
Warszawa, dnia 01 grudnia 2017 r. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER CYFRYZACJI

DP-III.0210.611.2017

Pan
Sebastian Chwałek
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji

Szanowny Panie Ministrze,

odpowiadając na pismo z dnia 17 listopada 2017 r. znak: DP-WLM-0231-85/2017/SM, 
przy którym przesłano projekt ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu 
pasażera, uprzejmie informuję, iż do przedmiotowego projektu zgłaszam poniższe uwagi:

1) w art. 2:
a) w pkt 5 – proponuję w użycie pojęcia „system teleinformatyczny”, które zostało 

zdefiniowane w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 
570), tym samym proponuję definicji KSI PNR nadać następujące brzmienie: 
„5) KSI PNR – Krajowy System Informatyczny PNR, system teleinformatyczny, 
w którym przetwarzane są dane PNR.”,

b) w pkt 6 – wyjaśnienia wymaga w jakim sensie „zbiór (…) danych PNR, 
umożliwiający identyfikację określonych osób” stanowić ma „kryterium 
przetwarzania danych PNR”;

2) w art. 6:
a) w ust. 2 – proponuję zastąpienie frazy „za pomocą innych formatów 

i protokołów” treścią „przy wykorzystaniu innych formatów danych 
i protokołów”, tak aby zapewniona była spójność pomiędzy ust. 1 a ust. 2.  
Ponadto, z przepisu nie wynika, czym są „środki techniczne wykorzystywane do 
gromadzenia danych PNR”. Czy to są jakieś specyficzne środki określone w 
przepisach odrębnych? W jakiej sytuacji gromadzenie danych PNR 
na informatycznym nośniku danych nie będzie zaliczało się do zastosowania 
takich środków?,

b) w ust. 3 – wyjaśnienia wymaga, czy wskazując na stosowanie „środków 
technicznych” projektodawca ma na myśli wyłącznie przekazywanie danych 
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, czy także przekazywanie 
danych na przenośnych informatycznych nośnikach danych. Wyjaśnienia wymaga 
również, jakimi kryteriami ma się kierować przewoźnik lotniczy analizując, 
czy stosowane przez niego środki elektroniczne „gwarantują odpowiednie 
zabezpieczenia w zakresie technicznych środków bezpieczeństwa”. Czy pod 
pojęciem „odpowiednie” projektodawca rozumie, że zabezpieczenia te muszą być 
zgodne z określonymi w przepisach prawa warunkami/wymogami? Z przepisu 
wynika, że to Komendant Główny Straży Granicznej de facto podejmuje decyzję o 
tym w jaki sposób zostaną przekazane te dane, zatem wystarczającym wydaje się 
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być wskazanie, że stosowane środki powinny być uzgodnione z Komendantem 
Głównym Straży Granicznej,

c) ust. 4 proponuję doprecyzować poprzez wskazanie, o jakiej awarii technicznej jest 
mowa w tym przepisie, tzn. awaria którego z urządzeń czy też systemów będzie 
podstawą do zastosowania innego sposobu przekazywania danych;

3) w art. 48 – określono, iż za monitorowanie przetwarzania danych PNR przez JIP 
odpowiada Inspektor do spraw ochrony danych o pasażerach. Wątpliwości, w świetle 
niezależności, którą ta osoba ma się wykazywać podczas wykonywania swoich 
obowiązków, budzi fakt, iż zgodnie z ust. 2 przedmiotowego przepisu, Inspektor jest 
„wyznaczany” przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, a nie „powoływany” 
(jak wskazuje art. 5 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu 
pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym 
i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań 
przygotowawczych w sprawie i ich ścigania). Użycie określenia „wyznaczany” 
sugeruje, że osoba taka oraz wskazanie w ust. 2, że Inspektor podlega  bezpośrednio 
Komendantowi Głównemu Straży Granicznej oznacza, że Inspektorowi nie 
gwarantuje się odpowiedniego poziomu niezależności. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 
ww. dyrektywy 2016/681, Inspektor odpowiada za monitorowanie przetwarzania 
danych PNR i stosowanie odpowiednich gwarancji, co może być skutecznie 
i efektywnie realizowane wyłącznie wtedy, gdy nie będzie on podległy wobec osoby, 
której działalność ma również monitorować. W związku z powyższym proponuję 
w art. 48 ust. 2 zastąpienie wyrazu „wyznacza” wyrazem „powołuje”, 
a także wykreślenie zdania drugiego z tego przepisu.

Z poważaniem,

z up. Marek Zagórski
Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Cyfryzacji
/- podpisano elektronicznie/
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