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Pan

Marcin Wereszczyński

Zastępca Dyrektora

Departamentu Prawnego

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

i Administracji

Szanowny Panie Dyrektorze,

w odpowiedzi na pismo z dnia 28 grudnia 2017 r. dotyczące projektu rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających 

się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, Rządowe Centrum Legislacji działając na 

podstawie § 78 ust. 2 Regulaminu pracy Rady Ministrów przedstawia, co następuje:

1) należy zauważyć, że zakres danych zawartych w kwestionariuszu osobowym winien 

być określony ustawowo; z tego też względu ustawa z dnia 12 października 1990 r. 

o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, z późn. zm.) wymaga nowelizacji 

we wskazanym zakresie;

2) kwestionariusz osobowy, który jest określony w zał. nr 1, w zakresie, w jakim 

przewiduje gromadzenie danych osoby składającej kwestionariusz, dotyczących:

a) przynależności do organizacji politycznych, (cz. I pkt 36),

b) nałogów (cz. I pkt 29-30 i 32),

c) postępowań sądowych i administracyjnych (cz. I pkt 27-28, 30 i 34),

d) kar dyscyplinarnych w okresie służby wojskowej (cz. I pkt 20)

budzi zasadnicze wątpliwości w świetle art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), który stanowi, że 

przetwarzanie danych przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub 
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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 może być dopuszczalne, jeżeli jest to 

niezbędne do wykonania zadań administratora danych odnoszących się do 

zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwarzanych danych jest 

określony w ustawie. Wobec braku określenia w ustawie zakresu gromadzonych 

danych, wskazane wyżej punkty kwestionariusza zasługują na wykreślenie.

3) należy zauważyć, iż powołana w załączniku nr 1 do projektowanego rozporządzenia 

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, traci moc z dniem 

wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), tj. z dniem 25 maja 2018 r.

Jednocześnie Rządowe Centrum Legislacji przekazuje uwagi redakcyjne naniesione na 

treść projektu. 

Ponadto, Rządowe Centrum Legislacji informuje, że rozpatrzenie wniosku o zwolnienie 

projektu z obowiązku rozpatrzenia przez komisję prawniczą będzie możliwe po przekazaniu 

poprawionej wersji projektu. 

Z poważaniem,
Stanisław Małecki 

Dyrektor 
Departamentu Prawa Administracyjnego 

w Rządowym Centrum Legislacji 

/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu/ 

Załącznik: Projekt z naniesionymi uwagami redakcyjnymi

Sprawę prowadzi: Jerzy Dąbrowski
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