
Oświadczenie złożone 

przez senatora Stanisława Koguta 
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Oświadczenie skierowane do generalnego inspektora ochrony danych osobowych Wojciecha Wiewiórow-

skiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Przed trzema tygodniami ogólnopolskie dzienniki pisały o tym, że urzędy skarbowe w Polsce mogą pozy-

skiwać i przetwarzać dane osobowe dotyczące nie tylko danego płatnika, ale także różnych innych osób 

związanych z tymże płatnikiem. Według różnych ekspertów zjawisko to jest spowodowane tym, że regulacje 

dotyczące procedur zdobywania danych osobowych przez urzędy skarbowe są sformułowane w sposób bar-

dzo ogólny.  

Jakkolwiek sam mechanizm pozyskiwania danych nie budzi większych kontrowersji, to już w przypadku 

gromadzenia i przechowywania danych osobowych przez fiskus pojawiają się wątpliwości. Urzędy skarbowe 

i urzędy kontroli skarbowej według niektórych ekspertów nie mają kompetencji do przechowywania i archi-

wizowania danych osobowych, zwłaszcza jeśli dotyczy to osób, które są związane w jakikolwiek sposób 

z płatnikiem, którego dotyczy postępowanie prowadzone przez dany urząd. Ponadto wymienione urzędy zo-

bowiązane są do wykazania, iż pozyskiwane dane są niezbędne do kontroli rzetelności deklarowanej podsta-

wy opodatkowania, źródeł pochodzenia majątku podatnika czy ujawnienia niezgłoszonej działalności gospo-

darczej. Urząd powinien uzasadnić konieczność pozyskania takich danych w postanowieniu, a osoba, od któ-

rej żąda się udostępnienia danych, ma prawo wnieść zażalenie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych.  

Kwestie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych regulują odpowiednie przepisy prawa. W przy-

padku urzędów skarbowych jest to ordynacja podatkowa, która przewiduje, że zgodnie z art. 187 organ po-

datkowy w toku postępowania powinien zebrać wyczerpujący materiał dowodowy, a na podstawie art. 155 

może wezwać stronę do złożenia wyjaśnień. 

W świetle prawa urząd skarbowy może w toku postępowania podatkowego zażądać udostępnienia danych 

osobowych podmiotów trzecich. Urzędy kontroli skarbowej, działając na podstawie art. 7 ustawy o kontroli 

skarbowej, mogą działać w sposób podobny. 

Wobec tego chcę zapytać: 

1. Jak Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ocenia fakt, że urzędy skarbowe i urzędy kontro-

li skarbowej nie tylko pozyskują i przetwarzają dane osobowe, ale również gromadzą takie dane i często je 

archiwizują? 

2. Ile podmiotów w ciągu lat 2012 i 2013 złożyło zażalenie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych na to, że fiskus zażądał udostępnienia danych osobowych tychże podmiotów oraz podmiotów 

trzecich, związanych z podmiotem, wobec którego urząd wszczął postępowanie? 

Z poważaniem 

Stanisław Kogut 




