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 Do Rzecznika Praw Obywatelskich od kilku lat wpływają skargi na zakres 

danych osobowych, zbieranych przez przewoźników w celu wydania biletu 

okresowego, upoważniającego do przejazdu środkami transportu.  

W tej sprawie w dniu 7 lipca 2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował 

wystąpienie generalne (nr pisma: VII.501.80.2015.KM), w którym wskazał m.in., że 

podstawa prawna do zamieszczania danych osobowych na bilecie lub zapisania ich  

w pamięci elektronicznej biletu wynika z przepisów art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 

listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 915 ze zm., dalej jako: 

ustawa). Wątpliwości budziła w szczególności ogólna treść art. 16 ust. 3 ustawy, który 

stanowi, że „Na bilecie mogą być umieszczane inne informacje, w tym dane osobowe 

pasażera, jeżeli jest to niezbędne dla przewoźnika lub organizatora w regularnym przewozie 

osób.” Z uwagi na treść art. 51 ust. 2 Konstytucji RP, regulacja art. 16 ust. 3 ustawy 

powinna zawierać szczegółowy i wyraźnie sprecyzowany katalog danych osobowych, 

których przetwarzanie przy sprzedaży biletów jest dopuszczalne.  

 W odpowiedzi na wystąpienie RPO, w piśmie z dnia 30 lipca 2015 r. (pismo nr 

DTD.I.051.11.2015.TK) Minister Infrastruktury i Rozwoju poinformował Rzecznika, że 

propozycja doprecyzowania art. 16 ust. 3 ustawy jest zasadna, ale w związku z kończącą się 

kadencją parlamentu nie jest możliwe podjęcie prac w tym zakresie.  

 Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił w tej sprawie również do Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych (pismo z dnia 24 sierpnia 2015 r., nr 

VII.501.80.2015.KM), który w odpowiedzi z dnia 16 września 2015 r. (nr pisma DOLiS-
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072-26/15/AF/84487) poinformował, że podziela zastrzeżenia Rzecznika Praw 

Obywatelskich i wskazał, że w tej sprawie prowadzi korespondencję z Ministerstwem 

Infrastruktury już od 2012 r. 

 W związku z tym, że do dnia dzisiejszego nie przedstawiono żadnego projektu, który 

wprowadzałby zmiany w art. 16 ust. 3 ustawy, działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U.  

z 2014 r., poz. 1648 ze zm.), zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą  

o zajęcie stanowiska w tej sprawie, a także - w przypadku podzielenia moich 

zastrzeżeń - o przedstawienie projektu zmian w ustawie. W załączeniu przekazuję kopię 

korespondencji prowadzonej w 2015 r. przez Rzecznika Praw Obywatelskich z Ministrem 

Infrastruktury i Rozwoju oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w tej 

sprawie.  

 

 (-) [Adam Bodnar] 
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