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Rzecznik Praw Obywatelsk ich 

S 
w nawiązaniu do wystąpienia Pana Rzecznika z dnia 13 października 2017 roku 

(sygn. VII.501.315.2014.AG) dotyczącego Ł/sfoivy wdrażającej do polskiego porzgdku prawnego 

dyrektywę Parlarr^entu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów 

zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania 

czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (zwaną dalej dyrektywą 2016/680) informuję, 

że prowadzone obecnie prace nad przygotowaniem przepisów implementujących ww. dyrektywę 

zmierzają do wypracowania optymalnych rozwiązań gwarantujących z jednej strony spójność 

z przygotowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji projektami ustawy o ochronie danych osobowych 

oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych, z drugiej 

zaś zapewniających odpowiednie do wymogów dyrektywy 2016/680 dostosowanie przepisów 

polskiego prawa. 

W przygotowywanych rozwiązaniach przyjęto założenie, że zgodnie z art. 41 ust. 3 dyrektywy 

2016/680, w polskim systemie prawnym - w zakresie ochrony danych osobowych - będzie funkcjonował 

jeden organ nadzorczy, ustanowiony na mocy 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), który będzie realizował także zadania wynikające 

z dyrektywy 2016/680. 

Jednocześnie, z uwagi na występujący w polskim prawie szeroki katalog podmiotów działających 

w sferze zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania 

i ścigania czynów zabronionych oraz wykonywania kar, realizowane obecnie w trybie roboczym 

konsultacje koncentrują się na uwzględnieniu specyfiki funkcjonowania tych podmiotów oraz określenia 

zakresu zmian, które należy wprowadzić w przepisach ustrojowych Ich dotyczących. Dotychczasowa 

współpraca podjęta w tym zakresie m.in. z przedstawicielami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

służb specjalnych. Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Prokuratury Krajowej, Służby 

Więziennej, Żandarmerii Wojskowej oraz resortu finansów, pozwoliła na wypracowanie kluczowych 

kierunków rozwiązań do przyszłej ustawy o ochronie danych osobowych w związku z zapobieganiem 

i zwalczaniem przestępczości. 
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Mając na uwadze istotne znaczenie przygotowywanych rozwiązań dla kompletności systemu 

ochrony danych osobowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych I Administracji będzie dążyło 

do możliwie najszybszego przekazania przygotowywanego projektu ustawy do dalszych prac 

legislacyjnych. Po przeprowadzeniu uzgodnień wewnętrznych, powyższy projekt zostanie poddany 

uzgodnieniom międzyresortowym oraz konsultacjom publicznym, w zakresie przewidzianym 

przez uchwałę Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.). 
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