryb i sposób monitorowania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami 

ustawy oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych, a także realizowania 

polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych 

§ 4. 1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 3, 4 i 9, ustawy 

inspektor ochrony danych: 

1) zbiera informacje w celu identyfikacji procesów przetwarzania danych osobowych; 

2) gromadzi dane w zakresie zastosowania odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo i odpowiedni poziom ochrony 

danych; 

3) systematycznie analizuje i weryfikuje zgodność przetwarzania danych osobowych 

z przepisami ustawy i innych przepisów o ochronie danych osobowych; 

4) analizuje sytuacje, okoliczności i przyczyny, które doprowadziły do naruszenia ochrony 

danych osobowych oraz informuje administratora o zaistniałych nieprawidłowościach 

i ryzykach;  

5) przygotowuje i zgłasza administratorowi albo podmiotowi przetwarzającemu zalecenia 

i rekomendacje dotyczące eliminacji nieprawidłowości i ryzyka ich ponownego 

wystąpienia; 

6) nadzoruje wdrożenie stosownych środków organizacyjnych, technicznych i fizycznych 

w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych; 

7) informuje, doradza i rekomenduje określone działania administratorowi albo 

podmiotowi przetwarzającemu; 
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8) może proponować konkretne procedury i zmiany w dokumentacji przetwarzania danych 

oraz sprawuje nadzór nad aktualnością tej dokumentacji i wewnętrznych procedur 

zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych; 

9) w terminie do dnia 31 marca sporządza sprawozdanie za rok ubiegły z wykonywania 

zadań z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych i przekazuje je 

administratorowi.  

§ 5. 1. Inspektor ochrony danych dokonuje sprawdzenia bezpieczeństwa przetwarzania 

danych osobowych z uwzględnieniem, w szczególności, zbiorów danych osobowych 

i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych oraz 

konieczność weryfikacji zgodności przetwarzania danych osobowych: 

1) z zasadami, o których mowa w art. 13–14 i art. 16–21, art. 24 i art. 34 ustawy; 

2) z zasadami dotyczącymi zabezpieczenia danych osobowych, o których mowa w art. 32, 

39–43 ustawy; 

3) z zasadami przekazywania danych osobowych, o których mowa w art. 48–49 ustawy. 

2. Sprawdzenie powinno być przeprowadzane okresowo, co najmniej raz na rok w celu 

określenia wymaganego poziomu zabezpieczeń pozwalającego na ograniczenie ryzyka do 

poziomu akceptowalnego.  

3. Zbiory danych oraz systemy informatyczne służące do przetwarzania lub 

zabezpieczania danych osobowych powinny być objęte sprawdzeniem co najmniej raz na pięć 

lat. 

4. Sprawdzenie jest przeprowadzane niezwłocznie w przypadku powzięcia wiadomości 

przez inspektora ochrony danych o naruszeniu ochrony danych osobowych lub uzasadnionym 

podejrzeniu takiego naruszenia. 

5. Inspektor ochrony danych zawiadamia administratora danych o rozpoczęciu 

sprawdzenia, przed podjęciem pierwszej czynności w toku weryfikacji. 

§ 6. 1. Inspektor ochrony danych dokumentuje czynności przeprowadzone w toku 

sprawdzenia, w zakresie niezbędnym do oceny zgodności przetwarzania danych osobowych 

z przepisami o ochronie danych osobowych oraz do opracowania sprawozdania. 

2. Dokumentowanie czynności w toku sprawdzenia może polegać, w szczególności, na 

utrwaleniu danych z systemu informatycznego służącego do przetwarzania lub zabezpieczania 

danych osobowych na informatycznym nośniku danych lub dokonaniu wydruku tych danych 

oraz na: 

1) sporządzeniu notatki z czynności, w szczególności z zebranych wyjaśnień, 

przeprowadzonych oględzin oraz z czynności związanych z dostępem do urządzeń, 
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nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych 

osobowych; 

2) odebraniu wyjaśnień osoby, której czynności objęto sprawdzeniem; 

3) sporządzeniu kopii otrzymanego dokumentu; 

4) sporządzeniu kopii obrazu wyświetlonego na ekranie urządzenia stanowiącego część 

systemu informatycznego służącego do przetwarzania lub zabezpieczania danych 

osobowych; 

5) sporządzeniu kopii zapisów rejestrów systemu informatycznego służącego do 

przetwarzania danych osobowych lub zapisów konfiguracji technicznych środków 

zabezpieczeń tego systemu. 

3. W systemie informatycznym służącym do przetwarzania lub zabezpieczania danych 

osobowych czynności inspektora ochrony danych mogą być wykonywane przy udziale osób 

upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności osoby zarządzającej 

tym systemem. 

4. Materiały są sporządzane w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej. 

§ 7. 1. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych, której dotyczy 

weryfikacja, bierze w niej udział lub umożliwia inspektorowi ochrony danych 

przeprowadzenie czynności w toku sprawdzenia. 

2. Inspektor ochrony danych zawiadamia kierownika jednostki organizacyjnej objętej 

sprawdzeniem o zakresie planowanych czynności w terminie co najmniej 7 dni przed dniem 

przeprowadzenia czynności. 

3. Zawiadomienia nie przekazuje się w przypadku: 

1) jeżeli niezwłoczne rozpoczęcie weryfikacji jest niezbędne do przywrócenia stanu 

zgodnego z prawem lub weryfikacji, czy naruszenie miało miejsce; 

2) sprawdzenia, o którego dokonanie zwrócił się Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli na zawiadomienie nie pozwala wyznaczony przez niego termin; 

3) jeżeli kierownik jednostki organizacyjnej objętej sprawdzeniem posiada informacje, 

o których mowa w ust. 2. 

§ 8. 1. Po zakończeniu sprawdzenia inspektor ochrony danych przygotowuje 

sprawozdanie. 

2. Sprawozdanie sporządza się pisemnie w postaci papierowej albo elektronicznej. 

3. Sprawozdanie zawiera m.in.:  

1) opis stanu faktycznego; 

2) najważniejsze działania podjęte w okresie, jakiego dotyczy sprawozdanie lub w związku 

z naruszeniem ochrony danych osobowych;  
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3) aktualne i przewidywane problemy, z uwzględnieniem planowanych działań 

naprawczych;  

4) wyznaczenie priorytetowych działań i opracowanie harmonogramów na następny okres. 

4. Inspektor ochrony danych przekazuje administratorowi danych sprawozdanie: 

1) nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia sprawdzenia; 

2) w przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu ochrony danych osobowych lub 

uzasadnionym podejrzeniu takiego naruszenia – niezwłocznie po zakończeniu 

sprawdzenia; 

3) ze sprawdzenia, o którego dokonanie zwrócił się Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych – zachowując termin wskazany przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

§ 9. 1. W celu monitorowania realizowania polityk administratora w zakresie ochrony 

danych osobowych, inspektor ochrony danych dokonuje weryfikacji: 

1) opracowania i kompletności dokumentacji przetwarzania danych; 

2) zgodności dokumentacji przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa; 

3) stanu faktycznego w zakresie przetwarzania danych osobowych; 

4) zgodności zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych służących 

przeciwdziałaniu zagrożeniom dla ochrony danych osobowych ze środkami 

przewidzianymi w dokumentacji przetwarzania danych;  

5) przestrzegania zasad i obowiązków określonych w dokumentacji przetwarzania danych. 

2. Inspektor ochrony danych przeprowadza weryfikację: 

1) w sprawdzeniach, o których mowa w § 5; 

2) poza sprawdzeniami, na podstawie zgłoszenia osoby wykonującej obowiązki określone 

w dokumentacji przetwarzania danych oraz własnego udziału inspektora ochrony 

danych w procedurach w niej określonych. 

3. Inspektor ochrony danych może przeprowadzić weryfikację poza sprawdzeniami, na 

podstawie zgłoszenia osoby trzeciej. 

§ 10. 1. W przypadku wykrycia podczas weryfikacji nieprawidłowości inspektor 

ochrony danych: 

1) zawiadamia administratora danych o nieopracowaniu lub brakach w dokumentacji 

przetwarzania danych lub jej elementach oraz działaniach podjętych w celu 

doprowadzenia dokumentacji do wymaganego stanu, w szczególności może przedstawić 

mu do wdrożenia projekty dokumentów usuwające stan niezgodności; 
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2) zawiadamia administratora danych o nieaktualności dokumentacji przetwarzania danych 

oraz może przedstawić administratorowi danych do wdrożenia projekty dokumentów 

aktualizujących; 

3) poucza lub instruuje osobę nieprzestrzegającą zasad określonych w dokumentacji 

przetwarzania danych o prawidłowym sposobie ich realizacji lub zawiadamia 

administratora danych, wskazując osobę odpowiedzialną za naruszenie tych zasad oraz 

jego zakres. 

2. Zawiadomienia mogą być zawarte w sprawozdaniu albo w odrębnym dokumencie. 

3. Pouczenia lub instrukcje są zawarte w odrębnym dokumencie skierowanym do osoby 

nieprzestrzegającej zasad określonych w dokumentacji przetwarzania danych. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, są sporządzane pisemnie w postaci 

papierowej albo postaci elektronicznej. 

Rozdział 4 

Współpraca inspektora ochrony danych z Prezesem Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych oraz pełnienie funkcji punku kontaktowego 

§ 11. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 5 i 7, inspektor 

ochrony danych: 

1) ustnie lub pisemnie w postaci papierowej lub elektronicznej lub za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) kontaktuje 

się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych 

z przetwarzaniem danych; 

2) na pisemne żądanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych umożliwia mu dostęp 

do informacji i dokumentów w celu realizacji jego zadań i uprawnień wynikających 

z ustawy i innych przepisów o ochronie danych osobowych; 

3) na pisemne żądanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych sporządza 

uwierzytelnione kopie dokumentów, które przekazuje w postaci papierowej lub 

elektronicznej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1219). 
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Rozdział 5 

Przygotowywanie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania, o których mowa 

w art. 37 ustawy oraz zaleceń wynikających z art. 38 ust. 4 ustawy 

§ 12. 1 Inspektor ochrony danych na zlecenie administratora dokonuje oceny skutków 

planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych, o której mowa w art. 37 

ustawy, która polega na analizie wszelkich dostępnych informacji i danych umożliwiających 

ocenę zgodności przetwarzania tych danych z przepisami prawa, a w szczególności oceny 

ryzyka w sferze ochrony danych osobowych osoby oraz powiązanych zabezpieczeń, w tym 

środków technicznych i organizacyjnych, które będą zastosowane w planowanych operacjach 

przetwarzania w celu złagodzenia wszelkich zagrożeń dla praw i interesów osoby, której dane 

dotyczą.  

2. Ocena skutków planowanych operacji przetwarzania, o której mowa w ust. 1 zawiera 

przygotowane przez inspektora ochrony danych zalecenia działań do operacji przetwarzania. 

3. Ocenę skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych 

sporządza się pisemnie w postaci papierowej albo postaci elektronicznej.  

§ 13. 1 W celu realizacji zadania, o którym mowa w art. 47 ust. 1 pkt 6 inspektor 

ochrony danych osobowych systematycznie weryfikuje zgodność stanu faktycznego 

przetwarzania z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zawartymi w jego 

zaleceniach. 

2. Informacja o stanie realizacji zaleceń, o których mowa w art. 38 ust. 4 ustawy 

przekazywana jest Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych ustnie lub pisemnie 

w postaci papierowej lub elektronicznej lub za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).  

Rozdział 6 

Przepis końcowy 

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

PREZES RADY MINISTRÓW 
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UZASADNIENIE 

 

W ramach realizacji wytycznych dyrektywy 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 

właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań 

przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 

2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 89), zw. dalej „dyrektywą 2016/680”, 

w ustawie o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem 

i zwalczaniem przestępczości przewidziano m.in. obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony 

danych, którego zadania zostały określone w artykule 47 ust. 1.  

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 47 ust. 4 

ustawy z dnia … o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem 

i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. …).  

Niniejszy projekt rozporządzenia doprecyzowuje i uzupełnia, zgodnie z treścią 

upoważnienia ustawowego, wszystkie niezbędne zagadnienia związane z koniecznością 

zapewnienia prawidłowej realizacji zadań inspektora ochrony danych oraz niezależności 

i organizacyjnej odrębności w wykonywaniu przez niego zadań. 

Poprzez informowanie, o którym mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy, można 

w szczególności rozumieć spoczywający na inspektorze ochrony danych obowiązek 

wprowadzenia osób uczestniczących w procesach przetwarzania w zasady zachowania 

poufności obowiązujące w danej jednostce organizacyjnej. Prawidłowa edukacja tych osób 

jest bardzo ważna, dlatego rolą inspektora ochrony danych jest dbanie o ich świadomość 

w zakresie prawidłowego przetwarzania danych, zgodnie z przepisami. Nie wystarczy, że 

inspektor będzie cytował obowiązujące przepisy, musi być w stanie przełożyć je na praktykę. 

Wykładnia obowiązujących przepisów powinna być prosta i zrozumiała, a podnoszenie 

świadomości osób uczestniczących w procesach przetwarzania ma skutkować 

podejmowaniem skutecznych i właściwych działań. 

Jednym z obowiązków inspektora ochrony danych jest monitorowanie, o którym 

mowa w art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy. Dyrektywa 2016/680 nie daje konkretnych wytycznych, 

w jaki sposób inspektor ma monitorować zgodność przetwarzania. W projektowanym 

rozporządzeniu przyjęto, żeby robił to metodami, które stosował dotychczasowy 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji, w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra 

Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań 

w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez 

administratora bezpieczeństwa informacji. „Monitorowanie” będzie także wiązało się z oceną 
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ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Jeżeli inspektor ochrony 

danych ma wspierać administratora oraz dawać mu zalecenia, to powinien w szczególności 

być w stanie określić stopień ryzyka. Ważnym obowiązkiem inspektora ochrony danych jest 

przygotowywanie zaleceń działań, do procesów przetwarzania, o których sam posiadł wiedzę. 

Dlatego też w przypadku, gdy inspektor ochrony danych powziął informację o naruszeniu 

jego obowiązkiem w takiej sytuacji jest zgłaszanie administratorowi danych wszelkich 

nieprawidłowości i ryzyk, a także zaleceń w celu ich naprawy lub minimalizacji ryzyka. 

Inspektor ochrony danych nie jest wykonawcą swoich zaleceń. Obowiązkiem inspektora nie 

jest wdrażanie rozwiązań, lecz dawanie zaleceń oraz nadzór nad ich realizacją. 

W szczególności może on proponować konkretne procedury i zmiany np. w dokumentacji. 

Inspektor ochrony danych stanowi punkt kontaktowy dla Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (PUODO). Rozwiązanie to jest istotne i korzystne nie tylko dla PUODO 

(szybsza realizacja zapytań lub żądań osób, których dane są przetwarzane), ale również dla 

administratora, któremu gwarantuje że będą realizowane właściwe czynności. W celu 

sprawnej współpracy w projekcie przyjęto, że komunikacja między inspektorem ochrony 

danych a PUODO będzie odbywała się za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) w formie ustnej lub pisemnej. 

Odnosząc się do poszczególnych propozycji: 

1) w rozdziale 1 – określono przedmiot rozporządzenia, gdyż tytuł rozporządzenia nie zawiera 

szczegółowych informacji o przedmiocie rozporządzenia (zgodnie z § 125 pkt 1 Zasad 

techniki prawodawczej). Ponadto wprowadzono na potrzeby rozporządzenia niezbędne 

definicje (zgodnie m.in. z § 150 Zasad techniki prawodawczej); 

2) w rozdziale 2 – uregulowano tryb i sposób, w jaki inspektor ochrony danych informuje 

administratora oraz osoby zajmujące się przetwarzaniem o obowiązkach spoczywających 

na nich na mocy ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku 

z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz innych przepisów dotyczących 

ochrony danych, jak również określono działania mające na celu podnoszenie świadomość 

tych osób; 

3) w rozdziale 3 – określono procedurę monitorowania zgodności przetwarzania danych przez 

administratora oraz osoby zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych z przepisami 

ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem 

i zwalczaniem przestępczości oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych oraz 

realizacji polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych. Ponadto 

doszczegółowiono tryb sporządzania sprawozdania z wykonywania zadań przez inspektora 

ochrony danych uwzględniając wymogi co jego treści i formy; 
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4) w rozdziale 4 – określono sposób współpracy inspektora ochrony danych z Prezesem 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz sposób pełnienia funkcji punktu kontaktowego 

w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których 

mowa w art. 38 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku 

z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, oraz prowadzenia z Prezesem Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych konsultacji we wszelkich innych sprawach; 

5) w rozdziale 5 – określono sposób przygotowywania zaleceń wynikających z art. 37 ustawy 

oraz monitorowanie realizacji zaleceń, o których mowa w art. 38 ust. 4 ustawy o ochronie 

danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości. Doprecyzowano również tryb monitorowania realizacji zaleceń, o których 

mowa w art. 38 ust. 4 tejże ustawy oraz przedstawiania Prezesowi Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych stanu ich realizacji.  

Przedmiotowy projekt nie wymaga przedłożenia właściwym organom i instytucjom 

Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projekt nie zawiera przepisów technicznych, zatem nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem 

przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. 

poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, stosownie do 

art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 248) i § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204 

oraz z 2018 r. poz. 114 i 278). 
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Źródło:  

Art. 47 ust. 4 ustawy z dnia ... o ochronie 

danych osobowych przetwarzanych 

w związku zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości (Dz. U. poz. ....)  

 

Nr w wykazie prac legislacyjnych – … 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia … o ochronie danych 

osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. …). Niniejszy 

projekt zgodnie z treścią upoważnienia ustawowego określa sposób i tryb realizacji zadań inspektora ochrony danych 

oraz niezależności i organizacyjnej odrębności w wykonywaniu przez niego zadań, uwzględniając konieczność 

zapewnienia prawidłowej realizacji zadań inspektora ochrony danych osobowych oraz niezależności i organizacyjnej 

odrębności w wykonywaniu przez niego zadań.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Odnosząc się do poszczególnych propozycji: 

1) w rozdziale 1 – określono przedmiot rozporządzenia, gdyż tytuł rozporządzenia nie zawiera szczegółowych informacji 

o przedmiocie rozporządzenia (zgodnie z § 125 pkt 1 Zasad techniki prawodawczej). Ponadto wprowadzono na potrzeby 

rozporządzenia niezbędne definicje (zgodnie m.in. z § 150 Zasad techniki prawodawczej); 

2) w rozdziale 2 – uregulowano tryb i sposób, w jaki inspektor ochrony danych informuje administratora oraz osoby 

zajmujące się przetwarzaniem o obowiązkach spoczywających na nich na mocy ustawy o ochronie danych osobowych 

przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz innych przepisów dotyczących ochrony 

danych, jak również określono działania mające na celu podnoszenie świadomość tych osób; 

3) w rozdziale 3 – określono procedurę monitorowania zgodności przetwarzania danych przez administratora oraz osoby 

zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych 

w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych oraz 

realizacji polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych. Ponadto doszczegółowiono tryb sporządzania 

sprawozdania z wykonywania zadań przez inspektora ochrony danych uwzględniając wymogi co jego treści i formy; 

4) w rozdziale 4 – określono sposób współpracy inspektora ochrony danych z Prezesem Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych oraz sposób pełnienia funkcji punktu kontaktowego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym 

z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 38 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku 

z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, oraz prowadzenia z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

konsultacji we wszelkich innych sprawach; 

5) w rozdziale 5 – określono sposób przygotowywania zaleceń wynikających z art. 37 ustawy oraz monitorowanie realizacji 

zaleceń, o których mowa w art. 38 ust. 4 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku 

z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Doprecyzowano również tryb monitorowania realizacji zaleceń, 

o których mowa w art. 38 ust. 4 tejże ustawy oraz przedstawiania Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych stanu 

ich realizacji.  

Niniejszy projekt rozporządzenia doprecyzowuje i uzupełnia, zgodnie z treścią upoważnienia ustawowego, sposób i tryb 

realizacji zadań w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań inspektora ochrony danych oraz niezależności 
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i organizacyjnej odrębności w wykonywaniu przez niego zadań. 

Poprzez informowanie, o którym mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy, można w szczególności rozumieć spoczywający na 

inspektorze ochrony danych obowiązek wprowadzenia osób uczestniczących w procesach przetwarzania w zasady 

zachowania poufności obowiązujące w danej jednostce organizacyjnej. Prawidłowa edukacja tych osób jest bardzo ważna, 

dlatego rolą inspektora ochrony danych jest dbanie o ich świadomość w zakresie prawidłowego przetwarzania danych, 

zgodnie z przepisami. Nie wystarczy, że inspektor będzie cytował obowiązujące przepisy, musi być w stanie przełożyć je na 

praktykę. Wykładnia obowiązujących przepisów powinna być prosta i zrozumiała, a podnoszenie świadomości osób 

uczestniczących w procesach przetwarzania ma skutkować podejmowaniem skutecznych i właściwych działań. 

Jednym z obowiązków inspektora ochrony danych jest monitorowanie, o którym mowa w art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy. 

Dyrektywa 2016/680 nie daje konkretnych wytycznych, w jaki sposób inspektor ma monitorować zgodność przetwarzania. 

W projektowanym rozporządzeniu przyjęto, żeby robił to metodami, które stosował dotychczasowy Administrator 

Bezpieczeństwa Informacji, w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 

2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych 

osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji. „Monitorowanie” będzie także wiązało się z oceną ryzyka 

naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Jeżeli inspektor ochrony danych ma wspierać administratora oraz 

dawać mu zalecenia, to powinien w szczególności być w stanie określić stopień ryzyka. Ważnym obowiązkiem inspektora 

ochrony danych jest przygotowywanie zaleceń działań, do procesów przetwarzania, o których sam posiadł wiedzę. Dlatego 

też w przypadku, gdy inspektor ochrony danych powziął informację o naruszeniu jego obowiązkiem w takiej sytuacji jest 

zgłaszanie administratorowi danych wszelkich nieprawidłowości i ryzyk, a także zaleceń w celu ich naprawy lub 

minimalizacji ryzyka. Inspektor ochrony danych nie jest wykonawcą swoich zaleceń. Obowiązkiem inspektora nie jest 

wdrażanie rozwiązań, lecz dawanie zaleceń oraz nadzór nad ich realizacją. W szczególności może on proponować 

konkretne procedury i zmiany np. w dokumentacji. 

Inspektor ochrony danych stanowi punkt kontaktowy dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Rozwiązanie to jest 

istotne i korzystne nie tylko dla PUODO (szybsza realizacja zapytań lub żądań osób, których dane są przetwarzane), ale 

również dla administratora, któremu gwarantuje że będą realizowane właściwe czynności. W celu sprawnej współpracy 

w projekcie przyjęto, że komunikacja między inspektorem ochrony danych a PUODO będzie odbywała się za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) w formy ustnej lub papierowej. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie ma potrzeby wskazywania jak problem został rozwiązany w innych krajach. Prawo Unii Europejskiej pozostawia ten 

zakres działalności państw do regulacji na poziomie prawa krajowego. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Inspektor ochrony danych 

 

Liczba inspektorów 

ochrony danych 

osobowych zostanie 

określona przez 

administratorów 

stosujących przepisy 

ustawy 

 

 

Użytkownicy indywidualni 

z organów i służb 

uprawnionych. 

Rozporządzenie doprecyzowuje 

tryb i sposób realizacji 

obowiązków inspektora 

ochrony danych związanych 

z ochroną danych osobowych 

w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych przez 

właściwe organy do celów 

rozpoznawania, zapobiegania, 

wykrywania i zwalczania 

przestępczości, w tym zagrożeń 

dla bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, a także 

wykonywania tymczasowego 

aresztowania kar, kar 

porządkowych i środków 

przymusu skutkujących 
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pozbawieniem wolności. 

Prośba o analizę czy 

wystarczająco określony 

został zakres  

   

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji 

w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) i § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204 oraz z 2018 r. poz. 114 

i 278). 

Ponadto zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 1006, z późn. zm.) projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji. 

W ramach uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia powinien zostać uzgodniony z Prezesem Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia wydatków lub zmniejszenia 

dochodów jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających 

z obowiązujących przepisów.  

 Projektowane rozwiązanie nie spowoduje skutków dla budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego tym samym projekt nie wymaga konsultacji z Komisją Wspólną Rządu 

i Samorządu Terytorialnego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz nie będzie miało wpływu na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu duże przedsiębiorstwa        



– 14 – 

 

pieniężnym 

(w mln zł, ceny 

stałe z … r.) 

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

 

 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

X nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 X nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne: 

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 X nie dotyczy 

Komentarz: Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zmiany obciążeń regulacyjnych, w tym obowiązków 

informacyjnych. Rozporządzenie nie nakłada na obywateli obowiązków, z którymi związane jest wykonywanie 

jakichkolwiek czynności administracyjnych. Rozporządzenie nie spowoduje zmniejszenia, czy też zwiększenia liczby 

dokumentów lub liczby procedur, ani też skrócenia lub wydłużenia czasu na załatwienie sprawy, gdyż rozporządzenie nie 

reguluje procedur administracyjnych wynikających z obowiązków nałożonych na obywateli oraz związanych 

z załatwianiem przez obywateli spraw w urzędach, instytucjach lub innych organach władzy publicznej. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 
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Omówienie wpływu 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na pozostałe obszary, w tym nie wpłynie na 

środowisko naturalne, sytuację i rozwój regionalny, demografię, mienie państwowe, 

informatyzację, zdrowie lub na inne obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na zakres regulacji projekt nie wymaga ewaluacji. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak załączników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-10-db 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

R A D Y  M I N I S T R Ó W
 

z dnia 

w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów 

Na podstawie art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2067, z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1  

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa sposób postępowania oraz wzory dokumentów 

stosowanych przy wykonywaniu przez policjantów następujących uprawnień: 

1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 

2) zatrzymywania osób:  

a) pozbawionych wolności, które na podstawie zezwolenia właściwego organu 

opuściły areszt śledczy albo zakład karny i w wyznaczonym terminie nie powróciły 

do niego,  

b) stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzkiego, a także dla mienia;  

3) pobierania od osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją 

tożsamość odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków w celu 

identyfikacji tych osób, jeżeli ustalenie tożsamości w inny sposób nie jest możliwe; 

4) pobierania od osób, po uzyskaniu od nich zgody, odcisków linii papilarnych lub 

wymazu ze śluzówki policzków w celu identyfikacji osób zaginionych lub zwłok 

ludzkich o nieustalonej tożsamości; 

5) pobierania odcisków linii papilarnych lub materiału biologicznego ze zwłok ludzkich 

o nieustalonej tożsamości; 

6) pobierania odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków w celu 

identyfikacji lub wykrywania sprawców przestępstw; 

                                                 
1)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2405 oraz 

z 2018 r. poz. 106, 138, 416, 650, 730, 1039, 1544 i 1669. 
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7) dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania 

ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego 

i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu 

zabronionego pod groźbą kary; 

8) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń 

w miejscach publicznych, a w przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych 

i administracyjno-porządkowych podejmowanych na podstawie ustawy z dnia 

6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanej dalej „ustawą” – także i dźwięku towarzyszącego 

tym zdarzeniom; 

9) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu lub dźwięku 

w trakcie interwencji w miejscach innych niż publiczne, podczas prowadzenia działań 

kontrterrorystycznych oraz wspierania działań jednostek organizacyjnych policji przez 

służbę kontrterrorystyczną w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających 

użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działań, a także 

w policyjnych środkach transportu;  

10) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej 

i samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie 

użyteczności publicznej; 

11) zwracania się o niezbędną pomoc do innych przedsiębiorców i organizacji społecznych, 

w zakresie obowiązujących przepisów prawa, jak również zwracania się w nagłych 

wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących 

przepisów prawa. 

§ 2. 1. Policjant, który przystępuje do czynności służbowych związanych 

z wykonywaniem uprawnień określonych w § 1 pkt 1–4, 7, 10 i 11, podaje swój stopień, imię 

i nazwisko w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, a także podstawę prawną 

i przyczynę podjęcia czynności służbowej. 

2. Policjant nieumundurowany przy wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1, 

innych niż określone w art. 61 ustawy, okazuje ponadto legitymację służbową, a na żądanie 

osoby, wobec której podjęto wykonywanie tych uprawnień, okazuje ją w sposób 

umożliwiający odnotowanie danych w niej zawartych. 

3. Policjant po zakończeniu wykonywania czynności służbowych, o których mowa 

w § 1 pkt 1–4 i 7, informuje ustnie osobę, wobec której podjęto te czynności, o prawie 
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złożenia do właściwego miejscowo prokuratora zażalenia na sposób przeprowadzenia tych 

czynności. 

§ 3. Jeżeli przedmioty ujawnione w wyniku czynności służbowych, o których mowa 

w § 1, stwarzają niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, policjant, 

w granicach dostępnych środków, niezwłocznie podejmuje czynności ochronne, 

a w szczególności zabezpiecza miejsce zagrożone przed dostępem osób postronnych oraz 

powiadamia dyżurnego właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Policji o konieczności 

zarządzenia działań usuwających to niebezpieczeństwo. 

Rozdział 2 

Legitymowanie osób 

§ 4. Policjant ustala tożsamość osoby legitymowanej na podstawie: 

1) dowodu osobistego; 

2) dokumentu paszportowego; 

3) zagranicznego dokumentu tożsamości; 

4) innego dokumentu zawierającego fotografię i oznaczonego numerem lub serią; 

5) informacji o osobie w postaci zdjęcia wraz z opisem wizerunku osoby lub odcisków linii 

papilarnych zgromadzonych w policyjnych zbiorach danych lub zbiorach danych, do 

których Policja ma dostęp na podstawie art. 20 ust. 15 i 16 ustawy; 

6) oświadczenia innej osoby, której tożsamość została ustalona na podstawie dokumentów, 

o których mowa w pkt 1–4. 

§ 5. 1. W przypadku legitymowania osoby znajdującej się w pojeździe policjant może, 

ze względów bezpieczeństwa, żądać opuszczenia pojazdu przez tę osobę oraz inne osoby 

znajdujące się w pojeździe. 

2. W przypadku następującego bezpośrednio po sobie legitymowania z tej samej 

przyczyny kolejnych osób znajdujących się w pobliżu, policjant umundurowany jednokrotnie 

wykonuje czynności określone w § 2 ust. 1 i 3 łącznie wobec wszystkich tych osób. 

§ 6. Policjant może odstąpić od legitymowania osoby, która jest mu znana osobiście. 

§ 7. 1. Policjant dokumentuje legitymowanie osoby w notatniku służbowym lub 

w notatce służbowej, określając datę, czas, miejsce i przyczynę legitymowania oraz 

następujące dane osoby legitymowanej: 

1) imię (imiona) i nazwisko oraz adres zamieszkania lub pobytu; 
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2) numer PESEL, a w przypadku braku informacji o numerze PESEL – datę i miejsce 

urodzenia oraz imiona rodziców i nazwisko rodowe; 

3) rodzaj i cechy identyfikacyjne dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość 

osoby legitymowanej, lub rodzaj informacji, o której mowa w § 4 pkt 5, na podstawie 

której ustalono tożsamość osoby legitymowanej. 

2. Dokumentowanie czynności, o której mowa w ust. 1, może być realizowane w postaci 

elektronicznej. 

Rozdział 3 

Zatrzymywanie osób 

§ 8. 1. Policjant przy zatrzymywaniu osoby: 

1) wykonuje czynności określone w § 2 ust. 1; 

2) sprawdza, czy osoba zatrzymywana posiada przy sobie broń lub inne niebezpieczne 

przedmioty mogące służyć do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo 

przedmioty mogące stanowić dowody w postępowaniu lub podlegające przepadkowi; 

3) odbiera broń i przedmioty, o których mowa w pkt 2; 

4) legitymuje osobę zatrzymywaną; 

5) informuje osobę zatrzymywaną o zatrzymaniu oraz uprzedza o obowiązku 

podporządkowania się wydawanym poleceniom, a także o możliwości użycia środków 

przymusu bezpośredniego w przypadku niepodporządkowania się wydanym 

poleceniom; 

6) doprowadza osobę zatrzymaną do jednostki organizacyjnej Policji. 

2. W przypadku zatrzymywania osoby, co do której z posiadanych informacji lub 

okoliczności faktycznych wynika, że może posiadać broń lub inne niebezpieczne przedmioty 

mogące służyć do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo przedmioty mogące 

stanowić dowody w postępowaniu lub podlegające przepadkowi, policjant, przystępując do 

zatrzymania, poprzedza je okrzykiem „Policja!”, a następnie: 

1) sprawdza, czy osoba zatrzymywana posiada przy sobie broń lub inne niebezpieczne 

przedmioty mogące służyć do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo 

przedmioty mogące stanowić dowody w postępowaniu lub podlegające przepadkowi; 

2) odbiera broń i przedmioty, o których mowa w pkt 1; 

3) wykonuje czynności określone w § 2 ust. 1; 



– 5 – 

4) informuje osobę zatrzymywaną o zatrzymaniu oraz uprzedza o obowiązku 

podporządkowania się wydawanym poleceniom, a także o możliwości użycia środków 

przymusu bezpośredniego w przypadku niepodporządkowania się wydanym 

poleceniom; 

5) doprowadza osobę zatrzymaną do jednostki organizacyjnej Policji. 

§ 9. 1. Policjant po doprowadzeniu osoby zatrzymanej do jednostki organizacyjnej 

Policji: 

1) informuje osobę zatrzymaną o przysługujących jej prawach i wręcza jej odpowiednie 

pouczenie o uprawnieniach osoby zatrzymanej na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 2a albo 

art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy; 

2) wysłuchuje osobę zatrzymaną na okoliczność zatrzymania; 

3) sporządza protokół zatrzymania osoby; 

4) doręcza osobie zatrzymanej kopię protokołu zatrzymania za potwierdzeniem odbioru; 

5) podejmuje czynności mające na celu realizację praw, o których mowa w pkt 1, jeżeli 

osoba zatrzymana tego zażądała; 

6) zawiadamia o zatrzymaniu miejscowo właściwego prokuratora; 

7) zawiadamia o zatrzymaniu dowódcę jednostki wojskowej, w razie powzięcia 

wiadomości, że osoba zatrzymana jest żołnierzem. 

2. Czynności wymienionej w ust. 1 pkt 6 nie wykonuje się w odniesieniu do osób 

zatrzymanych pozbawionych wolności, które na podstawie zezwolenia właściwego organu 

opuściły areszt śledczy albo zakład karny i w wyznaczonym terminie nie powróciły do niego. 

3. Jeżeli zachowanie osoby zatrzymanej wskazuje na to, że jest ona pod wpływem 

alkoholu lub innego podobnie działającego środka albo z innych powodów ma zakłóconą 

świadomość, czynności określone w ust. 1 pkt 1 i 4 wykonuje się po ustaniu przyczyn 

zakłócających świadomość osoby zatrzymanej. 

4. Wzór protokołu zatrzymania osoby jest określony w załączniku nr 1 do 

rozporządzenia. 

5. Wzór pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 2a 

ustawy jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

6. Wzór pouczenia o uprawnieniach osoby zatrzymanej na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 3 

ustawy jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 
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§ 10. Zażalenie na zatrzymanie wniesione przez osobę zatrzymaną niezwłocznie 

przekazuje się właściwemu ze względu na miejsce zatrzymania sądowi rejonowemu. Do 

zażalenia dołącza się kopię protokołu zatrzymania oraz materiały uzasadniające zatrzymanie. 

Rozdział 4 

Pobieranie od osób wymazu ze śluzówki policzków lub odcisków linii papilarnych oraz 

pobieranie odcisków linii papilarnych lub materiału biologicznego ze zwłok ludzkich 

o nieustalonej tożsamości 

§ 11. 1. Wymaz ze śluzówki policzków od osób lub materiał biologiczny ze zwłok 

ludzkich o nieustalonej tożsamości pobiera się przy użyciu przeznaczonych specjalnie do tych 

celów pakietów kryminalistycznych, oznakowanych indywidualnym kodem kreskowym. 

2. Z pobrania od osoby o nieustalonej tożsamości oraz osoby usiłującej ukryć swoją 

tożsamość wymazu ze śluzówki policzków policjant sporządza protokół według wzoru, który 

jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia. 

3. Z pobrania od osoby wymazu ze śluzówki policzków, w celu identyfikacji osoby 

zaginionej lub zwłok o nieustalonej tożsamości policjant sporządza protokół według wzoru, 

który jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia. 

4. Z pobrania materiału biologicznego ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości 

policjant sporządza protokół według wzoru, który jest określony w załączniku nr 6 do 

rozporządzenia. 

5. Materiał biologiczny pobrany ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości umieszcza 

się w pojemniku oznaczonym tym samym kodem kreskowym, jakim został oznaczony pakiet 

kryminalistyczny użyty do pobrania. 

6. Protokoły, o których mowa w ust. 2–4, oznacza się tym samym kodem kreskowym, 

jakim został oznaczony pakiet kryminalistyczny użyty do pobrania. 

§ 12. 1. Wymaz ze śluzówki policzków od osób oraz materiał biologiczny ze zwłok 

ludzkich o nieustalonej tożsamości pobiera policjant przeszkolony w tym zakresie. 

2. W przypadku gdy policjant nie może osobiście pobrać wymazu ze śluzówki 

policzków lub materiału biologicznego ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości, składa 

pisemny lub ustny wniosek do uprawnionego pracownika służby zdrowia albo instytucji 

naukowej lub specjalistycznej powołanej do przeprowadzania badań genetycznych. 

3. W przypadkach uzasadnionych koniecznością natychmiastowego działania policjant 

może pobrać ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości próbkę z tkanek w postaci włosów 



– 7 – 

z cebulkami oraz częścią dokorzeniową o długości co najmniej 1 cm, jeżeli został 

przeszkolony w tym zakresie. 

§ 13. 1. W celu ustalenia, na podstawie odcisków linii papilarnych, tożsamości NN 

zwłok oraz z zastrzeżeniem ust. 2 ustalenia, potwierdzenia lub weryfikacji tożsamości osoby, 

przeprowadza się wywiad daktyloskopijny. 

2. W stosunku do osób, wywiad daktyloskopijny przeprowadza się w przypadku braku 

dostępu do urządzenia do szybkiej identyfikacji daktyloskopijnej osób lub w przypadku 

uzyskania wyniku negatywnego, lub powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wyniku 

ustalenia, potwierdzenia lub weryfikacji tożsamości osoby. 

3. W celu przeprowadzenia wywiadu daktyloskopijnego osoby, Policjant pobiera 

samodzielnie lub przy pomocy specjalisty techniki kryminalistycznej odciski linii papilarnych 

palców i dłoni od osoby o nieustalonej tożsamości za pomocą urządzenia do elektronicznego 

daktyloskopowania lub na kartę daktyloskopijną i chejroskopijną wpisując „WYWIAD” jako 

powód daktyloskopowania.  

4. W celu przeprowadzenia wywiadu daktyloskopijnego NN zwłok, Policjant pobiera 

samodzielnie lub przy pomocy specjalisty techniki kryminalistycznej odciski linii papilarnych 

palców i dłoni ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości na kartę daktyloskopijną i kartę 

chejroskopijną, lub z wykorzystaniem innych technik daktyloskopowania zwłok wpisując 

„WYWIAD” jako powód daktyloskopowania. 

5. Pobrane w sposób określony w ust. 3 i 4 odciski linii papilarnych Policjant dostarcza 

lub przesyła za pomocą teleinformatycznego systemu transmisji obrazów do Zakładu 

Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, gdzie przeprowadzany 

jest wywiad daktyloskopijny. 

6. Wzory karty daktyloskopijnej i karty chejroskopijnej są określone odpowiednio 

w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia ... w sprawie wzorów kart daktyloskopijnych, na których dane daktyloskopijne są 

przekazywane Komendantowi Głównemu Policji w celu przetwarzania w zbiorach danych 

daktyloskopijnych, oraz trybu i sposobu ich przekazywania Komendantowi Głównemu Policji 

przez zobowiązane do tego podmioty (Dz. U. poz. …). 

§ 14. 1. W celu identyfikacji lub wykrywania sprawców przestępstw pobiera się odciski 

linii papilarnych osób a następnie rejestruje się je w zbiorach danych daktyloskopijnych, 

o których mowa w art. 21h ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. 
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2. W celu, o którym mowa w ust. 1 Policjant pobiera samodzielnie lub przy pomocy 

specjalisty techniki kryminalistycznej odciski linii papilarnych palców i dłoni od osoby za 

pomocą urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania. 

3. Jeżeli pobranie odcisków linii papilarnych w sposób określony w ust. 2 z przyczyn 

technicznych jest niemożliwe, Policjant pobiera samodzielnie lub przy pomocy specjalisty 

techniki kryminalistycznej odciski linii papilarnych na kartę daktyloskopijną i kartę 

chejroskopijną. 

4. Wzory karty daktyloskopijnej i karty chejroskopijnej są określone odpowiednio 

w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia o którym mowa w §13 ust. 6. 

5. Szczegółowy tryb i sposób pobierania oraz przekazywania do zbiorów o których 

mowa w ust. 1 odcisków linii papilarnych w celu identyfikacji lub wykrywania sprawców 

przestępstw, regulują przepisy rozporządzenia o którym mowa w §13 ust. 6. 

Rozdział 5 

Kontrola osobista, przeglądanie zawartości bagaży i sprawdzanie ładunków w portach 

i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego 

§ 15. 1. Policjant przy przeprowadzaniu kontroli osobistej: 

1) wykonuje czynności określone w § 2 ust. 1 lub 2; 

2) sprawdza zawartość odzieży osoby kontrolowanej i przedmioty, które znajdują się na jej 

ciele, nie odsłaniając przykrytej odzieżą powierzchni ciała; 

3) sprawdza zawartość podręcznego bagażu oraz innych przedmiotów, które posiada przy 

sobie osoba kontrolowana; 

4) odbiera osobie kontrolowanej posiadaną broń lub inne niebezpieczne przedmioty 

mogące służyć do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo przedmioty mogące 

stanowić dowody w postępowaniu lub podlegające przepadkowi; 

5) legitymuje osobę kontrolowaną. 

2. Kontrolę osobistą przeprowadza policjant: 

1) tej samej płci, co osoba kontrolowana; 

2) w miejscu niedostępnym w czasie wykonywania kontroli dla osób postronnych. 

3. Jeżeli kontrola osobista musi być przeprowadzona niezwłocznie, w szczególności ze 

względu na okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego lub 

mienia, może jej dokonać policjant płci odmiennej, także bez zachowania warunku, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 2. 
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4. Podczas kontroli osobistej może być obecna osoba przybrana przez prowadzącego 

czynność. Ponadto może być obecna osoba wskazana przez tego, u kogo dokonuje się 

kontroli osobistej, jeżeli nie uniemożliwi to kontroli osobistej albo nie utrudni jej w istotny 

sposób. 

§ 16. 1. Policjant przegląda zawartość bagaży lub sprawdza ładunek znajdujący się 

w portach, na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, wodnego i powietrznego 

w obecności posiadacza bagaży lub ładunku albo przedstawiciela przewoźnika, spedytora lub 

agenta morskiego. 

2. Policjant przegląda zawartość bagażu lub sprawdza ładunek przyjęty do przewozu 

wyłącznie w obecności przedstawiciela przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego. 

3. W przypadku braku możliwości zapewnienia natychmiastowej obecności osób, 

o których mowa w ust. 1 i 2, policjant może przejrzeć zawartość bagaży lub sprawdzić 

ładunek bez ich obecności, jeżeli z posiadanych informacji wynika, że zwłoka może 

spowodować zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo gdy istnieje 

uzasadniona obawa zniszczenia bądź utracenia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie 

albo podlegających zajęciu w postępowaniu karnym. 

§ 17. 1. Policjant dokumentuje czynności służbowe, o których mowa w § 15 i § 16, 

w notatniku służbowym lub w notatce służbowej, określając datę, czas, miejsce i przyczynę 

ich przeprowadzenia oraz dane dotyczące osób objętych czynnościami i w nich 

uczestniczących, a także rodzaj i wynik czynności. 

2. Na żądanie osoby poddanej kontroli osobistej albo przedstawiciela właściciela, 

przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego policjant sporządza protokół 

z przeprowadzonych czynności, którego wzór jest określony w załączniku nr 9 do 

rozporządzenia. 

3. Dokumentowanie czynności, o których mowa w ust. 1, może być realizowane 

w postaci elektronicznej. 

Rozdział 6 

Obserwowanie i rejestrowanie obrazu i dźwięku 

§ 18. Policjant podczas czynności służbowych wykonuje uprawnienie do obserwowania 

i rejestrowania obrazu lub dźwięku zdarzeń w sposób: 

1) bezpośredni – w przypadku obecności policjantów w miejscu prowadzenia obserwacji 

i rejestracji obrazu lub dźwięku zdarzeń; 
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2) zdalny – przy użyciu urządzeń teleinformatycznych przekazujących obraz lub dźwięk 

zdarzeń na odległość; 

3) jawny lub przy użyciu metod uniemożliwiających osobom nieupoważnionym ustalenie 

faktu prowadzenia obserwacji i rejestracji. 

§ 19. 1. Policjant dokumentuje czynności służbowe, o których mowa w § 18, stosownie 

do okoliczności i wyników obserwacji oraz dyspozycji uprawnionego podmiotu 

decydującego o podjęciu obserwacji, w notatniku służbowym, notatce służbowej, notatce 

urzędowej, komunikacie, meldunku, określając miejsce i czas ich rozpoczęcia i zakończenia 

oraz rodzaj użytych środków technicznych. 

2. Dokumentowanie czynności, o której mowa w ust. 1, może być realizowane w postaci 

elektronicznej. 

Rozdział 7 

Żądanie niezbędnej pomocy oraz zwracanie się o niezbędną lub doraźną pomoc 

§ 20. 1. Policjant żąda od instytucji państwowych, organów administracji publicznej 

oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej 

udzielenia niezbędnej pomocy przez osoby pełniące funkcje tych organów albo kierowników 

tych instytucji lub przedsiębiorców albo inne osoby upoważnione do podejmowania decyzji 

koniecznych do udzielenia żądanej pomocy lub w danym czasie dysponujące możliwościami 

jej udzielenia. 

2. Żądanie udzielenia niezbędnej pomocy doręcza lub przekazuje drogą elektroniczną 

właściwy organ Policji lub policjant działający z upoważnienia tego organu. 

3. Żądanie udzielenia niezbędnej pomocy zawiera powołanie podstawy prawnej żądania, 

określenie rodzaju i zakresu niezbędnej pomocy, wskazanie policjanta korzystającego 

z pomocy oraz pouczenie o odpowiedzialności karnej funkcjonariusza publicznego w razie 

niedopełnienia obowiązku udzielenia pomocy. 

§ 21. 1. Żądanie, o którym mowa w § 20, może być zgłoszone ustnie przez każdego 

policjanta, który potrzebuje niezbędnej pomocy: 

1) w sytuacjach niecierpiących zwłoki, w szczególności w przypadku wykonywania przez 

policjanta czynności służbowych w celu ratowania życia, zdrowia lub wolności 

człowieka albo ochrony mienia oraz w trakcie pościgu za sprawcą czynu zabronionego 

pod groźbą kary; 
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2) przy wykonywaniu czynności służbowej na pisemne polecenie sądu, prokuratora lub 

organu administracji publicznej. 

2. Policjant, zgłaszając ustnie żądanie udzielenia niezbędnej pomocy, informuje osobę, 

do której zgłasza żądanie, o działaniu w sytuacji niecierpiącej zwłoki albo na polecenie sądu, 

prokuratora lub organu administracji publicznej oraz przekazuje tej osobie informacje 

określone w § 20 ust. 3. 

3. Żądanie udzielenia niezbędnej pomocy zgłoszone ustnie potwierdza się niezwłocznie 

w sposób określony w § 20 ust. 2. 

§ 22. 1. Policjant zwraca się do innych przedsiębiorców lub do organizacji społecznych 

o udzielenie niezbędnej pomocy przez osoby pełniące funkcje kierowników lub członków 

zarządu w tych przedsiębiorstwach lub organizacjach albo przez inne osoby upoważnione do 

podejmowania decyzji koniecznych do udzielenia pomocy lub w danym czasie 

dysponujących możliwościami jej udzielenia. 

2. W zakresie formy zwracania się o pomoc, o której mowa w ust. 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy § 20 ust. 2 i § 21. 

§ 23. Policjant, który w nagłym wypadku zwraca się ustnie do osoby o udzielenie 

niezbędnej pomocy, powiadamia tę osobę o nagłym wypadku oraz przekazuje jej informacje, 

o których mowa w § 20 ust. 3. 

§ 24. W przypadku wykonywania niejawnych czynności służbowych policjant uprzedza 

każdą osobę udzielającą niezbędnej pomocy w ramach tych czynności o obowiązku 

zachowania w tajemnicy faktu udzielenia pomocy i szczegółów z tym związanych oraz 

o odpowiedzialności karnej w razie nieuprawnionego ujawnienia informacji niejawnych. 

§ 25. Po zakończeniu czynności służbowych policjant składa bezpośredniemu 

przełożonemu raport zawierający informację o wystąpieniu z żądaniem udzielenia niezbędnej 

pomocy lub o zwróceniu się o udzielenie niezbędnej pomocy. 

§ 26. 1. Policjant sporządza pisemne pokwitowanie na rzeczy lub dokumenty użyczone 

w ramach pomocy. 

2. Pokwitowanie zawiera: 

1) stopień, imię i nazwisko policjanta, jego numer identyfikacyjny oraz określenie 

jednostki organizacyjnej Policji, w której pełni on służbę; 

2) miejsce, datę i godzinę przejęcia użyczonej rzeczy lub użyczonego dokumentu; 
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3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela, posiadacza użyczonej rzeczy lub 

użyczonego dokumentu; 

4) opis użyczonej rzeczy lub użyczonego dokumentu z uwzględnieniem ewentualnych 

uszkodzeń, a w odniesieniu do pojazdu – z podaniem marki, typu, modelu, numeru 

rejestracyjnego, ilości paliwa w zbiorniku oraz przebiegu według wskazań liczników 

zainstalowanych w pojeździe; 

5) pouczenie o prawie do odszkodowania z tytułu uszkodzenia lub zniszczenia użyczonej 

rzeczy lub użyczonego dokumentu; 

6) określenie miejsca i, w miarę możliwości, terminu zwrotu użyczonej rzeczy lub 

użyczonego dokumentu; 

7) podpisy policjanta dokonującego czynności oraz właściciela, posiadacza użyczonej 

rzeczy lub użyczonego dokumentu albo innej osoby upoważnionej do dysponowania tą 

rzeczą lub tym dokumentem. 

3. Pokwitowanie sporządza się w dwóch egzemplarzach: przeznaczonym dla 

właściciela, posiadacza użyczonej rzeczy lub użyczonego dokumentu oraz przeznaczonym do 

akt sprawy, w ramach której nastąpiło udzielenie pomocy. 

4. W przypadkach uzasadnionych koniecznością niezwłocznego działania, 

w szczególności w celu ratowania życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo prowadzenia 

pościgu za sprawcą czynu zabronionego pod groźbą kary, policjant może odstąpić od 

wydania pisemnego pokwitowania i ustnie poinformować właściciela, posiadacza użyczonej 

rzeczy lub użyczonego dokumentu o danych określonych w ust. 2 pkt 1, 5 i 6. 

5. Jeżeli w pokwitowaniu nie określono terminu zwrotu rzeczy lub dokumentu oraz 

w sytuacji, o której mowa w ust. 4, policjant zwraca użyczoną rzecz lub użyczony dokument 

niezwłocznie po wykonaniu czynności służbowych albo po ustaniu potrzeby dalszego 

korzystania z tej rzeczy lub tego dokumentu. 

§ 27. 1. Zwrot użyczonej rzeczy lub użyczonego dokumentu odbywa się protokolarnie 

w terminie i miejscu uzgodnionych z właścicielem, posiadaczem tej rzeczy lub tego 

dokumentu. 

2. Protokół zwrotu użyczonej rzeczy lub użyczonego dokumentu zawiera: 

1) stopień, imię i nazwisko policjanta dokonującego zwrotu, jego numer identyfikacyjny 

oraz określenie jednostki organizacyjnej Policji, w której pełni służbę; 

2) miejsce, datę i godzinę zwrotu użyczonej rzeczy lub użyczonego dokumentu; 
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3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela, posiadacza albo osoby upoważnionej 

do odbioru użyczonej rzeczy lub użyczonego dokumentu; 

4) opis stanu użyczonej rzeczy lub użyczonego dokumentu przed i po ich użyciu przez 

policjanta, ze wskazaniem ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie ich użycia, 

a w odniesieniu do pojazdu – z podaniem marki, typu, modelu, numeru rejestracyjnego, 

szacunkowej ilości paliwa oraz przebiegu według wskazań liczników zainstalowanych 

w pojeździe; 

5) oświadczenie osoby, o której mowa w pkt 3, o stanie zwracanej użyczonej rzeczy lub 

użyczonego dokumentu; 

6) podpisy policjanta dokonującego zwrotu użyczonej rzeczy lub użyczonego dokumentu 

oraz osoby, o której mowa w pkt 3. 

Rozdział 8 

Przepisy przejściowy i końcowy 

§ 28. Dotychczasowe wzory protokołów: pobrania od osoby wymazu ze śluzówki 

policzków, pobrania materiału biologicznego ze zwłok ludzkich oraz karty daktyloskopijnej 

mogą być stosowane do dnia … 

§ 29. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
2) 

 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 

 

                                                 
2)

 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. 

w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów (Dz. U. 2015 poz. 1565). 
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UZASADNIENIE 

 

Wydanie nowego rozporządzenia w sprawie postepowania przy wykonywaniu niektórych 

uprawnień policjantów jest związane ze zmianą ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, 

w szczególności art. 15. 

Wszystkie zmiany mają związek z wdrożeniem do prawa polskiego przepisów dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe 

organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, 

wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW 

(Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 89). 

W art. 15 ustawy o Policji dodano nowe uprawnienia funkcjonariuszom Policji dotyczące: 

1) pobierania odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków w celu 

identyfikacji lub wykrywania sprawców przestępstw, 

2) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu lub dźwięku 

w trakcie interwencji w miejscach innych niż publiczne, podczas prowadzenia działań 

kontrterrorystycznych oraz wspierania działań jednostek organizacyjnych policji przez 

służbę kontrterrorystyczną w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających 

użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działań, a także 

w policyjnych środkach transportu. 

Uprawnienie dotyczące potwierdzenia lub weryfikacji tożsamości osoby na podstawie 

odcisków linii papilarnych, tożsamości NN zwłok, jest wykonywane w celu identyfikacji lub 

wykrywania sprawców przestępstw. W tym celu policjanci przeprowadzają wywiad 

daktyloskopijny, który polega na pobraniu samodzielnie lub przy pomocy specjalisty techniki 

kryminalistycznej odcisków linii papilarnych palców i dłoni a następnie przekazanie ich za 

pomocą systemu transmisji obrazów do Zakładu Daktyloskopii Centralnego Laboratorium 

Kryminalistycznego Policji. Wzory karty daktyloskopijnej i karty chejroskopijnej są 

określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia ... w sprawie wzorów kart daktyloskopijnych, na 

których dane daktyloskopijne są przekazywane Komendantowi Głównemu Policji w celu 

przetwarzania w zbiorach danych daktyloskopijnych, oraz trybu i sposobu ich przekazywania 

Komendantowi Głównemu Policji przez zobowiązane do tego podmioty (Dz. U. poz. …). 
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Z kolei uprawnienie policjantów do obserwowania i rejestrowania obrazu lub dźwięku może 

mieć miejsce w następujących sytuacjach: 

1) w trakcie interwencji w miejscach innych niż publiczne,  

2) podczas prowadzenia działań kontrterrorystycznych oraz wspierania działań jednostek 

organizacyjnych policji przez służbę kontrterrorystyczną w warunkach szczególnego 

zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz 

specjalistycznej taktyki działań,  

3) w policyjnych środkach transportu.  
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Nazwa projektu 
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie postępowania przy 

wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Mariusz Cichomski 

Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

tel. 22 601 4070, e-mail: dpp.koordynacja@mswia.gov.pl 

Data sporządzenia 

11 października 2018 r. 

 

Źródło:  

Ustawa z dnia ... o przetwarzaniu danych 

osobowych w związku zapobieganiem 

i zwalczaniem przestępczości 

(Dz. U. poz. ...), która w art. ... wprowadziła 

zmiany do ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 

o Policji  

 

Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji 

obejmującym projekty rozporządzeń, nad 

którymi będą prowadzone prace 

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

i Administracji -  

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

W dniu ... weszła w życie ustawa z dnia ... o przetwarzaniu danych osobowych w związku zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości (Dz. U. poz. ...) – ustawa o przetwarzaniu, która w art. ... wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 

6 kwietnia 1990 r. o Policji.  

Zmiany wprowadzone w art. 15 ustawy o Policji dotyczą dodania nowych uprawnień funkcjonariuszom Policji 

w zakresie: 

a) pobierania odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków w celu identyfikacji lub wykrywania 

sprawców przestępstw, 

b) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu lub dźwięku w trakcie interwencji 

w miejscach innych niż publiczne, podczas prowadzenia działań kontrterrorystycznych oraz wspierania działań 

jednostek organizacyjnych policji przez służbę kontrterrorystyczną w warunkach szczególnego zagrożenia lub 

wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działań, a także w policyjnych 

środkach transportu; 

Konsekwencją przedmiotowych zmian jest potrzeba wydania nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów (art. 15 ust. 8).  

Biorąc pod uwagę przedmiotowe zmiany, pozostała treść rozporządzenia nie ulega zmianie w porównaniu do aktualnie 

obowiązującego rozporządzenia. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rozporządzenie Rady Ministrów zostało rozszerzone o określenie sposobu postępowania policjantów w przypadkach 

wykonywania ich uprawnień związanych z: 

1) pobieraniem odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków w celu identyfikacji lub wykrywania 

sprawców przestępstw, 

2) obserwowaniem i rejestrowaniem przy użyciu środków technicznych obrazu lub dźwięku w trakcie interwencji 

w miejscach innych niż publiczne, podczas prowadzenia działań kontrterrorystycznych oraz wspierania działań 

jednostek organizacyjnych policji przez służbę kontrterrorystyczną w warunkach szczególnego zagrożenia lub 

wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działań, a także w policyjnych 

środkach transportu. 

W pierwszym przypadku policjanci w celu ustalenia, potwierdzenia lub weryfikacji tożsamości osoby na podstawie 

odcisków linii papilarnych, tożsamości NN zwłok, przeprowadzają wywiad daktyloskopijny. Polega to na pobraniu 

samodzielnie lub przy pomocy specjalisty techniki kryminalistycznej odcisków linii papilarnych palców i dłoni. Pobrane 

w ten sposób odciski linii papilarnych są przesyłane za pomocą systemu transmisji obrazów do Zakładu Daktyloskopii 

Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Wzory karty daktyloskopijnej i karty chejroskopijnej są 

określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z 

dnia ... w sprawie wzorów kart daktyloskopijnych, na których dane daktyloskopijne są przekazywane Komendantowi 

Głównemu Policji w celu przetwarzania w zbiorach danych daktyloskopijnych, oraz trybu i sposobu ich przekazywania 

Komendantowi Głównemu Policji przez zobowiązane do tego podmioty (Dz. U. poz. …). 
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W drugim przypadku policjanci zostali uprawnieni do obserwowania i rejestrowania obrazu lub dźwięku. Odbywa się to 

w następujący sposób: 

1) bezpośredni – w przypadku obecności policjantów w miejscu prowadzenia obserwacji i rejestracji obrazu lub 

dźwięku zdarzeń; 

2) zdalny – przy użyciu urządzeń teleinformatycznych przekazujących obraz lub dźwięk zdarzeń na odległość; 

3) jawny lub przy użyciu metod uniemożliwiających osobom nieupoważnionym ustalenie faktu prowadzenia obserwacji 

i rejestracji. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak wiedzy w tym zakresie.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Policjanci 
Nie da się określić  Policjanci uprawnieni na 

podstawie ustawy o Policji do 

wykonywania poszczególnych 

uprawnień 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projektowana regulacja stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) został zamieszczona w wersji elektronicznej w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

Ponadto zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 1006, z późn. zm.) projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z ... r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia wydatków lub zmniejszenia 

dochodów jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających 

z obowiązujących przepisów. Projektowane rozwiązanie nie spowodują skutków dla budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego tym samym projekt nie wymaga konsultacji z Komisją 

Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz nie będzie miało wpływu na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 
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Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

X nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne: 

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zmiany obciążeń regulacyjnych, w tym obowiązków 

informacyjnych. Rozporządzenie nie nakładania na obywateli obowiązków, z którymi związane jest wykonywanie 

jakichkolwiek czynności administracyjnych. Rozporządzenie nie spowoduje zmniejszenia, czy też zwiększenia liczby 

dokumentów lub liczby procedur, ani też skrócenia lub wydłużenia czasu na załatwienie sprawy, gdyż rozporządzenie nie 

reguluje procedur administracyjnych wynikających z obowiązków nałożonych na obywateli oraz związanych 

z załatwianiem przez obywateli spraw w urzędach, instytucjach lub innych organach władzy publicznej. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na pozostałe obszary, w tym nie wpłynie na 

środowisko naturalne, sytuację i rozwój regionalny, demografię, mienie państwowe, 

informatyzację, zdrowie lub na inne obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia. 
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12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Uzyskanie efektu nastąpi po wprowadzenia zmian do rozporządzenia.  

Zastosowanie mierników pozwalających określić uzyskanie efektu nie jest konieczne, ponieważ będzie on bezpośredni. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak załączników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29/10/ep 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

M I N I S T R A  S P R AW  W E W N Ę T R Z N Y C H  I  A D M I N I S T R A C J I
1)

 

z dnia 

w sprawie przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów obrazu i dźwięku oraz 

sposobu i trybu udostępniania zapisu obrazu i dźwięku uprawnionym podmiotom 

Na podstawie art. 15b ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 2067, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów obrazu i dźwięku; 

2) sposób i tryb udostępniania zapisu obrazu i dźwięku uprawnionym podmiotom. 

§ 2. 1. Zapis obrazu i dźwięku przechowuje się na informatycznym nośniku danych 

w sposób zapewniający jego ochronę przed utratą lub zniszczeniem.  

2. Zapis obrazu i dźwięku może być przechowywany w urządzeniu rejestrującym obraz 

i dźwięk, jeżeli warunki techniczne umożliwiają takie przechowanie przez okres, o którym 

mowa w art. 15b ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. 

§ 3. Zapis obrazu i dźwięku odtwarza się za pomocą przeznaczonego do tego celu 

urządzenia. Podczas odtwarzania można użyć urządzenia korygującego lub wzmacniającego 

utrwalony obraz i dźwięk. 

§ 4. 1. Przy każdorazowym wykonywaniu kopii obrazu i dźwięku, zapis powinien być 

kopiowany bezpośrednio z nośnika pierwotnego albo wtórnego, chyba że nie jest to możliwe 

z powodu utraty lub uszkodzenia tego nośnika lub utrwalonego na nim zapisu; w takim 

przypadku wykonuje się kopie z kopii sporządzonej na potrzeby postępowania, o którym 

mowa w art. 15b ust. 1. 

2. Każde wykonanie kopii odnotowuje się w ewidencji przekazanych zapisów obrazów 

i dźwięków, prowadzonej we właściwej jednostce organizacyjnej Policji.  

                                                 
1)

 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, 

na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225). 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2405 oraz 

z 2018 r. poz. 106, 138, 416, 650, 730 1039, 1544 i 1669. 
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§ 5. Kopię zapisu sporządza kierownik jednostki organizacyjnej Policji lub upoważniona 

przez niego osoba. 

§ 6. W razie uszkodzenia nośnika lub zapisu obrazu i dźwięku powiadamia się 

kierownika jednostki organizacyjnej Policji. 

§ 7. Za prawidłowe zabezpieczenie zapisanego obrazu i dźwięku przed utratą, 

zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem odpowiada kierownik jednostki 

organizacyjnej Policji lub upoważniona przez niego osoba.  

§ 8. Zapisany obraz i dźwięk jest udostępniany przez kierownika jednostki 

organizacyjnej Policji na pisemny wniosek uprawnionego podmiotu. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem … 

 

MINISTER  

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
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UZASADNIENIE 

Wydanie nowego rozporządzenia w sprawie postepowania przy wykonywaniu niektórych 

uprawnień policjantów jest związane ze zmianą ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, 

w szczególności w związku z dodaniem art. 15b. 

Wszystkie zmiany mają związek z wdrożeniem do prawa polskiego przepisów dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe 

organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, 

wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW 

(Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 89). 

Art. 15b ust. 1 ustawy o Policji dotyczy przechowywania informacji uzyskanych podczas 

realizacji czynności, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5a i 5b ustawy o Policji, 

tj. obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu lub dźwięku 

w trakcie interwencji w miejscach innych niż publiczne, podczas prowadzenia działań 

kontrterrorystycznych oraz wspierania działań jednostek organizacyjnych policji przez służbę 

kontrterrorystyczną w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia 

specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działań, a także w policyjnych 

środkach transportu. 

Art. 15b ust. 2 zawiera natomiast delegację ustawową do określenia przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych sposoby przechowywania, odtwarzania i kopiowania 

zapisów, sposób i tryb udostępniania zapisu obrazu i dźwięku uprawnionym podmiotom, 

mając na uwadze konieczność właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu i dźwięku 

przed utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem oraz zapewnienie ochrony 

praw osób, których wizerunek został utrwalony. 

Projektowana regulacja określa: 

1) sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów obrazu i dźwięku; 

2) sposób i tryb udostępniania zapisu obrazu i dźwięku uprawnionym podmiotom. 

Zapis obrazu i dźwięku przechowuje się na informatycznym nośniku danych w sposób 

zapewniający jego ochronę przed utratą lub zniszczeniem. Zapis obrazu i dźwięku może być 

również przechowywany w urządzeniu rejestrującym obraz i dźwięk, jeżeli warunki 

techniczne umożliwiają takie przechowanie przez okres co najmniej 30 dni. 
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Kopię zapisu sporządza kierownik jednostki organizacyjnej Policji lub upoważniona przez 

niego osoba. Kopiowanie powinno odbywać się z nośnika pierwotnego albo wtórnego, chyba 

że nie jest to możliwe w związku z jego utratą lub uszkodzeniem. Wówczas możliwe jest 

dokonanie kopii z innej kopii. 

W przypadku, gdy nastąpi uszkodzenie nośnika lub zapisu obrazu i dźwięku policjant 

powiadamia o tym fakcie kierownika jednostki organizacyjnej Policji. 
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Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

sprawie przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów obrazu 

i dźwięku oraz sposobu i trybu udostępniania zapisu obrazu i dźwięku 

uprawnionym podmiotom 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Mariusz Cichomski 

Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

tel. 22 601 4070, e-mail: dpp.koordynacja@mswia.gov.pl 

Data sporządzenia 

11 października 2018 r. 

Źródło:  

Ustawa z dnia .... o przetwarzaniu danych 

osobowych w związku zapobieganiem 

i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 

poz. ...), która w art. ... wprowadziła zmiany 

do ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  

Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji 

obejmującym projekty rozporządzeń, nad 

którymi będą prowadzone prace 

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

i Administracji -  

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

W dniu ... weszła w życie ustawa z dnia ... o przetwarzaniu danych osobowych w związku zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości (Dz. U. poz. ...) – ustawa o przetwarzaniu, która w art. ... wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 

6 kwietnia 1990 r. o Policji.  

Jedną z takich zmian było dodanie art. 15b, który dotyczy przechowywania informacji uzyskanych podczas realizacji 

czynności, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5a i 5b ustawy o Policji, tj. obserwowania i rejestrowania przy użyciu 

środków technicznych obrazu lub dźwięku w trakcie interwencji w miejscach innych niż publiczne, podczas 

prowadzenia działań kontrterrorystycznych oraz wspierania działań jednostek organizacyjnych policji przez służbę 

kontrterrorystyczną w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków 

oraz specjalistycznej taktyki działań, a także w policyjnych środkach transportu. 

Ust. 2 tego przepisu zawiera natomiast delegację ustawową do określenia przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych sposoby przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów, sposób i tryb udostępniania zapisu obrazu 

i dźwięku uprawnionym podmiotom, mając na uwadze konieczność właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu 

i dźwięku przed utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem oraz zapewnienie ochrony praw osób, 

których wizerunek został utrwalony. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projektowana regulacja określa: 

1) sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów obrazu i dźwięku; 

2) sposób i tryb udostępniania zapisu obrazu i dźwięku uprawnionym podmiotom. 

Zapis obrazu i dźwięku przechowuje się na informatycznym nośniku danych w sposób zapewniający jego ochronę przed 

utratą lub zniszczeniem. Zapis obrazu i dźwięku może być również przechowywany w urządzeniu rejestrującym obraz 

i dźwięk, jeżeli warunki techniczne umożliwiają takie przechowanie przez okres co najmniej 30 dni. 

Kopię zapisu sporządza kierownik jednostki organizacyjnej Policji lub upoważniona przez niego osoba. Kopiowanie 

powinno odbywać się z nośnika pierwotnego albo wtórnego, chyba że nie jest to możliwe w związku z jego utratą lub 

uszkodzeniem. Wówczas możliwe jest dokonanie kopii z innej kopii. 

W przypadku, gdy nastąpi uszkodzenie nośnika lub zapisu obrazu i dźwięku policjant powiadamia o tym fakcie kierownika 

jednostki organizacyjnej Policji. 

Możliwe jest udostępnianie zapisanego obrazu i dźwięku przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji jedynie na 

wniosek, przekazany pisemnie. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak wiedzy w tym zakresie.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Policjanci Nie da się określić  Policjanci uprawnieni na 

podstawie ustawy o Policji do 
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wykonywania poszczególnych 

uprawnień 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projektowana regulacja stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) został zamieszczona w wersji elektronicznej w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

Ponadto zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 1006, z późn. zm.) projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia wydatków lub zmniejszenia 

dochodów jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających 

z obowiązujących przepisów. Projektowane rozwiązanie nie spowodują skutków dla budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego tym samym projekt nie wymaga konsultacji z Komisją 

Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz nie będzie miało wpływu na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł, ceny 

stałe z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 
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rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

X  nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne: 

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zmiany obciążeń regulacyjnych, w tym obowiązków 

informacyjnych. Rozporządzenie nie nakładania na obywateli obowiązków, z którymi związane jest wykonywanie 

jakichkolwiek czynności administracyjnych. Rozporządzenie nie spowoduje zmniejszenia, czy też zwiększenia liczby 

dokumentów lub liczby procedur, ani też skrócenia lub wydłużenia czasu na załatwienie sprawy, gdyż rozporządzenie nie 

reguluje procedur administracyjnych wynikających z obowiązków nałożonych na obywateli oraz związanych 

z załatwianiem przez obywateli spraw w urzędach, instytucjach lub innych organach władzy publicznej. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na pozostałe obszary, w tym nie wpłynie na 

środowisko naturalne, sytuację i rozwój regionalny, demografię, mienie państwowe, 

informatyzację, zdrowie lub na inne obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Uzyskanie efektu nastąpi po wprowadzenia zmian do rozporządzenia.  

Zastosowanie mierników pozwalających określić uzyskanie efektu nie jest konieczne, ponieważ będzie on bezpośredni. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak załączników. 

 

43/10-kt 



 

 

Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
1) 

z dnia  

w sprawie trybu pobierania odcisków linii papilarnych oraz wymazów ze śluzówki 

policzków i sposobu przeprowadzania i dokumentowania czynności związanych z ich 

pobieraniem od policjantów i pracowników Policji – w celach wyeliminowania 

pozostawionych przez nich śladów 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1m ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. poz. …) 

zarządza się, co następuje:  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa:  

1) tryb pobierania odcisków linii papilarnych oraz sposób przeprowadzania 

i dokumentowania czynności związanych z ich pobieraniem od policjantów 

i pracowników Policji – w celach wyeliminowania pozostawionych przez nich śladów; 

2) tryb pobierania wymazów ze śluzówki policzków oraz sposób przeprowadzania 

i dokumentowania czynności związanych z ich pobieraniem od policjantów 

i pracowników Policji – w celach wyeliminowania pozostawionych przez nich śladów; 

3) rodzaje służb uprawnionych do korzystania ze zbiorów danych zawierających odciski 

linii papilarnych lub wymazy ze śluzówki policzków, o których mowa w pkt 1 i 2; 

4) sposób zabezpieczenia zbiorów, o których mowa w pkt 3. 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia i skróty oznaczają: 

1) ustawa – ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. poz. …); 

2) CLKP – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji; 

                                                           
1)    

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, 

na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225). 
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3) policjant lub pracownik Policji – policjanta lub pracownika Policji wykonującego 

czynności służbowe związane z ujawnianiem, zabezpieczaniem lub badaniem śladów 

związanych z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego, których ślady zostały 

zebrane z miejsca zdarzenia, celem wyeliminowania pozostawionych przez nich śladów; 

4) profil DNA – informację o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) 

w postaci wariantów identyfikacyjnych osoby oznaczonych w różnych miejscach 

obszaru niekodującego DNA, umożliwiających uzyskanie indywidualnego zapisu 

numerycznego; 

Rozdział 2 

Tryb pobierania odcisków linii papilarnych 

§ 4. 1. Odciski linii papilarnych pobiera inny przeszkolony policjant lub pracownik Policji na 

kartę daktyloskopijną, której wzór stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia … w sprawie wzorów kart daktyloskopijnych, na 

których dane daktyloskopijne są przekazywane Komendantowi Głównemu Policji w celu 

przetwarzania w zbiorach danych daktyloskopijnych, oraz trybu i sposobu ich przekazywania 

przez zobowiązane do tego podmioty (Dz. U. poz. …). 

2. Pobranie odcisków palców następuje na podstawie wniosku właściwego miejscowo 

kierownika jednostki organizacyjnej Policji. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do 

rozporządzenia. 

3. Wniosek opracowuje się w dwóch egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz 

przekazuje się wraz z wypełnioną kartą daktyloskopijną do CLKP, pozostawiając drugi 

egzemplarz tego wniosku w aktach osobowych policjanta lub pracownika Policji. 

§ 5. CLKP dokonuje sprawdzenia nadesłanej dokumentacji oraz wprowadza odciski linii 

papilarnych do zbiorów, o których mowa w art. 21h ust. 1 ustawy. 

Rozdział 3 

Tryb pobierania wymazów ze śluzówki policzków 

§ 6. 1. Wymaz ze śluzówki policzków od policjantów i pracowników Policji pobiera się 

przy użyciu przeznaczonych specjalnie do tych celów pakietów kryminalistycznych, 

oznakowanych indywidulanym kodem kreskowym. 
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2. Wymaz ze śluzówki policzków od policjantów lub pracowników Policji pobiera inny 

policjant lub pracownik Policji przeszkolony w tym zakresie. 

3. Pobranie wymazu ze śluzówki policzków następuje na podstawie wniosku właściwego 

miejscowo kierownika jednostki organizacyjnej Policji. Wzór wniosku określa załącznik nr 2 

do rozporządzenia. 

4. Wniosek opracowuje się w dwóch egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz 

przekazuje się wraz z pakietem kryminalistycznym do CLKP, pozostawiając drugi 

egzemplarz wniosku w aktach osobowych policjanta lub pracownika Policji. 

§ 7. 1. CLKP dokonuje sprawdzenia nadesłanej dokumentacji oraz przeprowadza badania 

genetyczne w celu uzyskania profilu DNA oraz wprowadza informacje, w tym dane osobowe 

do zbioru, o którym mowa w art. 21a ust. 1 ustawy. 

2. Wymaz ze śluzówki policzków pobrany od policjantów lub pracowników Policji CLKP 

włącza się do zbioru próbek biologicznych.  

Rozdział 4 

Udostępnianie, usuwanie i zabezpieczanie danych 

§ 8. CLKP przekazuje informację o pozytywnych wynikach przeszukania zbiorów, 

o których mowa w §1 pkt. 3: 

1) kierownikowi jednostki organizacyjnej Policji, która zleciła rejestrację policjanta lub 

pracownika Policji; 

2) organom, o których mowa w art. 21c i 21j pkt 1–3 ustawy, dla których te informacje 

mogą być przydatne dla celów eliminacyjnych. 

§ 9. 1. Informacje, w tym dane osobowe policjantów lub pracowników Policji tracą swoją 

przydatność identyfikacyjną po upływie 5 lat od dnia zaprzestania wykonywania czynności 

służbowych związanych z ujawnianiem, zabezpieczaniem lub badaniem śladów związanych 

z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego lub po upływie 5 lat od dnia ustania stosunku 

służbowego lub pracy. 

2. Właściwy miejscowo kierownik jednostki organizacyjnej Policji przekazuje do CLKP 

informację zawierającą datę zaprzestania wykonywania czynności o których mowa w ust. 1 

lub ustania stosunku służbowego lub pracy policjantów lub pracowników Policji.  
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§ 10. 1 Danych ze zbiorów, o których mowa w § 1 pkt 3 nie udostępnia się osobom 

nieuprawnionym.  

2. W celu zabezpieczenia danych znajdujących się w zbiorach, o których mowa w § 1 

pkt 3, stosuje się odpowiednie środki techniczne i organizacyjne określone w odrębnych 

przepisach o ochronie danych osobowych. 

§ 11. 1. Usunięcia informacji, w tym danych osobowych ze zbioru danych DNA oraz 

zniszczenia wymazów ze śluzówki policzków dokonuje komisja powołana przez Komendanta 

Głównego Policji, sporządzając z tych czynności protokół. 

2. Usunięcia informacji ze zbiorów danych daktyloskopijnych, w tym zniszczenia kart 

daktyloskopijnych dokonuje komisja powołana przez Komendanta Głównego Policji, 

sporządzając z tych czynności protokół. 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER  

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
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Załączniki  

do rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji 

z dnia … (poz. ...) 

 

Załącznik nr 1 
WZÓR 

 

…………......................................................... 
  
………….........................................................  

 

…………......................................................... 
 

(jednostka organizacyjna Policji)  
 

 egz. nr……….. 

Data (dd-mm-rrrr) 

        

 

 
 

WNIOSEK 
 

Na podstawie art. 21i ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. poz….) 
 

o wprowadzenie danych do zbiorów danych daktyloskopijnych 
 
 
funkcjonariusza/pracownika Policji*

niepotrzebne skreślić 

 

 

Nazwisko 

Imię/Imiona 

Imiona i nazwiska rodowe rodziców 

Data urodzenia (dd-mm-rrrr)         Miejsce urodzenia 

Komórka organizacyjna 

Stanowisko pracy Identyfikator kadrowy 
 
 

 

 

……………….......................................................... 
(pieczęć i podpis kierownika jednostki wydającego wniosek) 
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Załącznik nr 2 

WZÓR 
 

…………......................................................... 
  
………….........................................................  

 

…………......................................................... 
 

(jednostka organizacyjna Policji)  
 

 egz. nr……….. 

Data (dd-mm-rrrr) 

        

 

 
 

WNIOSEK 
 

Na podstawie art. 21b ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. poz. …) 
 

o wprowadzenie do zbioru danych DNA informacji o wynikach analizy kwasu 
deoksyrybonukleinowego 

 
 
funkcjonariusza/pracownika Policji*

niepotrzebne skreślić 

 

 

Nazwisko 

Imię/Imiona 

Imiona i nazwiska rodowe rodziców 

Data urodzenia (dd-mm-rrrr)         Miejsce urodzenia 

Komórka organizacyjna 

Stanowisko pracy Identyfikator kadrowy 
 
 

 

 

……………….......................................................... 
(pieczęć i podpis kierownika jednostki wydającego wniosek) 
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UZASADNIENIE 

 

Zmiana ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w związku z dostosowaniem prawa 

krajowego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań 

przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady 

2008/977/WSiSW dała możliwość utworzenia bazy eliminacyjnej służącej wyeliminowaniu 

śladów pozostawionych przez funkcjonariuszy zabezpieczających dowody rzeczowe na 

miejscu zdarzenia.  

Należy wskazać, że art. 192a k.p.k. dotyczy „zarówno osób podejrzewanych, których krąg 

chce się zawęzić, jak i innych osób, dla stworzenia stosownego wąskiego kręgu osób 

„podejrzanych” albo ustalenia wartości dowodowej ujawnionych śladów”. W praktyce zapis 

ten dotyczy każdego, kto nie ma jeszcze statusu procesowego, a także jest stosowany w celu 

eliminacji śladów pozostawionych przez osoby poszkodowane w wyniku popełnionego czynu 

zabronionego. Ponadto, zgodnie z 192a § 1 k.p.k. materiał pobrany i utrwalony w trybie ww. 

artykułu podlega niezwłocznemu usunięciu z akt, co oznacza, że uzyskany materiał 

porównawczy w celach eliminacyjnych należałoby pobierać w każdej nowej sprawie, jeśli 

zajdzie taka konieczność. Należy zauważyć, że w odniesieniu do funkcjonariuszy 

i pracowników Policji w praktyce art. 192a k.p.k bardzo rzadko znajduje zastosowanie. 

Dlatego nowe przepisy umożliwią wyeliminowanie z procesów wykrywczych śladów 

pozostawionych przez funkcjonariuszy i pracowników Policji podczas wykonywania 

czynności związanych z ujawnianiem, zabezpieczaniem lub badaniem śladów związanych 

z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. 

W przypadku zaproponowanych zapisów zamysłem ustawodawcy jest utworzenie bazy 

eliminacyjnej, dzięki czemu nie będzie konieczności każdorazowego pobierania materiału 

porównawczego od funkcjonariuszy lub pracowników Policji wykonujących swoje czynności 

służbowe. Pozwoli to także na obniżenie kosztów związanych z ponownym oznaczaniem 

profilu DNA. 
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Gromadzenie i przetwarzanie danych tych osób w policyjnych zbiorach danych, służyć 

będzie wyłącznie celom związanym z ustaleniem wartości dowodowej śladów 

kryminalistycznych zabezpieczanych w trakcie czynności procesowych. Ponadto zgodnie 

z zaleceniami Europejskiej Sieci Laboratoriów Kryminalistycznych (ENFSI), której Polska 

jest członkiem, każda baza danych DNA powinna posiadać w swoich zasobach własną 

eliminacyjną bazę.  

Wiele krajów europejskich np. Austria, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania, w ramach 

swoich baz danych DNA, posiadają zbiory eliminacyjne, pozwalające na wyłonienie śladów 

pozostawionych przez osoby realizujące zadania służbowe na miejscu popełnienia 

przestępstwa. Takie zalecenie znajduje się również w dokumencie „Akredytacja laboratoriów 

badawczych – dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne 

DAB – 10” z dnia 12 września 2016 r., wskazane przez Polskie Centrum Akredytacji jako 

jeden z elementów zapewniających należytą jakość wykonywanych usług 

kryminalistycznych. 

Brak możliwości eliminowania profili DNA wykrytych w badanej próbce, 

a pochodzących z kontaminacji np. wewnątrzlaboratoryjnej skutkować może wydaniem 

błędnej opinii. Tzn. we wnioskach zamieszczona zostanie informacja o wykazanym NN 

profilu, który trafi do zarejestrowania w bazie danych DNA. Może dojść do sytuacji 

powtórzenia danego profilu (np. profilu pracownika laboratorium kryminalistycznego) 

w kilku sprawach, co w wyniku ich powiązania może doprowadzić do błędnego przekonania 

organu procesowego o seryjnym sprawcy, a co za tym idzie przedłużaniu postępowania 

i niepotrzebnym podnoszeniu kosztów procesowych. 

Co więcej, brak uwzględnienia proponowanych zapisów pozbawi laboratoria 

kryminalistyczne istotnego narzędzia monitorowania jakości ich pracy na poziomie 

wymaganym decyzją ramową Rady 2009/905/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 

akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne 

(Dz. Urz. UE L 322 z 9.12.2009, str. 14), na mocy której obligatoryjnie wprowadzono 

akredytację usług z zakresu daktyloskopii i genetyki sądowej. 

Rozporządzenie określa 

1) tryb pobierania odcisków linii papilarnych oraz sposób przeprowadzania 

i dokumentowania czynności związanych z ich pobieraniem od funkcjonariuszy 

i pracowników Policji wykonujących czynności służbowe związane z ujawnianiem, 
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zabezpieczaniem lub badaniem śladów w związku z podejrzeniem popełnienia czynu 

zabronionego – w celach wyeliminowania pozostawionych przez nich śladów; 

2) tryb pobierania wymazów ze śluzówki policzków oraz sposób przeprowadzania 

i dokumentowania czynności związanych z ich pobieraniem od funkcjonariuszy 

i pracowników Policji wykonujących czynności służbowe związane z ujawnianiem, 

zabezpieczaniem lub badaniem śladów w związku z podejrzeniem popełnienia czynu 

zabronionego – w celach wyeliminowania pozostawionych przez nich śladów. 

A ponadto rozporządzenie wskazuje rodzaje organy uprawnione do korzystania ze zbiorów 

danych zawierających odciski linii papilarnych lub wymazy ze śluzówki policzków oraz 

sposób zabezpieczenia tych zbiorów. 

Wydanie rozporządzenia spowoduje konieczność wydatkowania przez Policję dodatkowych 

środków budżetowych związanych z zakupem pakietów kryminalistycznych oraz 

odczynników niezbędnych do oznaczenia profili DNA. Należy jednak pamiętać, że pobranie 

materiału biologicznego od funkcjonariuszy oraz pracowników Policji wykonujących 

czynności służbowe związane z ujawnianiem, zabezpieczaniem lub badaniem śladów 

w związku z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego – w celach wyeliminowania 

pozostawionych przez nich śladów będzie czynnością jednorazową, bez konieczności jej 

powtarzania przy każdym prowadzonym postępowaniu, co w dłuższej perspektywie pozwoli 

na obniżenie kosztów.  
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Nazwa projektu 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w sprawie trybu pobierania odcisków linii papilarnych oraz wymazów ze 

śluzówki policzków i sposobu przeprowadzania i dokumentowania 

czynności związanych z ich pobieraniem od policjantów i pracowników 

Policji – w celach wyeliminowania pozostawionych przez nich śladów 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu 

Pan Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Pan Mariusz Cichomski 

Dyrektor Departament Porządku Publicznego 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji teł. 022 60 140 70 

fax. 022 845 18 20, e-mail: dpp.koordynacja@mswia.gov.pl 
 

Data sporządzenia 

29 maja 2018 r. 

Źródło: 

Art. 20 ust. 1m ustawy z dnia … o Policji 

(Dz. U. poz. ...) 

 

Nr w wykazie prac legislacyjnych - 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 20 ust. 1m ustawy z dnia ... o Policji (Dz. U. 

poz. ...). 

Niniejszy projekt zgodnie z treścią upoważnienia ustawowego określa: 

1) tryb pobierania odcisków linii papilarnych oraz sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności związanych 

z ich pobieraniem od policjantów i pracowników Policji – w celach wyeliminowania pozostawionych przez nich 

śladów; 

2) tryb pobierania wymazów ze śluzówki policzków oraz sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności 

związanych z ich pobieraniem od policjantowi pracowników Policji – w celach wyeliminowania pozostawionych 

przez nich śladów; 

3) rodzaje służb uprawnionych do korzystania ze zbiorów danych zawierających odciski linii papilarnych lub wymazy 

ze śluzówki policzków, o których mowa w pkt 1 i 2;  

4) sposób zabezpieczenia zbiorów, o których mowa w pkt 3. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Odnosząc się do poszczególnych propozycji: 

1) w rozdziale 1 – określono przedmiot rozporządzenia, gdyż tytuł rozporządzenia nie zawiera szczegółowych 

informacji o przedmiocie rozporządzenia (zgodnie z § 125 pkt 1 Zasad techniki prawodawczej). Ponadto wprowadzono 

na potrzeby rozporządzenia niezbędne definicje (zgodnie m.in. z § 150 Zasad techniki prawodawczej); 

2) w rozdziale 2 – uregulowano tryb pobierania odcisków linii papilarnych; 

3) w rozdziale 3 – określono tryb pobierania wymazów ze śluzówki policzków; 

4) w rozdziale 4 – określono udostępnianie, usuwanie i zabezpieczanie danych. 

W przypadku zaproponowanych zapisów zamysłem projektodawcy jest utworzenie bazy eliminacyjnej, dzięki czemu nie 

będzie konieczności każdorazowego pobierania materiału porównawczego od funkcjonariuszy lub pracowników Policji 

wykonujących swoje czynności służbowe. Pozwoli to także na obniżenie kosztów związanych z ponownym 

oznaczaniem profilu DNA. 

Gromadzenie i przetwarzanie danych tych osób w policyjnych zbiorach danych, służyć będzie wyłącznie celom 
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związanym z ustaleniem wartości dowodowej śladów kryminalistycznych zabezpieczanych w trakcie czynności 

procesowych. Ponadto zgodnie z zaleceniami Europejskiej Sieci Laboratoriów Kryminalistycznych (ENFSI), której 

Polska jest członkiem, każda baza danych DNA powinna posiadać w swoich zasobach własną eliminacyjną bazę. 

Brak możliwości eliminowania profili DNA wykrytych w badanej próbce, a pochodzących z kontaminacji 

np. wewnątrzlaboratoryjnej skutkować może wydaniem błędnej opinii. Tzn. we wnioskach zamieszczona zostanie 

informacja o wykazanym NN profilu, który trafi do zarejestrowania w bazie danych DNA. Może dojść do sytuacji 

powtórzenia danego profilu (np. profilu pracownika laboratorium kryminalistycznego) w kilku sprawach, co w wyniku 

ich powiązania może doprowadzić do błędnego przekonania organu procesowego o seryjnym sprawcy, a co za tym idzie 

przedłużaniu postępowania i niepotrzebnym podnoszeniu kosztów procesowych. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nic ma potrzeby wskazywania jak problem został rozwiązany w innych krajach. Prawo Unii Europejskiej pozostawia 

ten zakres działalności państw do regulacji na poziomie prawa krajowego. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Funkcjonariusze Policji 

oraz pracownicy Policji 

Liczba 

funkcjonariuszy 

i pracowników Policji 

będzie uzależniona od 

rodzaju 

wykonywanych przez 

nich czynności  

 Funkcjonariusze Policji oraz 

pracownicy Policji 

zabezpieczający dowody 

rzeczowe na miejscu zdarzenia 

Prośba o analizę czy 

wystarczająco określony 

został zakres  

   

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy 

Proces Legislacyjny, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) i § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin 

pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji. 

W ramach uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia powinien zostać uzgodniony z. Prezesem Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             
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budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Wejście w życie rozporządzenia spowoduje zwiększenie wydatków z budżetu przeznaczonego 

na funkcjonowanie tej formacji. 

Projektowane rozwiązanie nie spowoduje skutków dla budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego tym samym projekt nie wymaga konsultacji z Komisją Wspólną Rządu 

i Samorządu Terytorialnego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł, ceny 

stałe z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Nie przewiduje się wpływu projektowanych regulacji na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli 

i gospodarstwa domowe. 

 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

X nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 X nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  
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Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 X nie dotyczy 

Komentarz: Wejście w życie rozporządzenia nic spowoduje zmiany obciążeń regulacyjnych, w tym obowiązków
 

informacyjnych. Rozporządzenie nic nakłada na obywateli obowiązków, z którymi związane jest wykonywanie 

jakichkolwiek czynności administracyjnych. Rozporządzenie nie spowoduje zmniejszenia, czy też zwiększenia liczby 

dokumentów lub liczby procedur, ani też skrócenia lub wydłużenia czasu na załatwienie sprawy, gdyż rozporządzenie nie 

reguluje procedur administracyjnych wynikających z obowiązków nałożonych na obywateli oraz związanych 

z załatwianiem przez obywateli spraw w urzędach, instytucjach lub innych organach władzy publicznej.  

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na pozostałe obszary, w tym nie wpłynie na 

środowisko naturalne, sytuację i rozwój regionalny, demografię, mienie państwowe, 

informatyzację zdrowie lub inne obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na zakres regulacji projekt nie wymaga ewaluacji. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Rozporządzenie zawiera dwa załączniki. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt  

Założenia do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w sprawie wzorów dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych osobowych 

Stosownie do projektowanego art. 20 ust. 1n ustawy o Policji minister właściwy do spraw 

wewnętrznych zostałby zobligowany do określenia w drodze rozporządzenia wzorów 

dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych osobowych.  

Projektowana regulacja zastąpiłaby część materii regulowanej przez rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przetwarzania 

informacji przez Policję (Dz. U. z 2018 r. poz. 1636). 

Zakłada się, iż dokumentami obowiązującymi przy przetwarzaniu danych osobowych byłyby: 

1) Protokół likwidacji zbioru danych lub zestawu zbiorów danych; 

2) Protokół usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. 

Ad. 1. Wzór protokołu likwidacji zbioru danych lub zestawu zbiorów danych zawierałby 

w sobie następujące elementy: 

1) numer ewidencyjny; 

2) miejsce i datę sporządzenia protokołu; 

3) miejsce na wskazanie danych członków komisji likwidacyjnej; 

4) wskazanie podstaw prawnych do zlikwidowania zbioru danych lub zestawu zbiorów 

danych; 

5) określenie sposobu likwidacji zbioru danych lub zestawu zbiorów danych; 

6) miejsce na złożenie podpisów przez członków komisji likwidacyjnej.  

Ad. 2. Wzór protokołu usunięcia danych osobowych ze zbioru danych zawierałby w sobie 

następujące elementy: 

1) numer ewidencyjny; 

2) miejsce i datę sporządzenia protokołu; 

3) miejsce na wskazanie danych członków komisji do usunięcia danych osobowych; 

4) wskazanie podstaw prawnych do usunięcia danych osobowych; 

5) wskazanie nazwy zbioru danych, z którego dane osobowe są usuwane; 

6) określenie sposobu likwidacji zbioru danych lub zestawu zbiorów danych; 

7) miejsce na złożenie podpisów przez członków komisji likwidacyjnej.  
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Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia wydatków lub zmniejszenia 

dochodów jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających 

z obowiązujących przepisów. Projektowane rozwiązanie nie spowodują skutków dla 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego tym samym projekt nie wymaga konsultacji 

z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz nie będzie miało wpływu 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zmiany obciążeń regulacyjnych, w tym 

obowiązków informacyjnych. Rozporządzenie nie nakłada na obywateli obowiązków, 

z którymi związane jest wykonywanie jakichkolwiek czynności administracyjnych. 

Rozporządzenie nie spowoduje zmniejszenia, czy też zwiększenia liczby dokumentów lub 

liczby procedur, ani też skrócenia lub wydłużenia czasu na załatwienie sprawy, gdyż 

rozporządzenie nie reguluje procedur administracyjnych wynikających z obowiązków 

nałożonych na obywateli oraz związanych z załatwianiem przez obywateli spraw w urzędach, 

instytucjach lub innych organach władzy publicznej. 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na pozostałe obszary, w tym nie wpłynie na 

środowisko naturalne, sytuację i rozwój regionalny, demografię, mienie państwowe, 

informatyzację, zdrowie lub na inne obszary. 

Uzyskanie efektu nastąpi po wprowadzenia zmian do rozporządzenia.  

Zastosowanie mierników pozwalających określić uzyskanie efektu nie jest konieczne, ponieważ 

będzie on bezpośredni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

43/10/kc 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
1)

 

z dnia 

w sprawie wzorów kart daktyloskopijnych, na których dane daktyloskopijne są 

przekazywane Komendantowi Głównemu Policji w celu przetwarzania w zbiorach 

danych daktyloskopijnych, oraz trybu i sposobu ich przekazywania przez zobowiązane 

do tego podmioty 

Na podstawie art. 20 ust. 1o ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2067, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa:  

1) wzory kart daktyloskopijnych, na których pobiera się dane daktyloskopijne; 

2) tryb i sposób przekazywania Komendantowi Głównemu Policji kart daktyloskopijnych 

przez podmioty zobowiązane. 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia i skróty oznaczają: 

1) Daktyl III – pomocniczy skorowidz daktyloskopijny dla podmiotów nieposiadających 

dostępu do KSIP;  

2) kodeks postępowania karnego – ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania 

karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1904, z późn. zm.); 

3)  KSIP – Krajowy System Informacyjny Policji; 

4)  Pobyt – rejestr cudzoziemców prowadzony przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców; 

5) podmioty zobowiązane – służby, instytucje państwowe oraz organy władzy publicznej 

zobowiązane do przekazywania Komendantowi Głównemu Policji danych 

daktyloskopijnych na podstawie odrębnych przepisów;  

6) ustawa – ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, 

z późn. zm.); 

7) ZD CLKP – Zakład Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego 

Policji. 

                                                           
1)    

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, 

na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225). 
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§ 3. Dane daktyloskopijne, dla których określa się wzory kart daktyloskopijnych, 

pobiera się od: 

1) osób podejrzanych lub podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia 

publicznego; 

2) nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa 

ścigane z oskarżenia publicznego; 

3) osób stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. 

o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie 

życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób; 

4) oskarżonych lub skazanych za popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia 

publicznego; 

5) osób poszukiwanych; 

6) osób, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach 

antyterrorystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 452, z późn. zm.); 

7) cudzoziemców którzy: 

– złożyli wniosek o nadanie statusu uchodźcy, 

– złożyli wniosek o udzielenie azylu, 

– korzystają z ochrony czasowej; 

8) cudzoziemców w przypadku: 

– cudzoziemca zatrzymanego w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom 

prawa, 

– cudzoziemca, któremu wydano decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, 

– cudzoziemca zatrzymanego, wobec którego zachodzą okoliczności uzasadniające 

wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu albo który uchyla się od 

wykonania obowiązków określonych w tej decyzji, albo nie wywiązuje się 

z obowiązków określonych w postanowieniu o zastosowaniu wobec niego środków, 

o których mowa w art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2206); 

9) osób o których mowa w art. 192a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

postępowania karnego; 

10) osób o których mowa w art. 20 ust. 1o ustawy. 

§ 4. Wzory kart daktyloskopijnych lub chejroskopijnych są określone w załącznikach do 

rozporządzenia: 
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1) załącznik nr 1 – wzór karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii 

papilarnych od osób, o których mowa w § 3 pkt 1–6; 

2) załącznik nr 2 – wzór karty cheiroskopijnej, na której pobiera się odciski linii 

papilarnych od osób, o których mowa w § 3 pkt 1–6; 

3) załącznik nr 3 – wzór karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii 

papilarnych od osób, o których mowa w § 3 pkt 7; 

4) załącznik nr 4 – wzór karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii 

papilarnych od osób, o których mowa w § 3 pkt 8; 

5) załącznik nr 5 – wzór karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii 

papilarnych od osób, o których mowa w § 3 pkt 9; 

6) załącznik nr 6 – wzór karty cheiroskopijnej, na której pobiera się odciski linii 

papilarnych od osób, o których mowa w § 3 pkt 9; 

7) załącznik nr 7 – wzór karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii 

papilarnych od osób, o których mowa w § 3 pkt 10; 

8) załącznik nr 8 – wzór karty cheiroskopijnej, na której pobiera się odciski linii 

papilarnych od osób, o których mowa w § 3 pkt 10. 

§ 5. 1. Tryb i sposób przekazywania Komendantowi Głównemu Policji obrazów linii 

papilarnych pobranych od osób, o których mowa w § 3 pkt 6, określają przepisy 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie pobierania 

i przekazywania obrazów linii papilarnych i materiału biologicznego oraz utrwalania 

i przekazywania wizerunku twarzy osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1102). 

2. Tryb i sposób przekazywania Komendantowi Głównemu Policji obrazów linii 

papilarnych pobranych od osób, o których mowa w § 3 pkt 9, określają przepisy kodeksu 

postępowania karnego; 

3. Tryb i sposób przekazywania Komendantowi Głównemu Policji obrazów linii 

papilarnych pobranych od osób, o których mowa w § 3 pkt 10, określają przepisy 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia … w sprawie trybu 

pobierania odcisków linii papilarnych lub wymazów ze śluzówki policzków oraz sposobu 

przeprowadzania i dokumentowania czynności związanych z ich pobieraniem od 

funkcjonariuszy i pracowników Policji wykonujących czynności służbowe związane 

z ujawnianiem, zabezpieczaniem lub badaniem śladów w związku z podejrzeniem popełnienia 
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czynu zabronionego – w celach wyeliminowania pozostawionych przez nich śladów (Dz. U.  

poz. …). 

§ 6. Pobieranie obrazów linii papilarnych od osób, o których mowa w § 3 pkt 1–5, 7 i 8, 

przeprowadza się za pomocą urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania. 

§ 7. 1. Przed przystąpieniem do pobrania obrazów linii papilarnych od osoby sprawdza 

się, za pomocą wywiadu daktyloskopijnego lub urządzenia do szybkiej identyfikacji 

daktyloskopijnej, obecność danych daktyloskopijnych osoby w zbiorach danych 

daktyloskopijnych lub ich powiązanie z innymi danymi. 

2. W przypadku gdy wynik sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, wskazuje na różnice 

między danymi zarejestrowanymi a danymi podawanymi przez osobę, należy podjąć 

niezbędne czynności celem wyjaśnienia rozbieżności. 

§ 8. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2–4 pobieranie obrazów linii papilarnych należy rozpocząć 

od zarejestrowania osoby w KSIP w trybie przepisów określających funkcjonowanie KSIP, 

a następnie postępować według instrukcji obsługi urządzenia. 

2. Dane osobowe osób, o których mowa w § 3 pkt 7 i 8 rejestrowane są automatycznie 

w bazie POBYT po dokonaniu rejestracji na urządzeniu do elektronicznego 

daktyloskopowania. 

3. Dane, o których mowa w ust. 2, które nie zarejestrowały się automatycznie w bazie 

POBYT, muszą zostać zarejestrowane przez podmiot sporządzający rejestrację nie później niż 

przed upływem 72 godzin od momentu pobrania odbitek linii papilarnych. 

4. Podmioty zobowiązane do przekazywania Komendantowi Głównemu Policji danych 

daktyloskopijnych pobranych od osób, o których mowa w § 3 pkt 1–5, nie posiadający 

upoważnienia do rejestrowania danych w KSIP, rozpoczynają pobieranie obrazów linii 

papilarnych od zarejestrowania ich w skorowidzu DAKTYL III. 

§ 9. 1. Po zakończeniu pobierania obrazów linii papilarnych za pomocą urządzenia do 

elektronicznego daktyloskopowania, utworzony automatycznie w formie pliku 

elektronicznego oryginał karty daktyloskopijnej należy przesłać w formie elektronicznej, 

z użyciem systemu teleinformatycznego bezpośrednio do ZD CLKP. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonanej rejestracji, nadesłany plik 

zostaje zwrócony z użyciem systemu teleinformatycznego do podmiotu wykonującego 
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rejestrację, celem dokonania stosownych modyfikacji lub ponownego sporządzenia 

rejestracji. 

3. Jeżeli obrazy linii papilarnych pobrane za pomocą urządzenia do elektronicznego 

daktyloskopowania z przyczyn niezależnych nie dotarły do ZD CLKP, a nie ma już 

możliwości sporządzenia kart daktyloskopijnych metodą tuszową, dopuszczalne jest 

wydrukowanie karty daktyloskopijnej z utworzonego wcześniej pliku i przekazanie jej 

w jednym egzemplarzu bezpośrednio do ZD CLKP. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 nadesłany do ZD CLKP wydruk karty daktyloskopijnej z pliku, 

który nie dotarł drogą elektroniczną traktuje się jak oryginał karty daktyloskopijnej 

podlegający rejestracji w zbiorach, o których mowa w art. 21h ust. 1 ustawy. 

5. Przed przesłaniem wydruku karty daktyloskopijnej, o którym mowa ust. 3 sprawdza 

się a w przypadku braku rejestruje się osobę daktyloskopowaną w zbiorach, o których mowa 

w § 8. 

6. Pliki zawierające dane powstałe podczas daktyloskopowania są trwale usuwane 

z dysku twardego urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania lub innego 

elektronicznego nośnika danych, na którym są zapisane dane, przez osobę odpowiedzialną za 

funkcjonowanie tego urządzenia lub tego elektronicznego nośnika danych, nie później jednak 

niż po upływie 3 miesięcy od dnia ich pobrania. 

§ 10. Jeżeli pobranie obrazów linii papilarnych za pomocą urządzenia do 

elektronicznego daktyloskopowania z przyczyn technicznych jest niemożliwe, karty 

daktyloskopijne sporządza się metodą tuszową uwzględniając następujące warunki: 

1) sporządzenie kart daktyloskopijnych i chejroskopijnych polega na wypełnieniu pól 

zgodnie z opisem oraz pobraniu czytelnych odcisków linii papilarnych palców i dłoni; 

2) wpisów w polach kart daktyloskopijnych dokonuje się pismem ręcznym, w sposób 

czytelny, trwałym środkiem kryjącym lub pismem maszynowym;  

3) pisownia poszczególnych wyrazów i cyfr nie może budzić wątpliwości, przy czym 

imiona i nazwiska należy wpisywać dużymi literami, na wzór pisma technicznego; 

4) w przypadku zastosowania środków przymusu bezpośredniego wobec osoby 

daktyloskopowanej w celu pobrania odcisków linii papilarnych, informację o tym 

umieszcza się w górnej części odwrotnej strony karty daktyloskopijnej; 

5) po sporządzeniu karty, osoba daktyloskopująca i osoba daktyloskopowana składają 

swoje podpisy na każdym arkuszu karty, w przeznaczonym do tego polu; 
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6) przed przekazaniem kart daktyloskopijnych i chejroskopijnych do rejestracji w zbiorach, 

o których mowa w § 8 ust. 4 należy zarejestrować osobę daktyloskopowaną w zbiorach, 

o których mowa w § 9;  

7) w odpowiednim polu karty daktyloskopijnej w zależności od rodzaju rejestracji należy 

wpisać numer ID KSIP OIO lub pierwszą część numeru referencyjnego Eurodac; 

8) jeden egzemplarz karty daktyloskopijnej należy niezwłocznie przekazać do ZD CLKP. 

§ 11. Karty daktyloskopijne dostarczone do ZD CLKP są sprawdzane w zakresie 

prawidłowości ich sporządzenia. Karty wypełnione nieprawidłowo lub zawierające odciski 

linii papilarnych o niedostatecznej jakości są zwracane podmiotowi, który je przekazał, celem 

uzupełnienia braków lub powtórnego wykonania. 

§ 12. Wprowadzanie danych z kart daktyloskopijnych do zbiorów, o których mowa 

w § 8 ust. 3 odbywa się w ZD CLKP. 

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER  

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
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Załączniki  

do rozporządzenia  

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia … (poz. ...) 

Załącznik nr 1 

 

Nazwisko 
family name 

 nr indentyfikacyjny policjanta dokonującego rejestracji 

      

Imiona 
forename(s) 

 nr KSIP 
OIO- 

 

Nazwisko 
panieńskie 
maiden name 

 znak 
sprawy 

 

Imię ojca 
father’s forename 

 Imię matki 
mother’s 
forename 

 numer 
sprawy 

 

Adres 
address 

 kod 
jednostki 
Policji 

       

Płeć (M/K ?) 
sex (M/F ?) 

 Data urodzenia 
date of birth  

(year, month, day) 

rok miesiąc dzień PESEL  

 

 
            

Miejsce urodzenia 
place of birth 

 rodzaj i numer dokumentu tożsamości 
true identity 

Obywatelstwo 
nationality 

 Powód 
daktyloskopowania 

offence 

 

 

pieczęć jednostki Policji 
stamp of police unit 
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Załącznik nr 2  
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Załącznik nr 3  
 

 

  WZÓR                       

 KARTA DAKTYLOSKOPIJNA CUDZOZIEMCA                       
   

Data (r, m, d) 
 
  

                      

Nazwisko 
                   Płeć    
  

urodzenia 
                   

(M, 

K) 

   

                        

                           

                             

Nazwisko rodowe 
  Znak        Nr               
  

sprawy 
      

sprawy 
               

                     
                              

Nazwiska poprzednie 
  Numer                          

  EURODAC                          
                            

                             

Imię (imiona)  Imię ojca          Imię matki           
                              

Kraj i miejsce urodzenia                              
                             

Obywatelstwo  Narodowość                         
Miejsce zamieszkania 

w kraju pochodzenia  
Miejsce zamieszkania na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej  
Data (r, m, d) i miejsce 
wydania decyzji/ 
złożenia wniosku/zatrzymania* 

Data (r, m, d) i powód 
daktyloskopowania**  

 NAZWA I SIEDZIBA JEDNOSTKI   
NUMER AFIS LUB 

   
 DOKONUJĄCEJ      

 DAKTYLOSKOPOWANIA   BARCODE AFIS    

 LUB JEJ BARCODE       

 

P 

       

 1. wielki palec 2. wskazujący palec 3. środkowy palec 4. serdeczny palec 5. mały palec 

  50 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 

 L 6. wielki palec 7. wskazujący palec 8. środkowy palec 9. serdeczny palec 10. mały palec 

 
 
 
 
 
 

 
ODCISKI KONTROLNE 

 

LEWA RĘKA – jednoczesny odcisk czterech palców 
Jednoczesny odcisk wielkich palców 

PRAWA RĘKA – jednoczesny odcisk czterech palców 
LEWY PRAWY   

 
 

 

75 mm 30 mm 30 mm 75 mm 
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Wpisać numer identyfikacyjny osoby daktyloskopującej 

 

 

210 mm 
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POUCZENIE 

 

* Niewłaściwe skreślić.  
** W rubryce należy podać podstawę prawną daktyloskopowania zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) art. 30 ust. 1 pkt 3 – wniosek o nadanie statusu uchodźcy,  
2) art. 92 ust. 1 – wniosek o udzielenie azylu,  
3) art. 114 ust. 1 – ochrona czasowa  

– oraz podkreślić ją w POUCZENIU. 
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Załącznik nr 4 
 

 

  WZÓR                       

 KARTA DAKTYLOSKOPIJNA CUDZOZIEMCA                       
    

 
Data (r, m, d) 

 
  

                      

Nazwisko 
                   Płeć    
  

urodzenia 
                   

(M,K) 
   

                        
                           

                             

Nazwisko rodowe 
  Znak        Nr               
  

sprawy 
      

sprawy 
               

                     
                              

Nazwiska poprzednie 
  Numer                          

  EURODAC                          
                            

                             

Imię (imiona)  Imię ojca          Imię matki           
                              

Kraj i miejsce urodzenia                              
                             

Obywatelstwo  Narodowość                         
Miejsce zamieszkania 

w kraju pochodzenia  
Miejsce zamieszkania na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej  
Data (r, m, d) i miejsce 
wydania decyzji/ 
złożenia wniosku/zatrzymania* 

Data (r, m, d) i powód 

daktyloskopowania**  
 NAZWA I SIEDZIBA JEDNOSTKI   

NUMER AFIS LUB 

   
 DOKONUJĄCEJ      

 DAKTYLOSKOPOWANIA   BARCODE AFIS    

 LUB JEJ BARCODE       

 

P 

       

 1. wielki palec 2. wskazujący palec 3. środkowy palec 4. serdeczny palec 5. mały palec 

  50 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 

 L 6. wielki palec 7. wskazujący palec 8. środkowy palec 9. serdeczny palec 10. mały palec 

 
 
 
 
 
 

 
ODCISKI KONTROLNE 

 

LEWA RĘKA – jednoczesny odcisk czterech palców 
Jednoczesny odcisk wielkich palców 

PRAWA RĘKA – jednoczesny odcisk czterech palców 
LEWY PRAWY   

 
 

 

75 mm 30 mm 30 mm 75 mm 
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Wpisać numer identyfikacyjny osoby daktyloskopującej 

 

 

210 mm 
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POUCZENIE 

 

* Niewłaściwe skreślić.  
** W rubryce należy podać podstawę prawną daktyloskopowania zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach: 

 art. 35 ust. 2 – zatrzymanie w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa,  
 art. 324 pkt 1 – wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,  
 art. 394 ust. 3 – zatrzymanie w związku z okolicznościami uzasadniającymi wydanie decyzji o zobowiązaniu 

cudzoziemca do powrotu 

– oraz podkreślić ją w POUCZENIU. 
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Załącznik nr 5  
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Załącznik nr 6  
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Załącznik nr 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta daktyloskopijna palców 
do eliminacji śladów pozostawionych przez pracowników i funkcjonariuszy Policji 

 

  

 Nazwisko  

Imię 

Identyfikator służbowy 

 

 

 

 Czytelny podpis osoby daktyloskopującej  
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Załącznik nr 8  
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Karta chejroskopijna dłoni - lewej, prawej * do eliminacji śladów pozostawionych przez pracowników i funkcjonariuszy Policji 
 ......................................................................................   .................................................................................  

Czytelny podpis osoby daktyloskopowanej Czytelny podpis osoby daktyloskopującej 

Nazwisko  

Imię  

Identyfikator służbowy 

 

* niewłaściwe skreślić 
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UZASADNIENIE 

Rozporządzenie w sprawie wzorów kart daktyloskopijnych, na których dane daktyloskopijne 

są przekazywane Komendantowi Głównemu Policji w celu przetwarzania w zbiorach danych 

daktyloskopijnych, oraz trybu i sposobu ich przekazywania przez zobowiązane podmioty 

stanowi wypełnienie delegacji ustawowej określonej w art. 20 ust. 1o ustawy z dnia 

6 kwietnia 1990 r. o Policji. Zmiany w ustawie o Policji wynikają z kolei z potrzeby 

dostosowania prawa krajowego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania 

przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów 

zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 89). 

Komendant Główny Policji jako administrator zbiorów danych daktyloskopijnych przetwarza 

karty daktyloskopijne sporządzane przez różne podmioty, m.in. Policję, Straż Graniczną 

i Żandarmerię Wojskową. W chwili obecnej każda z tych służb posiada własne przepisy 

regulujące wzory kart daktyloskopijnych. Dodatkowo, funkcjonują dwa oddzielne 

rozporządzenia regulujące wzory kart daktyloskopijnych, na których pobiera się odbitki linii 

papilarnych od cudzoziemców z powodów administracyjnych. W rezultacie administrator 

zbiorów, odpowiedzialny za jakość, poprawność i legalność przetwarzanych danych, nie ma 

wystarczającego wpływu na formę używanych przez inne podmioty wzorów kart 

daktyloskopijnych.  

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) zakwestionował na przykład legalność i celowość występowania we wzorze 

karty daktyloskopijnej pola „narodowość”. Wymusiło to zmianę wzoru karty daktyloskopijnej 

wykorzystywanej przez Policję, który teraz zamiast pola „narodowość” zawiera pole 

„obywatelstwo”. Pozostałe podmioty pozostały przy starych wzorach, w których używa się 

pola „narodowość”. Z uwagi na brak możliwości ingerencji w przepisy regulujące wzory kart 

wykorzystywane przez inne podmioty, obecnie mamy do czynienia z sytuacją, w której 

Komendant Główny Policji jako administrator zbiorów danych daktyloskopijnych poprawił 

zgodnie z zaleceniami wzory kart daktyloskopijnych wykorzystywane przez Policję 

a jednocześnie jest zmuszony do gromadzenia kart daktyloskopijnych sporządzonych przez 

inne podmioty na starych wzorach zakwestionowanych przez Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych.  
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Rozporządzenie określające wzory kart daktyloskopijnych, na których dane daktyloskopijne 

są  pobierane przez upoważnione podmioty i przekazywane Komendantowi Głównemu 

Policji w celu przetwarzania w zbiorach danych daktyloskopijnych, wyeliminuje 

dotychczasowy dualizm. Takie rozwiązanie w razie potrzeby pozwoli także na sprawniejszą 

nowelizację przepisów. 

Oprócz wzorów kart daktyloskopijnych rozporządzenie określa również tryb i sposób ich 

przekazywania Komendantowi Głównemu Policji. Takie rozwiązanie ułatwi pracę 

Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, które w praktyce gromadzi wszystkie 

dane daktyloskopijne.  

Dodatkowo wydanie jednego rozporządzenia w tym zakresie ułatwi pracę innym służbom czy 

instytucjom. Praktyka bowiem pokazuje, że podmioty które na przykład w przeważającej 

większości pobierają dane daktyloskopijne od podejrzanych, w przypadku wystąpienia 

potrzeby pobrania takich danych od cudzoziemców z przyczyn administracyjnych, nie wiedzą 

w jaki sposób i w jakim trybie przesłać te dane do administratora danych. Określenie 

wszystkich trybów przekazywania kart daktyloskopijnych Komendantowi Głównemu Policji 

przez zobowiązane do tego służby, instytucje państwowe oraz organy władzy publicznej  

w jednym akcie rangi rozporządzenia rozwiąże ten problem. 

Wejście w życie proponowanych przepisów nie pociągnie za sobą dodatkowych skutków 

finansowych. 
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Nazwa projektu 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

wzorów kart daktyloskopijnych, na których dane daktyloskopijne są 

przekazywane Komendantowi Głównemu Policji w celu przetwarzania w 

zbiorach danych daktyloskopijnych, oraz trybu i sposobu ich przekazywania 

przez zobowiązane do tego podmioty  

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

i Administracji 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

…… 

tel. 

adres email:  

Data sporządzenia 

 

 

Źródło:  

Art. 20 ust. 1o ustawy o Policji 

Nr w wykazie prac legislacyjnych 

i programowych Rady Ministrów 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 20 ust. 1o ustawy z dnia 6 kwietnia 

1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067). Zmiana ww. ustawy oraz wydanie rozporządzenia w zakresie wzorów kart 

daktyloskopijnych wynika z potrzeby dostosowania prawa krajowego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań 

przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, 

str. 89). Jednakże wydanie niniejszego rozporządzenia wynika przede wszystkim z potrzeby ujednolicenia stosowanych 

przez różne podmioty wzorów kart daktyloskopijnych. Komendant Główny Policji jako administrator zbiorów danych 

daktyloskopijnych przetwarza karty daktyloskopijne sporządzane przez różne podmioty, m.in. Policję, Straż Graniczną 

i Żandarmerię Wojskową. W chwili obecnej każda z tych służb posiada własne przepisy regulujące wzory kart 

daktyloskopijnych. Dodatkowo, funkcjonują dwa oddzielne rozporządzenia regulujące wzory kart daktyloskopijnych, na 

których pobiera się odbitki linii papilarnych od cudzoziemców z powodów administracyjnych. W rezultacie administrator 

zbiorów, odpowiedzialny za jakość, poprawność i legalność przetwarzanych danych, nie ma wystarczającego wpływu na 

formę używanych przez inne podmioty wzorów kart daktyloskopijnych. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Niniejsze rozporządzenie określa wzory kart daktyloskopijnych, które pobierane są na podstawie odrębnych przepisów od: 

1) osób podejrzanych lub podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego; 

2) nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego; 

3) osób stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób 

z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób; 

4) oskarżonych lub skazanych za popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego; 

5) osób poszukiwanych; 

6) osób, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 452, z późn. zm.); 

7) cudzoziemców którzy: 

- złożyli wniosek o nadanie statusu uchodźcy, 

- złożyli wniosek o udzielenie azylu, 

- korzystają z ochrony czasowej; 
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8) cudzoziemców w przypadku: 

- cudzoziemca zatrzymanego w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa, 

- cudzoziemca, któremu wydano decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, 

- cudzoziemca zatrzymanego, wobec którego zachodzą okoliczności uzasadniające wydanie decyzji o zobowiązaniu 

cudzoziemca do powrotu albo który uchyla się od wykonania obowiązków określonych w tej decyzji, albo nie 

wywiązuje się z obowiązków określonych w postanowieniu o zastosowaniu wobec niego środków, o których mowa w 

art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206); 

9) osób o których mowa w art. 192a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego; 

10) osób o których mowa w art. 20 ust. 1o ustawy. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie ma potrzeby wskazywania jak problem został rozwiązany w innych krajach. Założeniem wydania niniejszego 

rozporządzenia jest ujednolicenie stosowanych przez różne podmioty wzorów kart daktyloskopijnych, ma to zatem 

wartość jedynie porządkową i organizacyjną. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Komendant Główny Policji 1 

 

 

 

 

Ustawa o Policji Komendant Główny Policji 

jako administrator danych 

daktyloskopijnych gromadzi 

przesłane przez inne 

podmioty dane 

daktyloskopijne. 

Agencja Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego 

1 Ustawa o Agencji 

Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego i Agencji 

Wywiadu  

Uprawnienie oraz obowiązek 

do sporządzania kart 

daktyloskopijnych 

i przesyłania do zbiorów 

danych daktyloskopijnych 

Policja 1 Ustawa o Policji Uprawnienie oraz obowiązek 

do sporządzania kart 

daktyloskopijnych 

i przesyłania do zbiorów 

danych daktyloskopijnych 

Straż Graniczna 1 Ustawa o Straży Granicznej Uprawnienie oraz obowiązek 

do sporządzania kart 

daktyloskopijnych 

i przesyłania do zbiorów 

danych daktyloskopijnych 

Urząd ds. Cudzoziemców 1 Ustawa o cudzoziemcach Uprawnienie oraz obowiązek 

do sporządzania kart 

daktyloskopijnych 

i przesyłania do zbiorów 

danych daktyloskopijnych 

Żandarmeria Wojskowa 1 Ustawa o Żandarmerii 

Wojskowej i wojskowych 

organach porządkowych 

Uprawnienie oraz obowiązek 

do sporządzania kart 

daktyloskopijnych 

i przesyłania do zbiorów 

danych daktyloskopijnych 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Po skierowaniu projektu do uzgodnień międzyresortowych, zostanie on umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodny z wymaganiami art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 uchwały nr 190 
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Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów. (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. 

zm.) projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji. 

Projekt zostanie ponadto skonsultowany ze wszystkimi podmiotami, które na podstawie odrębnych przepisów są 

uprawnione do pobierania odcisków palców oraz zobowiązane do przekazywania Komendantowi Głównemu Policji, jako 

administratorowi tych danych. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Nie przewiduje się wpływu regulacji na sektor finansów publicznych. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  
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Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Nie przewiduje się wpływu projektowanych regulacji na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli 

i gospodarstwa domowe. 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

X nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 X nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 X nie dotyczy 

9. Wpływ na rynek pracy  

Rozporządzenie nie będzie miała wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

Nie przewiduje się wpływu projektowanej regulacji na sytuację i rozwój regionalny. 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wykonanie przepisów rozporządzenia … . 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak załączników. 
 
 

 

 

 

13/10/kc 



Projekt 

 

Założenia do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w sprawie paramentów funkcjonalnych KSIP, sposobu funkcjonowania KSIP, w tym 

w sytuacjach awaryjnych oraz utrzymania KSIP. 

Stosownie do projektowanego art. 21nb ust. 5 ustawy o Policji Komendant Główny Policji 

prowadziłby Krajowy System Informacyjny Policji będący zestawem zbiorów danych, 

w których przetwarza się informacje, w tym dane osobowe w związku z realizacją zadań 

ustawowych. 

Zgodnie z projektowanym ust. 5 minister właściwy do spraw wewnętrznych został 

zobligowany do określenia w drodze rozporządzenia: 

1) parametrów funkcjonalnych KSIP; 

2) sposobu funkcjonowania KSIP, w tym w sytuacjach awaryjnych; 

3) sposobu utrzymania KSIP. 

Projektowana regulacja zastąpiłaby część materii regulowanej przez decyzję nr 165 

Komendanta Głównego Policji z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego 

Systemu Informacyjnego Policji. 

Parametry funkcjonalne KSIP i sposób funkcjonowania KSIP 

Zakłada się, że podstawową funkcjonalnością KSIP byłoby zapewnienie funkcjonariuszom 

Policji dostępu do danych osobowych znajdujących się w zbiorach danych administrowanych 

przez Komendanta Głównego Policji oraz przez inne podmioty. 

Parametry funkcjonalne KSIP miałyby na celu zapewnienie: 

1) pełnej rozliczalności działań w systemie; 

2) stabilnej pracy systemu niezależnie od liczby jednocześnie pracujących użytkowników; 

3) zapewnienie bezpieczeństwa systemu. 

Dane osobowe z powyższych zbiorów uzyskiwałoby się w ramach dostępu do systemów 

teleinformatycznych KSIP oraz poprzez procedurę sprawdzania informacji. 

Systemy teleinformatyczne KSIP miałyby umożliwiać przekazywanie informacji, w tym 

danych osobowych do wybranych zbiorów oraz do baz KCIK w zakresie wynikającym 

z przepisów ustaw regulujących obowiązki informacyjne Policji. 
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Zakłada się, iż KSIP zapewniałby realizację ww. funkcjonalności przez mechanizmy 

zapewniające: 

1) zachowanie ciągłości jego funkcjonowania; 

2) uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników; 

3) pełną rozliczalność działań w systemie; 

4) utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych. 

KSIP komunikowałby się z bazami danych przez sieć teleinformatyczną. 

W sytuacji awaryjnej KSIP funkcjonowałby w drodze połączeń telefonicznych lub urządzeń 

radiowych. 

Zakłada się, iż utrzymanie KSIP zapewniałoby zachowanie ciągłości działania systemu 

i realizację ww. funkcjonalności. Utrzymanie KSIP polegałoby w szczególności na: 

1) monitorowaniu sieci transmisji danych, pracy aplikacji, baz danych oraz systemu 

operacyjnego; 

2) monitorowaniu dostępności usług transmisji danych i głosu w sieci teleinformatycznej we 

wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji; 

3) przekazywaniu informacji o niedostępności usług sieci; 

4) zapewnieniu dostępności systemu dla użytkowników w trybie całodobowym; 

5) wykonywaniu kopii bezpieczeństwa; 

6) utrzymaniu sieci transmisji danych, w której pracuje KSIP; 

7) wdrażaniu poprawek rozszerzających funkcjonalność i poprawiających bezpieczeństwo 

systemu; 

8) dokonywaniu okresowych przeglądów i konserwacji. 

W przypadku wykrycia nieprawidłowości, w tym nieprawidłowych wartości dotyczących 

przyjętych norm pracy systemu, utrzymanie KSIP wymagałoby podjęcia następujących 

działań: 

1) ustalenia powodów nieprawidłowości; 

2) usunięcia przyczyn nieprawidłowości; 

3) przywrócenia systemu do pełnej funkcjonalności. 

Rozporządzenie zawierałoby ponadto przepisy określające zakres regulacji przedmiotowego 

rozporządzenia, wynikający z delegacji ustawowej do jego wydania oraz definicje 

wykorzystywanych w rozporządzeniu pojęć. 
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Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia wydatków lub zmniejszenia 

dochodów jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających 

z obowiązujących przepisów. Projektowane rozwiązanie nie spowodują skutków dla 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego tym samym projekt nie wymaga konsultacji 

z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz nie będzie miało wpływu 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zmiany obciążeń regulacyjnych, w tym 

obowiązków informacyjnych. Rozporządzenie nie nakłada na obywateli obowiązków, 

z którymi związane jest wykonywanie jakichkolwiek czynności administracyjnych. 

Rozporządzenie nie spowoduje zmniejszenia, czy też zwiększenia liczby dokumentów lub 

liczby procedur, ani też skrócenia lub wydłużenia czasu na załatwienie sprawy, gdyż 

rozporządzenie nie reguluje procedur administracyjnych wynikających z obowiązków 

nałożonych na obywateli oraz związanych z załatwianiem przez obywateli spraw w urzędach, 

instytucjach lub innych organach władzy publicznej. 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na pozostałe obszary, w tym nie wpłynie na 

środowisko naturalne, sytuację i rozwój regionalny, demografię, mienie państwowe, 

informatyzację, zdrowie lub na inne obszary. 

Uzyskanie efektu nastąpi po wprowadzenia zmian do rozporządzenia.  

Zastosowanie mierników pozwalających określić uzyskanie efektu nie jest konieczne, ponieważ 

będzie on bezpośredni. 
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Projekt  

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  S P R AW  W E W N Ę T R Z N Y C H  I  A D M I N I S T R A C J I
1)

  

z dnia 

w sprawie gromadzenia przez Straż Graniczną odcisków linii papilarnych, zdjęć 

oraz danych osobowych, ich przechowywania, wykorzystania i przekazywania 

innym organom  

Na podstawie art. 10a ust. 18 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa sposób pobierania wymazów ze śluzówki policzków, 

gromadzenia odcisków linii papilarnych oraz zdjęć sygnalitycznych osób podejrzanych 

o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej 

tożsamości lub usiłujących ukryć swą tożsamość oraz warunki ich przechowywania, 

wykorzystania i sposób ich przekazywania innym organom uprawnionym na podstawie 

odrębnych przepisów. 

§ 2. 1. W przypadku pobierania w toku prowadzonego postępowania 

przygotowawczego, do celów wykrywczych lub identyfikacyjnych, odcisków linii 

papilarnych na karcie daktyloskopijnej palców lub na karcie daktyloskopijnej dłoni, pierwszy 

egzemplarz karty przesyła się niezwłocznie w celu rejestracji do Centralnej Registratury 

Daktyloskopijnej prowadzonej przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy 

Głównej Policji, zwanej dalej „Registraturą”, pocztą specjalną lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej albo dostarcza się osobiście. 

2. Drugi egzemplarz karty daktyloskopijnej dołącza się do akt postępowania 

przygotowawczego i przechowuje w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej właściwej 

ze względu na miejsce prowadzenia postępowania przygotowawczego. Kartę można 

wykorzystać tylko dla celów procesowych. 

                                                 

1)
 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne 

na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 97 i 

225). 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2405 oraz 

z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 730, 894 i 1544). 
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3. Karty daktyloskopijne, na których pobrano odciski linii papilarnych palców lub dłoni 

do celów wykrywczych służących eliminacji osób podejrzanych lub ustalenia wartości 

dowodowej ujawnionych śladów, nie podlegają rejestracji w Registraturze i po wykorzystaniu 

należy je niezwłocznie protokolarnie zniszczyć. 

4. Wzór karty daktyloskopijnej palców, dłoni, daktyloskopijnej palców do celów 

wykrywczych służących eliminacji, daktyloskopijnej dłoni do celów wykrywczych służących 

eliminacji określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

wzorów kart daktyloskopijnych, na których dane daktyloskopijne są przekazywane 

Komendantowi Głównemu Policji w celu przetwarzania w zbiorach danych 

daktyloskopijnych, oraz trybu i sposobu ich przekazywania przez podmioty zobowiązane na 

podstawie art. 20 ust. 1r ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2067, z późn. zm.). 

§ 3. 1. Odciski linii papilarnych pobrane przy użyciu urządzenia do elektronicznego 

daktyloskopowania przesyła się do Registratury w postaci elektronicznej, przy użyciu 

systemu teleinformatycznego. 

2. Kartę daktyloskopijną sporządzoną na urządzeniu do elektronicznego 

daktyloskopowania można wydrukować i wykorzystać tylko dla celów procesowych. 

3. Wydrukowaną kartę daktyloskopijną dołącza się do akt postępowania 

przygotowawczego i przechowuje w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej właściwej 

ze względu na miejsce prowadzenia postępowania przygotowawczego. 

§ 4. Odciski linii papilarnych znajdujące się w Registraturze można wykorzystać w celu 

ustalenia lub potwierdzenia tożsamości osoby o nieustalonej tożsamości lub usiłującej ukryć 

swą tożsamość, poprzez przeprowadzenie wywiadu daktyloskopijnego, polegającego na 

sprawdzeniu, czy odciski linii papilarnych osób, których tożsamość wymaga ustalenia lub 

potwierdzenia, odpowiadają odciskom linii papilarnych znajdujących się w Registraturze. 

§ 5. 1. W przypadku pobrania odcisków linii papilarnych w celu dokonania wywiadu 

daktyloskopijnego, oryginał karty daktyloskopijnej oznaczonej hasłem „WYWIAD” 

wpisanym w rubryce „powód daktyloskopowania” przesyła się do Registratury pocztą 

specjalną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo dostarcza się osobiście. 

2. W przypadku braku danych osoby, której tożsamość jest ustalana lub potwierdzana, 

na karcie daktyloskopijnej, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się także wyrazy 

„NN OSOBA”. 
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3. Karta daktyloskopijna, o której mowa w ust. 1, nie podlega rejestracji 

w Registraturze. Po uzyskaniu wywiadu daktyloskopijnego zwrócona z Registratury karta 

zostaje niezwłocznie protokolarnie zniszczona w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, 

dla której przeprowadzono wywiad, albo na żądanie osoby daktyloskopowanej wyrażone przy 

pobraniu odcisków linii papilarnych zostaje jej przekazana.  

§ 6. 1. Niezidentyfikowane ślady linii papilarnych palców i dłoni, ujawnione w toku 

czynności procesowych, rejestruje się w zbiorach fotogramów lub plików graficznych 

niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych palców i dłoni. 

2. W celu rejestracji w zbiorach, o których mowa w ust. 1, niezidentyfikowane ślady 

linii papilarnych palców i dłoni wraz z kartą rejestracyjną przesyła się do Registratury pocztą 

specjalną albo dostarcza się osobiście. 

3. Wzór karty rejestracyjnej niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych palców 

i dłoni, o której mowa w ust. 2, określa załącznik nr … do rozporządzenia, o którym mowa 

w § 2 ust. 4.  

4. W przypadku rejestracji śladów, o których mowa w ust. 1, bezpośrednio z nośników, 

na których zostały zabezpieczone, nośniki te wraz z kartą śladów linii papilarnych 

rejestrowanych w Automatycznym Systemie Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS) 

przekazuje się do Registratury pocztą specjalną albo dostarcza się osobiście. 

5. Wzór karty śladów linii papilarnych rejestrowanych w AFIS, o której mowa w ust. 4, 

określa załącznik nr …. do rozporządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 4.  

6. Kartę rejestracyjną, o której mowa w ust. 2, oraz kartę, o której mowa w ust. 4, 

sporządza się w dwóch egzemplarzach. Drugi egzemplarz kart gromadzi się w aktach 

postępowania przygotowawczego i przechowuje w jednostce organizacyjnej Straży 

Granicznej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia postępowania przygotowawczego. 

§ 7. 1 Wymaz ze śluzówki policzków od osób pobiera się przy użyciu przeznaczonych 

specjalnie do tych celów pakietów kryminalistycznych, oznakowanych indywidualnym 

kodem kreskowym. 

2. Wymaz pobrany ze śluzówki policzków umieszcza się w pojemniku oznaczonym tym 

samym kodem kreskowym, jakim został oznaczony pakiet kryminalistyczny. 

3. Czynności, o których mowa w ust. 1, wykonują funkcjonariusze Straży Granicznej 

przeszkoleni w tym zakresie, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach uprawnieni 

pracownicy służby zdrowia albo instytucji naukowej lub specjalistycznej powołanej do 

przeprowadzenia badań genetycznych. 
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§ 8. 1. Fotografowanie obrazu twarzy, sylwetki lub określonej części ciała odbywa się 

w sposób umożliwiający jego utrwalenie dla celów dowodowych. 

2. Organ postępowania może wskazać tło, na jakim ma być wykonane utrwalenie 

obrazu, oraz pozycję, ubiór, uczesanie lub zarost osoby, a także wskazać rodzaj urządzenia, 

na którym ma być utrwalony obraz. 

§ 9. 1. Zdjęcia sygnalityczne osób podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych 

z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją 

tożsamość, wykonane na zlecenie funkcjonariusza Straży Granicznej prowadzącego 

postępowanie przygotowawcze, gromadzi się w formie karty albumowej. 

2. Karty albumowe przechowuje się w opisanym, ewidencjonowanym zbiorze kart 

albumowych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej właściwych ze względu na 

miejsce prowadzenia postępowania przygotowawczego. Dopuszcza się prowadzenie zbioru 

kart albumowych na informatycznych nośnikach danych. 

3. Wzór karty albumowej określa załącznik nr … do rozporządzenia, o którym mowa 

w § 2 ust. 4. 

4. Zdjęcia, o których mowa w ust. 1, można wykorzystać do sporządzania tablic 

poglądowych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych.  

§ 10. Kopie zdjęć, o których mowa w § 9 ust. 1, przekazuje się niezwłocznie na pisemny 

wniosek uprawnionego organu pocztą specjalną lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej albo dostarcza się osobiście. 

§ 11. Pliki cyfrowe lub negatywy zdjęć sygnalitycznych przechowuje się w jednostkach 

organizacyjnych Straży Granicznej właściwych ze względu na miejsce prowadzenia 

postępowania przygotowawczego w formie opisanych, ewidencjonowanych zbiorów. 

§ 12. Karty albumowe, o których mowa w § 9 ust. 1, oraz pliki cyfrowe lub negatywy, 

o których mowa w § 11, niszczy się protokolarnie po ustaleniu tożsamości osoby, a także 

w przypadku uzyskania informacji o zatarciu skazania albo o prawomocnym uniewinnieniu. 

§ 13. 1. Dane osób podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia 

publicznego gromadzi się i przechowuje w: 

1) centralnych zbiorach danych – przeznaczonych do przetwarzania danych niezbędnych 

do realizacji zadań Straży Granicznej na obszarze całego kraju; 

2) lokalnych zbiorach danych – przeznaczonych do przetwarzania danych niezbędnych do 

realizacji zadań Straży Granicznej na obszarze właściwości miejscowej poszczególnych 



– 5 – 

jednostek organizacyjnych Straży Granicznej lub w zakresie właściwości rzeczowej 

poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej; 

3) zestawach zbiorów danych – przeznaczonych do integracji i usprawnienia procesu 

wykorzystania danych zgromadzonych w odrębnych zbiorach. 

2. Zbiory danych, o których mowa w ust. 1, prowadzi się w systemach 

teleinformatycznych lub innych zbiorach ewidencyjnych. 

§ 14. Dane osobowe można wykorzystać w toku realizacji ustawowych zadań Straży 

Granicznej, w szczególności poprzez ich koordynację polegającą na niezwłocznym 

przekazaniu jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, która dane zarejestrowała, 

informacji o zainteresowaniu innej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub innego 

uprawnionego organu tą samą osobą. 

§ 15. 1. Dane osobowe przekazuje się niezwłocznie, na pisemny wniosek uprawnionych 

podmiotów, pocztą specjalną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

2. Udostępnienie danych osobowych może nastąpić poprzez przekazanie kopii całości 

lub części zbioru danych.  

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

MINISTER 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

 

 

 

W POROZUMIENIU 

 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI  
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UZASADNIENIE 

 Projekt rozporządzenia w sprawie gromadzenia przez Straż Graniczną odcisków linii 

papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych, ich przechowywania, wykorzystania 

i przekazywania innym organom stanowi wypełnienie delegacji ustawowej określonej 

w art. 10a ust. 18 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2365, z późn. zm.)  

Zmiany w ustawie o Straży Granicznej wprowadzane są w związku z procedowaniem 

projektu ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem 

i zwalczaniem przestępczości implementującego do krajowego porządku prawnego 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 

właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań 

przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 

2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89) i wynikają z konieczności 

dostosowania przepisów do rozwiązań w ww. projekcie ustawy implementującej dyrektywę. 

Rozporządzenie reguluje sposób pobierania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej 

wymazów ze śluzówki policzków, gromadzenia odcisków linii papilarnych oraz zdjęć 

sygnalitycznych osób podejrzanych lub podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych 

z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub osób usiłujących ukryć swą 

tożsamość warunki przechowywania, wykorzystania i sposób ich przekazywania innym 

organom uprawnionym na podstawie przepisów odrębnych, uwzględniając przypadki 

i sposoby pobierania odcisków linii papilarnych, przeprowadzania wywiadu 

daktyloskopijnego oraz wykonywania zdjęć sygnalitycznych.  

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu 

Straży Granicznej. 

Przedmiot regulacji zawartej w projekcie nie jest objęty zakresem prawa Unii 

Europejskiej. 

Projekt nie zawiera przepisów technicznych, zatem nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem 

przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. 

poz. 2039, z późn. zm.). 
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Nazwa projektu 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

sprawie gromadzenia przez Straż Graniczną odcisków linii 

papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych, ich przechowywania, 

wykorzystania i przekazywania innym organom 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Pan Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

płk SG Grzegorz Kasprzyk – 

Dyrektor Zarządu Operacyjno-Śledczego KGSG Straży Granicznej 

tel. 225004041  

e- mail: sekretariat-zos@strazgraniczna.pl  

 

Data sporządzenia 

03.10.2018 r. 

 

Źródło 

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. 

o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 

138, 650, 730, 894 i 1544) 

Nr w wykazie prac legislacyjnych Rady 

Ministrów: 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 10a ustawy z dnia 12 października 

1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 730 oraz 894). Zmiana 

ww. ustawy oraz wydanie rozporządzenia w sprawie gromadzenia przez Straż Graniczną odcisków linii papilarnych, 

zdjęć oraz danych osobowych, ich przechowywania, wykorzystania i przekazywania innym organom związana jest z 

procesem legislacyjnym projektu ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem 

i zwalczaniem przestępczości która implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe 

organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania 

czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję 

ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).  

Rozporządzenie reguluje sposób pobierania wymazów ze śluzówki policzków, gromadzenia odcisków linii papilarnych 

oraz zdjęć sygnalitycznych osób podejrzanych lub podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia 

publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub osób usiłujących ukryć swą tożsamość warunki przechowywania, 

wykorzystania i sposób ich przekazywania innym organom uprawnionym na podstawie przepisów odrębnych, 

uwzględniając przypadki i sposoby pobierania odcisków linii papilarnych, przeprowadzania wywiadu daktyloskopijnego 

oraz wykonywania zdjęć sygnalitycznych. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rekomendowanym rozwiązaniem jest zastąpienie obowiązującego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie gromadzenia przez Straż Graniczną odcisków linii papilarnych, 

zdjęć oraz danych osobowych, ich przechowywania, wykorzystania i przekazywania innym organom oraz wzorów 

wykorzystywanych dokumentów (Dz. U. poz. 902) nowym rozporządzeniem, uwzględniającym rozwiązania 

wprowadzone ustawą z dnia … o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem 

i zwalczaniem przestępczości. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Projekt rozporządzenia zawiera rozwiązania stanowiące domenę prawa krajowego. 
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4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Funkcjonariusze Straży 

Granicznej  

 

 

 

 

 

 

 

Funkcjonariusze 

realizujący czynności 

służbowe 

legitymowania, 

zatrzymywania 

i doprowadzania osób 

w Komendzie Głównej 

Straży Granicznej,  

9 oddziałach SG,  

97 placówkach SG 

i 2 dywizjonach SG.  

Komenda Główna Straży 

Granicznej 

 

http://bip.kgsg.strazgraniczna.pl 

Dostosowanie do zmian 

ustawowych kwestii 

związanych z realizacją 

niektórych uprawnień 

funkcjonariuszy Straży 

Granicznej 

Osoby, wobec których 

będą podejmowane 

czynności legitymowania, 

zatrzymania 

i doprowadzania 

niemożliwe do 

oszacowania 

  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).  

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces 

Legislacyjny.  

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Źródła finansowania  

 

 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

 

Projektowana regulacja nie będzie wywierać wpływu na sektor finansów publicznych, w tym 

budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 
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7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli 

i gospodarstwa domowe. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

Nie dotyczy. 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: nie dotyczy. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na wymienione powyżej obszary. 
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11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Po wejściu w życie projektowanej regulacji. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Z uwagi na zakres regulacji nie ma potrzeby ewaluacji efektów proponowanych rozwiązań i stosowania mierników. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41/10/kc 



Projekt 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia  

w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży 

Granicznej  

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1869) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) sposób i tryb postępowania przy wykonywaniu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej 

następujących uprawnień: 

a) legitymowania lub ustalania w inny sposób tożsamości osoby, 

b) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1904 

oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) i innych ustaw, 

c) zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie 

dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia, 

d) doprowadzania osób do właściwego organu Straży Granicznej, sądu lub 

prokuratury, 

e) doprowadzania cudzoziemców, wobec których są prowadzone postępowania 

określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 138 i 107) oraz w ustawie z dnia 13 czerwca 

2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 51 i 107), a także umieszczonych w strzeżonym 

ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców – do organu Straży Granicznej, sądu, 

prokuratury, jednostki organizacyjnej Policji, wojewody, Szefa Urzędu do Spraw 
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Cudzoziemców, przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, 

placówek opiekuńczo-wychowawczych lub podmiotów leczniczych, 

f)  doprowadzania do granicy państwowej albo do portu lotniczego albo morskiego 

państwa, do którego cudzoziemiec zostaje doprowadzony, cudzoziemców: 

– którym została wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu 

podlegająca przymusowemu wykonaniu zgodnie z art. 329 ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

– którym odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i 

wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 463 ust. 1 ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,  

– którym została wydana decyzja o wydaleniu podlegająca przymusowemu 

wykonaniu zgodnie z art. 71 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego 

terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich 

rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900), 

– podlegających przekazaniu, o którym mowa w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 

13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz w art. 393b ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach, 

g) pobierania od osób odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków: 

– w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania 

karnego, 

– w celu identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących 

ukryć swoją tożsamość, jeżeli ustalenie tożsamości w inny sposób nie jest 

możliwe, 

h) utrwalania wizerunku osób w celu weryfikacji ich tożsamości, identyfikacji osób 

o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją tożsamość; 

2) wzory dokumentów stosowanych w sprawach, o których mowa w pkt 1, za wyjątkiem 

spraw określonych w lit. g i h
1)

; 

                                                 

1)
 Wzory dokumentów stosowanych w sprawach, o których mowa w pkt 1 lit. g i h, określa rozporządzenie 

wydane na podstawie art. … ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 oraz 

z 2018 r. poz. 106, 138, 650,730, 1039, 416, 1544 oraz 1669). 
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3) podmioty uprawnione do zarządzania doprowadzenia osób, o których mowa w pkt 1 lit. 

b, d i e; 

4) szczegółowe warunki dokonywania doprowadzeń przy użyciu środków transportu. 

§ 2. 1. Funkcjonariusz Straży Granicznej, zwany dalej „funkcjonariuszem”, przystępując 

do wykonywania czynności służbowych związanych z realizacją uprawnień, o których mowa 

w art. 11 ust. 1 pkt 4–5c i 5e ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, 

podaje swój stopień, imię i nazwisko w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, 

przyczynę podjęcia czynności służbowych, a na żądanie podaje podstawę prawną podjęcia 

czynności.  

2. Przystępując do wykonywania czynności służbowych, o których mowa w ust. 1, 

wobec tej samej osoby, w tym samym dniu, funkcjonariusz, może odstąpić od podania 

swojego stopnia, imienia i nazwiska, chyba że z takim żądaniem zwróci się osoba, w 

stosunku do której wykonywane są czynności.  

§ 3. W przypadku ujawnienia w toku wykonywania czynności służbowych, o których 

mowa w § 1, przedmiotów, które stwarzają niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia ludzkiego 

lub mienia, funkcjonariusz, w granicach dostępnych środków, niezwłocznie podejmuje 

czynności ochronne, a w szczególności zabezpiecza zagrożone miejsce przed dostępem osób 

postronnych oraz powiadamia odpowiednio dyżurnego operacyjnego oddziału Straży 

Granicznej, służbę dyżurną ośrodka Straży Granicznej lub dyżurnego właściwej miejscowo 

jednostki organizacyjnej Policji o konieczności podjęcia działań mających na celu usunięcie 

tego niebezpieczeństwa. 

 

Rozdział 2  

Legitymowanie osób 

§ 4. 1. Funkcjonariusz ustala tożsamość osoby legitymowanej na podstawie: 

1) dowodu osobistego; 

2) dokumentu paszportowego; 

3) dokumentu podróży; 

4) innego dokumentu zawierającego fotografię, nazwę organu wydającego i oznaczonego 

numerem lub serią. 
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2. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby legitymowanej na 

podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1, tożsamość tej osoby ustala się na 

podstawie: 

1) oświadczenia innej osoby, która jest funkcjonariuszowi znana osobiście; 

2) oświadczenia innej osoby, której tożsamość została ustalona w sposób, o którym mowa 

w ust. 1 lub w pkt 1. 

§ 5. Funkcjonariusz może odstąpić od legitymowania osoby, która jest mu znana 

osobiście. 

§ 6. W przypadku gdy funkcjonariusz legitymuje osoby znajdujące się w pojeździe, 

może zażądać od nich opuszczenia pojazdu, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia ich 

tożsamości. 

§ 7. 1. Funkcjonariusz dokumentuje legitymowanie osoby w systemie 

teleinformatycznym Straży Granicznej lub w notatniku służbowym, lub na nośniku 

cyfrowym, lub sporządza notatkę służbową, wpisując datę, czas, miejsce i przyczynę 

legitymowania oraz następujące dane: 

1) imię (imiona) i nazwisko;  

2) obywatelstwo; 

3) datę urodzenia; 

4) rodzaj i cechy identyfikacyjne dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość 

osoby legitymowanej; 

5) numer PESEL, a w przypadku braku informacji o numerze PESEL – imiona rodziców 

i nazwisko rodowe. 

2. Funkcjonariusz dokumentując legitymowanie osoby może dodatkowo wpisać takie 

dane jak miejsce urodzenia, adres zameldowania lub zamieszkania.  

3. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2, funkcjonariusz wpisuje imię i nazwisko 

osoby legitymowanej oraz dane określone w pkt 2–5, o ile jest możliwe ich ustalenie.  

§ 8. W razie braku możliwości ustalenia tożsamości osoby legitymowanej lub 

wątpliwości co do jej tożsamości, funkcjonariusz może wykorzystywać inne dane 

identyfikacyjne pozwalające na określenie tożsamości osoby, w szczególności fotografie 

i opisy wizerunku znajdujące się w dostępnych Straży Granicznej zbiorach informacji, 

o których mowa w art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej 

lub zbiorach informacji dostępnych na podstawie umów międzynarodowych i prawa Unii 
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Europejskiej. Funkcjonariusz może też pobrać od tej osoby odciski linii papilarnych w celu 

przeprowadzenia wywiadu daktyloskopijnego. 

Rozdział 3 

Zatrzymywanie osób 

§ 9. 1. Funkcjonariusz podczas zatrzymania osoby: 

1) informuje ją o zatrzymaniu i jego przyczynach oraz o obowiązku podporządkowania się 

wydawanym poleceniom; 

2) sprawdza, czy ma ona przy sobie: 

a) broń lub inne niebezpieczne przedmioty, 

b) przedmioty mogące służyć do popełnienia przestępstwa, przestępstwa skarbowego, 

wykroczenia lub wykroczenia skarbowego, 

c) przedmioty mogące stanowić dowody w postępowaniu lub podlegające 

przepadkowi, 

d) urządzenia telekomunikacyjne; 

3) odbiera jej broń, przedmioty i urządzenia, o których mowa w pkt 2; 

4) ustala jej tożsamość. 

2. Jeżeli z posiadanych informacji lub okoliczności faktycznych wynika, że 

zatrzymywana osoba może mieć przy sobie broń palną lub inne niebezpieczne przedmioty 

mogące służyć do popełnienia przestępstwa, przestępstwa skarbowego, wykroczenia lub 

wykroczenia skarbowego albo przedmioty mogące stanowić dowody w postępowaniu lub 

podlegające przepadkowi, to funkcjonariusz przystępujący do zatrzymania poprzedza 

wykonanie czynności wymienionych w ust. 1 pkt 2–4 okrzykiem „Straż Graniczna!”, 

natomiast czynność, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wykonuje po ustaleniu tożsamości osoby 

zatrzymanej. 

§ 10. 1. Po dokonaniu zatrzymania osoby funkcjonariusz: 

1) natychmiast informuje ją o przysługujących jej prawach;  

2) natychmiast jej wysłuchuje; 

3) niezwłocznie zawiadamia o zatrzymaniu z powodu popełnienia przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego, właściwego miejscowo prokuratora lub prokuratora, który 

zarządził zatrzymanie; 

4) zawiadamia o zatrzymaniu na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach albo na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 
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cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego 

miejscowo prokuratora; 

5) podejmuje, na jej żądanie, czynności mające na celu realizację uprawnień, o których 

mowa w pkt 1; 

6) sporządza protokół zatrzymania osoby; 

7) doręcza jej, za potwierdzeniem, kopię protokołu zatrzymania osoby. 

2. Funkcjonariusz po dokonaniu zatrzymania nieletniego: 

1) natychmiast informuje nieletniego o przysługujących mu prawach; 

2) niezwłocznie zawiadamia rodziców albo opiekuna nieletniego o zatrzymaniu oraz 

o prawach przysługujących nieletniemu w związku z zatrzymaniem; 

3) niezwłocznie przesłuchuje nieletniego, w obecności rodziców, którym przysługuje 

władza rodzicielska, albo opiekuna lub obrońcy nieletniego, a w przypadku, gdy jest to 

niemożliwe, wzywa wskazaną przez nieletniego osobę mu bliską, przedstawiciela 

szkoły, do której nieletni uczęszcza, asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej lub przedstawiciela właściwej organizacji społecznej; 

4) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili zatrzymania, 

zawiadamia o zatrzymaniu właściwy sąd rodzinny;  

5) umożliwia nieletniemu nawiązanie kontaktu z rodzicem albo opiekunem lub 

z adwokatem; 

6) sporządza protokół zatrzymania nieletniego; 

7) doręcza mu, za potwierdzeniem, kopię protokołu zatrzymania nieletniego. 

3. Funkcjonariusz po dokonaniu zatrzymania małoletniego cudzoziemca 

przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki:  

1) wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 4–7;  

2) występuje do sądu właściwego ze względu na miejsce zatrzymania małoletniego 

cudzoziemca z wnioskiem o umieszczenie go w placówce opiekuńczo-wychowawczej 

lub w strzeżonym ośrodku. 

4. Jeżeli zachowanie osoby zatrzymanej wskazuje na to, że jest ona pod wpływem 

alkoholu lub innego podobnie działającego środka albo że z innych powodów ma ona 

zakłóconą świadomość, czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 lub w ust. 2 pkt. 1, i 7 

wykonuje się po ustaniu tych przyczyn. 

5. Wzór protokołu zatrzymania osoby określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

6. Wzór protokołu zatrzymania nieletniego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 
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§ 11. 1. W razie wniesienia przez osobę zatrzymaną zażalenia na zasadność, legalność 

lub prawidłowość zatrzymania, funkcjonariusz niezwłocznie przekazuje właściwemu sądowi 

kopię protokołu zatrzymania osoby wraz z materiałami uzasadniającymi zatrzymanie. 

2. W razie wniesienia przez osobę zatrzymaną zażalenia na sposób przeprowadzenia 

zatrzymania, funkcjonariusz niezwłocznie przekazuje właściwemu prokuratorowi kopię 

protokołu zatrzymania osoby wraz z materiałami uzasadniającymi zatrzymanie. 

§ 12. 1. Czas zatrzymania osoby liczy się od chwili faktycznego pozbawienia wolności, 

nawet jeżeli poinformowanie o zatrzymaniu nastąpiło później. 

2. Zatrzymaną osobę, gdy jest to uzasadnione charakterem czynności, które będą wobec 

niej podejmowane, można umieścić w pomieszczeniu jednostki organizacyjnej Straży 

Granicznej przeznaczonym dla osób zatrzymanych. Zatrzymanie osoby dokumentuje się 

w rejestrze.  

3. W przypadku, gdy jest to uzasadnione odległością od siedziby najbliższej jednostki 

organizacyjnej Straży Granicznej posiadającej pomieszczenie przeznaczone dla osób 

zatrzymanych, zatrzymaną osobę można umieścić w pomieszczeniu jednostki organizacyjnej 

Policji przeznaczonym dla osób zatrzymanych. 

4. Zatrzymanego nieletniego można umieścić w policyjnej izbie dziecka nieletniego, 

jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu karalnego, a zachodzi uzasadniona 

obawa ukrycia się nieletniego lub zatarcia śladów tego czynu, albo gdy nie można ustalić 

tożsamości nieletniego.  

Rozdział 4 

Doprowadzanie osób 

§ 13. 1. Doprowadzenie osób zarządzają: 

1) kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub jego zastępca, z wyłączeniem 

komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej i jego zastępcy, 

2) kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej właściwej 

w sprawach prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych 

i dochodzeniowo-śledczych albo kierownik jej komórki wewnętrznej, 

3) kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej właściwej do 

spraw cudzoziemców albo kierownik jej komórki wewnętrznej, 
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4) kierownik komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej 

właściwej w sprawach prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych 

i dochodzeniowo-śledczych lub jego zastępca, 

5) kierownik komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej właściwej 

w sprawach prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych 

i dochodzeniowo-śledczych lub jego zastępca, 

6) kierownik komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej właściwej do 

spraw cudzoziemców lub jego zastępca, 

7) kierownik komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej właściwej 

w sprawach organizowania pobytu cudzoziemcom w strzeżonym ośrodku lub areszcie 

dla cudzoziemców lub jego zastępca, 

8) kierownik komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej właściwej 

w sprawach zabezpieczenia działań lub jego zastępca, 

9) kierownik komórki organizacyjnej placówki Straży Granicznej właściwej w sprawach 

organizowania pobytu cudzoziemcom w strzeżonym ośrodku lub jego zastępca, 

10) kierownik komórki organizacyjnej ośrodka Straży Granicznej właściwej w sprawach 

prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych lub 

jego zastępca, 

11) dyżurny operacyjny oddziału Straży Granicznej, 

12) dyżurny ośrodka Straży Granicznej, 

13) kierownik zmiany, dyżurny operacyjny placówki lub dywizjonu Straży Granicznej, 

14) dowódca jednostki pływającej Straży Granicznej, 

15) kierownik zmiany strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców 

– zwani dalej „zarządzającymi doprowadzenie”. 

2. Doprowadzenie osób, z wyjątkiem doprowadzenia do portu lotniczego albo 

morskiego państwa, do którego cudzoziemiec jest doprowadzany, jest dokonywane na 

podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez zarządzającego doprowadzenie. 

3. Nakaz doprowadzenia nie jest wymagany w przypadku, gdy osoby zatrzymane są 

doprowadzane przez funkcjonariuszy, którzy: 

1) dokonali ich zatrzymania w trakcie pełnienia służby lub 

2) zostali do tego wyznaczeni przez komendanta placówki Straży Granicznej, jego 

zastępcę, kierownika zmiany, dyżurnego operacyjnego placówki Straży Granicznej lub 

dywizjonu Straży Granicznej lub dowódcę jednostki pływającej Straży Granicznej, 
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jeżeli doprowadzenie z miejsca zatrzymania do siedziby placówki przez 

funkcjonariuszy, którzy dokonali ich zatrzymania w trakcie pełnienia służby, jest 

niemożliwe lub znacznie utrudnione. 

4. Doprowadzenie osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być dokonywane 

etapowo, z udziałem dwóch lub więcej jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. 

5. Wzór nakazu doprowadzenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

§ 14. 1. Doprowadzenia, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 13 ust. 3, 

dokonują funkcjonariusze, którzy pełnią służbę w: 

1) pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych; 

2) komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach konwojowo-ochronnych w ramach 

jednostek organizacyjnych Straży Granicznej; 

3) komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach zabezpieczenia działań w ramach 

jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. 

2. W przypadku, gdy doprowadzenie osób przez funkcjonariuszy, o których mowa 

w ust. 1, jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, osoby te mogą być doprowadzone przez 

innych funkcjonariuszy przeszkolonych w zakresie dokonywania doprowadzeń, 

wyznaczonych imiennie przez zarządzającego doprowadzenie.  

3. Doprowadzenia do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego 

cudzoziemiec zostaje doprowadzony, dokonują funkcjonariusze, o których mowa w ust. 1 pkt 

2 lub 3 lub w ust. 2, którzy ukończyli szkolenie specjalistyczne w zakresie doprowadzania do 

portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego cudzoziemiec zostaje doprowadzony 

oraz posługują się co najmniej jednym językiem obcym w stopniu komunikatywnym. 

§ 15. 1. W przypadku, gdy doprowadzenie jest dokonywane także na obszarze 

wykraczającym poza zasięg terytorialny jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, której 

funkcjonariusze doprowadzają osoby, powiadamia się o tym niezwłocznie jednostki 

organizacyjne Straży Granicznej oraz jednostki organizacyjne Policji, w których zasięgu 

terytorialnym doprowadzenie jest dokonywane. 

2. Powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje zarządzający doprowadzenie lub 

funkcjonariusz, który jest odpowiedzialny za organizację doprowadzenia. 

3. W przypadkach, gdy powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, nie może być 

dokonane przez osoby, o których mowa w ust. 2, powiadomienia dokonuje funkcjonariusz 

dowodzący doprowadzeniem. 
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§ 16. 1. Doprowadzenie osób rozpoczyna się po ich zatrzymaniu przez funkcjonariuszy 

lub po ich przekazaniu funkcjonariuszom. 

2. Grupą funkcjonariuszy dokonujących doprowadzenia dowodzi funkcjonariusz: 

1) wskazany jako dowódca w: 

a) nakazie doprowadzenia, 

b) pisemnym poleceniu Komendanta Głównego Straży Granicznej – w przypadku 

doprowadzania cudzoziemca do portu lotniczego albo morskiego państwa, do 

którego cudzoziemiec zostaje doprowadzony, 

2) który dokonał zatrzymania lub który został wyznaczony przez kierującego 

funkcjonariuszami, którzy dokonali zatrzymania w trakcie pełnienia przez nich służby – 

w przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 1, 

3) wyznaczony na dowódcę przez komendanta placówki Straży Granicznej, jego zastępcę, 

kierownika zmiany, dyżurnego operacyjnego placówki lub dywizjonu Straży Granicznej 

lub dowódcę jednostki pływającej Straży Granicznej – w przypadku, o którym mowa 

w § 13 ust. 3 pkt 2  

– zwany dalej „dowódcą”. 

3. Dowódca doprowadzenia określa wyposażenie i uzbrojenie funkcjonariuszy 

odpowiednie do mogących zaistnieć zagrożeń.  

4. Dowódca w chwili rozpoczęcia doprowadzenia osób: 

1) sprawdza ich tożsamość; 

2) sprawdza, czy osoby posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do 

realizacji doprowadzenia lub inny dokument wymagany do realizacji operacji 

powrotowych; 

3) sprawdza zgodność przekazanych mu dowodów rzeczowych i depozytu z dokumentacją 

zawierającą ich wykaz; 

4) poleca funkcjonariuszom sprawdzenie, czy osoby doprowadzane mają przy sobie: 

a) broń lub inne niebezpieczne przedmioty, 

b) przedmioty mogące służyć do popełnienia przestępstwa, przestępstwa skarbowego, 

wykroczenia lub wykroczenia skarbowego, 

c) przedmioty mogące stanowić dowody w postępowaniu lub podlegające 

przepadkowi; 

5) poleca funkcjonariuszom odebranie osobom doprowadzanym broni i przedmiotów, 

o których mowa w pkt 4; 
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6) zapewnia bezpieczeństwo osób doprowadzanych, funkcjonariuszy i innych osób przez 

wyznaczenie funkcjonariuszom zadań, w tym wyznaczenie funkcjonariuszy imiennie 

odpowiedzialnych za poszczególne osoby doprowadzane; 

7) sprawdza, czy wyposażenie i uzbrojenie funkcjonariuszy jest odpowiednie do mogących 

zaistnieć zagrożeń; 

8) sprawdza, czy przed rozpoczęciem doprowadzania dopełniono wobec osób 

doprowadzanych obowiązku, o którym mowa w art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 

2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1120 

oraz z 2018 r. poz. 106 i 138); 

9) wskazuje funkcjonariuszom osoby, w przypadku których stosuje się wzmożone środki 

ostrożności; 

10) przekazuje funkcjonariuszom informacje o osobach doprowadzanych, mogące mieć 

wpływ na bezpieczeństwo podczas wykonywania pozostałych czynności w ramach 

doprowadzania lub podczas pobytu tych osób w pomieszczeniach dla osób 

zatrzymanych, a w przypadku cudzoziemców – również w strzeżonym ośrodku lub 

areszcie dla cudzoziemców. 

§ 17. 1. Dowódca może odmówić doprowadzenia osób, jeżeli podczas ich przejmowania 

ujawniono dodatkowe okoliczności mogące mieć bezpośredni wpływ na prawidłowy przebieg 

doprowadzenia lub bezpieczeństwo jego uczestników, w szczególności ze względu na: 

1) stan zdrowia osoby doprowadzanej; 

2) nieodpowiednie do mogących zaistnieć zagrożeń uzbrojenie i wyposażenie 

funkcjonariuszy dokonujących doprowadzenia. 

2. O odmowie doprowadzenia osób dowódca niezwłocznie informuje bezpośredniego 

przełożonego, który powiadamia o tym fakcie zarządzającego doprowadzenie. 

3. W przypadku odmowy doprowadzenia osób dowódca sporządza pisemny meldunek 

zawierający opis okoliczności uzasadniających odmowę i przekazuje go zarządzającemu 

doprowadzenie za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego. 

§ 18. 1. Doprowadzenia do portu lotniczego albo morskiego, do którego cudzoziemiec 

zostaje doprowadzony, funkcjonariusze dokonują na pokładzie rejsowego lub 

wyczarterowanego statku powietrznego albo promami pasażerskimi odbywającymi regularne 

rejsy. 
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2. Doprowadzenia wykonywane drogą lądową realizowane są przy użyciu samochodu 

specjalnego (więźniarki), innych środków transportu Straży Granicznej, a także publicznego 

transportu zbiorowego, z wyłączeniem środków komunikacji miejskiej, lub pieszo. 

3. Doprowadzenia, o których mowa w ust. 1 i 2 dokonuje dwóch lub większa liczba 

funkcjonariuszy. 

4. Decyzję o liczbie funkcjonariuszy dokonujących doprowadzenia podejmuje 

zarządzający doprowadzenie lub funkcjonariusz wskazany jako dowódca. 

§ 19. 1. Osoby doprowadzane samochodem specjalnym (więźniarką) umieszcza się 

w części pojazdu wydzielonej dla osób zatrzymanych. 

2. Po umieszczeniu osób w samochodzie specjalnym (więźniarce) funkcjonariusze 

zajmują przeznaczone dla nich miejsca. Dowódca zajmuje siedzenie obok kierowcy. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach funkcjonariusze mogą zająć miejsca 

w części pojazdu wydzielonej dla osób zatrzymanych. 

§ 20. W przypadku dokonywania doprowadzenia samochodem osobowym, osobę 

doprowadzaną umieszcza się na tylnym siedzeniu obok funkcjonariusza zajmującego miejsce 

za kierowcą lub pomiędzy funkcjonariuszami.  

§ 21. 1. Osoby doprowadzane autobusem umieszcza się na siedzeniach najbardziej 

oddalonych od drzwi, przy oknach. Funkcjonariusze zajmują siedzenia znajdujące się obok 

siedzeń zajmowanych przez osoby doprowadzane. 

2. Osoby doprowadzane autobusem można umieścić na siedzeniach znajdujących się 

obok siebie. Funkcjonariusze zajmują siedzenia znajdujące się obok siedzeń zajmowanych 

przez osoby doprowadzane lub bezpośrednio za tymi siedzeniami. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, dowódca zajmuje miejsce znajdujące 

się obok siedzeń zajmowanych przez funkcjonariuszy lub bezpośrednio za tymi siedzeniami. 

§ 22. 1. Osoby doprowadzane pociągiem umieszcza się, w miarę możliwości, tyłem do 

kierunku jazdy pomiędzy funkcjonariuszami. 

2. Dowódca zajmuje miejsce obok siedzenia zajętego przez jednego z funkcjonariuszy. 

§ 23. 1. Osoby doprowadzane statkiem powietrznym wprowadza się na pokład tego 

statku, w miarę możliwości, przed innymi pasażerami i umieszcza się w tylnej części 

pokładu, z dala od wyjść awaryjnych. 
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2. Funkcjonariusze, po umieszczeniu osób doprowadzanych na pokładzie statku 

powietrznego, zajmują, w miarę możliwości, siedzenia znajdujące się obok siedzeń 

zajmowanych przez osoby doprowadzane. 

3. Osoby doprowadzane wyprowadza się z pokładu statku powietrznego po jego 

opuszczeniu przez pasażerów. 

§ 24. 1. Osoby doprowadzane statkiem morskim umieszcza się w odrębnej kabinie 

pasażerskiej lub w innym miejscu wskazanym przez załogę statku. 

2. Funkcjonariusze, po umieszczeniu osób doprowadzanych na pokładzie statku 

morskiego, zajmują, w miarę możliwości, miejsca znajdujące się w kabinie pasażerskiej lub 

w innym miejscu zajmowanym przez osoby doprowadzane, jak najbliżej miejsc, na których 

zostały umieszczone osoby doprowadzane. 

§ 25. 1. W przypadku dokonywania doprowadzenia osób specjalistycznym środkiem 

transportu sanitarnego, jeden z funkcjonariuszy realizujących doprowadzenie zajmuje miejsce 

w tym środku transportu.  

2. Podczas dokonywania doprowadzenia określonego w ust. 1 pozostali funkcjonariusze 

przemieszczają się środkiem transportu Straży Granicznej bezpośrednio za specjalistycznym 

środkiem transportu sanitarnego. 

3. W przypadku braku możliwości przebywania funkcjonariusza w specjalistycznym 

środku transportu sanitarnego, funkcjonariusze realizujący doprowadzenie przemieszczają się 

środkiem transportu Straży Granicznej. 

§ 26. 1. Podczas doprowadzania funkcjonariusze wykonują polecenia dowódcy, 

a ponadto w szczególności: 

1) obserwują zachowanie osób doprowadzanych; 

2) uniemożliwiają kontaktowanie się osób doprowadzanych ze sobą lub z innymi osobami; 

3) nie udzielają informacji o osobach doprowadzanych innym osobom; 

4) nie prowadzą rozmów z osobami doprowadzanymi; 

5) nie pozostawiają osób doprowadzanych bez nadzoru lub pod nadzorem innych osób; 

6) nie zdejmują osobie doprowadzanej kajdanek bez zgody dowódcy, o ile osoba 

doprowadzana jest w kajdankach; 

7) nie wykonują czynności niezwiązanych z dokonywaniem doprowadzenia. 

2. Dowódca odnotowuje w notatniku służbowym istotne zdarzenia mające wpływ na 

przebieg doprowadzenia. 



– 14 – 

 

§ 27. 1. Gdy są doprowadzane osoby, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą 

dokonać zamachu na życie lub zdrowie własne, funkcjonariusza lub innych osób, mogą 

podjąć próbę ucieczki albo które zachowują się agresywnie, stosuje się następujące 

wzmożone środki ostrożności: 

1) wyznacza się liczbę funkcjonariuszy adekwatną do poziomu zagrożenia lub 

funkcjonariuszy przeszkolonych do realizacji zadań mających na celu zabezpieczenie 

działań Straży Granicznej; 

2) doprowadza się te osoby wyłącznie samochodem specjalnym (więźniarką). 

2. Gdy zachodzi podejrzenie, że podczas doprowadzania może dojść do ataku na 

funkcjonariuszy w celu uwolnienia osób doprowadzanych, co najmniej jeden 

z funkcjonariuszy może zostać uzbrojony w broń maszynową. 

3. W przypadku ataku na funkcjonariuszy w celu uwolnienia osób doprowadzanych 

dowódca zarządza umieszczenie osób doprowadzanych w miejscu najbardziej bezpiecznym 

i uniemożliwiającym ucieczkę oraz organizuje obronę. 

§ 28. W przypadku, gdy stan zdrowia osoby doprowadzanej wymaga zapewnienia jej 

opieki medycznej, funkcjonariusze dokonują doprowadzenia do granicy państwowej albo do 

portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego cudzoziemiec zostaje doprowadzony, 

pod opieką personelu medycznego. 

§ 29. Gdy osoby doprowadzane są poddawane badaniom lekarskim, dowódca lub 

upoważniony przez niego funkcjonariusz zapewnia warunki uniemożliwiające im ucieczkę 

z miejsca prowadzenia badań. W tym celu dowódca lub upoważniony przez niego 

funkcjonariusz może zwrócić się o pomoc do najbliższej jednostki organizacyjnej Straży 

Granicznej lub jednostki organizacyjnej Policji. 

§ 30. Funkcjonariusze podczas doprowadzania osoby do granicy państwowej albo do 

portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego cudzoziemiec zostaje doprowadzony, 

mogą tę osobę umieścić w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych 

znajdujących się w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej lub Policji właściwej ze 

względu na miejsce, w którym cudzoziemiec przekracza granicę, do czasu opuszczenia 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pokładzie statku powietrznego lub morskiego. 

§ 31. 1. W przypadku ucieczki osób doprowadzanych dowódca zarządza umieszczenie 

pozostałych osób doprowadzanych w miejscu uniemożliwiającym ucieczkę i organizuje 

bezpośredni pościg. 
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2. Wobec osób doprowadzanych, którym udaremniono ucieczkę, stosuje się środki 

ostrożności, o których mowa w § 26 ust. 1. 

§ 32. W przypadkach określonych w § 26 ust. 3 i § 30 ust. 1 dowódca niezwłocznie 

powiadamia o zdarzeniu najbliższą jednostkę organizacyjną Straży Granicznej lub jednostkę 

organizacyjną Policji i w razie potrzeby zwraca się do nich o pomoc. 

§ 33. 1. Jeżeli podczas doprowadzania osób zajdą okoliczności uniemożliwiające jego 

kontynuację, dowódca, wykorzystując dostępne środki łączności, niezwłocznie informuje 

o tym bezpośredniego przełożonego, który powiadamia o tym fakcie zarządzającego 

doprowadzenie. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dowódca sporządza pisemny meldunek 

o okolicznościach uniemożliwiających kontynuację doprowadzenia osób i przekazuje go 

zarządzającemu doprowadzenie za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego. 

§ 34. Doprowadzenie kończy się z chwilą: 

1) uzyskania w nakazie doprowadzenia pisemnego potwierdzenia dokonania tej czynności 

– w przypadku doprowadzenia dokonywanego na podstawie nakazu doprowadzenia; 

2) przekazania osoby doprowadzanej właściwym organom państwa, do którego nastąpiło 

doprowadzenie – w przypadku doprowadzenia do granicy państwowej albo do portu 

lotniczego albo morskiego państwa, do którego nastąpiło doprowadzenie; 

3) przekazania osoby doprowadzanej właściwemu organowi lub doprowadzenia jej do 

pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych – w przypadku doprowadzenia 

w sytuacjach, o których mowa w § 13 ust. 3; 

4) przyjęcia cudzoziemca na oddział szpitalny w placówce leczniczej. 

§ 35. 1. W przypadku dokonywania doprowadzenia do portu lotniczego albo morskiego 

państwa, do którego cudzoziemiec został doprowadzony, dowódca, w terminie 14 dni od dnia 

powrotu z podróży służbowej poza granicami kraju, sporządza sprawozdanie z dokonania 

doprowadzenia. 

2. Sprawozdanie zawiera: 

1) imiona i nazwiska osób doprowadzanych; 

2) imiona i nazwiska funkcjonariuszy doprowadzających; 

3) opis przebiegu doprowadzenia, ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń, które miały 

wpływ na przebieg doprowadzenia; 
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4) wnioski i uwagi istotne dla organizacji i dokonywania doprowadzenia przez 

funkcjonariuszy. 

Rozdział 5 

Pobieranie odcisków linii papilarnych, wymazu ze śluzówki policzków oraz utrwalanie 

wizerunku osób 

§ 36. 1. Funkcjonariusz przed przystąpieniem do pobrania odcisków linii papilarnych, 

wymazu ze śluzówki policzków oraz utrwalania wizerunku informuje osobę o celu i zakresie 

czynności oraz poucza o obowiązku poddania się poleceniom umożliwiającym wykonanie 

czynności z jej udziałem. 

2. Pobrania odcisków linii papilarnych dokonuje funkcjonariusz przeszkolony w tym 

zakresie, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach komórka organizacyjna Straży 

Granicznej wyspecjalizowana w zakresie techniki kryminalistycznej. 

3. Pobrania wymazu ze śluzówki policzków dokonuje funkcjonariusz przeszkolony 

w tym zakresie, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach uprawnieni pracownicy służby 

zdrowia albo instytucji naukowej lub specjalistycznej powołanej do przeprowadzenia badań 

genetycznych. 

Rozdział 6  

Przepis końcowy 

 

§ 37. Rozporządzenie wchodzi w życie …
2)

 

 

                                                                                         PREZES RADY MINISTRÓW 

  

                                                 

2) 
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 września 2014 r. 

w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1297), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z art. 44 ust. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów 

nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 106 i 138). 
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UZASADNIENIE 

 

Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach 

pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz 

funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 106 i 138), przewiduje w art. 44 ust. 2, że dotychczasowe 

przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 

1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.) zachowują moc do dnia 

wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 2 

ww. ustawy o Straży Granicznej, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy. W związku z powyższym, zachodzi potrzeba zastąpienia 

obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie 

wykonywania niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. 

poz. 1297) nowym rozporządzeniem, uwzgledniającym rozwiązania wprowadzone 

ww. ustawą zmieniającą.  

Ponadto, w projekcie uwzględniono sposób i tryb postępowania przy wykonywaniu przez 

funkcjonariuszy Straży Granicznej uprawnień wprowadzonych do ustawy o Straży 

Granicznej ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku 

z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, tj. pobieraniu od osób odcisków linii 

papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków oraz utrwalaniu wizerunku osób w celu 

weryfikacji ich tożsamości, identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz osób 

usiłujących ukryć swoją tożsamość. 

W treści nowego rozporządzenia w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez 

funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanym dalej „projektem”, uwzględniona została nowa 

jednostka organizacyjna Straży Granicznej – Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej. 

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4 projektu, doprowadzenie osób może zarządzić kierownik komórki 

organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej właściwej w sprawach 

prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo – śledczych lub jego 

zastępca. Natomiast dla Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, 

podstawę zarządzenia doprowadzenia będzie stanowił § 13 ust. 1 pkt 1 nowego 

rozporządzenia.  

W § 2 ust. 1 projektu wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym, funkcjonariusz Straży 
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Granicznej, przystępując do wykonywania czynności służbowych związanych z realizacją 

uprawnień, podaje swój stopień, imię i nazwisko w sposób umożliwiający odnotowanie tych 

danych, przyczynę podjęcia czynności służbowych, a na żądanie podaje podstawę prawną 

podjęcia czynności.  

W § 4 ust. 1 pkt 4 projektu przyjęto, że inny dokument służący ustaleniu tożsamości osoby 

legitymowanej nie musi posiadać oznaczenia w postaci daty wydania oraz daty ważności Jest 

to rozwiązanie podyktowane względami praktycznymi, gdyż wiele dokumentów, w tym 

np. książeczka żeglarska, czy legitymacja adwokacka, nie posiadają oznaczenia w postaci 

daty ważności.  

W obecnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 września 2014 r. 

w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, 

w § 7 funkcjonowało określenie „odpowiedni nośnik techniczny”, które nie było dostatecznie 

precyzyjne. Ponadto, czynność legitymowania, w większości przypadków, dokumentowana 

jest w systemie teleinformatycznym Straży Granicznej. W związku z powyższym, w § 7 

projektu wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym funkcjonariusz dokumentuje 

legitymowanie osoby w systemie teleinformatycznym Straży Granicznej lub w notatniku 

służbowym, lub na nośniku cyfrowym albo sporządza notatkę służbową. Dodatkowo, 

zmodyfikowaniu uległ zakres danych, jakie funkcjonariusz Straży Granicznej zobowiązany 

jest zebrać oraz wpisać podczas dokumentowania czynności legitymowania. Zakres 

zbieranych danych obejmuje jedynie dane niezbędne do ustalenia tożsamości osoby, co 

wynika z celu samej czynności legitymowania. W związku z powyższym zrezygnowano 

z obligatoryjnego podawania adresu zameldowania lub zamieszkania. Ponadto, zakres ten 

został dopasowany do funkcjonalności systemu teleinformatycznego Straży Granicznej.  

W rozdziale 3, dotyczącym zatrzymywania osób, unormowany został sposób postępowania 

funkcjonariusza Straży Granicznej w przypadku zatrzymania nieletniego podejrzanego 

o popełnienie czynu karalnego oraz małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki. Konieczność uregulowania w osobnych ustępach 

czynności podejmowanych przez funkcjonariusza Straży Granicznej wobec zatrzymanego 

nieletniego oraz małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium RP bez opieki, 

wynika z licznych odrębności związanych z postępowaniem z osobą nieletnią, wynikających 

z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 969) oraz małoletnim cudzoziemcem, określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 
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2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206, z późn. zm.) i jednocześnie stanowi 

odpowiedź na sygnalizowaną przez oddziały Straży Granicznej, potrzebę wprowadzenia 

takich rozwiązań. W związku z powyższym, w § 10 ust. 5, wprowadzony został również wzór 

protokołu zatrzymania nieletniego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

W § 11 ust. 1 projektu uregulowany został przypadek wniesienia zażalenia do właściwego 

sądu na zasadność, legalność lub prawidłowość zatrzymania, natomiast w ust. 2 uregulowany 

został przypadek wniesienia zażalenia do właściwego prokuratora na sposób przeprowadzenia 

zatrzymania. Wprowadzenie w § 11 dwóch odrębnych ustępów podkreślone zostało, że 

obydwa zażalenia funkcjonują w sposób równoległy i od siebie niezależny. 

W § 13 ust. 1 projektu uaktualniono katalog podmiotów uprawnionych do zarządzenia 

doprowadzenia osoby, poprzez dodanie dyżurnego operacyjnego dywizjonu Straży 

Granicznej (pkt 13) oraz kierownika zmiany strzeżonego ośrodka lub aresztu dla 

cudzoziemców (pkt 15). W § 16 ust. 2 pkt 3, poprzez dodanie dyżurnego operacyjnego 

dywizjonu, uzupełniono katalog osób dowodzących grupą funkcjonariuszy realizujących 

doprowadzenie. Obydwie wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie funkcjonowania 

dywizjonu oraz strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców. W § 13 w ust 4 projektu 

wprowadzono zapis, zgodnie z którym, doprowadzenia osób na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej mogą być realizowane w sposób etapowy, tj. z udziałem dwóch lub więcej jednostek 

organizacyjnych Straży Granicznej. Ponadto, w celu wyeliminowania nieścisłości, nadane 

zostało nowe brzmienie § 14 ust. 2 projektu, zgodnie z którym doprowadzenie może być 

realizowane przez innych funkcjonariuszy przeszkolonych w zakresie dokonywania 

doprowadzeń, wyznaczonych imiennie przez zarządzającego doprowadzenie.  

W § 16 projektu, w ust. 3, określono, że dowódca doprowadzenia określa wyposażenie 

i uzbrojenie funkcjonariuszy, odpowiednie do mogących zaistnieć zagrożeń, rezygnując 

z wymieniania poszczególnych kategorii uzbrojenia, itp. W § 18 projektu przyjęto, że decyzję 

o liczbie funkcjonariuszy dokonujących doprowadzenia osób podejmuje zarządzający 

doprowadzenie, z uwzględnieniem realnych potrzeb w tym zakresie. Analogiczne 

rozwiązanie do zaproponowanego funkcjonuje w tym zakresie w Policji. Zgodnie z § 6 ust. 1 

zarządzenia nr 360 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie metod 

i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń (Dz. Urz. KGP z dnia 

6 maja 2009 r.) konwój wykonuje dwóch lub większa liczba policjantów z użyciem 

policyjnego środka transportu lub innego środka transportu. Jednakże decyzję o liczbie 
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konwojentów wykonujących konwój podejmuje kierownik komórki organizacyjnej Policji 

realizującej konwój lub wyznaczony przez niego policjant (§ 6 ust. 4).  

W § 20 projektu, w celu wyeliminowania pojawiających się trudności związanych z realizacją 

doprowadzeń samochodem osobowym, wprowadzono rozwiązanie zgodnie z którym, osobę 

doprowadzaną umieszcza się na tylnym siedzeniu, obok funkcjonariusza zajmującego miejsce 

za kierowcą lub pomiędzy funkcjonariuszami.  

W § 25 projektu uregulowano sposób postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej przy 

dokonywaniu doprowadzenia osób specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego. 

Załącznik nr 1 do rozporządzenia, określający wzór protokołu zatrzymania osoby, nie 

przewiduje obowiązku umieszczania informacji o wykorzystaniu lub użyciu środków 

przymusu bezpośredniego i broni palnej. Dotychczasowa praktyka pokazała, że jest to 

czynność zbędna, ponieważ ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628, z późn. zm.) nakłada obowiązek 

dokumentowania w notatce lub w notatniku użycie i wykorzystanie środków przymusu 

bezpośredniego i broni palnej. W związku z powyższym zbędne jest powtarzanie tej 

informacji w protokole zatrzymania osoby. Powyższe rozwiązanie będzie poza tym zbieżne 

z rozwiązaniami przyjętymi w policyjnym protokole zatrzymania osoby, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. 

w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów (Dz. U. 

poz. 1565).  

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych zatem nie podlega notyfikacji, 

zgodnie z trybem przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).  

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla 

budżetu państwa. 

 

 



 

Nazwa projektu 

Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykonywania niektórych 

uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Pan Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

płk SG Grzegorz Kasprzyk – 

Dyrektor Zarządu Operacyjno-Śledczego KGSG Straży Granicznej 

tel. 225004041  

e- mail: sekretariat-zos@strazgraniczna.pl  

Data sporządzenia 

04.07.2018 r. 

 

Źródło 

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. 

o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 

650, 730 i 894) 

Nr w wykazie prac legislacyjnych Rady 

Ministrów: 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów 

nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 106, 138) przepisy wykonawcze 

wydane na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 

i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138, 650, 730 i 894) zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 2 ww. ustawy o Straży Granicznej, nie dłużej jednak niż przez okres 

12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do dnia 27 stycznia 2019 r. Ponadto, w projekcie 

uwzględniono sposób i tryb postępowania przy wykonywaniu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej uprawnień 

wprowadzonych do ustawy o Straży Granicznej ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku 

z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. …), tj. pobieraniu od osób odcisków linii papilarnych lub 

wymazu ze śluzówki policzków oraz utrwalaniu wizerunku osób w celu weryfikacji ich tożsamości, identyfikacji osób 

o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją tożsamość. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rekomendowanym rozwiązaniem jest zastąpienie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 

2014 r. w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1297) 

nowym rozporządzeniem, uwzgledniającym rozwiązania wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie 

ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 106 i 138). 

Projektowane rozporządzenie uwzględnia zmiany wynikające z utworzenia nowej jednostki organizacyjnej Straży 

Granicznej – Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz usuwa wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów, 

powstałe podczas stosowania obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie 

wykonywania niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. 

Ponieważ ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628, z późn. 

zm.) nałożyła obowiązek dokumentowania w notatce lub w notatniku użycia i wykorzystania środków przymusu 

bezpośredniego i broni palnej, z załącznika nr 1 do rozporządzenia usunięto obowiązek umieszczania informacji 

o wykorzystaniu lub użyciu środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

Ponadto, w związku z uprawnieniami Straży Granicznej wynikającymi z art. 32g ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654 oraz z 2017 r. poz. 773) do rozporządzenia 

wprowadzono przepisy dotyczące zatrzymania nieletniego oraz małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki, a także dodano załącznik nr 2 określający wzór protokołu zatrzymania nieletniego.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Projekt rozporządzenia zawiera rozwiązania stanowiące domenę prawa krajowego. 
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4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Funkcjonariusze Straży 

Granicznej  

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcjonariusze 

realizujący czynności 

służbowe 

legitymowania, 

zatrzymywania 

i doprowadzania osób 

w Komendzie Głównej 

Straży Granicznej,  

9 oddziałach SG,  

97 placówkach SG 

i 2 dywizjonach SG.  

Komenda Główna Straży 

Granicznej 

 

http://bip.kgsg.strazgraniczna.pl 

Dostosowanie do zmian 

ustawowych kwestii 

związanych z realizacją 

niektórych uprawnień 

funkcjonariuszy Straży 

Granicznej 

Osoby, wobec których 

będą podejmowane 

czynności legitymowania, 

zatrzymania 

i doprowadzania 

niemożliwe do 

oszacowania 

  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).  

Projekt rozporządzenia został zamieszczony, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z pózn. zm.) w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces 

Legislacyjny.  

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Źródła finansowania   
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Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Projektowana regulacja nie będzie wywierać wpływu na sektor finansów publicznych, w tym 

budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł, ceny 

stałe z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli 

i gospodarstwa domowe. 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

Nie dotyczy. 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: nie dotyczy 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
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10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na wymienione powyżej obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Po wejściu w życie projektowanej regulacji. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Z uwagi na zakres regulacji nie ma potrzeby ewaluacji efektów proponowanych rozwiązań i stosowania mierników. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 
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Załączniki  

do rozporządzenia 

Rady Ministrów  

z dnia … (poz. …)  

WZÓR      Załącznik nr 1 

 

ZAPOZNAŁEM SIĘ 

 
PROTOKÓŁ 

ZATRZYMANIA OSOBY 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko osoby zatrzymanej) 
 
Czas zatrzymania osoby        
               g g m m  d d m m r r r r  

Miejsce zatrzymania .……………………………………………………..…………………………………….………. 
  (miejsce czynności – adres lub inne określenie miejsca zatrzymania albo nazwa jednostki organizacyjnej SG) 

Zatrzymania dokonał …………..………………………….... z …………………..……………………………….…. 
 (stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza SG)  (nazwa jednostki organizacyjnej SG) 

 

Miejsce i czas sporządzenia protokołu  …………..…………….        

               g g m m  d d m m r r r r  

Osoby uczestniczące w czynności ………………………………………………………………………………...…... 
(protokolant, stenograf, tłumacz lub inna osoba; w każdym przypadku: stopień – dotyczy funkcjonariusza SG, imię i nazwisko osoby innej niż 

zatrzymana i prowadząca czynność) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Na podstawie: 

 art. 9 ust. 1/art. 11 ust. 1 pkt 5* ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej w związku z: 

 art. 75 § 2/art. 244 § 1/art. 247 § 1/art. 285 § 2/art. 605a* ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

postępowania karnego 

 art. 91 § 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 

 art. 394 ust. 1/1a pkt ……* i 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach  

 art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 …………………………………………………………………………….…………………………………… 

 art. 11 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej 

 

Osoba zatrzymana: 

....................................................................................................................................................................................................... 
 (imię i nazwisko)  (nazwisko rodowe)  (data i miejsce urodzenia) 

syn/córka* ............................................................................................  .......................................................................... 
 (nazwisko rodowe matki) 

zamieszkały(-ła) w ..................................................................................................................................................................... 
(adres) 

zajęcie ........................................................................................................................................................................ 
(rodzaj wykonywanej pracy/uczeń/student/emeryt/bezrobotny, inny) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tożsamość osoby zatrzymanej ustalono na podstawie: 

 dowodu osobistego/dokumentu paszportowego/podróży/innego*................................................................................. 
(nazwa, seria i numer, data wydania dowodu osobistego, dokumentu paszportowego, podróży lub innego oraz nazwa organu wydającego albo 

odnotowanie braku dokumentu tożsamości) 

 ………….................................................................................. numer PESEL**  
   

 oświadczenia ………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko osoby, która funkcjonariuszowi jest znana osobiście/innej osoby, której tożsamość została ustalona na podstawie dowodu osobistego, 

dokumentu paszportowego, podróży lub innego lub na podstawie oświadczenia osoby, która funkcjonariuszowi jest znana osobiście ) 

 

Rysopis ..................................................................................................................... .................................................................. 
(wpisać cechy rysopisu zatrzymanego w razie niemożności ustalenia tożsamości) 

.................................................................................................................................................................................... 

 
.................................................................................................................................................................................................... 

           

 
 

…………………………………....... 
(nazwa i numer rejestru albo znak sprawy)

 

….........…………………………...... 
(nazwa jednostki SG prowadzącej sprawę)
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Przyczyna (-ny) zatrzymania 
.............................................................................................................................................................................................. 
(szczegółowo opisać przyczynę (-ny) zatrzymania, ponadto w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, przestępstwa skarbowego, wykroczenia 

lub wykroczenia skarbowego dokładnie ją (je) określić i podać kwalifikację prawną) 

..............................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 

 
Oświadczenie osoby zatrzymanej: 
Zostałem (-am) poinformowany (-a) o przyczynach zatrzymania i o przysługujących mi prawach oraz o prawie 
wniesienia zażalenia na sposób przeprowadzenia zatrzymania do właściwego prokuratora.  
Otrzymałem (-am) pouczenie o uprawnieniach osoby zatrzymanej. 

 
................................................................................. 

 (podpis osoby zatrzymanej) 

Po pouczeniu osoba zatrzymana oświadczyła: 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczenie osoby zatrzymanej w związku z zatrzymaniem: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczenie osoby zatrzymanej o stanie zdrowia, z uwzględnieniem opisu i przyczyn ewentualnych obrażeń: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Osoba zatrzymana była/nie była* badana przez lekarza: 

.………………………………………………………………………………………………………………………….…….

…………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

Do protokołu załączono 

............................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………… .

      (liczba i rodzaj załączników) 

Omówienie skreśleń oraz poprawek i uzupełnień poczynionych w protokole 

………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………...…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Czynność zakończono:  

 
      

              g g m m  d d m m r r r r 
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Zgłoszone przez osoby uczestniczące w czynności zarzuty dotyczące treści protokołu oraz oświadczenie 

prowadzącego czynność, a także informacja o przyczynach odmowy złożenia podpisu przez osobę zatrzymaną  

lub osobę uczestniczącą w czynności ….………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Protokół osobiście odczytałem(-łam)/odczytano mi* 

.................................... .............................................................. …………………..……………………......... 
 (podpis funkcjonariusza SG) (podpis osoby uczestniczącej w czynności) (podpis osoby zatrzymanej) 

 

Kopię niniejszego protokołu otrzymałem(-łam) ......................................................................................................... 
  (podpis osoby zatrzymanej) 

 

 

 

O zatrzymaniu zawiadomiono Prokuratora ............................................. w ............................... ............................. 

 

telefonicznie/drogą teleinformatyczną*       

                g g m m  d d m m r r r r 

 

………………….................................................................... 
  (podpis funkcjonariusza SG) 

 

 

Zatrzymanego (-ną) ....................................................................................................................................................... 

przekazano* do dyspozycji Policji/Sądu*.............................................. w ................ ..................................../zwolniono* 

 

      

            g g m m  d d m m r r r r 

…………………………………………………………………………………….. 

(nr w rejestrze) 
 

 

 

 

………………….................................................................... 
 (podpis funkcjonariusza SG) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

_______________________  

 

* Niepotrzebne skreślić. 

** Jeśli został nadany. 

 Znak X należy postawić w odpowiedniej kratce i w razie potrzeby uzupełnić treść. 
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Załącznik nr 2 
 

 

ZAPOZNAŁEM SIĘ 

 

 
 

WZÓR 

 

PROTOKÓŁ ZATRZYMANIA NIELETNIEGO 
 

 
............................................................ dnia …........................ godz. ……………………………. ………………... 
  (miejscowość)                       (dzień, miesiąc, rok)             (godzina i minuta rozpoczęcia sporządzania protokołu)  

 

                

..................................................................................................................................................................................... 
 (stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza)                                                 (nazwa jednostki organizacyjnej SG) 

 

działając na podstawie: art. 32g § 1 i 2 ustawy z dnia 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – 

u.p.n./polecenia sądu/prokuratora* 
 

w dniu ................................... o godz. ..................... w .............................................................................. 
(dzień, miesiąc, rok)                         (godzina i minuta)                 (adres lub inne określenie miejsca zatrzymania) 

zatrzymał .................................................................. syn/córka* ............................................................................... 
(imię i nazwisko)                                                         (imiona rodziców oraz nazwisko rodowe matki) 

Urodzonego (-ną)* ................................................. w ................................................................................................ 
(data urodzenia )                                                                            (miejsce urodzenia) 

Zamieszkałego (-łą)* .................................................................................................................................................. 
(kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania miejsca zamieszkania lub pobytu) 

 

Którego (-ej)* tożsamość ustalił na podstawie: ............................................................................................. ............
     (nazwa, seria i numer, data wydania dokumentu oraz nazwa organu wydającego albo 

      odnotowanie braku dokumentu lub sposób ustalenia tożsamości) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

nr PESEL** 

 

           

 

Rysopis: ..................................................................................................................................................................... 
  (wpisać cechy rysopisu zatrzymanego nieletniego w razie niemożności ustalenia jego tożsamości) 

 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.............................................................................................................................................................. ....................... 

 

Przyczyna (-y) zatrzymania nieletniego: ................................................................................................................ 
(szczegółowo opisać przyczynę zatrzymania z podaniem o popełnienie jakiego czynu karalnego podejrzewa się nieletniego oraz określić 

przesłanki uzasadnionej obawy ukrycia się nieletniego lub zatarcia śladów czynu karalnego albo, gdy nie można ustalić jego tożsamości) 
 

……….......................................................................................................................... ............................................... 

 

.................................................................................................................................................... ................................. 

 

..................................................................................................................................................................................... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………....... 
(nazwa i numer rejestru albo znak sprawy)

 

….........…………………………...... 
(nazwa jednostki organizacyjnej SG prowadzącej sprawę)
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Oświadczenie zatrzymanego nieletniego: 

 

Nieletni w dniu .............................. o godz. .......... poinformowany o przyczynie zatrzymania oraz pouczony  

o przysługującym mu w związku z tym prawie do złożenia zażalenia do sądu rodzinnego na czynności 

naruszające jego prawa (art. 31a  u.p.n.), skorzystania z pomocy adwokata, odmowy składania wyjaśnień lub 

odpowiedzi  

na poszczególne pytania, umożliwienia kontaktu z rodzicem albo opiekunem lub z adwokatem (art. 32g § 3 

u.p.n.), zawiadomienia pracodawcy, szkoły (art. 261 § 3 k.p.k. w zw. z art. 245 § 2 k.p.k.) oraz nawiązania 

kontaktu  

z urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem dyplomatycznym (art. 612 § 2 k.p.k.), oświadczył, co 

następuje:  

 

..................................................................................................................................................................................... 

 

.....................................................................................................................................................................................  

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

                                 

       ………………………………………….  
                                                 (czytelny podpis zatrzymanego nieletniego) 

 

 

Zatrzymany nieletni był/nie był* badany przez lekarza. 

 

Oświadczenie zatrzymanego o stanie zdrowia: …………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

         

 Do protokołu załączono: …………………………………………………………………………………………… 
(liczba i rodzaj załączników)     

 

..................................................................................................................................................................................... 

 

Omówienie skreśleń oraz poprawek i uzupełnień poczynionych w protokole: ……………………………………. 

   

..................................................................................................................................................................................... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Zgłoszone przez osoby uczestniczące w czynności zarzuty dotyczące treści protokołu oraz oświadczenie 

prowadzącego czynność, a także informacja o przyczynach odmowy złożenia podpisu przez zatrzymanego 

nieletniego lub osobę uczestniczącą w czynności: 

 

….…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………..……………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                    

                   Protokół osobiście odczytałem (-am)/odczytano 

mi* 

 

 

………………………… …………………………………..       ………………………………………. 
(podpis funkcjonariusza SG) (podpis osoby uczestniczącej w czynności)   (podpis zatrzymanego nieletniego) 

 
 

 

Kopię protokołu otrzymałem w dniu …............................................... o godz. .......................................................  
     (dzień, miesiąc, rok)                                                         (godzina i minuta) 
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       …………………………………….................... 
                    (czytelny podpis zatrzymanego nieletniego) 
 

 

 

Zgodnie z art. 32g § 5 u.p.n. o zatrzymaniu nieletniego oraz o przyczynach jego zatrzymania, przysługującym 

mu prawie do: złożenia zażalenia do sądu na czynności naruszające jego prawa (art. 31a u.p.n.), skorzystania 

z pomocy adwokata, odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi na poszczególne pytania, umożliwienia 

kontaktu  

z rodzicem albo opiekunem lub z adwokatem (art. 32g § 3 u.p.n.), zawiadomienia o zatrzymaniu pracodawcy, 

szkoły (art. 261 § 3 k.p.k. w zw. z art. 245 § 2 k.p.k.) oraz nawiązania kontaktu z urzędem konsularnym  

lub przedstawicielstwem dyplomatycznym (art. 612 § 2 k.p.k.), zawiadomiono: 

 

ojca* .......................................................................................... . dnia .................................... o godz. ................... 
(imię i nazwisko) 

matkę* ........................................................................................ dnia ........................ ............ o godz. ………....... 
(imię i nazwisko) 

opiekuna* ................................................................................... dnia .......................... .......... o godz. .................... 
(imię i nazwisko) 

 

Rodzica/opiekuna prawnego o zatrzymaniu nieletniego zawiadomiono telefonicznie/osobiście*: 

..................................................................................................................................................................................... 
(stopień, imię i nazwisko oraz podpis funkcjonariusza  zawiadamiającego, w przypadku kontaktu telefonicznego  - wpisać numer telefonu) 

 

 

 

 

 

 
Zgodnie z art. 32g § 6 u.p.n. o zatrzymaniu nieletniego w dniu .................................... o godz. ................. .............  

 

zawiadomiono Sąd Rodzinny w .................................................................................. telefonicznie/osobiście*  

 

lub poprzez przesłanie protokołu zatrzymania nieletniego pocztą elektroniczną/faksem/doręczenie* 

 

.................................................................................................................................................................... 
(stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza zawiadamiającego, imię i nazwisko sędziego rodzinnego lub innej osoby upoważnionej,   

w przypadku kontaktu telefonicznego - numer telefonu) 
 

 

 
W dniu .................................................................. o godz. ............................................. o zatrzymaniu nieletniego  

 

zawiadomiono prokuratora ………………………………………………………………………….. z Prokuratury  

 

………............................... w ……………...................................... telefonicznie/osobiście* lub poprzez 

przesłanie  

 

protokołu zatrzymania nieletniego pocztą elektroniczną/faksem/doręczenie* 

 

................................................................................................................................................................................... 
(stopień, imię i nazwisko oraz podpis funkcjonariusza zawiadamiającego, w przypadku kontaktu telefonicznego - numer telefonu) 

 

 

 
Zatrzymany nieletni został umieszczony w …………................................................................................ ............. 

     (nazwa i adres policyjnej izby dziecka lub miejsca wskazanego przez sąd) 

 

................................................................................................................................................................................... 

 

dnia ............................. o godz. ............. przez ……………………………………………………………………. 
     (stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza, nazwa jednostki SG) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nieletniemu należy uniemożliwić kontakt z: ……………………………………………………………….. 

      (dane osób, z którymi należy uniemożliwić kontakt nieletniemu) 

 
Nieletniego przekazano: …………………………………………………………………………………………… 
     (imię i nazwisko osoby, której przekazano nieletniego) 
 

__________________________________________________________________________________ 

 
Zatrzymanego nieletniego zwolniono dnia ................................................ o godz. ............................ ..i przekazano  
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rodzicom/rodzicowi/opiekunowi* ….........................................................................................................................  
     (imię i nazwisko osoby, której przekazano nieletniego) 
 

…………………………………………………………  ……………………........ 
(stopień, imię i nazwisko oraz podpis funkcjonariusza  zwalniającego nieletniego)  (czytelny podpis rodzica lub opiekuna) 

 
Objaśnienia: 

* niewłaściwe skreślić 

** jeśli został nadany 
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Załącznik nr 3 

 

WZÓR 

 

NAKAZ DOPROWADZENIA 

 

1. Polecam doprowadzić: 

 

Imię Nazwisko Obywatelstwo Płeć Data urodzenia 
Numer dokumentu 

tożsamości 

 

 

 

 

     

 

w dniu …………………..……………….. w godzinach ………………………………… 

z …………………………… do ……………………………………………………………….. 

 

2. Doprowadzenia dokonują: 

a) dowódca grupy funkcjonariuszy dokonujących doprowadzenia 

………………………………………………………………………………….…………….
     (stopień, imię i nazwisko) 

b)  funkcjonariusze:     

………………………………………………………………………………….…………….
     (stopień, imię i nazwisko) 
………………………………………………………………………………….…………….
     (stopień, imię i nazwisko) 
………………………………………………………………………………….…………….
     (stopień, imię i nazwisko) 
………………………………………………………………………………….…………….
     (stopień, imię i nazwisko) 

 

3. Uwagi o sposobie doprowadzania i osobie doprowadzanej/osobach doprowadzanych: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Doprowadzenie wykonuje się na podstawie: 

a) decyzji ………………………………………………………………………………… 

b) postanowienia …………………………………………………………………………. 

c) zarządzenia……………………………………….……………………………………. 

 

…….….………………………………………………… 
 (data, godzina, stopień, imię i nazwisko oraz podpis zarządzającego doprowadzenie) 

 

5. Potwierdzenie doprowadzenia osoby/osób: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

…….….………………………………………………… 
 (data, godzina, stopień, imię i nazwisko oraz podpis zarządzającego doprowadzenie) 

 

 

47-10-db 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  O B R O N Y  N A R O D O W E J
1)  

z dnia 

w sprawie przetwarzania danych biometrycznych oraz danych genetycznych 

w Żandarmerii Wojskowej 

Na podstawie art. 29 ust. 17 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej 

i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. poz. …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) zasady przetwarzania danych biometrycznych oraz danych genetycznych, w tym 

w szczególności wymazów ze śluzówki policzków, odcisków linii papilarnych oraz 

zdjęć sygnalitycznych osób podejrzanych lub podejrzanych o popełnienie przestępstw 

ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub osób 

usiłujących ukryć swoją tożsamość i sposób ich przekazywania innym organom 

uprawnionym na podstawie przepisów odrębnych, a także wzory wykorzystywanych 

dokumentów; 

2) tryb pobierania odcisków linii papilarnych lub wymazów ze śluzówki policzków od 

żołnierzy i pracowników Żandarmerii Wojskowej oraz sposób przeprowadzania 

i dokumentowania czynności związanych z ich przetwarzaniem; 

3) zbiory danych, w których Żandarmeria Wojskowa przetwarza dane osobowe; 

4) kryteria oceny danych pod kątem przesłanek dalszego przetwarzania. 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu pojęcie danych biometrycznych oraz danych genetycznych 

oznaczają dane, o których mowa w art. 4 pkt 2 i 4 ustawy z dnia … o ochronie danych 

osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. 

U. poz. …). 

                                           
1
 

) 
 Minister Obrony Narodowej kieruje działem administracji rządowej – obrona narodowa, na podstawie § 1 

ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 99). 
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§ 3. 1. Odciski linii papilarnych palców i dłoni pobiera się przy użyciu urządzenia do 

elektronicznego daktyloskopowania albo za pomocą kart daktyloskopijnych, w sposób 

umożliwiający ich wykorzystanie do badań porównawczych. 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, dokonują przeszkoleni w zakresie daktyloskopii 

żołnierze Żandarmerii Wojskowej, a w uzasadnionych przypadkach instytucje 

wyspecjalizowane w zakresie kryminalistyki lub biegły sądowy. 

§ 4. Wzory kart daktyloskopijnych, oraz tryb i sposób ich przekazywania 

Komendantowi Głównemu Policji określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji wydane na podstawie art. 20 ust. 1o ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 

o Policji. 

§ 5. Karty daktyloskopijne przesyła się do Centralnego Laboratorium 

Kryminalistycznego Policji w celu rejestracji, w zbiorach danych daktyloskopijnych, 

zwanych dalej „Registraturą”, w sposób określony w rozporządzeniu, o którym mowa w § 4. 

§ 6. 1. W przypadku braku dostępu do urządzenia do szybkiej identyfikacji 

daktyloskopijnej osób lub w przypadku uzyskania wyniku negatywnego, lub powzięcia 

uzasadnionych wątpliwości co do wyniku ustalenia, potwierdzenia lub weryfikacji tożsamości 

osoby lub w przypadku konieczności ustalania tożsamości NN zwłok, przeprowadza się 

wywiad daktyloskopijny.  

2. Wywiad, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się przez przesłanie tuszowej karty 

daktyloskopijnej za pomocą urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania do 

Registratury w celu sprawdzenia, czy odciski linii papilarnych osób lub zwłok, których 

tożsamość wymaga ustalenia lub potwierdzenia, odpowiadają odciskom linii papilarnych 

znajdujących się w Registraturze. 

§ 7. Niezidentyfikowane ślady linii papilarnych palców i dłoni, ujawnione w toku 

czynności procesowych, rejestruje się w zbiorze automatycznie przetwarzającym dane 

daktyloskopijne prowadzonym przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. 

§ 8. 1. Zdjęcia sygnalityczne oraz inne formy utrwalenia wizerunku osób podejrzanych 

i podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób 

o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swą tożsamość, a także zwłok przetwarza się 

w karcie albumowej. 

2. Wzór karty, o której mowa w ust. 1, określa rozporządzenie, o którym mowa w § 4. 
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3. Zdjęcia sygnalityczne oraz inne formy utrwalenia wizerunku okazuje się osobom 

przesłuchiwanym w toku prowadzonego postępowania karnego gdy jest to celowe. 

§ 9. 1. Jednostki organizacyjne Żandarmerii Wojskowej prowadzą zbiory kart 

albumowych. 

2. Zbiory kart albumowych można przetwarzać na informatycznych nośnikach danych. 

§ 10. 1. Karty albumowe, w tym przetwarzane na informatycznych nośnikach danych po 

ustaleniu tożsamości osoby podlegają zniszczeniu. 

2. Nie podlegają zniszczeniu karty albumowe, o których mowa w ust. 1, dotyczące osób 

podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego.  

3. Z czynności, o której mowa w ust. 1 sporządza się protokół. 

§ 11. Karty albumowe, o których mowa w § 10 ust. 2 niszczy się protokolarnie, 

niezwłocznie po powzięciu wiarygodnej informacji, że:  

1) czynu stanowiącego podstawę ich uzyskania nie popełniono albo brak jest danych 

dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia;  

2) zdarzenie lub okoliczność, w związku z którymi zostały uzyskane, nie ma znamion 

czynu zabronionego;  

3) osoba, której dotyczą, została uniewinniona prawomocnym wyrokiem sądu, nastąpiło 

zatarcie skazania. 

§ 12. Instrukcja w sprawie warunków technicznych i sposobu wykonywania zdjęć 

sygnalitycznych oraz zdjęć zwłok jest określona w załączniku nr 1. 

§ 13. 1. Wymaz ze śluzówki policzków od osób, o których mowa w § 1 pkt 1 lub 

materiał biologiczny ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości pobiera się przy użyciu 

przeznaczonych do tych celów pakietów kryminalistycznych, oznakowanych indywidualnym 

kodem kreskowym. 

2. Wymaz pobrany ze śluzówki policzków umieszcza się w pojemniku oznaczonym tym 

samym kodem kreskowym, jakim został oznaczony pakiet kryminalistyczny. 

3. Czynności, o których mowa w ust. 1, wykonują żołnierze Żandarmerii Wojskowej 

przeszkoleni w tym zakresie, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie 

pisemnego lub ustnego wniosku, uprawnieni pracownicy służby zdrowia albo instytucji 

naukowej lub specjalistycznej powołanej do przeprowadzenia badań genetycznych. 

4. Z pobrania od osób, o których mowa w § 1 ust. 1 wymazu ze śluzówki policzków 

sporządza się protokół według wzoru, który jest określony w załączniku 2 do rozporządzenia. 
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5. Z pobrania wymazu ze śluzówki policzków lub materiału biologicznego ze zwłok 

ludzkich o nieustalonej tożsamości sporządza się protokół według wzoru, który jest określony 

w załączniku 3. 

6. Materiał biologiczny pobrany ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości umieszcza 

się w pojemniku oznaczonym tym samym kodem kreskowym, jakim został oznaczony pakiet 

kryminalistyczny użyty do pobrania. 

7. Protokoły, o których mowa w ust. 4 i 5, oznacza się tym samym kodem kreskowym, 

jakim został oznaczony pakiet kryminalistyczny użyty do pobrania. 

8. W przypadkach uzasadnionych koniecznością natychmiastowego działania, 

przeszkolony żołnierz Żandarmerii Wojskowej może pobrać ze zwłok ludzkich o nieustalonej 

tożsamości próbkę z tkanek w postaci włosów z cebulkami oraz częścią dokorzeniową 

o długości co najmniej 1 cm, jeżeli został przeszkolony w tym zakresie. 

§ 14 1. W celu wyeliminowania śladów pozostawionych podczas wykonywania 

czynności służbowych ujawniania, zabezpieczania lub badania śladów związanych 

z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego od żołnierzy i pracowników Żandarmerii 

Wojskowej, pobiera się, przy użyciu karty daktyloskopijnej, odciski linii papilarnych palców 

i dłoni w sposób umożliwiający ich utrwalenie dla badań porównawczych. 

2. Odciski linii papilarnych palców i dłoni, o których mowa w ust. 1, nie podlegają 

przesłaniu do Registratury. 

3. Od osób, o których mowa w ust. 1, w celu tam wskazanym pobiera się wymaz ze 

śluzówki policzków przy użyciu przeznaczonych do tych celów pakietów 

kryminalistycznych, oznakowanych indywidualnym kodem kreskowym. 

4. Wymaz pobrany ze śluzówki policzków umieszcza się w pojemniku oznaczonym tym 

samym kodem kreskowym, jakim został oznaczony pakiet kryminalistyczny. 

5. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 3, wykonują żołnierze Żandarmerii Wojskowej 

przeszkoleni w tym zakresie, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie 

pisemnego lub ustnego wniosku, uprawnieni pracownicy służby zdrowia albo instytucji 

naukowej lub specjalistycznej powołanej do przeprowadzenia badań genetycznych. 

6. Po przeprowadzeniu badań porównawczych karty daktyloskopijne, o których mowa 

w ust. 1 oraz materiały, o których mowa w ust. 3 podlegają komisyjnemu zniszczeniu. 

§ 15. 1. Dane osobowe osób podejrzanych oraz podejrzanych o popełnienie przestępstw 

oraz przestępstw skarbowych, a także wykroczeń oraz wykroczeń skarbowych, 
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pokrzywdzonych, osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość 

przetwarza się w: 

1) Centralnych zbiorach danych – przeznaczonych do przetwarzania danych niezbędnych 

do realizacji zadań Żandarmerii Wojskowej na obszarze całego kraju; 

2) Lokalnych zbiorach danych – przeznaczonych do przetwarzania danych niezbędnych do 

realizacji zadań Żandarmerii Wojskowej w zakresie właściwości rzeczowej 

poszczególnych jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej lub komórek 

organizacyjnych Komendy Głównej Żandarmerii Woskowej; 

2. Zbiory danych obejmujących dane, o których mowa w ust. 1, prowadzi się 

w systemach teleinformatycznych lub w formie drukowanych albo sporządzanych ręcznie 

wykazów, rejestrów, repertoriów, albumów, ksiąg lub innych dokumentów ewidencyjnych. 

§ 16. 1. Żołnierze i pracownicy Żandarmerii Wojskowej wprowadzają informacje, 

w tym dane osobowe, do utworzonego zbioru danych, jeżeli w toku wykonywania czynności 

służbowych zaistniały okoliczności uzasadniające pobranie, uzyskanie lub zgromadzenie tych 

informacji, a informacje te odpowiadają zakresowi rzeczowemu danego zbioru. 

2. Żołnierze i pracownicy Żandarmerii Wojskowej korzystają z informacji, w tym 

danych osobowych, przetwarzanych w zbiorach danych wyłącznie wtedy, gdy jest to 

przydatne lub niezbędne do prawidłowego wykonania czynności służbowych oraz podczas 

ich wykonywania. 

§ 17. Do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, oraz do użytkowania 

systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje, o których mowa 

w § 15 ust. 2 dopuszcza się wyłącznie żołnierzy i pracowników Żandarmerii Wojskowej 

upoważnionych przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub kierowników 

jednostek i komórek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej, indywidualnie dla każdego 

zbioru danych, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”. 

§ 18. Przed dopuszczeniem do pracy przy przetwarzaniu informacji, w tym danych 

osobowych, w zbiorze danych każdą osobę uprawnioną zaznajamia się z przepisami 

dotyczącymi zbioru danych oraz przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w tym 

zbiorze danych, a także z przepisami dotyczącymi ochrony informacji, w tym danych 

osobowych, w nim zgromadzonych. 
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§ 19. Systemy teleinformatyczne, w których są zgromadzone dane osobowe, wyposaża 

się w mechanizmy uwierzytelniania użytkownika oraz kontroli dostępu do przetwarzanych 

danych. 

§ 20. Operacje przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, mogą być 

wykonywane również na zlecenie osób uprawnionych, niemających bezpośredniego dostępu 

do systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony dany zbiór danych.  

§ 21. 1. W odniesieniu do informacji, w tym danych osobowych, gromadzonych 

w zbiorach danych i przetwarzanych w systemach teleinformatycznych, w celu 

zabezpieczenia informacji przed nieuprawnionym dostępem oraz zapewnienia zgodności 

trybu gromadzenia informacji z celem ich przetwarzania, administrator zbiorów danych lub 

osoba przez niego upoważniona może kontrolować i nadzorować: 

1) dostęp do zbiorów danych prowadzonych w Żandarmerii Wojskowej oraz do informacji, 

w tym danych osobowych, w nich przetwarzanych; 

2) dostęp do informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w zbiorach danych 

udostępnianych Żandarmerii Wojskowej w drodze teletransmisji danych na podstawie 

art. 29 ust. 15 ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych; 

3) przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, w zbiorach danych, o których 

mowa w pkt 1 i 2; 

4) uprawnienia do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w zbiorach 

danych, o których mowa w pkt 1 i 2. 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, realizuje się w szczególności przez: 

1) weryfikację, typowanie i analizę informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych 

w zbiorach danych; 

2) sprawdzanie zakresu dostępu do zbiorów danych, zakresu i rodzaju operacji 

przetwarzania wykonanych na informacjach, w tym danych osobowych, oraz ocenę, 

analizę lub weryfikację wyników tego sprawdzenia; 

3) kontrolę rejestrów czynności (logowań) odnotowywanych w systemie 

teleinformatycznym; 

4) kontrolę i ocenę legalności, poprawności, kompletności i celowości przetwarzania 

informacji, w tym danych osobowych, a także przeprowadzenie analizy w tym zakresie; 
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5) sprawdzanie dokumentacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia informacji, w tym 

danych osobowych, do zbioru danych, a także stanowiącej podstawę ich sprawdzenia, 

wykorzystania, modyfikacji lub usunięcia; 

6) usuwanie informacji, w tym danych osobowych, wobec których stwierdzono brak 

przesłanek ich przetwarzania. 

3. Administrator zbiorów danych lub osoba przez niego upoważniona może wydawać 

polecenia lub zalecenia w celu usunięcia stwierdzonych uchybień w przetwarzaniu 

informacji, w tym danych osobowych, a w przypadku naruszenia przepisów prawa – 

poinformować właściwego przełożonego. 

§ 22. Oceniając dane zgromadzone w celu wykrywania przestępstw i przestępstw 

skarbowych, wykroczeń i wykroczeń skarbowych pod kątem ich przydatności, uwzględnia 

się: 

1) rodzaj i charakter popełnionego czynu zabronionego; 

2) rodzaj i charakter naruszonego dobra chronionego prawem; 

3) formy sprawstwa i umyślności popełnienia czynu zabronionego; 

4) postaci zamiaru i skutki czynu, w tym rodzaj i rozmiar wyrządzonej lub grożącej 

szkody; 

5) zagrożenie sankcją karną; 

6) liczbę popełnionych czynów zabronionych; 

7) czas, który upłynął od momentu wprowadzenia danych do zbioru danych do momentu 

dokonywania oceny; 

8) inne informacje zgromadzone o osobie; 

9) podstawy uzyskania, pobrania lub zgromadzenia danych oraz ich prawdziwość; 

10) aktualność przesłanek legalności oraz niezbędności dalszego przetwarzania danych do 

wykonania zadań ustawowych Żandarmerii Wojskowej; 

11) upływ terminów przewidzianych do archiwizacji akt prowadzonych spraw; 

12) przedawnienie karalności czynu będącego podstawą zgromadzenia danych; 

13) ustanie okoliczności albo ziszczenie się celu uzasadniającego wprowadzenie danych do 

zbioru danych. 

§ 23. Oceny, o której mowa w § 22, administrator danych lub osoba przez niego 

upoważniona dokonują z wykorzystaniem informacji, w tym danych osobowych: 
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1) zgromadzonych w zbiorach danych prowadzonych w Żandarmerii Wojskowej, 

powiązanych z danymi wytypowanymi do oceny; 

2) uzyskanych od innych organów, służb lub instytucji państwowych. 

§ 24. Administrator danych lub osoba przez niego upoważniona wyznacza komisję do 

usunięcia ze zbioru danych uznanych za nieprzydatne lub zbędne w wyniku oceny, o której 

mowa w § 22. Komisja sporządza protokół usunięcia danych ze zbioru danych. 

§ 25. Dane osobowe znajdujące się w systemach teleinformatycznych lub na 

informatycznych nośnikach danych usuwa się w sposób uniemożliwiający odtworzenie 

usuniętych danych: 

1) przy użyciu technik programowych; 

2) przez zniszczenie nośników zawierających dane osobowe przeznaczone do usunięcia, 

jeżeli ich usunięcie w sposób określony w pkt 1 nie jest możliwe. 

§ 26. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2)

 

 

 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

                                           
2)

 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 

2001 r. w sprawie sposobu gromadzenia odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych przez 

Żandarmerię Wojskową (Dz. U. poz. 1859), które na podstawie art. … ustawy z dnia o ochronie danych 

osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. …) 

utraciło moc z dniem …. 



UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego 

w art. 29 ust. 17 ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 430, z późn. zm.). 

Wydanie nowego rozporządzenia jest następstwem nowelizacji art. 29 ustawy 

o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, wynikłej z wdrożenia do 

prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia 

postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych 

i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzje 

ramową Rady 2008/977/WSiSW. 

Należy podkreślić, że proponowane zmiany są konieczne, biorąc pod uwagę chociażby 

przedmiot wzorów kart daktyloskopijnych oraz tryb i sposób ich przekazywania 

Komendantowi Głównemu Policji przez zobowiązane do tego służby, który został 

przeniesiony do uregulowania w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji. Jak również fakt, że obecnie obowiązujące rozporządzenie zostało wydane 

w 2001 r. oraz nigdy nie było nowelizowane. 

Projektowane rozporządzenie określa zasady przetwarzania danych biometrycznych oraz 

przypadki ich pobierania, zbiory danych, w których te dane będą przetwarzane oraz 

przesłanki zaniechania zbierania określonych rodzajów informacji. 

Według słownika języka polskiego PWN „zasady” są to: 1. Prawo rządzące się jakimiś 

regułami; 2. Normy postepowania; 3. Sposób postępowania w danych okolicznościach; 

4. Podstawa funkcjonowania lub konstrukcji czegoś. Na gruncie powyżej wskazanego 

znaczenia tego słowa uregulowano zasady przetwarzania danych biometrycznych. 

Przedmiot regulacji tego rozporządzenia skupia się wokół pojęcia danych 

biometrycznych, które zgodnie z art. 4 pkt 14 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 oznaczają dane osobowe, które wynikają ze 

specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub 
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behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną 

identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne. 

W projekcie określono, że odciski linii papilarnych dłoni oraz innych części ciała pobiera 

się za pomocą kart daktyloskopijnych albo przy użyciu urządzenia do elektronicznego 

daktyloskopowania. 

Należy podkreślić, że zachodzi konieczność dostosowania sposobu pobierania odcisków 

linii papilarnych do wymogów systemu AFIS prowadzonych przez Policję, a także 

doprecyzowania procedur ŻW dotyczących przetwarzania odcisków linii papilarnych oraz 

zdjęć, wyłącznie w zakresie w jakim nie jest to możliwe na poziomie aktów wewnętrznie 

wiążących. 

W projekcie określono również, iż przetwarzanie odcisków linii papilarnych oraz zdjęć 

sygnalitycznych osób podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia 

publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swą tożsamość w toku 

postępowania przygotowawczego następuje wyłącznie, gdy przedstawiają one wartość 

wykrywczą, dowodową lub identyfikacyjną. 

W projekcie wprowadzono możliwość pobierania odcisków linii papilarnych przy 

użyciu urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania. Jest to związane z koniecznością 

dostosowania sposobów pobierania odcisków linii papilarnych przez jednostki organizacyjne 

ŻW do wymogów technicznych systemu AFIS. 

W projekcie określono także sposób gromadzenia i przechowywania danych osób 

podejrzanych o popełnienie przestępstw i wykroczeń, pokrzywdzonych , osób o nieustalonej 

tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość w centralnych oraz lokalnych zbiorach 

danych. 

Przewidziano możliwość prowadzenia zbiorów danych zarówno w systemach 

teleinformatycznych jak i w formie dokumentów drukowanych oraz sporządzanych ręcznie 

wykazów, rejestrów, repertoriów, albumów, ksiąg lub innych dokumentów ewidencyjnych. 

Projekt rozporządzenia zakłada niszczenie materiałów oraz danych osób podejrzanych 

niezwłocznie po powzięciu wiarygodnej informacji, o nie popełnieniu czynu stanowiącego 

podstawę ich uzyskania albo braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego 

popełnienia, braku znamion czynu zabronionego, a także po prawomocnym uniewinnieniu 

albo zatarciu skazania. 
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Nowe rozporządzenie nie będzie generować dodatkowych kosztów dla resoru Obrony 

Narodowej. 

Rozporządzenie nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych 

i średnich przedsiębiorców.  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Rządowego Centrum 

Legislacji. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z procedurą określoną 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 

oraz z 2004 r. poz. 65). 

Projekt aktu normatywnego nie wymaga zaopiniowania, dokonania konsultacji albo 

uzgodnienia z właściwymi instytucjami i organami Unii Europejskiej w tym Europejskim 

Bankiem Centralnym.  

Projektowana regulacja nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej. 

 



Nazwa projektu 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie przetwarzania 

danych biometrycznych oraz danych genetycznych w Żandarmerii 

Wojskowej 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

ppłk Andrzej MASSALSKI 261 857 214/887570061  

Radosław JANUSZEWSKI tel. 261 857 381 

Data sporządzenia 

1 października 2018 r. 

 

Źródło:  

art. 29 ust. 17 ustawy o Żandarmerii 

Wojskowej i wojskowych organach 

porządkowych 

 

Nr w wykazie prac … 

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Wydanie nowego rozporządzenia jest konsekwencją nowelizacji art. 29 ust. 17 ustawy o Żandarmerii Wojskowej 

i wojskowych organach porządkowych, wynikłej z wdrożenie do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań 

przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylającą decyzje ramową Rady 2008/977/WSiSW. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji i oczekiwany efekt 

Wydanie nowego rozporządzenia na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 29 ust. 17 ustawy 

o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych zmienianej w projekcie ustawy z dnia … o ochronie 

danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie prowadzono analizy w przedmiotowym zakresie.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Osoby, o których 

mowa w art. 1 

ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia … 

o ochronie danych 

osobowych 

przetwarzanych 

w związku 

z zapobieganiem 

i zwalczaniem 

przestępczości 

ok. 1000  Dane własne 

Projekt ureguluje, w Żandarmerii 

Wojskowej: 

1) zasady przetwarzania danych 

biometrycznych oraz danych 

genetycznych, w tym w szczególności 

wymazów ze śluzówki policzków, 

odcisków linii papilarnych oraz zdjęć 

sygnalitycznych osób podejrzanych 

lub podejrzanych o popełnienie 

przestępstw ściganych z oskarżenia 

publicznego, osób o nieustalonej 

tożsamości lub osób usiłujących ukryć 

swoją tożsamość i sposób ich 

przekazywania innym organom 

uprawnionym na podstawie przepisów 

odrębnych, a także wzory 

wykorzystywanych dokumentów, 

uwzględniając przypadki i sposoby 

pobierania odcisków linii papilarnych, 

przeprowadzania wywiadu 

daktyloskopijnego oraz wykonywania 

zdjęć sygnalitycznych, kierując się 

potrzebą ochrony tych danych przed 

nieuprawnionym dostępem.”; 

2) tryb pobierania odcisków linii 
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papilarnych lub wymazów ze 

śluzówki policzków od żołnierzy 

i pracowników Żandarmerii 

Wojskowej oraz sposób 

przeprowadzania i dokumentowania 

czynności związanych z ich 

przetwarzaniem, uwzględniając 

konieczność wyeliminowania 

pozostawionych przez nich śladów; 

3) zbiory danych, w których 

Żandarmeria Wojskowa przetwarza 

dane osobowe; 

4) kryteria oceny danych 

biometrycznych pod kątem 

przesłanek dalszego ich 

przetwarzania. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Ze względu na przedmiot regulacji zrezygnowano z przeprowadzenia konsultacji publicznych. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  Projekt nie generuje dodatkowych kosztów finansowych. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł, ceny 

stałe z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 
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rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Wejście w życie projektu rozporządzenia nie będzie miało wpływu na dochody i wydatki 

sektora przedsiębiorstw. 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Zmiany nie będą miały wpływu na rynek pracy.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Projekt nie wpływa na wskazane powyżej obszary. 

Przedmiotowa regulacja nie wpłynie na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób 

niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wraz z wejściem aktu prawnego w życie. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie dotyczy. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 
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Załączniki  

do rozporządzenia  

Ministra Obrony Narodowej  

z dnia ... (poz. …)  

 
Załącznik nr 1 

INSTRUKCJA 

W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH I SPOSOBU WYKONYWANIA 

ZDJĘĆ SYGNALITYCZNYCH ORAZ ZDJĘĆ ZWŁOK 

 

§ 1. 1. Zdjęcia sygnalityczne obejmują: ujęcie twarzy z prawego profilu i z przodu 

oraz prawego i lewego półprofilu. 

2. Zdjęcie twarzy z przodu należy wykonać w taki sposób, aby podstawa nosa oraz 

dolna krawędź płatków małżowin usznych osoby fotografowanej znajdowały się na jednej 

wysokości i tworzyły linię poziomą. Na zdjęciach ukazujących prawy profil oraz lewy 

półprofil powinna być widoczna małżowina uszna. 

3. W przypadku gdy osoba ma cechy charakterystyczne budowy anatomicznej 

(np. brak kończyny, znaczna wada postawy), wykonuje się zdjęcie w pozycji stojącej 

z przodu, natomiast gdy sylwetka osoby jest bardziej charakterystyczna w innym ustawieniu, 

osobę tę fotografuje się również w takim ustawieniu. Podczas fotografowania sylwetki osobę 

ustawia się w pozycji swobodnej, pozwalającej na utrwalenie jej normalnego wyglądu. 

4. Jeżeli fotografowana osoba lub nieznane zwłoki mają na ciele widoczne znaki 

szczególne, a zwłaszcza: tatuaże, blizny, znamiona, deformacje, brak palców u rąk, a nie są 

one widoczne na zdjęciu całej sylwetki, znaki te utrwala się na osobnych zdjęciach, które 

wraz z negatywami przekazuje się zlecającemu ich wykonanie. 

5. Podczas wykonywania zdjęcia należy zwrócić uwagę na ewentualne próby 

zafałszowania wizerunku przez celową zmianę mimiki twarzy lub zmianę sylwetki osoby 

fotografowanej. W takim przypadku zdjęcie należy powtórzyć. 

§ 2. Zdjęcia powinny być wykonane na jednolitym, jasnym tle. Oświetlenie przy 

wykonywaniu fotografii powinno zapewnić uzyskanie równomiernie naświetlonego obrazu, 

możliwie najbardziej zbliżonego do rzeczywistego wyglądu osoby fotografowanej. Na 

fotografowanej osobie lub tle nie mogą występować cienie deformujące i zaciemniające 

wizerunek danej osoby. 

§ 3. 1. Przy wykonywaniu zdjęć twarzy wykorzystuje się urządzenie do zdjęć 

sygnalitycznych "UDZS", a w przypadku jego braku – specjalne krzesło obrotowe. Jeżeli nie 

ma takiego krzesła, zdjęcia twarzy mogą być wykonywane przy użyciu zwykłego krzesła lub 

przy ustawieniu osoby w pozycji stojącej, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3. 

2. W przypadku wykonywania zdjęć bez stosowania urządzenia UDZS, zdjęcia należy 

wykonać w skali 1:8. 

3. Na zdjęciu twarzy z profilu powinna być widoczna tabliczka informacyjna 

zawierająca następujące dane: 

1) nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w której wykonano 

zdjęcie; 

2) numer ewidencyjny zdjęcia i rok jego wykonania; 

3) oznaczenia cyfrowe określające wzrost i kolor włosów, przy czym pierwszą cyfrą oznacza 

się wzrost, a drugą kolor włosów. 

4. Na tabliczce informacyjnej, o której mowa w ust. 3, do określenia wzrostu i koloru 

włosów osoby fotografowanej używa się następujących oznaczeń cyfrowych: 
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Wzrost Oznaczenie 

do 150 cm 1 

151 - 155 cm 2 

156 - 160 cm 3 

161 - 165 cm 4 

166 - 170 cm 5 

171 - 175 cm 6 

176 - 180 cm 7 

181 - 185 cm 8 

ponad 185 cm 9 

  

  

Kolor włosów Oznaczenie 

rudy 1 

blond 2 

szatyn 3 

brunet 4 

siwy 5 

szpakowaty 6 

  

§ 4. Przed wykonaniem zdjęcia osoba fotografowana powinna być uczesana i ogolona 

(jeżeli nie nosi zarostu na stałe), a przy pomiarze wzrostu powinna być bez obuwia. 

§ 5. 1. Do zdjęć sygnalitycznych mogą być wykorzystane aparaty fotograficzne 

tradycyjne lub cyfrowe. Ogniskowa obiektywów nie powinna być krótsza od podwójnej 

i dłuższa od potrójnej długości przekątnej kadru negatywu lub matrycy aparatu cyfrowego. 

W przypadku stosowania urządzenia UDZS, długość ogniskowej określa producent 

w instrukcji obsługi. 

2. Podczas fotografowania twarzy obiektyw aparatu powinien być ustawiony na 

wysokości oczu, a w czasie fotografowania całej sylwetki – na wysokości piersi osoby 

fotografowanej. Oś optyczną obiektywu należy ustawić prostopadle do fotografowanej osoby. 

3. Ostrość należy ustawić podczas fotografowania osoby z profilu na kąt oka 

z zachowaniem niezbędnej głębi ostrości. 

4. W przypadku użycia aparatu cyfrowego, minimalny format rejestracji powinien 

wynosić 2048 x 1536 pikseli, co odpowiada około 3,2 megapikselom. 

§ 6. 1. Do wykonywania zdjęć sygnalitycznych stosuje się materiały negatywowe 

barwne o ogólnej czułości 100-400 ASA. Obróbka fotochemiczna materiału negatywowego 

powinna być przeprowadzona zgodnie z zaleceniem jego producenta. 

2. W jednostkach i komórkach organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej 

wyposażonych w odpowiedni sprzęt zdjęcia sygnalityczne wykonuje się w postaci wydruków 

komputerowych. Wydruki zdjęć powinny być wykonane na specjalnym papierze, 

przeznaczonym do wysokorozdzielczych wydruków barwnych z zachowaniem rozdzielczości 

nie mniejszej niż 300 dpi w wymiarach odpowiadających analogicznym zdjęciom 

sygnalitycznym wykonanym metodą fotograficzną. 

3. Odbitki fotograficzne lub wydruki wykonuje się w formacie 6,5 x 9,5 cm (po dwie 

na jednym kadrze). Poszczególne pozy na zdjęciach powinny być ujęte w następującej 

kolejności: 
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1) prawy profil twarzy i twarz z przodu (en face) – bez okularów; 

2) prawy i lewy półprofil twarzy. 

4. Odbitki lub wydruki zdjęć całej sylwetki wykonuje się w formacie 5 x 9 cm. 

5. Zdjęcia sygnalityczne powinny odzwierciedlać wygląd osoby fotografowanej 

w rzeczywistych barwach w świetle dziennym. 

§ 7. 1. W celu umożliwienia przekazania do archiwum zdjęć sygnalitycznych 

w postaci plików cyfrowych, powinny być one zapisane na dysku twardym komputera 

wydzielonego do ich magazynowania. Komputer ten powinien być zabezpieczony przed 

dostępem osób nieuprawnionych. 

2. W przypadku wykonywania zdjęć aparatem cyfrowym z wykorzystaniem 

urządzenia UDZS, archiwizowane zdjęcia powinny być umieszczone w folderze o nazwie 

odpowiadającej literowemu symbolowi jednostki ŻW (bez polskich znaków literowych) 

z kolejnym numerem ewidencyjnym zdjęcia i oznaczeniem dwóch ostatnich cyfr roku 

wykonania (np. OZW_Szczecin_117_13); poszczególne zdjęcia w nim zawarte powinny mieć 

dodatkowo symbol literowy pozy rejestracji: „ab” – prawy profil i twarz z przodu (en face), 

„cd” – prawy półprofil i lewy półprofil, „e” – sylwetka, „f” do „z” – zdjęcia dodatkowe. 

Poszczególne oznaczenia oddziela się od siebie symbolem podkreślnika 

(np. OZW_Szczecin_117_13_ab). 

3. W przypadku wykonywania zdjęć aparatem cyfrowym bez wykorzystania 

urządzenia UDZS, archiwizowane zdjęcia powinny być umieszczone w folderze o nazwie 

odpowiadającej literowemu symbolowi jednostki (bez polskich znaków literowych) 

z kolejnym numerem ewidencyjnym zdjęcia i oznaczeniem dwóch ostatnich cyfr roku 

wykonania (np. OZW_Szczecin _117_13); poszczególne zdjęcia w nim zawarte powinny 

mieć dodatkowo symbol literowy pozy rejestracji: „a” – prawy profil, „b” – twarz z przodu 

(en face), „c” – prawy półprofil, „d” – lewy półprofil, „e” – sylwetka, „f” do „z” – zdjęcia 

dodatkowe. Poszczególne oznaczenia oddziela się od siebie symbolem podkreślnika 

(np. OZW Szczecin_117_13_a). 

4. Zdjęcia sygnalityczne w postaci plików cyfrowych przekazuje się na nośnikach 

jednokrotnego zapisu (np. płyty CD-R); pliki powinny być zapisane w formacie TIFF 

(Tagged Image File Format) lub JPEG (Joint Photographic Expert Group) z możliwie 

najniższym stopniem kompresji. 

§ 8. 1. Zlecenie na wykonanie zdjęć oraz kartę albumową z wpisanymi danymi osoby 

fotografowanej przekazuje specjaliście kryminalistyki żołnierz Żandarmerii Wojskowej 

prowadzący postępowanie przygotowawcze, czynności w sprawie nieletniego, czynności 

wyjaśniające w sprawie ustalenia tożsamości osób lub zwłok lub inne czynności służbowe 

uzasadniające utrwalenie wizerunku osoby. 

2. Karty albumowe wraz z wykonanymi zdjęciami sygnalitycznymi oraz zdjęciami 

dodatkowymi są przekazywane za pokwitowaniem żołnierzowi Żandarmerii Wojskowej 

wymienionemu w ust. 1. 

3. Negatywy lub nośniki ze zdjęciami zapisanymi cyfrowo wraz z danymi 

personalnymi osób na nich zarejestrowanych są przekazywane Oddziałów Żandarmerii 

Wojskowej. Negatywy i nośniki powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 

i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta danego nośnika. 

§ 9. 1. Zwłoki ludzkie o nieustalonej tożsamości fotografuje się w czterech ujęciach 

głowy: 

1) prawy profil; 

2) widok twarzy z przodu (en face); 

3) półprofil prawy; 

4) półprofil lewy. 
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2. Dodatkowo wykonuje się zdjęcie całej sylwetki oraz zdjęcie lewej małżowiny 

usznej z uwzględnieniem zasad fotografii skalowej. 

3. Przed wykonaniem zdjęć zwłok ludzkich do celów identyfikacyjnych, głowę i twarz 

doprowadza się do wyglądu zbliżonego do stanu przed śmiercią. Najwłaściwszym momentem 

wykonania zdjęć zwłok jest czas pomiędzy oczyszczeniem ich powierzchni z zabrudzeń 

a wykonaniem sekcji zwłok. Zwłoki ludzkie fotografuje się w odzieży, w jaką były ubrane. 
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Załącznik nr 2 

 

PROTOKÓŁ POBRANIA WYMAZU ZE 

ŚLUZÓWKI POLICZKÓW OD OSOBY 

PODEJRZANEJ/OD PODEJRZANEGO/OD 

OSOBY O NIEUSTALONEJ TOŻSAMOŚCI / OD 

OSOBY USIŁUJĄCEJ UKRYĆ SWOJĄ 

TOŻSAMOŚĆ* 

........................................................................................

........................................................................................ 

 

 

(znak sprawy) 

...........................................................................................

........................................................................................... 

 

(nazwa jednostki organizacyjnej ŻW prowadzącej 

sprawę) 

 

na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 

porządkowych (Dz. U z 2018 r. poz. 430, z późn. zm.) 

Miejsce i czas rozpoczęcia czynności: 

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

(miejscowość, godzina, minuta, dzień, miesiąc, rok) 

Rysopis osoby, od której pobrano wymaz: 

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

(cechy rysopisowe i znaki szczególne, w tym przybliżony wiek, płeć, kolor włosów, oczu, wzrost, blizny, tatuaże 

i inne) 

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

Dane personalne i adresowe podane przez osobę, od której pobrano wymaz: 

.................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

Wymaz pobrany przez: 

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

(stopień, imię i nazwisko żołnierza ŻW) 

z 

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

(nazwa jednostki organizacyjnej ŻW) 

Osoby uczestniczące w czynności: 

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

(charakter obecności, np. protokolant, tłumacz, stenograf) 

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

Środki przymusu bezpośredniego: zastosowano/nie zastosowano* 

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 
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(opis zastosowanych środków przymusu bezpośredniego) 

Sposób zabezpieczenia próbki: 

 miejsce na umieszczenie 

kodu kreskowego 

pakietu kryminalistycznego 

 

Sposób zapakowania próbki: 

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

Omówienie skreśleń i poprawek: 

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

 

Zgłoszone przez osoby uczestniczące w czynności zarzuty co do treści protokołu oraz oświadczenie 

żołnierza ŻW przeprowadzającego czynność: 

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

Do protokołu załączono: 

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

(liczba i rodzaj załączników) 

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

Czynność zakończono: 

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

(dzień, miesiąc, rok, godzina) 

 

............................................................................... .......................................................................... 

(podpis żołnierza ŻW dokonującego pobrania wymazu) (podpis osoby, od której pobrano 

wymaz) 

 

Oświadczenie osoby, od której pobrano wymaz, co do sposobu przeprowadzenia czynności: 

 

 

....................................................................................................... 

 (podpis osoby, od której pobrano wymaz) 



– 3 – 

Podpisy innych osób biorących udział w czynności: 

1. 

............................................... 

2. 

...................................................... 

3. 

........................................................................ 

 

*Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 3 

 

.............................................................  

(pieczęć instytucji, w której dokonano 

pobrania) 

 

PROTOKÓŁ POBRANIA WYMAZU ZE 

ŚLUZÓWKI POLICZKÓW/MATERIAŁU 

BIOLOGICZNEGO ZE ZWŁOK 

LUDZKICH 

................................................................. 

(znak sprawy) 

 ................................................................. 

na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 24 

sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i 

wojskowych organach porządkowych (Dz. U 

z 2018 r. poz. 430, z późn. zm.) 

(nazwa jednostki organizacyjnej ŻW 

prowadzącej sprawę) 

 

Miejsce i czas rozpoczęcia czynności: 

..................................................................................................................................................... 

(miejscowość, godzina, minuta, dzień, miesiąc, rok) 

Rodzaj miejsca, w którym znajdują się zwłoki 

..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

(np. prosektorium ze wskazaniem nazwy i adresu, miejsce publiczne, inne miejsce i adres 

miejsca) 

Rodzaj pobranego materiału biologicznego: 

.................................................................................................................................................... 

(np. krew, cebulki włosów, inna tkanka) 

Materiał biologiczny pobrany przez: 

.................................................................................................................................................... 

(imię, nazwisko, zawód pobierającego materiał) 

w obecności: 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

(charakter obecności, np. protokolant, tłumacz) 

Nazwa organu polecającego pobranie: 

..................................................................................................................................................... 

(wskazać jednostkę organizacyjną ŻW, Policji, 

prokuraturę, sąd) 

Sposób zabezpieczenia próbki: 

 miejsce na umieszczenie 

kodu kreskowego 

pakietu kryminalistycznego 

 

Sposób zapakowania próbki: 

.................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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Omówienie skreśleń i poprawek: 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

Zgłoszone przez osoby uczestniczące w czynności zarzuty co do treści protokołu oraz 

oświadczenie policjanta przeprowadzającego czynność: 

..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

Do protokołu załączono: 

..................................................................................................................................................... 

(liczba i rodzaj załączników) 

Czynność zakończono: 

..................................................................................................................................................... 

(dzień, miesiąc, rok, godzina, minuta) 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

(podpis/pieczęć pobierającego próbkę) 

Podpisy policjanta i osób biorących udział w czynności: 

1. 

..................................................... 

2. 

................................................... 

3. 

.......................................... 
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Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

M I N I S T R A  S P R AW  W E W N Ę T R Z N Y C H  I  A D M I N I S T R A C J I
1)

 

z dnia  

w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony 

danych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz 

kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej 

Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 134, 138 i …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) inspektorze ochrony danych – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 8 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000); 

2) instruktorze – należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do przeprowadzania szkoleń; 

3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale 

Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym 

Systemie Informacyjnym; 

4) uprawnionym organie – należy przez to rozumieć organ lub służbę posiadające dostęp 

do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI), o których mowa w art. 3 ust. 1 oraz 

art. 4 ust. 1 ustawy, lub organ lub służbę posiadające dostęp do Wizowego Systemu 

Informacyjnego realizowany poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), o których 

mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ustawy. 

§ 2. 1. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych SIS i danych VIS 

prowadzone są na podstawie planu szkolenia opracowanego dla uprawnionego organu przez 

inspektora ochrony danych uprawnionego organu. 

2. Plan szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: 

1) krajowe i europejskie regulacje dotyczące Systemu Informacyjnego Schengen 

i Wizowego Systemu Informacyjnego; 

                                                 
1)

 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, 

na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225). 



– 2 – 

2) prawo Unii Europejskiej i prawo krajowe dotyczące ochrony danych osobowych; 

3) ochronę systemów informatycznych wykorzystywanych w organie uprawnionym do 

realizacji bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) 

określoną w dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922
2)

), i stosowaną przez 

uprawniony organ; 

4) zasady odpowiedzialności funkcjonariuszy i pracowników uprawnionych organów za 

naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

3. Łączny czas szkolenia nie może być krótszy niż 8 godzin szkoleniowych. 

4. Plan szkolenia zatwierdza kierownik uprawnionego organu. 

§ 3. 1. Szkolenia przeprowadzane są przez instruktorów wyznaczonych spośród 

pracowników lub funkcjonariuszy uprawnionego organu. 

2. W uzasadnionych przypadkach szkolenia mogą zostać przeprowadzone przez 

instruktorów innego uprawnionego organu, za zgodą tego organu, lub przez instruktorów 

wyznaczonych przez inne podmioty, jeżeli dysponują one środkami technicznymi 

i organizacyjnymi oraz zapewniają kadry z niezbędnym przygotowaniem merytorycznym 

w zakresie zagadnień objętych planem szkolenia. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek uprawnionego organu, 

centralny organ techniczny KSI może wyrazić zgodę na przeprowadzenie szkolenia w formie 

samokształcenia polegającego na zapoznaniu się osób mających dostęp do Krajowego 

Systemu Informatycznego (KSI) z przekazanymi im materiałami szkoleniowymi 

opracowanymi przez instruktora uprawnionego organu na podstawie planu szkolenia. 

§ 4. 1. Po zakończeniu szkolenia uprawniony organ wydaje uczestnikom szkolenia 

zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia. 

2. Osoby przeszkolone w trybie, o którym mowa w § 3 ust. 3, otrzymują zaświadczenia, 

określone w ust. 1, po złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się i zrozumieniu treści 

materiałów szkoleniowych. 

3. Uprawniony organ może upoważnić inne osoby do realizacji czynności, o której 

mowa w ust. 1. 

                                                 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 138 i 723. 
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§ 5. 1. Instruktorzy są zobowiązani posiadać następujące kwalifikacje: 

1) doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z budową, utrzymaniem, 

administrowaniem, korzystaniem lub obsługą systemów informatycznych 

wykorzystywanych w organie uprawnionym do realizacji bezpośredniego dostępu do 

Krajowego Systemu Informatycznego (KSI); 

2) wiedzę w zakresie obowiązków uprawnionego organu wynikających z przetwarzania 

danych SIS lub danych VIS, w szczególności dokonywania wpisów danych do Systemu 

Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego oraz wglądu do danych 

SIS lub danych VIS; 

3) znajomość obowiązujących w uprawnionym organie przepisów oraz procedur 

regulujących korzystanie z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz 

przetwarzanie danych SIS lub danych VIS, a także systemów informatycznych 

wykorzystywanych w organie uprawnionym do realizacji bezpośredniego dostępu do 

Krajowego Systemu Informatycznego (KSI); 

4) wiedzę dotyczącą ochrony danych osobowych. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia
3)

. 

MINISTER 

SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI 

 

                                                 
3)

 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony 

danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacji osób 

uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń
 
 (Dz. U. poz. 482 oraz  z 2011 r. poz. 844). 
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UZASADNIENIE 

W dniu ... weszła w życie ustawa z dnia ... o przetwarzaniu danych osobowych 

w związku zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. ...) – ustawa 

o przetwarzaniu danych, która w art. ... wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 24 sierpnia 

2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz 

Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 134 i 138) – zwana dalej ustawą 

o SIS i VIS. 

Zmiany w ustawie o SIS i VIS dotyczą m. in. zastąpienia definicji „wykorzystywania” 

na definicję „przetwarzania”.  

Wynika to z faktu, że przez przetwarzanie rozumie się wszelkie czynności 

dokonywane na danych osobowych takie jak: zbieranie, uzyskiwanie, utrwalanie, 

organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, 

pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 

rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, 

ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Zatem „wykorzystywanie danych” mieści się 

w definicji „przetwarzania”. Jednocześnie zmiana definicji „wykorzystywania danych” na 

„przetwarzanie” spowodowała konieczność ujednolicenia nazewnictwa w całym akcie 

prawnym.  

Konsekwencją przedmiotowej zmiany było dostosowanie ww. wyrażeń w treści 

ustawy, skutkujące również zmianą delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych z art. 25 ust. 3 ustawy o SIS i VIS, 

tj.: rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2008 r. 

w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych 

wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacji osób 

uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń  (Dz. U. poz. 482 oraz z 2011 r. poz. 844). 

W projekcie ww. rozporządzenia: zamieniono wyrażenie „wykorzystywanie” na 

„przetwarzanie”. 

Kolejną zmianą było zaktualizowanie definicji i zastąpienie odwołań do funkcji 

administratora bezpieczeństwa informacji na jego następcę prawnego, tj. inspektora ochrony 

danych, o którym 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 
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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). Zgodnie bowiem z art. 158 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

(Dz. U. poz. 1000) o ochronie danych osobowych, osoba pełniąca w dniu 24 maja 2018 r. 

funkcję administratora bezpieczeństwa informacji, o którym mowa uchylanej w art. 175 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 1000), staje się inspektorem ochrony 

danych i pełni swoją funkcję od dnia 1 września 2018 r., chyba, że przed tym dniem 

administrator zawiadomi Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych o wyznaczeniu innej 

osoby na inspektora ochrony danych, w sposób określony w art. 10 ust. 1. 

W zakresie czasu, jaki przeznaczony winien zostać na przeprowadzenie szkolenia 

z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych poprzez Krajowy System 

Informatyczny (KSI), doprecyzowano, iż nie powinien być krótszy niż 8 godzin 

szkoleniowych. 

Po zakończeniu szkolenia uprawniony organ wydaje uczestnikom szkolenia 

zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia. W § 4 rozporządzenia dodano ust. 3 

przewidujący, możliwość upoważnienia przez uprawniony organ innych osób do realizacji 

ww. czynności. 

W zakresie kwalifikacji jakie zobowiązani są posiadać instruktorzy ujęto ogólnie 

wymóg doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z budową, utrzymaniem, 

administrowaniem, korzystaniem lub obsługą systemów informatycznych wykorzystywanych 

w organie uprawnionym do realizacji bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu 

Informatycznego (KSI), bez wskazywania jego czasookresu. 

W myśl art. 36 ustawy o przetwarzaniu danych, dotychczasowe przepisy wykonawcze 

wydane na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy o SIS i VIS zachowują moc do dnia wejścia 

w życie nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od 

dnia wejścia w życie ustawy o przetwarzaniu danych. 

Przedmiotowy projekt nie wymaga przedłożenia właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 
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Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia – z chwilą przekazania 

do uzgodnień międzyresortowych – zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
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Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

sprawie w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu 

bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych poprzez Krajowy 

System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacji osób uprawnionych do 

przeprowadzania tych szkoleń 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

……………………………… 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

insp. Grażyna Makowska – Zastępca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa 

Informacji Komendy Głównej Policji 

tel. 22 60 128 99, fax. 22 60 126 86 

e-mail: bbi.kgp@policja.gov.pl 

 

Data sporządzenia 

6 czerwca 2018 r. 

Źródło:  

Ustawa z dnia ... o przetwarzaniu danych 

osobowych w związku zapobieganiem 

i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 

poz. ...), która w art. ... wprowadziła zmiany 

do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. 

o udziale Rzeczypospolitej Polskiej 

w Systemie Informacyjnym Schengen oraz 

Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 134 i 138)  

Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji 

obejmującym projekty rozporządzeń, nad 

którymi będą prowadzone prace 

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

i Administracji - … 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

1. Dostosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2008 r. 

w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez 

Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń (Dz. U. 

poz. 482 oraz z 2011 r. poz. 844) – dalej „rozporządzenie ws. szkoleń KSI” – z uwagi na fakt, że w dniu ... weszła w 

życie ustawa z dnia ... o przetwarzaniu danych osobowych w związku zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. 

U. poz. ...), która w art. ... wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej 

w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 134 i 138) – 

zwaną dalej „ustawą o SIS i VIS”. 

Zmiany w ustawie o SIS i VIS dotyczą m. in. zastąpienia definicji „wykorzystywania” na definicję 

„przetwarzania”.  

Konsekwencją przedmiotowej zmiany było dostosowanie ww. wyrażeń w treści ustawy, skutkujące również 

zmianą delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych z art. 25 

ust. 3 ustawy o SIS i VIS, tj.: rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2008 r. 

w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez 

Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń (Dz. U. 

poz. 482, Dz. U. z 2011 r. poz. 844). 

2. Zaktualizowanie definicji i zastąpienie odwołań do funkcji administratora bezpieczeństwa informacji na jego 

następcę prawnego, tj. inspektora ochrony danych, o którym 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

3. Doprecyzowanie czasu, jaki przeznaczony winien zostać na przeprowadzenie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa 

i ochrony danych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), poprzez wskazanie, iż nie 

powinien być krótszy niż 8 godzin szkoleniowych. 

4. Wprowadzenie możliwości upoważnienia przez uprawniony organ innych osób do wydawania uczestnikom 

szkolenia zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia.  

5. Ogólne ujęcie, w zakresie kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania szkoleń KSI, wymogu doświadczenia 

zawodowego na stanowisku związanym z budową, utrzymaniem, administrowaniem, korzystaniem lub obsługą 

systemów informatycznych wykorzystywanych w organie uprawnionym do realizacji bezpośredniego dostępu do 

Krajowego Systemu Informatycznego (KSI), bez wskazywania jego czasookresu. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu ws. szkoleń KSI mają przede wszystkim charakter porządkowy, w tym służą 

ujednoliceniu nazewnictwa stosowanego w ustawie o SIS i VIS i ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz 

doprecyzowaniu funkcjonujących od 2008 r. regulacji. 

W związku z tym w projekcie ww. rozporządzenia: 
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 zamieniono wyrażenie „wykorzystywanie” na „przetwarzanie”; 

 zastąpiono odwołanie do administratora bezpieczeństwa informacji na inspektora ochrony danych; 

 doprecyzowano czas, jaki powinien zostać przeznaczony na przeprowadzenie szkolenia w zakresie wskazania, iż 

odnosi się do godzin szkoleniowych; 

 wskazano wprost możliwość upoważnienia przez uprawniony organ innych osób do wydawania z jego upoważnienia 

uczestnikom szkolenia zaświadczeń potwierdzających odbycie szkoleń KSI; 

 wśród kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania szkoleń KSI, ogólnie wskazano wymóg doświadczenia 

zawodowego na stanowisku związanym z budową, utrzymaniem, administrowaniem, korzystaniem lub obsługą 

systemów informatycznych wykorzystywanych w organie uprawnionym do realizacji bezpośredniego dostępu do 

Krajowego Systemu Informatycznego (KSI), bez wskazywania jego czasookresu. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie ma potrzeby wskazywania jak problem został rozwiązany w innych krajach. Prawo Unii Europejskiej pozostawia ten 

zakres działalności państw do regulacji na poziomie prawa krajowego. Państwa członkowskie we własnym zakresie 

regulują sposób przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez 

Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacje osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń. 

Dodatkowo należy zauważyć, iż zmiany wprowadzane w tym projekcie mają w przeważającej części charakter techniczny 

i wynikają ze zmian polskich przepisów wewnętrznych, w pozostałym zakresie doprecyzowano wymogi obowiązujące od 

2008 r.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Organy i służby uprawnione 

do przetwarzania danych 

poprzez Krajowy System 

Informatyczny (KSI).  

 

Trudności w określeniu 

ilości.  

 

 

Funkcjonariusze i pracownicy 

organów i służb, którzy będą 

przetwarzali dane SIS i VIS. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projektowana regulacja stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) został zamieszczona w wersji elektronicznej w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

Ponadto zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 1006, z późn. zm.) projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji. 

W ramach uzgodnień projekt powinien zostać uzgodniony ze wszystkimi organami i służbami uprawnionymi do 

przetwarzania danych, o których mowa w rozdziale 2 ustawy o SIS i VIS oraz przedłożony do zaopiniowania Prezesowi 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             
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Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia wydatków lub zmniejszenia 

dochodów jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających 

z obowiązujących przepisów.  

Projektowane rozwiązanie nie spowoduje skutków dla budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego tym samym projekt nie wymaga konsultacji z Komisją Wspólną Rządu 

i Samorządu Terytorialnego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz nie będzie miało wpływu na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 
duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

X  nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 X nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne: 

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 X nie dotyczy 

Komentarz: Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zmiany obciążeń regulacyjnych, w tym obowiązków 

informacyjnych. Rozporządzenie nie nakłada na obywateli obowiązków, z którymi związane jest wykonywanie 

jakichkolwiek czynności administracyjnych. Rozporządzenie nie spowoduje zmniejszenia, czy też zwiększenia liczby 

dokumentów lub liczby procedur, ani też skrócenia lub wydłużenia czasu na załatwienie sprawy, gdyż rozporządzenie nie 

reguluje procedur administracyjnych wynikających z obowiązków nałożonych na obywateli oraz związanych 

z załatwianiem przez obywateli spraw w urzędach, instytucjach lub innych organach władzy publicznej. 
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9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na pozostałe obszary, w tym nie wpłynie na 

środowisko naturalne, sytuację i rozwój regionalny, demografię, mienie państwowe, 

informatyzację, zdrowie lub na inne obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Uzyskanie efektu nastąpi po wprowadzeniu zmian do rozporządzenia pod kątem znowelizowanych przepisów ustawy o SIS 

i VIS oraz doprecyzowanych zapisów.  

Zastosowanie mierników pozwalających określić uzyskanie efektu nie jest konieczne, ponieważ będzie on bezpośredni. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak załączników. 
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Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  M I N I S T R A  S P R AW  W E W N Ę T R Z N Y C H  

I  A D M I N I S T R A C J I
1)

  

z dnia  

w sprawie przekazywania informacji, w tym danych osobowych, dotyczących 

bezpieczeństwa imprez masowych 

Na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz.U. z 2018 poz. 1870) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa sposób przekazywania informacji, w tym danych 

osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, zwanych dalej „informacjami”, 

przez podmioty do tego zobowiązane, a także wzory kart rejestracyjnych, karty zapytania 

oraz karty odpowiedzi. 

§ 2. 1. Informacje, w imieniu podmiotu zobowiązanego, przekazuje osoba upoważniona 

do ich przekazywania. 

2. W przypadku osobistego doręczenia informacji za pośrednictwem komisariatu lub 

komendy powiatowej (rejonowej, miejskiej) Policji, informacje przekazuje się w formie 

pisemnej, w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej dostęp osób nieuprawnionych. 

3. Warunkiem przekazywania informacji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej jest posiadanie bezpośredniego dostępu do tego typu urządzeń. 

4. Osoba przyjmująca informacje w jednostce organizacyjnej Policji, o której mowa 

w ust. 2, rejestruje to przyjęcie, wystawia jego potwierdzenie oraz niezwłocznie przekazuje 

informacje zgodnie z właściwością. 

§ 3. 1. Przekazywanie informacji odbywa się na kartach rejestracyjnych, kartach 

zapytania oraz kartach odpowiedzi. 

2. Podmioty zobowiązane przekazują informacje na czytelnie wypełnionych kartach,  

                                                 
1)

 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, 

na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 97 

i 225). 
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o których mowa w ust. 1: 

1) w przypadku osobistego doręczenia informacji w formie pisemnej – poprzez wpisanie 

jej do karty drukowanymi literami koloru czarnego pisanymi ręcznie lub maszynowo 

albo za pomocą edytora tekstu komputerowego; 

2) w przypadku wysyłania informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – 

poprzez wpisanie jej do karty dużymi drukowanymi literami koloru czarnego pisanymi 

w edytorze tekstu komputerowego, w przypadku korzystania z sieci teleinformatycznej, 

albo drukowanymi literami koloru czarnego pisanymi ręcznie lub maszynowo, 

w przypadku korzystania z urządzeń telefaksowych. 

3. Wzór formularza karty: 

1) rejestracyjnej o osobach, przeciwko którym toczy się postępowanie karne lub przeciwko 

którym skierowano wniosek o ukaranie za czyn popełniony w związku z masową 

imprezą sportową, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

2) rejestracyjnej o osobach, co do których zapadł prawomocny wyrok lub prawomocne 

orzeczenie o ukaraniu za przestępstwo albo wykroczenie, popełnione w związku 

z masową imprezą sportową, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia; 

3) rejestracyjnej o klubach, organizacjach, stowarzyszeniach skupiających kibiców określa 

załącznik nr 3 do rozporządzenia; 

4) rejestracyjnej o zaistniałych w związku z organizowanymi imprezami masowymi 

zbiorowych naruszeniach porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz chuligańskich 

zachowaniach określa załącznik nr 4 do rozporządzenia; 

5) rejestracyjnej o związkach i klubach sportowych określa załącznik nr 5 do 

rozporządzenia; 

6) rejestracyjnej o terminarzu rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarzu innych 

masowych imprez sportowych określa załącznik nr 6 do rozporządzenia; 

7) rejestracyjnej o obiektach, na których terenie są organizowane masowe imprezy 

sportowe, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia; 

8) rejestracyjnej o przemieszczaniu się osób uczestniczących w masowych imprezach 

sportowych i ich pobycie w miejscach organizowania tych imprez określa załącznik nr 8 

do rozporządzenia; 

9) rejestracyjnej o organizatorach masowych imprez sportowych określa załącznik nr 9 do 

rozporządzenia; 
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10) rejestracyjnej o organizatorach przejazdu osób uczestniczących w masowych imprezach 

sportowych określa załącznik nr 10 do rozporządzenia; 

11) rejestracyjnej o zakazach zagranicznych oraz instytucjach zagranicznych właściwych do 

współpracy określa załącznik nr 11 do rozporządzenia; 

12) zapytania określa załącznik nr 12 do rozporządzenia; 

13) odpowiedzi określa załącznik nr 13 do rozporządzenia. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2)

 

 

MINISTER  

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

 

 

 

 

                                                 
2) 

Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych 

(Dz. U. poz. 329) które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia … o przetwarzaniu danych 

osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. …) 
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UZASADNIENIE 

Wydanie nowego rozporządzenia w sprawie przekazywania informacji w tym danych 

osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych jest związane ze zmianą ustawy 

z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 poz. 1870), 

która dokonała zmian m. in. w art. 42 ust. 6 stanowiącym podstawę do wydania niniejszego 

rozporządzenia Rady Ministrów.  

Wszystkie zmiany mają związek z wdrożeniem do prawa polskiego przepisów 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 

właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań 

przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 

2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 89). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uwzględnia zmiany 

wprowadzone w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.  

Rozporządzenie w dalszym ciągu określa sposób przekazywania informacji dotyczących 

bezpieczeństwa imprez masowych w tym danych osobowych, zarówno osobiście jak i za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzory formularzy wykorzystywanych 

w ramach wymiany informacji. 
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Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

sprawie przekazywania informacji, w tym danych osobowych 

dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

insp. Dariusz Dymiński –  Zastępca Dyrektora Głównego Sztabu Policji 

tel. 22 60 122 02, fax. 22 60 152 59 

e-mail: dariusz.dyminski@policja.gov.pl   

Data sporządzenia 

5 października 2018 r. 

Źródło:  

Ustawa z dnia ... o przetwarzaniu danych 

osobowych w związku zapobieganiem 

i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. 

...). która w art. ... wprowadziła zmiany do 

ustawy z dnia 20 marca 2009 r. 

o bezpieczeństwie imprez masowych 

Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji 

obejmującym projekty rozporządzeń, nad 

którymi będą prowadzone prace 

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

i Administracji -  

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

W dniu ... weszła w życie ustawa z dnia ... o przetwarzaniu danych osobowych w związku zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości (Dz. U. poz. ...) – ustawa o przetwarzaniu, która w art. ... wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 20 marca 

2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. 

Zmiany w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych dotyczą m. in. dodania po słowach „informacji” wyrażenia 

„w tym danych osobowych”.  

Konsekwencją przedmiotowej zmiany było dostosowanie ww. wyrażeń w treści ustawy, skutkujące zmianą 

rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych wynikającą z art. 42 ust. 6 ustawy o bezpieczeństwie 

imprez masowych, tj.: rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 

przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych.  

Biorąc pod uwagę przedmiotowe zmiany, treść rozporządzenia nie ulega zmianie w porównaniu do aktualnie 

obowiązującego rozporządzenia. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Biorąc pod uwagę przedmiotowe zmiany, treść rozporządzenia oraz załączników nie ulegają zmianie w porównaniu do 

aktualnie obowiązującego rozporządzenia. Jedynie w paragrafie 1 rozporządzenia doprecyzowano, że przez informacje 

dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych rozumie się także dane osobowe. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak wiedzy w tym zakresie.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

1) Policja; 

2) prokuratura; 

3) sądy; 

4) Straż Graniczna; 

5) Państwowa Straż 

Pożarna; 

6) Biuro Ochrony Rządu; 

7) Agencja 

Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego; 

8) Żandarmeria 

Wojskowa; 

9) straże gminne 

(miejskie); 

10) organy administracji 

publicznej właściwe 

w sprawach wydawania 

Nie da się określić  Podmioty zobowiązane do 

przekazywania informacji, 

w tym danych osobowych do 

jednostek Policji odnośnie 

bezpieczeństwa imprez 

masowych 
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zezwolenia na 

przeprowadzenie 

imprezy masowej; 

11) służby 

odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo na 

obszarach kolejowych, 

zarządcy infrastruktury 

kolejowej, przewoźnicy 

publiczni; 

12) związki sportowe o 

zasięgu 

ogólnokrajowym; 

13) kluby sportowe; 

14) organizatorzy 

masowych imprez 

sportowych, w tym 

meczów piłki nożnej; 

15) podmioty 

zarządzające 

rozgrywkami; 

16) Biuro Informacyjne 

Krajowego Rejestru 

Karnego oraz sądy, 

w których zapadło 

prawomocne 

orzeczenie o ukaraniu 

za wykroczenie karą 

inną niż kara aresztu; 

17) związki sportowe; 

18) organizatorzy; 

19) właściciele obiektów, 

na terenie których 

organizowane są 

masowe imprezy 

sportowe, w tym mecze 

piłki nożnej; 

20) organizatorzy 

turystyki; 

21) krajowi przewoźnicy 

realizujący publiczny 

transport zbiorowy. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projektowana regulacja stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) został zamieszczona w wersji elektronicznej w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

Ponadto zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 1006, z późn. zm.) projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             
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Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia wydatków lub zmniejszenia 

dochodów jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających 

z obowiązujących przepisów. Projektowane rozwiązanie nie spowodują skutków dla budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego tym samym projekt nie wymaga konsultacji z Komisją 

Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz nie będzie miało wpływu na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł, ceny 

stałe z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

X  nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 
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 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne: 

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zmiany obciążeń regulacyjnych, w tym obowiązków 

informacyjnych. Rozporządzenie nie nakładania na obywateli obowiązków, z którymi związane jest wykonywanie 

jakichkolwiek czynności administracyjnych. Rozporządzenie nie spowoduje zmniejszenia, czy też zwiększenia liczby 

dokumentów lub liczby procedur, ani też skrócenia lub wydłużenia czasu na załatwienie sprawy, gdyż rozporządzenie nie 

reguluje procedur administracyjnych wynikających z obowiązków nałożonych na obywateli oraz związanych 

z załatwianiem przez obywateli spraw w urzędach, instytucjach lub innych organach władzy publicznej. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na pozostałe obszary, w tym nie wpłynie na 

środowisko naturalne, sytuację i rozwój regionalny, demografię, mienie państwowe, 

informatyzację, zdrowie lub na inne obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Uzyskanie efektu nastąpi po wprowadzenia zmian do rozporządzenia.  

Zastosowanie mierników pozwalających określić uzyskanie efektu nie jest konieczne, ponieważ będzie on bezpośredni. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak załączników. 
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Załączniki  

do rozporządzenia  

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia … (poz. ...) 
Załącznik nr 1 

 

WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ 
o osobach, przeciwko którym toczy się postępowanie karne lub przeciwko którym skierowano wniosek o ukaranie za czyn 

popełniony w związku z masową imprezą sportową 

 
 
 

Adresat ..............................................................  .........  ............  ............... ... ...................   .............................................  ..................  . 
(nazwa i adres jednostki organizacyjnej Policji) 

 

Podmioty zobowiązane, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. poz. ...), 

wypełniają (drukowanymi literami, kolorem czarnym) i przesyłają podpisane karty rejestracyjne według właściwości. 

 

KARTA REJESTRACYJNA 

o osobach, przeciwko którym toczy się postępowanie karne lub przeciwko którym skierowano wniosek o ukaranie za czyn popełniony 

w związku z masową imprezą sportową 
(dla każdej osoby obowiązuje oddzielna karta) 

 

Przekazuję niniejszym informację dotyczącą bezpieczeństwa imprez masowych, zgodnie z nałożonym obowiązkiem, do dalszego 

wykorzystania w ramach realizacji ustawowych zadań. 

 
Liczba stron: …. 

 
 

 
 

 
1, imię i nazwisko, używany pseudonim  

 
 
 
 
2,              data i miejsce urodzenia 

 
 
 
 
 
3. numer PESEL lub seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby 

 
 
 
 
4. adres zamieszkania lub stałego pobytu 

 
 
 
 
5. adres korespondencyjny 

 
 
 
6, informacja o karalności 

 
 

7. przynależność do klubów kibica (podać nazwy) oraz charakterystyka zachowania podczas imprez masowych  
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                  i w związku z tymi imprezami 

 

 
WYPEŁNIA POLICJA 
 
Dotyczy osoby zakwalifikowanej do kategorii1 
 
 
 
 

 

 

Kategoria A - uczestnicy imprez, którzy (jak można stwierdzić na bazie dotychczasowych doświadczeń) nie wywołują awantur i w nich nic 

uczestniczy oraz. nic zakłócają porządku publicznego niezależnie od zaistniałych okoliczności. 

 

Kategoria B - uczestnicy imprez, którzy (jak można stwierdzić na bazie dotychczasowych doświadczeń) za cel swojej obecności przyjmują 

manifestowanie przemocy lub agresji, a także w określonych sytuacjach mogą uczestniczyć w naruszeniach porządku publicznego lub dążyć do 

konfrontacji z innymi uczestnikami imprezy bądź siłami porządkowymi jak i prowokować negatywne zachowania uczestników imprezy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa i adres podmiotu sporządzającego: Data sporządzenia dokumentu: 
 

………………………………………….                                                                       ……………………………………            
 

Imię i nazwisko osoby składającej kartę:  

 
…………………………………………. 

 

Telefon kontaktowy: 
…………………………………………. 

                     
1 Niewłaściwe skreślić. 
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Załącznik nr 2 
 

WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ 

o osobach, co do których zapadł prawomocny wyrok lub prawomocne orzeczenie 
o ukaraniu za przestępstwo albo wykroczenie, popełnione w związku z masową imprezą sportową 

 
 
 

Adresat ............................  ........   .........  .  .......  ..............................  ............  ................  , .........  .....................   ....................   
(nazwa i adres jednostki organizacyjnej Policji) 

 
 

Podmioty zobowiązane, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. poz. …),  

wypełniają (drukowanymi literami, kolorem czarnym) i przesyłają podpisane karty rejestracyjne według właściwości. 

 

 

KARTA REJESTRACYJNA  

o osobach, co do których zapadł prawomocny wyrok lub prawomocne orzeczenie 
o ukaraniu za przestępstwo albo wykroczenie, popełnione w związku z masową imprezą sportową 

(dla każdej osoby obowiązuje oddzielna karta) 

 

Przekazuję niniejszym informację dotyczącą bezpieczeństwa imprez masowych,  

zgodnie / nałożonym obowiązkiem, do dalszego wykorzystania w ramach realizacji ustawowych zadań. 
 

Liczba stron: …… 

 

 

 
1. imię i nazwisko. używany pseudonim 

 
2. dala i miejsce urodzenia 

 
 

3. numer PESEL lub seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby 

 
 

4. adres zamieszkania lub stałego pobytu 

 
 

5. adres korespondencyjny 

 
 
 

6, informacja o karalności 
 

 
 
 
 

7. informacja o zastosowaniu środka karnego zakazu wstępu na imprezę masową lub środka karnego, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 

lit. b ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62. poz. 501)  

 

 
 

 

 

 

 



8. przynależność do klubów kibica (podać nazwy) oraz charakterystyka zachowania podczas imprez masowych i w związku z tymi 

imprezami  

 

 

 

Nazwa i adres podmiotu sporządzającego:                                                                                       Data sporządzenia dokumentu: 

 

………………………………………..                                                                                            ………………………………. 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej: 

 

……………………………………….. 

 

Telefon kontaktowy: 

 

………………………………………..  
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Załącznik nr 3 
 
 

WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ 
o klubach, organizacjach, stowarzyszeniach skupiających kibiców 

 
 
 
 
 
 
 

Adresat ....  .............................................................................   .......................................................................  .....  .....   
(nazwa i adres jednostki organizacyjnej Policji) 

 
 

Podmioty zobowiązane, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. poz. …),  

wypełniają (drukowanymi literami, kolorem czarnym) i przesyłają podpisane karty rejestracyjne według właściwości. 

 

 

KARTA REJESTRACYJNA 
o klubach, organizacjach, stowarzyszeniach skupiających kibiców 

(w przypadku funkcjonowania przy klubie sportowym kilku odrębnych grup kibiców,  

każda z nich musi być objęta oddzielną kartą) 

 

Przekazuję niniejszym informację dotyczącą bezpieczeństwa imprez masowych, zgodnie z nałożonym obowiązkiem, do dalszego 

wykorzystania w ramach realizacji ustawowych zadań» 
 
 

Liczba stron:…. 
 
 

 

 
1. Nazwa 

 
2. imię i nazwisko osoby działającej w imieniu osób zrzeszonych 

 
 

3. liczba członków 

 
 

4. miejsce spotkań członków grupy 

 
 
 

5. elementy charakterystyczne grupy, np. oznakowanie (barwy klubowe, symbole), ubiór 

 
 

6. charakterystyka zachowań, metody działania członków grupy, w tym w szczególności; stosunek do Policji, obserwatorów, stosunek do 
służb porządkowych, stosunek do środków masowego przekazu, zachowanie przed imprezą, podczas imprezy i po imprezie, zachowanie podczas 
przemieszczania, reakcja na porażkę, reakcja na zwycięstwo, reakcja na decyzję sędziego, preferowane środki przemieszczania sic na mecze 
wyjazdowe 

 
7. informacje o wzajemnych relacjach między poszczególnymi klubami, organizacjami i stowarzyszeniami lub grupami o charakterze 

nieformalnym 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

8. informacje o czynach noszących znamiona przestępstwa albo wykroczenia o charakterze chuligańskim 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa i adres podmiotu sporządzającego:                                                                                         Data sporządzenia dokumentu: 

 

………………………………………..                                                                                                ………………………………. 

 

Imię i nazwisko osoby składającej kartę: 

 

……………………………………….. 

 

Telefon kontaktowy: 

 

………………………………………..  
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Załącznik nr 4 

 

WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ 
o zaistniałych w związku zorganizowanymi imprezami masowymi zbiorowych naruszeniach porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 

chuligańskich zachowaniach 
 
 
 
 
 
 
 

Adresat .......................................................... . ..................................................................................  ..................................   
(nazwa i adres jednostki organizacyjnej Policji) 

 

Podmioty zobowiązane, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. poz. 

…), wypełniają (drukowanymi literami, kolorem czarnym) i przesyłają podpisane karły rejestracyjne według właściwości. 

 

 

KARTA REJESTRACYJNA 

o zaistniałych w związku zorganizowanymi imprezami masowymi zbiorowych naruszeniach porządku i bezpieczeństwa publicznego 

oraz chuligańskich zachowaniach 

 

Przekazuję niniejszym informację dotyczącą bezpieczeństwa imprez masowych, 
/godnie z nałożonym obowiązkiem, do dalszego wykorzystania w ramach realizacji ustawowych zadań. 

 
 

Liczba stron:……. 
 
 

 

 
1. data i dokładny czas zdarzenia 

 
2. miejsce zdarzenia 

 
3. informacje o rodzaju imprezy, w związku z którą doszło do zdarzenia 

 
4. skutki zdarzenia. jego opis, w tym liczba osób biorących udział w zdarzeniu 
 

5. podjęte działania i środki zaradcze, w tym wobec sprawców zdarzeń 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Nazwa i adres podmiotu sporządzającego: Data sporządzenia dokumentu: 

 
…………………………………………..                                                                      …………………………………… 

 

Imię i nazwisko osoby składającej kartę: 

 

…………………………………………. 

 
Telefon kontaktowy: 

 

………………………………………… 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 
WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ 

o związkach i klubach sportowych 
 
 
 
 
 
 

Adresat .......................  ......  ...........................  .......  ..........................  ........  ........... ……………………….. 

(nazwa i adres jednostki organizacyjnej Policji) 

Podmioty zobowiązane, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. poz. 

…),  wypełniają (drukowanymi literami, kolorem czarnym) i przesyłają podpisane karty rejestracyjne według właściwości. 

 

 

 

KARTA REJESTRACYJNA  
o związkach i klubach sportowych 

 

 

Przekazuję niniejszym informację dotyczącą bezpieczeństwa imprez masowych, zgodnie z nałożonym obowiązkiem, do dalszego 

wykorzystania w ramach realizacji ustawowych zadań. 
 

Liczba stron:…. 
 
 

 

1. nazwa związku, klubu sportowego 

2. skład władz, klubu, związku sportowego 

3. adres siedziby (numer telefonu» faksu, e-mail strona www) 

4. rodzaj rozgrywek, w których /wiązek, klub uczestniczył albo uczestniczy ora/ do jakich się zakwalifikował 

 
5. informacje o obiektach sportowych, z których związek, klub stale korzysta (dane o właścicielach, adresy obiektów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nazwa i adres podmiotu sporządzającego: Data sporządzenia dokumentu: 
 

…………………………………………..                                                                       …………………………………… 

 
Imię i nazwisko osoby składającej kartę: 
 

…………………………………………. 

 
Telefon kontaktowy: 
…………………………………………. 
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Załącznik nr 6 
 
 

WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ 

o terminarzu rozgrywek meczów piłki nożnej  
lub terminarzu innych masowych imprez sportowych 

 
 
 
 
 
 

Adresat ..............  ...........................................................................  ..........................................................  .............................................  
(nazwa i adres jednostki organizacyjnej Policji) 

 
Podmioty zobowiązane, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. poz. 

…),  wypełniają (drukowanymi literami, kolorem czarnym) i przesyłają podpisane karty rejestracyjne według właściwości. 

 

 

KARTA REJESTRACYJNA 

o terminarzu rozgrywek meczów piłki nożnej  

lub terminarzu innych masowych imprez sportowych 

 

Przekazuję niniejszym informację dotyczącą bezpieczeństwa imprez masowych, zgodnie z nałożonym obowiązkiem, do dalszego 

wykorzystania w ramach realizacji ustawowych zadań. 

 
Liczba stron:….. 

 

 

 
1. nazwa dyscypliny sportowej 

 
2. rodzaj rozgrywek (ligowe, pucharowe, międzynarodowe, towarzyskie) 

 
 

3. terminarz rozgrywek z. podaniem daty i miejsca przewidywanego odbycia oraz orientacyjnej liczby uczestników 
 

 
 

4. inne informacje 

 
 
 
 
Nazwa i adres podmiotu sporządzającego: Data sporządzenia dokumentu: 
 
…………………………………………..                                                                       …………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby składającej kartę: 
 
…………………………………………. 
 
Telefon kontaktowy:  
 
……………………………………………… 
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Załącznik nr 7 
 

WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ 
o obiektach, na których terenie organizowane masowe imprezy sportowe 

 
 
 

Adresat.. ...........................................................................  ...............................  .........................................................  ...........................   
(nazwa i adres jednostki organizacyjnej Policji ) 

 
 

Podmioty zobowiązane, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez  masowych (Dz. U. poz. 

…),  wypełniają (drukowanymi literami, kolorem czarnym) i przesyłają podpisane karty rejestracyjne według właściwości. 

 

 

KARTA REJESTRACYJNA 
o obiektach, na których terenie organizowane masowe imprezy sportowe 

 

Przekazuje niniejszym informację dotyczącą bezpieczeństwa imprez masowych,  

zgodnie z nałożonym obowiązkiem, do dalszego wykorzystania w ramach realizacji ustawowych zadań. 
 
 
 

Liczba stron:…. 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. rodzaj obiektu i jego nazwa 

 

 

2. adres obiektu (telefon. faks, c-mail) 

 

 

3. dopuszczenie obiektu do użytkowania., wprowadzone ograniczenia 

 

 

4. pojemność obiektu 

 

 

5. opis zabezpieczeń technicznych i ochrony przeciwpożarowej obiektu 

 

 

6. informacje o służbie porządkowej i służbie informacyjnej (w tym imię i nazwisko oraz nr tek, faksu lub e-mail kierownika do 

spraw bezpieczeństwa) 
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7. plan usytuowania obiektu wraz z opisem* 

 

 

 

 

8. plan wewnętrzny obiektu wraz z opisem infrastruktury* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Nazwa i adres podmiotu sporządzającego:     Data sporządzenia dokumentu: 
 
…………………………………………..                                                                           ………………………………. 
 
 
Imię i nazwisko osoby składającej kartę: 
 
………………………………………….. 
 
Telefon kontaktowy: 
 
………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
*Plany zamieszcza się na odrębnych kartach stanowiących integralną część niniejszego dokumentu i przesyła wraz z nim 
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Załącznik nr 8 
 
 

WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ 
o przemieszczaniu się osób uczestniczących w masowych imprezach sportowych  

i ich pobycie w miejscach organizowania tych imprez 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresat .........................   ......................................................................................................................  .............................................  
(nazwa i adres jednostki organizacyjnej Policji) 

 
Podmioty zobowiązane, o których mowa w ark 39 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. poz. 

…),  wypełniają (drukowanymi literami, kolorem czarnym) i przesyłają podpisane karty rejestracyjne według właściwości. 

 

KARTA REJ ES T RAC Y J NA 
o przemieszczaniu się osób uczestniczących w masowych imprezach sportowych  

i ich pobycie w miejscach organizowania tych imprez 

 

Przekazuję niniejszym informację dotyczącą bezpieczeństwa imprez masowych, zgodnie z nałożonym obowiązkiem» do dalszego 

wykorzystania w ramach realizacji ustawowych zadań. 

 
Liczba stron:… 

 

 

 
1. nazwa grupy 

 
2. rodzaj, miejsce i termin imprezy, na którą planowany jest wyjazd 

 
3. planowane miejsca spotkań i zbiórek przed wyjazdem 

 
4. elementy charakterystyczne wyróżniające grupę, np. oznakowanie, ubiór 

 
5. liczba uczestników, którzy planują wyjazd na imprezę 

 
6. przewidywana liczba uczestników wyjazdu zorganizowanego, nazwa i adres przewoźnika, rodzaj środka transportu (mat ka pojazdu, 

numer rejestracyjny)  

 
7. szczegółowy harmonogram przejazdów 
 
8. przewidywana liczba uczestników, którzy będą podróżować indywidualnie, rodzaj środka transportu (marka pojazdu, numer 

rejestracyjny) 

 
9. miejsca i czas pobytu uczestników przyjezdnych (np. hotele, kwatery prywatne; wskazać osoby) 
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10. inne informacje 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa i adres podmiotu sporządzającego:      Data sporządzenia dokumentu: 
 
……………………………………………                                                                          ………………………………. 
 
 
Imię i nazwisko osoby składającej kartę: 
 
…………………………………………… 
 
Telefon kontaktowy: 
 
…………………………………………… 
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Załącznik nr 9 

 

WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ 
o organizatorach masowych imprez sportowych 

 
 
 
 
 
 

Adresat ......................................................................   ...............  .............................................   ..............................................................  

(nazwa i adres jednostki organizacyjnej Policji) 

 

Podmioty zobowiązane, o których mowa w ark 39 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. poz. 

…),  wypełniają (drukowanymi literami, kolorem czarnym) i przesyłają podpisane karty rejestracyjne według właściwości* 

 

KARTA REJESTRACYJNA 
o organizatorach masowych imprez sportowych 

(dotyczy imprezy pojedynczej, cyklicznej*) 

 

Przekazuję niniejszym informację dotyczącą bezpieczeństwa imprez masowych,  

zgodnie z nałożonym obowiązkiem, do dalszego wykorzystania w ramach realizacji ustawowych zadań. 
 

Liczba stron:…. 
 
 

 

1. dane o imprezie masowej (rodzaj, miejsce, termin imprezy, przewidywany czas jej trwania) 

 
2. czy impreza zakwalifikowana została przez organ wydający zezwolenie jako impreza podwyższonego ryzyka: TAK/NIE* 

 
3. nazwa organizatora imprezy (lub jego imię i nazwisko) 

 
4. adres siedziby organizatora (numer telefonu, faksu, e-mail. strona www) 

 
5. numer i data wydanego zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 

 

 

 

 

Nazwa i adres podmiotu sporządzającego:      Data sporządzenia dokumentu: 

 
……………………………………………                                                                          ………………………………. 

Imię i nazwisko osoby składającej kartę: 

 
…………………………………………… 

Telefon kontaktowy: 

 
…………………………………………… 
 

 

*Niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 10 
 

WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ 
o organizatorach przejazdu osób uczestniczących w masowych imprezach sportowych 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adresat  ................  ...............................  ...............................   ........  .....................................................................................................   
(nazwa i adres jednostki organizacyjnej Policji) 

 

Podmioty zobowiązane, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. poz. 

…), wypełniają (drukowanymi literami, kolorem czarnym) i przesyłają podpisane karty rejestracyjne według właściwości. 

 

KARTA REJESTRACYJNA 
o organizatorach przejazdu osób uczestniczących w masowych imprezach sportowych 

 
 

 

Przekazuję niniejszym informację dotyczącą bezpieczeństwa imprez masowych,  

zgodnie z nałożonym obowiązkiem, do dalszego wykorzystania w ramach realizacji ustawowych zadań. 

Liczba stron:….. 

 

1. nazwa organizatora przejazdu 
 

 
 

2. adres siedziby organizatora (numer telefonu, faksu, e-mail. strona www) 

 
 

3. dane o imprezie, na którą organizowany jest przejazd (rodzaj, miejsce i termin odbywania się imprezy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa i adres podmiotu sporządzającego: Data sporządzenia dokumentu: 

 
…………………………………………..                                                                       …………………………………… 

 

Imię i nazwisko osoby składającej kartę: 

 

……………………………………………… 

 
Telefon kontaktowy:  

 

………………………………………… 
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Załącznik nr 11 

WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ 
o zakazach zagranicznych oraz instytucjach zagranicznych właściwych do współpracy 

 
 
 
 
 
 

Adresat .......................  ........... ………………………………………………………………………………. 
(nazwa i adres jednostki organizacyjnej Policji) 

Podmioty zobowiązane, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych  

(Dz. U. poz. …), wypełniają (drukowanymi literami, kolorem czarnym) i przesyłają podpisane karty rejestracyjne według 

właściwości. 

 

KARTA REJESTRACYJNA 
 o zakazach zagranicznych oraz instytucjach zagranicznych właściwych do współpracy 

 

Przekazuję niniejszym informację dotyczącą bezpieczeństwa imprez masowych,  

zgodnie z nałożonym obowiązkiem, do dalszego wykorzystania w ramach realizacji ustawowych zadań. 

 
Liczba stron:…. 

 
 
 

1. nazwa podmiotu 

 
2. państwo 

 

3. adres siedziby podmiotu (numer telefonu., faksu, e-mail, strona www) 

 
4. osoba wyznaczona do kontaktów zewnętrznych przez osobę reprezentującą podmiot (imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, 

numer telefonu kontaktowego, faksu, e-mail) 

 

5. zakaz zagraniczny 

 

6. inne informacje 

 
 

 

 
Nazwa i adres podmiotu sporządzającego: Data sporządzenia dokumentu: 

 

…………………………………………..                                                                       ……………………………………. 
 

Imię i nazwisko osoby składającej kartę: 

 
…………………………………………. 

 
Telefon kontaktowy: 

 

………………………………                  
    44k/10-kt 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 12 
WZÓR KARTY ZAPYTANIA 

 
 
 

Adresat …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres jednostki organizacyjnej Policji ) 

 
 
 

KARTA ZAPYTANIA 
 
 

Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. poz. …), niniejszym przedkładam 

zapytanie dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych. 

 
 
 

Treść za pytania: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Uzasadnienie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa i adres podmiotu uprawnionego:      Data sporządzenia dokumentu: 
 
………………………………………..     ………………………………. 
 
Imię i nazwisko osoby uprawnionej: 
 
……………………………………….. 
 
Telefon kontaktowy: 
 
………………………………………..
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Załącznik nr 13 
 
 

WZÓR KARTY ODPOWIEDZI 
 
 
 
 

Adresat .......................................................................................... …………………………………………………………….. 
(nazwa i adres podmiotu uprawnionego) 

 
 
 

KARTA ODPOWIEDZI 

 

 

 

Zgodnie z zapytaniem .................   ........................   ............................................................................................................... ………… .   
z dnia  ...  ............  ......... . ......................................  (podać datę) niniejszym przekazuję informację dotyczącą bezpieczeństwa imprez 

masowych do dalszego wykorzystania w ramach realizacji ustawowych zadań, zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 20 marca 2009  r.  

o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. poz. …), 
 
Treść odpowiedzi: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa i adres jednostki udzielającej odpowiedzi: Data sporządzenia dokumentu: 
 
…………………………………………………………                 ………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi: 
 
………………………………………………….. 
 
Telefon kontaktowy : 
 
 
……………………………………………….... 
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Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  S P R AW I E D L I W O Ś C I
1)  

z dnia 

w sprawie trybu i sposobu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub 

udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności 

w areszcie śledczym lub zakładzie karnym 

Na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1542 i 1669) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wniosek o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie 

obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym 

podmiot ustawowo uprawniony składa: 

1) dyrektorowi aresztu śledczego lub zakładu karnego, w którym osoba ta przebywa lub 

przebywała; 

2) Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej, w przypadku gdy nie posiada informacji, 

w którym areszcie śledczym lub zakładzie karnym osoba ta przebywa lub przebywała. 

§ 2. Wniosek o udostępnienie danych osobowych o osobie, która jest obecnie 

pozbawiona wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym, osoba najbliższa składa: 

1) dyrektorowi aresztu śledczego lub zakładu karnego, w którym przebywa osoba 

pozbawiona wolności; 

2) Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej, w przypadku gdy nie posiada informacji, 

w którym areszcie śledczym lub zakładzie karnym przebywa osoba pozbawiona 

wolności. 

§ 3. Wzór wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych 

o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie 

karnym określa załącznik do rozporządzenia. 

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. 

w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie 

                                                 

1)     
Minister Sprawiedliwości kieruje działem administracji rządowej – sprawiedliwość na podstawie § 1 ust. 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2330). 
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danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie 

śledczym lub zakładzie karnym (Dz. U. poz. 965). 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI  
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Załącznik  

do rozporządzenia  

Ministra Sprawiedliwości 

z dnia … (poz. …) 
 

WZÓR 

..................................................................................... 

(wnioskodawca) 

 

  
...................................................................................... 

(adres siedziby wnioskodawcy, a w przypadku osoby najbliższej 

adres miejsca zameldowania lub adres miejsca zamieszkania) 

 

 .............................................................................  

(nazwa organu, do którego jest kierowany wniosek) 

 

WNIOSEK 

o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie 

lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym
1) 

1. .............................................................................................................................................................................................................................  

(podstawa prawna upoważniająca do otrzymania informacji lub udostępnienia danych osobowych, a w przypadku osoby najbliższej 
– uzasadnienie potrzeby żądania udostępnienia danych osobowych2)) 

  

.................................................................................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................................................................................. 

  

2. .................................................................................................................................................................................  

(informacje o osobie pozbawionej wolności umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych informacji lub danych osobowych3)) 

  

.............................................................................................................. 
(data urodzenia /DD.MM.RRRR/) 

..............................................................................................................  
(numer PESEL) 

  

……………………………………………………………………….. 
(nazwisko – wypełnić drukowanymi literami) 

……………………………………………………………………….. 
(nazwisko rodowe – wypełnić drukowanymi literami) 

  

……………………………………………………………………….. …………………………………………….…………………………. 
(imiona – wypełnić drukowanymi literami) (imię ojca– wypełnić drukowanymi literami) 

  

……………………………………………………………………….. 
(imię matki – wypełnić drukowanymi literami) 

………………………………………………………………………. 
(miejscowość urodzenia – wypełnić drukowanymi literami) 

  

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………...………….. 

(zakres żądanych informacji lub danych osobowych o osobie wskazanej w pkt 2) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

  

  
  

…………………………………

(data) 

 …………………………………………………………………….…… 

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej albo podpis osoby najbliższej4)) 
 

_______________________ 

1) Należy skreślić zbędne wyrazy, wskazując, czy wnioskodawca ubiega się o udzielenie informacji, czy też o udostępnienie 

danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym. 

2) Wnioskodawca jest obowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania 

otrzymania informacji lub udostępnienia danych osobowych o osobie pozbawionej wolności, a osoba fizyczna powinna 

wskazać potrzebę żądania udostępnienia danych osobowych, wraz z krótkim opisem charakteru związku łączącego ją 

z osobą pozbawioną wolności. 

3) W pkt 2 należy wskazać znane wnioskodawcy informacje o osobie pozbawionej wolności umożliwiające wyodrębnienie 

informacji lub danych osobowych tej osoby ze zbioru, w tym co najmniej nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia, imię ojca 

lub imię matki albo numer PESEL. 

4) Dane dotyczące wnioskodawcy. W przypadku podmiotu ustawowo uprawnionego – podpis i imienna pieczęć 

upoważnionej osoby, a w przypadku osoby najbliższej – czytelny podpis zawierający imię i nazwisko. 



UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 24a pkt 5 

ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542 i 1669), 

dodanym na mocy art. 82 pkt 3 ustawy z dnia … o ochronie danych osobowych 

przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. …). 

Dotychczas kwestia trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub 

udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności 

w areszcie śledczym lub zakładzie karnym była uregulowana rozporządzeniem Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku 

o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio 

pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym (Dz. U. poz. 965) 

wydanego na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej. 

 



Nazwa projektu 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie w sprawie trybu 

i sposobu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub 

udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio 

pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości  

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

 

Data sporządzenia 

17 październik 2018 r. 

 

Źródło:  

Art. 24a ust. 5 ustawy z dnia z dnia 

9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej 

(Dz. U. poz. .....)  

 

Nr w wykazie prac legislacyjnych – 

………… 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. 

o Służbie Więziennej. 

Niniejszy projekt zgodnie z treścią upoważnienia ustawowego określa tryb i sposób składania oraz wzór wniosku 

o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności 

w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, zawierającego oznaczenie podmiotu ubiegającego się o udzielenie informacji 

lub udostępnienie danych osobowych, podstawę prawną, zakres udostępnianych danych i udzielanych informacji oraz 

danych identyfikujących osobę pozbawioną wolności, a w przypadku osoby najbliższej albo osoby innej niż najbliższa –

uzasadnienie wniosku. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Odnosząc się do poszczególnych propozycji stwierdzić należy, iż: 

1) w § 1 – określono podmioty, do których składa się wniosek o udzielenie informacji lub udostępnienie danych 

osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym; 

2) w § 2 – określono podmioty, do których osoba najbliższa składa się wniosek o udostępnienie danych osobowych 

o osobie, która jest obecnie pozbawiona wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym;  

3) w § 3 – określono wzór wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub 

uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie ma potrzeby wskazywania jak problem został rozwiązany w innych krajach. Prawo Unii Europejskiej pozostawia ten 

zakres działalności państw do regulacji na poziomie prawa krajowego. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Dyrektor Generalny Służby 

Więziennej 

1  Rozpatrywanie otrzymanych 

wniosków  

Dyrektor aresztu śledczego 

lub zakładu karnego 

Zmienna w czasie  Rozpatrywanie otrzymanych 

wniosków 

Osoby obecnie lub 

uprzednio pozbawione 

wolności 

Zmienna w czasie  

 

Przetwarzanie danych osób 

obecnie lub uprzednio 

pozbawione wolności  

Podmioty ustawowo 

uprawnione do złożenia 

wniosków o udzielenie 

informacji lub 

udostępnienie danych 

osobowych o osobie 

obecnie lub uprzednio 

pozbawionej wolności 

w areszcie śledczym lub 

Zmienna w czasie  Otrzymywanie informacji lub 

danych osobowych o osobie 

obecnie lub uprzednio 

pozbawionej wolności 

w areszcie śledczym lub 

zakładzie karnym  
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zakładzie karnym oraz 

osoby najbliższe osób 

obecnie pozbawionych 

wolności w areszcie 

śledczym lub zakładzie 

karnym uprawnione do 

złożenia wniosków o 

udostępnienie danych 

osobowych tych osób 

Prośba o analizę czy 

wystarczająco określony 

został zakres  

   

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji  w 

zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  w 

procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) i § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 

października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204 oraz z 2018 r. poz. 114 i 278). 

W ramach uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia powinien zostać uzgodniony z Prezesem Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

 Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zwiększenie wydatków z budżetu państwa.  

 Projektowane rozwiązanie nie spowoduje skutków dla budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego tym samym projekt nie wymaga konsultacji z Komisją Wspólną Rządu 

i Samorządu Terytorialnego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz nie będzie miało wpływu na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych        
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(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

i średnich 

przedsiębiorstw 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

 

 

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

X nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 X nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne: 

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 X nie dotyczy 

Komentarz: Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zmiany obciążeń regulacyjnych, w tym obowiązków 

informacyjnych. Rozporządzenie nie nakłada na obywateli obowiązków, z którymi związane jest wykonywanie 

jakichkolwiek czynności administracyjnych. Rozporządzenie nie spowoduje zmniejszenia, czy też zwiększenia liczby 

dokumentów lub liczby procedur, ani też skrócenia lub wydłużenia czasu na załatwienie sprawy, gdyż rozporządzenie nie 

reguluje procedur administracyjnych wynikających z obowiązków nałożonych na obywateli oraz związanych 

z załatwianiem przez obywateli spraw w urzędach, instytucjach lub innych organach władzy publicznej. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na pozostałe obszary, w tym nie wpłynie na 

środowisko naturalne, sytuację i rozwój regionalny, demografię, mienie państwowe, 

informatyzację, zdrowie lub na inne obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
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12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na zakres regulacji projekt nie wymaga ewaluacji. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Rozporządzenie zawiera jeden załącznik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42/10/kc 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  S P R AW I E D L I W O Ś C I
1)  

z dnia  

w sprawie udostępniania informacji i danych osobowych z Centralnej Bazy Danych 

Osób Pozbawionych Wolności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

Na podstawie art. 25g ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 631, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) tryb uzyskiwania zgody, o której mowa w art. 25c ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 

2010 r. o Służbie Więziennej, zwanej dalej „ustawą”, na udostępnianie informacji 

i danych osobowych, zwanych dalej „informacjami”, z Centralnej Bazy Danych Osób 

Pozbawionych Wolności, zwanej dalej „Centralną Bazą”; 

2) wzór wniosku o udostępnianie informacji z Centralnej Bazy, o którym mowa w art. 25c 

ust. 1 ustawy; 

3) warunki techniczne i organizacyjne wykonania decyzji, o której mowa w art. 25d ust. 1 

ustawy; 

4) sposób i tryb udostępniania informacji z Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych 

Wolności, zwanej dalej „Centralną Bazą”, o którym mowa w art. 25c ust. 1 ustawy. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) Dyrektorze Generalnym – należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Służby 

Więziennej; 

2) udostępnianiu informacji z Centralnej Bazy – należy przez to rozumieć wielokrotne, 

nieograniczone w czasie udostępnianie informacji z Centralnej Bazy, za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego, bez konieczności każdorazowego składania wniosku; 

3) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot wymieniony w art. 25c ust. 1 

pkt  3-16 lub ust. 2 ustawy. 

                                                 
1) 

Minister Sprawiedliwości kieruje działem administracji rządowej – sprawiedliwość, na podstawie § 1 ust. 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. (Dz. U. poz. 2330). 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1321 oraz 

z 2018 r. poz. 138, 730, 912, 1000 i …) 
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§ 3. 1 Wniosek o udostępnienie informacji z Centralnej Bazy podlega sprawdzeniu pod 

względem formalnym i merytorycznym. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień, 

Dyrektor Generalny wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku, 

określając termin do uzupełnienia lub poprawienia wniosku, nie krótszy niż 14 dni. Przepisy 

§ 5 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 

2. Wzór wniosku o udostępnianie informacji z Centralnej Bazy określa załącznik do 

rozporządzenia. 

§ 4. 1.Dyrektor Generalny i wnioskodawca współdziałają w wykonaniu decyzji, o której 

mowa w art. 25c ust. 1 ustawy, oraz w celu zapewnienia sprawności i bezpieczeństwa 

udostępniania informacji z Centralnej Bazy i ochrony tych informacji przed nieuprawnionym 

dostępem. 

2. Wnioskodawca obowiązany jest w szczególności: 

1) niezwłocznie pisemnie informować Dyrektora Generalnego: 

a) jeżeli zadania podmiotu, który uzyskał zgodę, nie czynią niezbędnym dostępu do 

Centralnej Bazy albo nie czynią go niezbędnym w takim zakresie, jaki został 

ustalony, 

b) o zmianie warunków, o których mowa w art. 25d ust. 1 pkt 1–4 ustawy, 

c) o awarii sprzętu komputerowego lub oprogramowania, która uniemożliwia dostęp 

do  informacji z Centralnej Bazy; 

2) utrzymywać w sprawności eksploatacyjnej należący do niego sprzęt komputerowy 

i oprogramowanie, niezbędne do udostępniania informacji z Centralnej Bazy, oraz 

dostosowywać ten sprzęt i oprogramowanie do wymagań przyjętych przez Służbę 

Więzienną, jeżeli wynikają one z konieczności realizacji zadań związanych 

z udostępnianiem informacji z Centralnej Bazy, także wobec pozostałych podmiotów 

wymienionych w art. 25c ust. 1 ustawy; 

3) wskazać Dyrektorowi Generalnemu osobę lub osoby wyznaczone do realizacji zadań 

związanych z wykonaniem decyzji, o której mowa w art. 25c ust. 1, oraz współpracy 

w udostępnianiu informacji z Centralnej Bazy; 

4) przedstawić Dyrektorowi Generalnemu wykaz osób, którym należy zapewnić dostęp do 

informacji z Centralnej Bazy na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych oraz 

aktualizować ten wykaz – w przypadku podmiotu, o który mowa w art. 25c ust. 1 pkt 16 

ustawy. 
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3. Dyrektor Generalny jest obowiązany w szczególności: 

1) niezwłocznie pisemnie informować wnioskodawcę o: 

a) istotnych zmianach dotyczących zakresu informacji podlegających gromadzeniu 

w Centralnej Bazie, 

b) zmianach dotyczących funkcjonowania Centralnej Bazy, jeżeli mają one wpływ na 

udostępnianie informacji wnioskodawcy, a w przypadku wnioskodawcy, o którym 

mowa w art. 25c ust. 2 ustawy, na udostępnianie informacji podmiotom 

wymienionym w art. 25c ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, 

c) awarii sprzętu komputerowego lub oprogramowania, która uniemożliwia 

udostępnianie informacji z Centralnej Bazy; 

2) utrzymywać w sprawności eksploatacyjnej należący do niego sprzęt komputerowy 

i oprogramowanie, niezbędne do udostępniania informacji z Centralnej Bazy; 

3) wskazać wnioskodawcy osobę lub osoby wyznaczone do realizacji zadań związanych 

z wykonaniem decyzji, o której mowa w art. 25d ust. 1, oraz współpracy 

w udostępnianiu informacji z Centralnej Bazy. 

§ 5. 1. Dyrektor Generalny może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych wyjaśnień na 

piśmie, w celu ustalenia, czy zadania podmiotu, który uzyskał zgodę, o której mowa 

w art. 25c ust. 1 ustawy, albo stara się o uzyskanie takiej zgody, czynią niezbędnym 

udostępnianie określonych informacji z Centralnej Bazy, albo czy podmiot taki spełnia 

warunki, o których mowa w art. 25d ust. 1 pkt 1–4 ustawy, a w przypadku podmiotu 

wymienionego w art. 25c ust. 1 pkt 16 – czy podmiot ten spełnia warunki określone przez 

Dyrektora Generalnego, o których mowa w art. 25d ust. 2 ustawy. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Generalny może dokonać 

sprawdzenia, czy podmiot, który uzyskał zgodę, o której mowa w art. 25c ust. 1 ustawy, albo 

stara się o uzyskanie takiej zgody, spełniają warunki, o których mowa w art. 25d ust. 1–4 

ustawy, a w przypadku podmiotu wymienionego w art. 25c ust. 1 pkt 16 – czy podmiot ten 

spełnia warunki określone przez Dyrektora Generalnego, o których mowa w art. 25d ust. 2 

ustawy. Czynności tych dokonuje się w porozumieniu z wnioskodawcą, uwzględniając 

specyfikę zadań wykonywanych przez kontrolowany podmiot. 

3. Czynności, o których mowa w ust. 2, dokonują upoważnieni przez Dyrektora 

Generalnego funkcjonariusze lub pracownicy Służby Więziennej, na podstawie imiennych 

upoważnień i legitymacji służbowych. Podmioty, które podlegają sprawdzeniu w zakresie 

spełnienia warunków, o których mowa w art. 25d ust. 1–4 ustawy, są obowiązane udostępnić 
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niezbędne dokumenty i urządzenia, oraz zapewnić warunki i środki umożliwiające sprawne 

przeprowadzenie tych czynności. 

§ 6. 1. Udostępnianie informacji z Centralnej Bazy odbywa się na podstawie decyzji 

Dyrektora Generalnego, o której mowa w art. 25d ust. 1 ustawy, określającej szczegółowe 

zasady i warunki tego udostępniania oraz zakres udostępnianych informacji. 

2. Zakres informacji, o którym mowa w ust. 1, może być określony za pomocą 

dokumentacji technicznej systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest Centralna 

Baza (w postaci schematu XSD), stanowiącej załącznik do decyzji. 

§ 7. Udostępnianie informacji z Centralnej Bazy odbywa się: 

1) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650), 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000); 

2) w sposób zapewniający ochronę tych informacji i uniemożliwiający dostęp do nich 

osobom nieuprawnionym. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem … 

 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI 
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Załącznik  

do rozporządzenia  

Ministra Sprawiedliwości  

z dnia ... (poz. … ) 

 

WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI I DANYCH OSOBOWYCH 

Z CENTRALNEJ BAZY DANYCH OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI ZA 

POŚREDNICTWEM SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO 

................................................ 

      (miejscowość, data) 

DYREKTOR GENERALNY 

SŁUŻBY WIĘZIENNEJ 

WNIOSEK 

o udostępnianie informacji i danych osobowych z Centralnej Bazy Danych Osób 

Pozbawionych Wolności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

I.A. DANE WNIOSKODAWCY: 
1. Nazwa podmiotu: 2. Adres siedziby podmiotu: 

I.B. DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ: 
1. Imię i nazwisko: 2. Stanowisko: 3. Telefon: 

4. Faks/e-mail: 

I.C. DANE OSOBY UPRAWNIONEJ DO KONTAKTÓW W SPRAWACH TECHNICZNYCH: 
1. Imię i nazwisko: 2. Stanowisko: 3. Telefon: 

4. Faks/e-mail: 

II. ZAKRES INFORMACJI I DANYCH OSOBOWYCH, O KTÓRYCH UDOSTĘPNIANIE 

WNOSI WNIOSKODAWCA: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

III. PODSTAWA PRAWNA UPOWAŻNIAJĄCA DO UDOSTĘPNIANIA  

INFORMACJI I DANYCH OSOBOWYCH: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

IV. OPIS WYKONYWANYCH ZADAŃ LUB PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

UZASADNIAJĄCYCH UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI I DANYCH OSOBOWYCH: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. V. ZABEZPIECZENIA: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

VI. OŚWIADCZAM, ŻE*): 

1. Udostępnione informacje i dane osobowe, o których mowa w pkt II, będą wykorzystywane 

wyłącznie dla celu, do którego są udostępnione. 

2. Udostępnianie informacji i danych osobowych jest uzasadnione specyfiką lub zakresem 

wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności, o których mowa w pkt IV.  

3. Podmiot lub podmioty, którym informacje i dane osobowe będą udostępniane posiadają 

urządzenia umożliwiające  odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie 

informacje i dane osobowe uzyskał.  

4. Podmiot lub podmioty, którym informacje i dane osobowe będą udostępniane posiadają 
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zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, wskazane w pkt V, które uniemożliwiają 

wykorzystanie tych informacji i danych osobowych niezgodnie z celem ich uzyskania. 

5. Posiadam warunki techniczne umożliwiające udostępnienia informacji i danych osobowych 

z Centralnej Bazy. 

VII. INNE INFORMACJE: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. VIII. DODATKOWE UWAGI: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. *) – należy zaznaczyć właściwe pole. 

 

 

………………………………………… 

                                                                                       (podpis i pieczęć wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 



– 8 – 

UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 25g ust. 1 

ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (dalej: ustawy), dodawanym na mocy 

art. 79 pkt 5 ustawy z dnia ... o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku 

z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. ...). 

Projekt ten doprecyzowuje i uzupełnia, zgodnie z treścią upoważnienia ustawowego, 

wszystkie niezbędne zagadnienia związane z udostępnianiem informacji i danych osobowych, 

zwanych dalej „informacjami”, przetwarzanych w Centralnej Bazie Danych Osób 

Pozbawionych Wolności, zwanej dalej „Centralną Bazą”. 

Odnosząc się do poszczególnych propozycji: 

1) w § 1 – określono (doprecyzowano) przedmiot rozporządzenia, gdyż tytuł 

rozporządzenia nie zawiera szczegółowych informacji o przedmiocie rozporządzenia 

(zgodnie z § 125 pkt 1 Zasad techniki prawodawczej). Ponadto wprowadzono na potrzeby 

rozporządzenia niezbędne skróty (zgodnie m.in. z § 154 ust. 2 Zasad techniki prawodawczej); 

2) w § 2 – wprowadzono dodatkowe niezbędne skróty (zgodnie z § 154 ust. 1 Zasad 

techniki prawodawczej); 

3) w § 3 ust. 1 – uregulowano tryb uzyskiwania zgody na udostępnianie informacji 

z Centralnej Bazy; 

4) w § 4 i 5 – określono warunki techniczne i organizacyjne wykonania decyzji, 

o której mowa w art. 25d ust. 1 ustawy; 

5) w § 6 i 7 – określono sposób i tryb udostępniania informacji z Centralnej Bazy; 

6) zgodnie z § 3 ust. 2, w załączniku do rozporządzenia, określono wzór wniosku 

o udostępnianie informacji z Centralnej Bazy. W celu potwierdzenia spełnienia przez 

wnioskodawcę wymagań ustawy konieczne jest złożenie przez niego przewidzianego we 

wzorze tego wniosku stosownego oświadczenia. Celem regulacji jest stworzenie jasnego 

i czytelnego wzoru wniosku, który zapewni wnioskodawcom łatwość i poprawność jego 

sporządzenia. Gwarancję prawidłowego występowania o udostępnianie informacji 

z Centralnej Bazy stanowi w szczególności opis sposobu wypełniania poszczególnych rubryk 

wniosku. 
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Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie udostępniania 

informacji i danych osobowych z Centralnej Bazy Danych Osób 

Pozbawionych Wolności za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości  

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

 

Data sporządzenia 

20 lipca 2018 r. 

Źródło:  

Art. 25g ust. 1 ustawy z dnia z dnia 

9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej 

(Dz. U. poz. ....)  

Nr w wykazie prac legislacyjnych - 

………… 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 25g ust. 1 ustawy zdnia 9 kwietnia 2010 r. 

o Służbie Więziennej. 

Niniejszy projekt zgodnie z treścią upoważnienia ustawowego doprecyzowuje i uzupełnia wszystkie niezbędne 

zagadnienia związane z udostępnianiem informacji i danych osobowych przetwarzanych w Centralnej Bazie Danych 

Osób Pozbawionych Wolności. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Odnosząc się do poszczególnych propozycji: 

1) w § 1 – określono (doprecyzowano) przedmiot rozporządzenia, gdyż tytuł rozporządzenia nie zawiera szczegółowych 

informacji o przedmiocie rozporządzenia (zgodnie z § 125 pkt 1 Zasad techniki prawodawczej). Ponadto 

wprowadzono na potrzeby rozporządzenia niezbędne skróty (zgodnie m.in. z § 154 ust. 2 Zasad techniki 

prawodawczej); 

2) w § 2 – wprowadzono dodatkowe niezbędne skróty (zgodnie z § 154 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej); 

3) w § 3 ust. 1 – uregulowano tryb uzyskiwania zgody na udostępnianie informacji z Centralnej Bazy; 

4) w § 4 i 5 – określono warunki techniczne i organizacyjne wykonania decyzji, o której mowa w art. 25d ust. 1 ustawy; 

5) w § 6 i 7 – określono sposób i tryb udostępniania informacji z Centralnej Bazy; 

6) zgodnie z § 3 ust. 2, w załączniku do rozporządzenia, określono wzór wniosku o udostępnianie informacji 

z Centralnej Bazy. W celu potwierdzenia spełnienia przez wnioskodawcę wymagań ustawy konieczne jest złożenie 

przez niego przewidzianego we wzorze tego wniosku stosownego oświadczenia. Celem regulacji jest stworzenie 

jasnego i czytelnego wzoru wniosku, który zapewni wnioskodawcom łatwość i poprawność jego sporządzenia. 

Gwarancję prawidłowego występowania o udostępnianie informacji z Centralnej Bazy stanowi w szczególności opis 

sposobu wypełniania poszczególnych rubryk wniosku. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie ma potrzeby wskazywania jak problem został rozwiązany w innych krajach. Prawo Unii Europejskiej pozostawia ten 

zakres działalności państw do regulacji na poziomie prawa krajowego. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Dyrektor Generalny Służby 

Więziennej 

1  Analiza i rozpatrywanie 

wniosków o dostęp do 

informacji i danych osobowych 

zawartych w Bazie 

Podmioty składające 

wniosek o dostęp do 

informacji zawartych 

w Bazie 

Zmienna w czasie  Prawo do uzyskiwania 

informacji i danych osobowych 

osób pozbawionych wolności  

Osoby pozbawione 

wolności 

Zmienna w czasie  

 

Przetwarzanie danych osób 

pozbawionych wolności 

i informacji o tych osobach 
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Prośba o analizę czy 

wystarczająco określony 

został zakres  

   

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji 

w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) i § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204 oraz z 2018 r. poz. 114 

i 278). 

Ponadto zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 1006, z późn. zm.) projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji. 

W ramach uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia powinien zostać uzgodniony z Prezesem Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zwiększenie wydatków z budżetu państwa.  

Projektowane rozwiązanie nie spowoduje skutków dla budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego tym samym projekt nie wymaga konsultacji z Komisją Wspólną Rządu 

i Samorządu Terytorialnego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz nie będzie miało wpływu na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 
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W ujęciu 

niepieniężnym 
duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

X  nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 X nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne: 

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 X nie dotyczy 

Komentarz: Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zmiany obciążeń regulacyjnych, w tym obowiązków 

informacyjnych. Rozporządzenie nie nakłada na obywateli obowiązków, z którymi związane jest wykonywanie 

jakichkolwiek czynności administracyjnych. Rozporządzenie nie spowoduje zmniejszenia, czy też zwiększenia liczby 

dokumentów lub liczby procedur, ani też skrócenia lub wydłużenia czasu na załatwienie sprawy, gdyż rozporządzenie nie 

reguluje procedur administracyjnych wynikających z obowiązków nałożonych na obywateli oraz związanych 

z załatwianiem przez obywateli spraw w urzędach, instytucjach lub innych organach władzy publicznej. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na pozostałe obszary, w tym nie wpłynie na 

środowisko naturalne, sytuację i rozwój regionalny, demografię, mienie państwowe, 

informatyzację, zdrowie lub na inne obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem … 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na zakres regulacji projekt nie wymaga ewaluacji. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Rozporządzenie zawiera jeden załącznik. 

18/10-kt 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  S P R AW I E D L I W O Ś C I  O R A Z  M I N I S T R A  S P R AW  

W E W N Ę T R Z N Y C H  I  A D M I N I S T R A C J I
1)

 

z dnia  

w sprawie zakresu informacji i danych osobowych w Centralnej Bazie Danych Osób 

Pozbawionych Wolności, do których bezpośredni dostęp posiada punkt kontaktowy, 

o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o wymianie informacji z organami ścigania 

państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej 

oraz organizacjami międzynarodowymi 

Na podstawie art. 25h ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 631, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa zakres informacji i danych osobowych, zwanych dalej 

„informacjami”, w Centralnej Bazie Danych Osób Pozbawionych Wolności, zwanej dalej 

„Centralną Bazą”, do których bezpośredni dostęp posiada punkt kontaktowy, o którym mowa 

w art. 4 ust. 1 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 i …), zwany dalej „punktem 

kontaktowym”. 

§ 2. Punkt kontaktowy posiada bezpośredni dostęp do informacji przetwarzanych 

w Centralnej Bazie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, z wyjątkiem informacji: 

1) dotyczących zdrowia osób obecnie lub uprzednio pozbawionych wolności; 

2) dotyczących diagnoz psychologicznych osób obecnie lub uprzednio pozbawionych 

wolności oraz udzielonej im pomocy psychologicznej i terapeutycznej; 

3) nie mających znaczenia dla wykonywanych zadań przez punkt kontaktowy; 

4) które ze względu na ich szczególny charakter i znaczenie dla prawidłowego 

wykonywania zadań przez Służbę Więzienną nie podlegają udostępnieniu w tym trybie. 

                                                           

1)
 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, 

na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).  
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1321 oraz 

z 2018 r. poz. 138, 730, 912, 1000 i …) 
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§ 3. W przypadku rozszerzenia zakresu informacji w Centralnej Bazie, o nowe 

informacje niezbędne do realizacji zadań Służby Więziennej, do których punkt kontaktowy, 

ze względów technicznych, nie posiada bezpośredniego dostępu, Dyrektor Generalny Służby 

Więziennej i Komendant Główny Policji podejmują odpowiednie działania w celu zmiany 

warunków technicznych udostępniania tych informacji. Do czasu zmiany tych warunków, 

punkt kontaktowy realizuje bezpośredni dostęp do informacji w Centralnej Bazie na 

dotychczasowych zasadach. 

§ 4. Warunki techniczne i organizacyjne udostępniania informacji z Centralnej Bazy 

punktowi kontaktowemu, w zakresie wskazanym w § 2 i 3, określa porozumienie zawarte 

między Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej a Komendantem Głównym Policji. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem … 

 

MINISTER  

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

 

 

W porozumieniu 

 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI 

 

 

 

 

 

 

 



– 3 – 

UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 25h ustawy 

z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (dalej: ustawy), dodawanym na mocy art. 79 

pkt 5 ustawy z dnia ... o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku 

z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. …). 

Zgodnie z treścią tego upoważnienia, Minister Sprawiedliwości i Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji zostali zobowiązani do wydania rozporządzenia, 

określającego zakres informacji i danych osobowych (dalej: informacji) w Centralnej Bazie 

Danych Osób Pozbawionych Wolności (dalej: Centralna Baza) udostępnianych punktowi 

kontaktowemu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 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 i …), w trybie określonym w art. 6 ust. 1 pkt 11 tej ustawy. 

Określenie zakresu informacji udostępnianych w tym trybie stało się konieczne przede 

wszystkim ze względu na uregulowania – dodane wskazaną nowelizacją ustawy o Służbie 

Więziennej – dotyczące zasad udostępniania informacji zgromadzonych w Centralnej Bazie 

podmiotom ustawowo uprawnionym. W dodanym rozdziale 4a, poświęconym generalnie 

zasadom udostępniania i przekazywania informacji uprawnionym organom władzy 

publicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zawarto przepisy kompleksowo 

regulujące kwestie funkcjonowania Centralnej Bazy. W przepisach tych wskazano 

w szczególności, że informacje z Centralnej Bazy mogą być udostępniane za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego, na podstawie decyzji Dyrektora Generalnego Służby 

Więziennej (dalej: Dyrektor Generalny), po spełnieniu warunków określonych w ustawie. 

W myśl tych przepisów Dyrektor Generalny wyrażając zgodę na udostępnienie informacji 

w tym trybie, określa we wspomnianej wyżej decyzji, zgodnie z dodawanym art. 25d ust. 1 

i 3 nowelizowanej ustawy, zakres tych informacji. 

W związku z tym konieczne stało się określenie zakresu informacji w Centralnej Bazie, 

udostępnianych w szczególnym trybie, odmiennym od wskazanego, który został 

przewidziany w przepisach o wymianie informacji z organami ścigania państw 

członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz 

organizacjami międzynarodowymi (art. 25h ustawy). 

Odnosząc się do poszczególnych propozycji: 
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1) w § 1 określono przedmiot rozporządzenia, a zarazem wprowadzono na jego 

potrzeby niezbędne skróty (zgodnie m.in. z § 154 ust. 2 Zasad techniki prawodawczej); 

2) w § 2: 

a) ustalono zakres informacji w Centralnej Bazie do których bezpośredni dostęp 

posiada punkt kontaktowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 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 (dalej: punkt 

kontaktowy). Ustalono, że udostępnieniu, co do zasady, podlegają wszystkie informacje 

zgromadzone w Centralnej Bazie. Zakres informacji udostępnianych z tej bazy odpowiada 

więc zakresowi informacji przetwarzanych w niej przez Służbę Więzienną. Przyjęto tak 

szeroki zakres informacji podlegających udostępnieniu mając na względzie zapewnienie 

informacji niezbędnych do wykonywania zadań przez punkt kontaktowy. Taki zakres 

informacji, z niewielkim wyjątkami znajdującymi jednak uzasadnienie w uregulowaniach § 2 

pkt 1–4 (o których mowa niżej w lit. b), odpowiada także aktualnemu zakresowi informacji 

udostępnianych punktowi kontaktowemu na podstawie postanowień porozumienia zawartego 

przez Dyrektora Generalnego z Komendantem Głównym Policji w dniu 18 marca 2011 r., 

b) określono wyjątki od ogólnej zasady udostępniania wszystkich informacji, 

wskazując, że nie udostępnia się punktowi kontaktowemu, 

c) informacji dotyczących zdrowia osób obecnie lub uprzednio pozbawionych 

wolności, mając na uwadze, że dotychczas, od czasu wejścia w życie przepisów o wymianie 

informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, informacje te nie 

były udostępniane, gdyż w ramach uzgodnień poczynionych z Komendą Główną Policji 

(w strukturze, której umiejscowiony jest punkt kontaktowy) ustalono, że informacje te nie są 

niezbędne dla wykonywania zadań przez punkt kontaktowy. Pomimo wejścia w życie 

z dniem 1 stycznia 2012 r. wspomnianych wyżej przepisów o wymianie informacji, nie 

uznano za potrzebne dokonanie zmian w treści porozumienia z dnia 18 marca 2011 r., 

w którym w szczególności określono zakres udostępnianych danych, jednoznacznie 

wskazując w § 1 ust. 1, że nie udostępnia się w tym trybie danych medycznych, 

d) informacje dotyczące zdrowia należą do kategorii danych szczególnie 

chronionych, których przetwarzanie podlega specjalnym rygorom. Ograniczenie to 

wprowadzono mając na względzie w szczególności stosowne regulacje zawarte w ustawie 

z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617, 

z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
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Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.), zwłaszcza zaś konieczność zapewnienia 

przestrzegania tajemnicy lekarskiej – § 2 pkt 1, 

e) informacje dotyczące diagnoz psychologicznych i udzielonej osobom 

pozbawionym wolności pomocy psychologicznej i terapeutycznej, ponieważ informacje, 

które są zawarte w dokumentacji sporządzanej przez psychologa i terapeutę, niejednokrotnie 

zawierają dane wrażliwe. Ponadto tajemnica zawodowa jest bardzo istotną cechą, która 

charakteryzuje zawody zaufania publicznego, do których możemy zaliczyć również 

psychologów i terapeutów. Podstawowym zadaniem powyższych zawodów jest między 

innymi dbanie o prowadzenie nieskrępowanego procesu diagnostycznego i terapeutycznego, 

w tym zapewnienie osobom, którym udzielana jest diagnoza i pomoc, ochronę ich danych. 

Powyższe, swoje uzasadnienie, ma także w przepisach: art. 14 ustawa z dnia 8 czerwca 

2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów ( Dz. U poz. 763, 

z późn. zm.), art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

(Dz. U z 2017 r. poz. 882, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – § 2 pkt 2, 

f) informacji, które nie mają znaczenia dla wykonywanych zadań przez punkt 

kontaktowy a są przetwarzane w Centralnej Bazie przez Służbę Więzienną. Nie znajduje 

uzasadnienia udostępnianie informacji, które nie służą realizacji zadań przez punkt 

kontaktowy (np. informacji bezpośrednio dotyczących funkcjonowania jednostek 

organizacyjnych Służby Więziennej, w tym zaś informacji o pojazdach służbowych lub 

o przeznaczeniu pomieszczeniach mieszkalnych w jednostkach penitencjarnych), czy też nie 

mają znaczenia dla wykonywania tych zadań (np. nazwisko funkcjonariusza Służby 

Więziennej nadzorującego widzenie z tymczasowo aresztowanym). Ustalenie zakresu 

informacji mających znaczenie dla realizacji zadań punktu kontaktowego nie sprawia 

trudności, gdyż – jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy o wymianie informacji 

z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej – bezpośredni dostęp do 

zbiorów danych określonych w art. 6 tej ustawy ma zapewnić możliwość korzystania ze 

zgromadzonych w tych zbiorach informacji istotnych z punktu widzenia wykrywania 

i ścigania sprawców oraz zapobiegania i zwalczania przestępczości. Zaś informacje takie są 

udostępniane obecnie na podstawie wskazanego wyżej porozumienia regulującego zasady ich 

udostępniania, a po wejściu w życie ustawy, na podstawie decyzji Dyrektora Generalnego – 

§ 2 pkt 3, 
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g) informacji mających szczególne znaczenie dla Służby Więziennej, które nie powinny 

być udostępniane, bądź też nie powinny być udostępniane za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, bez konieczności składania wniosku o udzielenie takich informacji 

(np. informacji dotyczących bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej) – § 2 pkt 4; 

3) w § 3 przewidziano rozwiązanie, które przede wszystkim zapewnia Dyrektorowi 

Generalnemu (administratorowi danych osobowych) możliwość rozszerzania zakresu 

informacji w Centralnej Bazie (w związku z realizacją przez Służby Więziennej ustawowych 

zadań), bez konieczności oczekiwania na wprowadzenie odpowiednich zmian w systemie 

teleinformatycznym, umożliwiających punktowi kontaktowemu dostęp do tych informacji. 

Powyższe znajduje uzasadnienie w konieczności bezzwłocznego przystąpienia do 

gromadzenia nowych informacji z powodu zmiany przepisów mających wpływ na zadania 

realizowane przez Służbę Więzienną. Nie bez znaczenia jest także możliwość sukcesywnego 

wdrażania modyfikacji Centralnej Bazy, nie tylko poprawiających funkcjonalność systemu, 

lecz także uwzględniających zmieniające się regulacje prawne i konieczność dostosowania 

zakresu gromadzonych informacji do nowych wymogów lub potrzeb Służby Więziennej. 

Dyrektor Generalny wprawdzie jest gotów udostępniać „nowe” lub „zmienione” informacje 

z Centralnej Bazy, lecz konieczne jest jeszcze wprowadzenie przez Komendę Główną Policji 

odpowiednich zmian warunków technicznych dostępu do tych informacji; 

4) w § 4 unormowano kwestię bieżącej współpracy Komendanta Głównego Policji 

i Dyrektora Generalnego dotyczącej udostępniania punktowi kontaktowemu informacji 

z Centralnej Bazy, w zakresie określonym w rozporządzeniu. 

Projektowane rozporządzenie nie jest objęte prawem Unii Europejskiej. 

Projekt nie zawiera przepisów technicznych, zatem nie podlega notyfikacji zgodnie 

z trybem przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. 

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, stosownie do 

art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 248) i § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204 

oraz z 2018 r. poz. 114 i 278). 
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Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu informacji i danych 

osobowych w Centralnej Bazie Danych Osób Pozbawionych Wolności, 

do których bezpośredni dostęp posiada punkt kontaktowy, o którym 

mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o wymianie informacji z organami ścigania 

państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami 

Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Pan Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Pan Mariusz Cichomski Dyrektor Departament Porządku Publicznego 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji tel. 022 60 140 70 

fax. 022 845 18 20, e-mail: dpp.koordynacja@mswia.gov.pl 

Data sporządzenia 

19 lipca 2018 r. 

Źródło:  

Art. 25h ustawy z dnia z dnia 9 kwietnia 

2010 r. o Służbie Więziennej  (Dz. U. poz. ...)  

Nr w wykazie prac legislacyjnych - 

………… 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 25h ustawy z dnia z dnia 9 kwietnia 2010 r. 

o Służbie Więziennej (Dz. U. poz. ...). 

Niniejszy projekt zgodnie z treścią upoważnienia ustawowego określa zakres informacji i danych osobowych 

w Centralnej Bazie Danych Osób Pozbawionych Wolności, do których bezpośredni dostęp posiada punkt kontaktowy, 

o którym mowa w art. 4 ust. 1 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 i ...). 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Zgodnie z treścią upoważnienia ustawowego, Minister Sprawiedliwości i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

zostali zobowiązani do wydania rozporządzenia, określającego zakres informacji i danych osobowych (dalej: informacji) 

w Centralnej Bazie Danych Osób Pozbawionych Wolności (dalej: Centralna Baza) udostępnianych punktowi 

kontaktowemu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 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 i ...), w trybie określonym w art. 6 ust. 1 pkt 11 tej ustawy. 

Określenie zakresu informacji udostępnianych w tym trybie stało się konieczne przede wszystkim ze względu na 

uregulowania – dodane wskazaną nowelizacją ustawy o Służbie Więziennej – dotyczące zasad udostępniania informacji 

zgromadzonych w Centralnej Bazie podmiotom ustawowo uprawnionym. W dodanym rozdziale 4a, poświęconym 

generalnie zasadom udostępniania i przekazywania informacji uprawnionym organom władzy publicznej, za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zawarto przepisy kompleksowo regulujące kwestie funkcjonowania 

Centralnej Bazy. W przepisach tych wskazano w szczególności, że informacje z Centralnej Bazy mogą być udostępniane 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, na podstawie decyzji Dyrektora Generalnego Służby Więziennej (dalej: 

Dyrektor Generalny), po spełnieniu warunków określonych w ustawie. W myśl tych przepisów Dyrektor Generalny 

wyrażając zgodę na udostępnienie informacji w tym trybie, określa we wspomnianej wyżej decyzji, zgodnie 

z dodawanym art. 25d ust. 1 i 3 nowelizowanej ustawy, zakres tych informacji. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie ma potrzeby wskazywania jak problem został rozwiązany w innych krajach. Prawo Unii Europejskiej pozostawia ten 

zakres działalności państw do regulacji na poziomie prawa krajowego. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podmioty uprawnione do 

uzyskiwania danych za 

pośrednictwem punktu 

kontaktowego, o którym 

Liczba podmiotów 

uzyskujących w danym 

czasie dane za 

pośrednictwem punktu 

 Prawo do uzyskiwania 

informacji i danych 

osobowych osób 

pozbawionych wolności 
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mowa w art. 4 ust. 1 

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 

kontaktowego, o 

którym mowa w art. 4 

ust. 1 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 

Osoby pozbawione 

wolności 

Zmienna w czasie  Przetwarzanie danych osób 

pozbawionych wolności 

i informacji o tych osobach 

Prośba o analizę czy 

wystarczająco określony 

został zakres  

   

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji 

w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) i § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.). 

W ramach uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia powinien zostać uzgodniony z Prezesem Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zwiększenie wydatków z budżetu państwa.  

Projektowane rozwiązanie nie spowoduje skutków dla budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego tym samym projekt nie wymaga konsultacji z Komisją Wspólną Rządu 

i Samorządu Terytorialnego. 
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7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz nie będzie miało wpływu na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie 

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

X nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 X nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne: 

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 X nie dotyczy 

Komentarz: Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zmiany obciążeń regulacyjnych, w tym obowiązków 

informacyjnych. Rozporządzenie nie nakłada na obywateli obowiązków, z którymi związane jest wykonywanie 

jakichkolwiek czynności administracyjnych. Rozporządzenie nie spowoduje zmniejszenia, czy też zwiększenia liczby 

dokumentów lub liczby procedur, ani też skrócenia lub wydłużenia czasu na załatwienie sprawy, gdyż rozporządzenie nie 

reguluje procedur administracyjnych wynikających z obowiązków nałożonych na obywateli oraz związanych 

załatwianiem przez obywateli spraw w urzędach, instytucjach lub innych organach władzy publicznej. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
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10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na pozostałe obszary, w tym nie wpłynie na 

środowisko naturalne, sytuację i rozwój regionalny, demografię, mienie państwowe, 

informatyzację, zdrowie lub na inne obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem … 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na zakres regulacji projekt nie wymaga ewaluacji. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Rozporządzenie nie zawiera załączników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/10-kt 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia  

w sprawie sposobu wymiany informacji między punktem kontaktowym a podmiotami 

uprawnionymi oraz organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw 

trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi 

Na podstawie art. 10 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) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) sposób działania punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 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, zwanej dalej „ustawą”; 

2) sposób wyznaczania oraz działania komórek organizacyjnych w podmiocie 

uprawnionym odpowiedzialnym za wymianę informacji z punktem kontaktowym; 

3) sposób rejestrowania wniosków o udzielenie informacji; 

4) sposób wymiany informacji między: 

a) punktem kontaktowym a organami ścigania państw członkowskich Unii 

Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami 

międzynarodowymi, 

b) punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi; 

5) wzory formularzy wymiany informacji. 

§ 2. 1. Kierownik komórki organizacyjnej wyznaczonej jako punkt kontaktowy, zgodnie 

z art. 4 ust. 1 ustawy, przekazuje jej dane kontaktowe do podmiotów uprawnionych oraz 

niezwłocznie informuje te podmioty o każdej zmianie punktu kontaktowego lub zmianie jego 

danych kontaktowych. 

2. Punkt kontaktowy działa całodobowo przez 7 dni w tygodniu. 
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§ 3. 1. Kierownik podmiotu uprawnionego wyznacza komórkę organizacyjną 

odpowiedzialną i uprawnioną do wymiany informacji z punktem kontaktowym oraz 

przekazuje jej dane kontaktowe do punktu kontaktowego. 

2. Komórkę organizacyjną, o której mowa w ust. 1, w podmiotach uprawnionych 

wskazanych w art. 1 ust. 2 pkt 4 i art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy, wyznacza minister właściwy do 

spraw finansów publicznych. 

3. Kierownik podmiotu uprawnionego niezwłocznie informuje punkt kontaktowy 

o każdej zmianie komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 i 2, lub zmianie jej danych 

kontaktowych. 

4. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 i 2, może działać całodobowo przez 

7 dni w tygodniu. 

§ 4. 1. Punkt kontaktowy rejestruje wniosek o udzielenie informacji złożony przez 

organy ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencje Unii 

Europejskiej lub organizacje międzynarodowe oraz przez podmioty uprawnione, w rejestrze 

prowadzonym przy użyciu systemu teleinformatycznego, zwanym dalej „rejestrem”. 

2. Rejestr zawiera w szczególności następujące dane: 

1) numer referencyjny wniosku o udzielenie informacji; 

2) nazwę państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa trzeciego, agencji Unii 

Europejskiej lub organizacji międzynarodowej – w przypadku wniosku o udzielenie 

informacji złożonego przez organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

państwa trzeciego, agencję Unii Europejskiej lub organizację międzynarodową albo 

nazwę organu składającego wniosek oraz nazwę państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, państwa trzeciego, agencji Unii Europejskiej lub organizacji 

międzynarodowej, do których wniosek o udzielenie informacji jest kierowany – 

w przypadku wniosku o udzielenie informacji złożonego przez podmiot uprawniony; 

3) datę i godzinę złożenia wniosku o udzielenie informacji; 

4) termin realizacji wniosku wskazany przez organ ścigania państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, państwa trzeciego, agencję Unii Europejskiej lub organizację 

międzynarodową. 
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§ 5. 1. Punkt kontaktowy sprawdza, czy zarejestrowany wniosek złożony przez organ 

ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa trzeciego, agencję Unii 

Europejskiej lub organizację międzynarodową, o udzielenie informacji: 

1) zawiera wszystkie informacje wykazane w formularzu, którego wzór stanowi załącznik 

nr 1 do rozporządzenia; 

2) nie narusza przepisów prawa krajowego regulujących wymianę wnioskowanych 

informacji; 

3) nie narusza postanowień umów międzynarodowych dotyczących pomocy prawnej 

w sprawach karnych. 

2. Jeżeli wniosek spełnia przesłanki, o których mowa w ust. 1, punkt kontaktowy: 

1) udziela odpowiedzi samodzielnie – jeżeli wniosek dotyczy informacji przetwarzanych 

w zbiorach danych, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy; 

2) przekazuje wniosek przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na 

informatycznym nośniku danych, w sposób gwarantujący zapoznanie się z nim tylko 

przez osoby do tego upoważnione oraz zachowanie integralności przekazywanych 

informacji, właściwemu rzeczowo podmiotowi uprawnionemu lub podmiotom 

uprawnionym – jeżeli wniosek dotyczy innych informacji niż przetwarzanych 

w zbiorach danych, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy. 

3. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji wykazanych 

w formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia, punkt kontaktowy zwraca 

wniosek właściwemu organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 

trzeciego, agencji Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej w celu uzupełnienia 

i stosuje odpowiednio § 6 ust. 1. 

4. Jeżeli wniosek nie spełnia przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, punkt 

kontaktowy odrzuca wniosek i stosuje odpowiednio § 6 ust. 3. 

§ 6. 1. Punkt kontaktowy, podejmując działanie, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, 

przesyła odpowiedź: 

1) na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia – w przypadku 

gdy wniosek został przesłany w takiej formie; 

2) w formie pisemnej, zawierającej informacje określone w formularzu, o którym mowa 

w pkt 1 – w przypadku gdy wniosek został przesłany w innej formie niż przy 

zastosowaniu formularza; 



– 4 – 

3) w formie pisemnej, zawierającej informacje określone w formularzu, o którym mowa 

w pkt 1 – w przypadku sytuacji niecierpiących zwłoki, a w szczególności w przypadku 

sytuacji określonej w art. 15 ust. 3 ustawy, oraz w przypadku gdy udzielenie odpowiedzi 

na formularzu wiąże się z nieproporcjonalnie dużym obciążeniem punktu kontaktowego. 

2. Jeżeli udzielenie odpowiedzi nie jest możliwe w wyznaczonym terminie, punkt 

kontaktowy przesyła właściwemu organowi ścigania państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, państwa trzeciego, agencji Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej 

informację o przyczynach opóźnienia oraz o planowanym terminie jej udzielenia, 

odpowiednio w formie określonej w ust. 1, z uwzględnieniem art. 15 ust. 4 ustawy. 

3. W przypadku odmowy udzielenia odpowiedzi z przyczyn określonych w art. 13 

ustawy oraz w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3, punkt kontaktowy informuje właściwy organ ścigania 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa trzeciego, agencję Unii Europejskiej lub 

organizację międzynarodową o powodzie odmowy udzielenia tej odpowiedzi, odpowiednio 

w formie określonej w ust. 1. 

4. Czynności, o których mowa w ust. 2 i 3, punkt kontaktowy odnotowuje w rejestrze. 

§ 7. 1. Punkt kontaktowy przesyła wniosek organu ścigania państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, państwa trzeciego, agencji Unii Europejskiej lub organizacji 

międzynarodowej o udzielenie informacji podmiotowi uprawnionemu lub podmiotom 

uprawnionym, wyznaczając termin udzielenia odpowiedzi na wniosek, z uwzględnieniem 

art. 15 ustawy. 

2. Podmiot uprawniony przesyła do punktu kontaktowego odpowiedź na wniosek 

odpowiednio w formie określonej w § 6 ust. 1, przy czym w przypadku gdy wniosek został 

przesłany przy użyciu formularza, podmiot uprawniony przesyła odpowiedź przy użyciu 

formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia. Do odpowiedzi podmiot 

uprawniony załącza wersję roboczą tłumaczenia odpowiedzi na język angielski, w sposób 

umożliwiający jego edytowanie przez punkt kontaktowy, przy czym w przypadku użycia 

formularza podmiot uprawniony stosuje formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 

rozporządzenia. 

3. Odpowiedź, o której mowa w ust. 1, przekazuje się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, w sposób zapewniający: 

1) zapoznanie się z nią tylko przez osoby do tego upoważnione; 

2) zachowanie integralności przekazywanych informacji. 
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4. Jeżeli udzielenie odpowiedzi nie jest możliwe w wyznaczonym przez punkt 

kontaktowy terminie, podmiot uprawniony podaje przyczyny opóźnienia oraz planowany 

termin jej udzielenia, stosując odpowiednio ust. 2. Punkt kontaktowy stosuje wówczas 

odpowiednio § 6 ust. 2. 

5. W przypadku odmowy udzielenia odpowiedzi z przyczyn, o których mowa w art. 13 

ustawy, podmiot uprawniony podaje powód odmowy udzielenia odpowiedzi, stosując 

odpowiednio ust. 2. Punkt kontaktowy stosuje wówczas odpowiednio § 6 ust. 3. 

§ 8. 1. Po otrzymaniu odpowiedzi od podmiotu uprawnionego punkt kontaktowy: 

1) odnotowuje ten fakt w rejestrze; 

2) sprawdza poprawność udzielenia odpowiedzi pod względem formalnoprawnym; 

3) sprawdza poprawność tłumaczenia roboczego na język angielski udzielonej odpowiedzi; 

4) przesyła odpowiedź właściwemu organowi ścigania państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, państwa trzeciego, agencji Unii Europejskiej lub organizacji 

międzynarodowej oraz odnotowuje ten fakt w rejestrze. 

2. W przypadku otrzymania odpowiedzi od więcej niż jednego podmiotu uprawnionego 

punkt kontaktowy postępuje w sposób określony w ust. 1, przy czym sporządza oraz przesyła 

zbiorczą odpowiedź na podstawie odpowiedzi otrzymanych od podmiotów uprawnionych. 

3. W przypadku gdy jeden z podmiotów uprawnionych odmówił udzielenia odpowiedzi, 

punkt kontaktowy może skonsultować możliwość udzielenia odpowiedzi z pozostałymi 

podmiotami uprawnionymi, do których skierowano zapytanie. 

4. W przypadku stwierdzenia, że przesłana odpowiedź jest niepoprawna, punkt 

kontaktowy zwraca ją podmiotowi uprawnionemu do uzupełnienia lub zmiany oraz 

odnotowuje ten fakt w rejestrze. 

5. W przypadku gdy tłumaczenie robocze na język angielski przesłanej odpowiedzi 

zawiera oczywiste błędy, które nie wpływają na istotę odpowiedzi udzielonej przez podmiot 

uprawniony, punkt kontaktowy poprawia to tłumaczenie. W przeciwnym wypadku punkt 

kontaktowy zwraca je podmiotowi uprawnionemu w celu zmiany tłumaczenia. 

§ 9. Podmiot uprawniony przesyła do punktu kontaktowego wniosek o udzielenie 

informacji na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, 

w sposób określony w § 7 ust. 3, wraz z tłumaczeniem roboczym na język angielski na 

formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. 
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§ 10. 1. Po otrzymaniu od podmiotu uprawnionego wniosku o udzielenie informacji 

punkt kontaktowy: 

1) odnotowuje ten fakt w rejestrze; 

2) sprawdza poprawność przesłanego wniosku pod względem formalnoprawnym; 

3) sprawdza poprawność tłumaczenia roboczego na język angielski; 

4) przesyła wniosek właściwemu organowi ścigania państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, państwa trzeciego, agencji Unii Europejskiej lub organizacji 

międzynarodowej oraz odnotowuje ten fakt w rejestrze. 

2. W przypadku stwierdzenia, że przesłany wniosek jest niepoprawny, punkt kontaktowy 

zwraca go podmiotowi uprawnionemu do uzupełnienia lub zmiany oraz odnotowuje ten fakt 

w rejestrze. 

3. W przypadku gdy tłumaczenie robocze na język angielski przesłanego wniosku 

zawiera oczywiste błędy, które nie wpływają na jego istotę, punkt kontaktowy poprawia to 

tłumaczenie. W przeciwnym wypadku punkt kontaktowy zwraca je podmiotowi 

uprawnionemu w celu zmiany tłumaczenia. 

§ 11. Po otrzymaniu odpowiedzi na wniosek, punkt kontaktowy przesyła ją podmiotowi 

uprawnionemu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym 

nośniku danych, w sposób określony w § 7 ust. 3 pkt 1, a następnie odnotowuje ten fakt 

w rejestrze. 

§ 12. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy, podmiot 

uprawniony przesyła informację do punktu kontaktowego na formularzu, którego wzór 

stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia, w sposób określony w § 7 ust. 3, wraz 

z tłumaczeniem roboczym na język angielski, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik 

nr 2 do rozporządzenia. 

2. Po otrzymaniu od podmiotu uprawnionego informacji, o której mowa w ust. 1, stosuje 

się odpowiednio § 10. 

§ 13. W przypadku czasowego braku możliwości przekazania wniosków o udzielenie 

informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku 

danych, między punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi dopuszcza się ich 

przekazywanie za pośrednictwem faksu albo w inny sposób zapewniający zachowanie 

integralności informacji oraz gwarantujący zapoznanie się z nimi tylko przez osoby do tego 

upoważnione. 
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§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1)

 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 

 

                                                           
1)

 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2012 r. 

w sprawie sposobu wymiany informacji miedzy punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi oraz 

organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 505). 
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UZASADNIENIE 

Wydanie nowego rozporządzenia w sprawie sposobu wymiany informacji między punktem 

kontaktowym a podmiotami uprawnionymi oraz organami ścigania państw członkowskich 

Unii Europejskiej jest związane ze zmianą ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie 

informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 484), która dokonała zmian m.in. w art. 10 stanowiącym podstawę do wydania 

niniejszego rozporządzenia Rady Ministrów.  

Wszystkie zmiany mają związek z wdrożeniem do prawa polskiego przepisów dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe 

organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, 

wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW 

(Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 89), a w szczególności jej rozdziału V „Przekazywanie 

danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych”. 

Rozporządzenie Rady Ministrów uwzględnia zmiany wprowadzone w ustawie o wymianie 

informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej. Najważniejszą 

z nich jest rozszerzenie regulacji na wymianę informacji z organami ścigania państw trzecich, 

organizacjami międzynarodowymi oraz agencjami Unii Europejskiej.  

Rozporządzenie w dalszym ciągu określa sposób działania punktu kontaktowego, sposób 

wyznaczania oraz działania komórek organizacyjnych w podmiocie uprawnionym 

odpowiedzialnym za wymianę informacji z punktem kontaktowym, sposób rejestrowania 

wniosków o udzielenie informacji, wzory formularzy wykorzystywanych w ramach wymiany 

informacji. 
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Nazwa projektu 
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu wymiany 

informacji między punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi 

oraz organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw 

trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami 

międzynarodowymi 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

…… 

tel. 

adres email:  

Data sporządzenia 

 

Źródło:  

Prawo UE 

Nr w wykazie prac legislacyjnych 

i programowych Rady Ministrów 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 10 ustawy z dnia 16 września 2011 

r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 484). 

Zmiana ww. ustawy oraz rozporządzenia wynika z potrzeby dostosowania prawa krajowego do dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia 

postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 

z 4.5.2016, str. 89).  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Do tej pory ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 484) regulowała zasady i warunki wymiany informacji z organami ścigania państw 

członkowskich UE, pozostawiając nieuregulowaną kwestię wymiany informacji z państwami trzecimi, organizacjami 

międzynarodowymi oraz agencjami Unii Europejskiej. Ustawa określa zatem zasady i warunki wymiany informacji 

z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, a także agencjami Unii Europejskiej 

i organizacjami międzynarodowymi a co za tym idzie wskazuje zagraniczne podmioty uprawnione do tejże wymiany. 

W związku z powyższym niezbędne było dostosowanie rozporządzenia do zmienionej ustawy. Dlatego też teraz 

rozporządzenie będzie określało nie tylko sposób wymiany informacji między punktem kontaktowym a organami ścigania 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej ale także organami ścigania państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej 

oraz organizacjami międzynarodowymi. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie ma potrzeby wskazywania jak problem został rozwiązany w innych krajach. Pierwotnie ustawa z dnia 16 września 

2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 484) 

wdrażała do prawa polskiego przepisy: 

1) decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych 

przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (Dz. Urz. UE L 350 z 30.12.2008, 

str. 60); 

2) decyzji ramowej Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji 

i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 386 

z 29.12.2006, str. 89). 

Zgodnie z decyzją ramową Rady 2006/960 wymiana informacji odbywa się przy użyciu wszelkich dostępnych kanałów 

wymiany informacji. W celu ułatwienia tej wymiany, państwa członkowskie mogą utworzyć punkt kontaktowy, który 

przekazuje wnioski o wymianę informacji lub informacje udostępniane na wniosek. Państwa członkowskie same decydują 

za pośrednictwem jakiego podmiotu czy punktu kontaktowego przekazują wnioski. Natomiast terminy, sposób 

przekazywania tych wniosków oraz wzory wniosków są zgodne z decyzją ramową 2006/960/WSiSW i są jednakowe we 

wszystkich państwach członkowskich. 
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4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Komenda Główna Policji 1 

 

 

Ustawa o wymianie informacji 

z organami ścigania państw 

członkowskich Unii 

Europejskiej 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 punkt 

kontaktowy do wymiany 

informacji znajduje się 

w Komendzie Głównej Policji 

Podmioty uprawnione 7 Ustawa o wymianie informacji 

z organami ścigania państw 

członkowskich Unii 

Europejskiej 

 

 

 

Podmiotami uprawnionymi do 

wymiany informacji 

z organami ścigania państw 

członkowskich Unii 

Europejskiej w celu 

wykrywania i ścigania 

sprawców przestępstw lub 

przestępstw skarbowych, 

zapobiegania przestępczości 

i jej zwalczania oraz 

przetwarzania informacji jest 

Policja, Straż Graniczna, 

Agencja Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Biuro 

Nadzoru Wewnętrznego, 

Krajowa Administracja 

Skarbowa, Żandarmeria 

Wojskowa, Służba Ochrony 

Państwa 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Po skierowaniu projektu do uzgodnień międzyresortowych, zostanie on umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie MSWiA, zgodnie z wymaganiami art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 

2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów.(M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt zostanie udostępniony 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji. 

Projekt zostanie ponadto skonsultowany ze wszystkimi podmiotami uprawnionymi wymieniającymi informacje za 

pośrednictwem punktu kontaktowego. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie  

(0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   
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Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Nie przewiduje się wpływu regulacji na sektor finansów publicznych. Wejście w życie 

rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia wydatków lub zmniejszenia dochodów jednostek 

sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących 

przepisów.  

Projektowane rozwiązanie nie spowoduje skutków dla budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego tym samym projekt nie wymaga konsultacji z Komisją Wspólną Rządu 

i Samorządu Terytorialnego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 
duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Nie przewiduje się wpływu projektowanych regulacji na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli 

i gospodarstwa domowe. 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

X nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 X  nie dotyczy 

 X  zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 X  nie dotyczy 

9. Wpływ na rynek pracy  

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Nie przewiduje się wpływu projektowanej regulacji na sytuację i rozwój regionalny. 
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11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu.  

Zastosowanie mierników pozwalających określić uzyskanie efektu nie jest konieczne, ponieważ będzie on bezpośredni. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak załączników. 
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