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INFORMACJA PRAWNA 

O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

Z 20 STYCZNIA 2015 R. (SYGN. AKT K 39/12) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 

23 GRUDNIA 1994 R. O NAJWYŻSZEJ IZBIE KONTROLI 

I. METRYKA ORZECZENIA 

Wyrok TK z dnia 20 stycznia 2015 r. (sygn. akt K 39/12) dotyczy ustawy z dnia 23 

grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82, ze zm.). Jego sentencja 

została ogłoszona 27 stycznia 2015 r. w Dz. U. poz. 142, a pełna treść wraz z uzasadnieniem 

w OTK ZU Nr 1A, poz. 2. 

II. ROZSTRZYGNIĘCIE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

1. Treść sentencji 

TK orzekł, że art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. i ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 

Izbie Kontroli w zakresie, w jakim uprawnia upoważnionych przedstawicieli Najwyższej Izby 

Kontroli do przetwarzania danych ujawniających poglądy polityczne, przekonania religijne 

lub filozoficzne, jak również dane o kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, 

jest niezgodny z art. 47 oraz art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. 

2. Stan faktyczny i prawny 

Kwestionowany przepis przewidywał, że dla realizacji celu postępowania kontrolnego - 

którym jest ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności jednostek poddanych 

kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności - 

upoważnieni przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli mają prawo do przetwarzania danych 

osobowych, w tym danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli. 

W przywołanym przepisie art. 27 ust. 1 mowa jest o danych ujawniających pochodzenie 

rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, 

przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, 
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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. Przepis ust. 2 przewiduje się, że przetwarzanie danych, 

o których mowa w ust. 1, jest dopuszczalne, jeżeli są spełnione warunki o których mowa 

w poszczególnych punktach ust. 2. Oznacza to, że kontrolerzy NIK posiadają dostęp do 

powyższych danych poszczególnych osób fizycznych, jeżeli dane te są w dyspozycji organów 

administracji publicznej lub innych kontrolowanych podmiotów. 

3. Wzorce konstytucyjne 

Przepis art. 47 Konstytucji przewiduje, że każdy ma prawo do ochrony prawnej życia 

prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu 

osobistym. Jednocześnie art. 51 ust. 2 stanowi, iż władze publiczne nie mogą pozyskiwać, 

gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym 

państwie prawnym. Statuowana w pierwszym przepisie „ochrona prywatności to 

w szczególności możność samodzielnego decydowania o ujawnianiu innym podmiotom 

informacji dotyczących własnej osoby, a także sprawowania kontroli nad tymi informacjami, 

nawet jeżeli znajdują się w posiadaniu innych osób (autonomia informacyjna jednostki) oraz 

możność samostanowienia o swym życiu osobistym w aspekcie przedmiotowym, 

podmiotowym oraz czasowym (autonomia decyzyjna jednostki). W sferze autonomii 

informacyjnej normy konstytucyjne gwarantują jednostce ochronę przed pozyskiwaniem, 

przetwarzaniem, przechowywaniem i ujawnieniem, w sposób naruszający reguły 

przydatności , niezbędności  i proporcjonalności sensu stricto, informacji m.in. o: 

a) stanie zdrowia (…); b) sytuacji majątkowej (…); c) sytuacji rodzinnej (…); d) przeszłości 

politycznej lub społecznej (…); e) nazwisku lub wizerunku (…) lub f) innych informacji 

niezbędnych dla działań organów władzy publicznej (…). W sferze autonomii decyzyjnej 

normy konstytucyjne gwarantują jednostce ochronę przed - dokonaną z naruszeniem reguły 

przydatności, niezbędności i proporcjonalności sensu stricto - ingerencją w decyzje jednostki 

m.in. o: a) własnym życiu lub zdrowiu (…); b) kształtowaniu życia rodzinnego (…); 

c) wychowaniu dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (…); d) urodzeniu dziecka”. 

Przepis art. 31 ust. 3 Konstytucji przewiduje natomiast, że ograniczenia w zakresie 

korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko 

wtedy, gdy są konieczne (w tym m.in. przydatne) w demokratycznym państwie dla jego 

bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia 
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i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób, przy czym ograniczenia te nie 

mogą naruszać istoty wolności i praw. „Zgodnie z wymogiem przydatności prawodawca 

może ustanowić jedynie takie ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności, które 

uzasadnione są racjonalną potrzebą ingerencji w danym stanie prawnym i faktycznym oraz 

służą bezpośrednio realizacji konstytucyjnie uzasadnionego celu. Cel ten wpisany jest w treść 

zasad konstytucyjnych (…). Wymóg przydatności polega na przeprowadzeniu testu 

racjonalności instrumentalnej, tzn. ustalenia, czy według dostępnego stanu wiedzy 

wprowadzona regulacja jest w stanie doprowadzić do zamierzonych przez nią skutków. 

Warunków tych nie spełniają takie przepisy, które utrudniają osiągnięcie celów lub nie 

wykazują żadnego związku z tymi celami (są irrelewantne) (…). Z perspektywy 

konstytucyjnej, test racjonalności instrumentalnej wymaga dokonania: a) identyfikacji ratio 

legis zaskarżonej regulacji; b) powiązania jej z ochroną konkretnych wartości 

konstytucyjnych; c) oceny, czy regulacja ta nie utrudnia osiągnięcia wspomnianej ratio lub 

nie jest irrelewantna z perspektywy jej realizacji”. 

4. Istota problemu konstytucyjnego 

Najwyższa Izba Kontroli kontroluje 1) działalność organów administracji rządowej, 

Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych 

jednostek organizacyjnych, 2) organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób 

prawnych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych, 3) innych jednostek 

organizacyjnych i podmiotów gospodarczych w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek 

lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz 

państwa. Kryteriami kontroli są w zależności od podmiotu poddanego kontroli: legalność, 

gospodarność, celowość i rzetelność. Zdaniem TK, „przetwarzanie jednostkowych danych 

ujawniających poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, jak również dane 

o kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym nie jest przydatne do realizacji 

konstytucyjnych i ustawowych kryteriów kontroli”. W ramach legalności, jako kryterium 

kontroli dokonywanej przez NIK wyróżnia się legalność formalną i materialną. Do oceny 

legalności formalnej Izbie nie są potrzebne jednostkowe dane osobowe, o których mowa 

w sentencji wyroku. Dane takie mogą okazać się przydatne do oceny legalności materialnej, 

jednak należy wziąć pod uwagę, że tego rodzaju kontroli organów administracji publicznej 

lub innych podmiotów, dokonują przede wszystkim sądy powszechne i administracyjne. 

Ściganie wypadków naruszeń autonomii informacyjnej jednostki oraz orzekanie 
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o odpowiedzialności z tego tytułu nie stanowi przedmiotu działalności NIK. Dostępu do 

takich danych nie wymaga też kontrola pod względem gospodarności i celowości. TK uznał, 

„iż w obszarze zainteresowania tego organu znajdują się głównie stosunki o charakterze 

publicznoprawnym, w których dochodzi do wydatkowania środków publicznych w związku 

z realizacją konkretnych zadań o znaczeniu ogólnospołecznym lub też świadczeń na rzecz 

obywateli. Można zatem powiedzieć, iż przydatne dla realizowania powierzonych NIK 

kompetencji będą dane osobowe relewantne dla stosunków publicznoprawnych, ujawniane 

w ramach kontaktów jednostki z szeroko rozumianymi organami władzy publicznej, przede 

wszystkim administracją rządową i samorządową oraz podmiotami prawa świadczącymi 

usługi publiczne finansowane ze środków publicznych. (…) Trudno jednak wykazać 

funkcjonalny związek kompetencji NIK z obszarem aktywności jednostek, w których 

dochodzi do ujawnienia danych dotyczących (…) przekonań religijnych lub filozoficznych, 

(…) kodu genetycznego, nałogów i życia seksualnego. W konsekwencji dane tego typu 

należy uznać za nieprzydatne z perspektywy konstytucyjnego i ustawowego zakresu działania 

NIK, a zatem co do zasady nieadekwatne do celów postępowania kontrolnego aktualnie 

określonego w przywołanych źródłach prawa powszechnie obowiązującego”. 

„Stwierdzenie naruszenia wymogu przydatności wystarcza do wydania wyroku 

o niekonstytucyjności zakwestionowanego przepisu w zakresie wskazanym w (…) sentencji. 

Ograniczenie konstytucyjnych praw, które jest nieprzydatne, nie może zostać bowiem uznane 

za niezbędne, ani tym bardziej za proporcjonalne sensu stricto”. 

III. TERMIN WYKONANIA ORZECZENIA 

TK nie odroczył terminu utraty mocy obowiązującej przez zakwestionowany przepis. 

IV. WSKAZÓWKI DLA USTAWODAWCY WYRAŻONE PRZEZ TRYBUNAŁ 

KONSTYTUCYJNY W UZASADNIENIU (POSTULATY DE LEGE FERENDA) 

TK nie zawarł w uzasadnieniu wskazówek co do treści ewentualnej regulacji. Znana mu 

była jednak treść projektu ustawy, który został wniesiony do Sejmu, w celu zmiany 

kwestionowanego przepisu. 

V. INFORMACJA O WYKONANIU ORZECZENIA PRZEZ INNY PODMIOT 

Można przyjąć, że wykonanie wyroku stanowi wspomniana i ostatecznie uchwalona 

ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Dokonano 

w niej nowelizacji zakwestionowanego przepisu. Obecnie przewiduje on, że dla realizacji 

celu postępowania kontrolnego upoważnieni przedstawiciele NIK mają prawo do 
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„przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem danych ujawniających poglądy polityczne, 

przekonania religijne lub filozoficzne, jak również danych o kodzie genetycznym, nałogach 

lub życiu seksualnym”. 

VI. WYKONANIE ORZECZENIA 

W związku z powyższym podejmowanie inicjatywy ustawodawczej jest zbędne. 

Opracował: Marek Jarentowski 


