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USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII
TEMAT
UAKTUALNIENIE PRZEPISÓW

WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidualna
Sebastian Adamowicz.
PRZEDMIOT PETYCJI:
Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii, w celu uaktualnienia przepisów ustawy.
UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ:
Autor petycji postuluje zmianę treści art. 24b ust. 2 pkt 8 ustawy poprzez nadanie
mu brzmienia: „inne informacje wymagane przez protokół Europejskiego Centrum
Monitorowania Narkotyków i Narkomanii niebędące danymi osobowymi, o których
mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych
przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości”.
W uzasadnieniu petycji autor wskazał, że przepis art. 24b ust. 2 pkt 8 odwołuje się do
uchylonej ustawy, zatem zmiana ma charakter porządkujący.
STAN PRAWNY:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r.
poz. 852 ze zm.) w art. 1 określa m.in:
1) zasady i tryb postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii,
2) zadania i uprawnienia organów administracji rządowej i jednostek samorządu
terytorialnego oraz innych podmiotów w zakresie przeciwdziałania naruszeniom prawa
dotyczącego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których
używanie może prowadzić do narkomanii.
Podmioty lecznicze prowadzące leczenie lub rehabilitację osób uzależnionych są
obowiązane do współpracy z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, w
szczególności do gromadzenia i przekazywania mu informacji na temat osób zgłaszających
się do leczenia z powodu używania środków odurzających, substancji psychotropowych,
nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych (art. 24 ust. 1).
Informacja, o której mowa wyżej, zawiera m.in.:
- identyfikator uniemożliwiający identyfikację osoby, (dwie pierwsze litery imienia,
dwie pierwsze litery nazwiska, datę urodzenia oraz zakodowaną informację o płci pacjenta),
- charakterystykę sytuacji społeczno-demograficznej osoby, zawierającą dane o
miejscu zamieszkania, wykształceniu oraz obywatelstwie,
- wzór używania substancji (jak wyżej), zawierający rodzaj i status używanych
środków odurzających, substancji psychotropowych, częstotliwość ich używania oraz
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sposób ich przyjmowania,
- historię używania środków odurzających, substancji psychotropowych, zawierającą
wiek inicjacji używania substancji oraz wiek rozpoczęcia używania problemowego,
- historię leczenia, w tym informację o kontynuacji i zakończeniu leczenia,
- rozpoznanie

medyczne

według

aktualnie

obowiązującej

Międzynarodowej

Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD,
- inne informacje wymagane przez protokół Europejskiego Centrum Monitorowania
Narkotyków i Narkomanii niebędące danymi osobowymi, o których mowa w art. 27 ust. 1
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 723) - wniosek petycji (art. 24 ust. 2).
PRACE LEGISLACYJNE:
Do Sejmu złożono petycję BKSP-IX-55/20 tożsamą z prezentowaną petycją,
w sprawie zmiany art. 24b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii, w zakresie aktualizacji odwołania do przepisów o ochronie danych osobowych.
Petycję 6 lutego 2020 r. skierowano do Komisji do Spraw Petycji.
DZIAŁANIA POWIĄZANE:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych
w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125)
w art. 1 określa m.in.:
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 wyżej, środki ochrony prawnej przysługujące tym osobom oraz
sposób prowadzenia nadzoru nad ochroną tych danych przetwarzanych przez właściwe
organy w celach, wskazanych wyżej, z wyłączeniem danych osobowych przetwarzanych
przez prokuraturę i sądy.
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 jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dotyczących
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zdrowia, seksualności i orientacji seksualnej, zwanych „danymi wrażliwymi” (wniosek
petycji - art. 14 ust. 1).
Dopuszcza się przetwarzanie danych wrażliwych, jeżeli:
1) przepisy prawa zezwalają na ich przetwarzanie lub
2) jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia lub interesów osoby, której dane
dotyczą, lub innej osoby, albo
3) dane takie zostały upublicznione przez osobę, której dotyczą (art. 14 ust. 2).
Ustawa wdrożyła 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 uchyliła decyzję
ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89).
INFORMACJE DODATKOWE:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922 ze zm.) w art. 27 ust. 1 zabraniała przetwarzania danych ujawniających
pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub
filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych
o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych
dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń
wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
Ustawę uchylono 25 maja 2018 r. na mocy art. 175 ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).
Wskazany w petycji przepis uchylono 6 lutego 2019 r. na mocy art. 107 ustawy
z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
OPRACOWAŁA

WICEDYREKTOR

Wanda Wójtowicz

Danuta Antoszkiewicz
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