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Pan 
Sebastian Chwałek
Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji

                                                                                              
 

Szanowny Panie Ministrze,

w nawiązaniu do pisma z dnia 17 listopada 2017 r., znak: DP-WLM-0231-85/2017/SM, przy którym 

przekazano projekt ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera, uprzejmie przedstawiam 

poniższe uwagi do tego projektu:

1) w odnośniku drugim dobrze byłoby podać miejsce ogłoszenia ustawy o Straży Granicznej, gdyż 

wcześniej tego nie uczyniono;

2) art. 2 – poddaję pod rozwagę wprowadzenie definicji „depersonalizacji” (które to pojęcie jest używane 

w ustawie): „uczynienie niewidocznymi dla użytkownika takich elementów danych, które mogłyby 

posłużyć do bezpośredniego zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą”; termin ten może być bowiem 

mylony z anonimizacją lub pseudonimizacją, którą wprowadza tzw. ogólne rozporządzenie unijne 

o ochronie danych osobowych (RODO); 

3) art. 2 pkt 15 – poddaję pod rozwagę dodanie na końcu wyrazów „w zakresie właściwości tych organów”, 

analogicznie jak to uczyniono w pkt 14;

4) art. 6 ust. 3 – poddaję pod rozwagę, by po wyrazach „przekazywane są dane PNR”  (in fine) dodać 

wyrazy „oraz sposób zabezpieczenia danych”;

5) w kilku przepisach projektowanej ustawy (np. w art. 7 ust. 2, art. 16 ust. 8, art. 49 ust. 1 pkt 2, art. 52 ust. 

2 pkt 2), która ma wejść w życie z dniem 25 maja 2018 r., zastosowano odesłanie do ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), która właśnie wówczas 

przestanie obowiązywać; 

6) art. 11 pkt 6 – poddaję pod rozwagę uzupełnienie zapisu o „fizycznej ochronie” przez dodanie wyrazów  

„i organizacyjną”; 

7) art. 16 ust. 6 – pewną wątpliwość budzi możliwość wstrzymania odpowiedzi przez JIP, jeżeli w przeciągu 

6 godz. nie wpłynie pisemne potwierdzenie wniosku wyrażonego w formie ustnej. Jeżeli zagrożenie w tym 

czasie rzeczywiście będzie eskalowało, może dojść do nieprzewidzianych w skutkach konsekwencji 

wynikających właśnie z braku informacji „na czas”;  



8) art. 49 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 52 ust. 1 i 3 – w przepisach tych użyto pojęcia „Generalny 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych”, jednak organ ten przestanie istnieć wraz z utratą mocy przez 

ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (w projekcie nowej ustawy o ochronie 

danych osobowych mowa jest o „Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych”);

9) art. 53 ust. 1 zaproponowano sztywne stawki administracyjnej kary pieniężnej, co budzi wątpliwości, gdyż 

uniemożliwia dostosowanie wysokości kary do wagi naruszenia obowiązków i uwzględnienie 

ewentualnych okoliczności łagodzących;

10) art. 54 ust. 1 i 2 – brakuje określenia, który organ i w jakim trybie nakłada administracyjną karę 

pieniężną, określoną w tych przepisach; może należałoby dopisać ww. informacje w art. 53 ust. 8?

11) w OSR w pkt 8 – zdaje się brakować informacji, czy w projekcie wprowadzane są dodatkowe 

obciążenia, poza bezwzględnie wymaganymi w UE;

12) projektowana ustawa ma na celu transpozycję dyrektywy 2016/681 w sprawie wykorzystywania danych 

dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym 

i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie 

i ich ścigania. Stosownie do § 30 ust. 1 pkt 1 Regulaminu pracy Rady Ministrów projekt powinien zostać 

uzupełniony o tabelę zgodności.

                                                                                                           Z poważaniem

                                                                                                                    z up. Ministra

                                                                                                                   Beata Gorajek

                                                                                                                 Dyrektor Generalny

                                                                                                               /podpisano elektronicznie/
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