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Szanowna Pani Prezes, 

 

 w odpowiedzi na pismo z dnia 11 sierpnia 2016 r., stanowiące wniosek o udzielenie 

informacji w trybie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.) w sprawie dostosowania przepisów do tzw. ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz do dyrektywy dotyczącej przetwarzania 

danych przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości, uprzejmie przedstawiam następujące 

informacje. 

 W dniu 7 lipca 2016 r. Departament Prawny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej (MRPiPS) otrzymał zaproszenie na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 

26 lipca 2016 r. przez Ministerstwo Cyfryzacji (MC), jako resort wiodący w sprawie 

rozporządzenia 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). 

 Podczas spotkania przedstawiciele MC poinformowali, że ww. rozporządzenie, jako 

akt prawa obowiązującego bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich, zastąpi 

dyrektywę 95/46/WE w sprawie ochrony danych osobowych, której implementację stanowią 

przepisy krajowe – w Polsce przede wszystkim ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 – t. j.), ale również i niektóre przepisy 

sektorowe.  

 W związku z powyższym zachodzi konieczność rozpoczęcia prac nad 

dostosowaniem polskiego porządku prawnego do ww. rozporządzenia. MC poprosiło  

o włączenie się ministerstw w podejmowane działania w zakresie swej właściwości. MC 

planuje przygotowanie nowej ustawy o ochronie danych osobowych (projekt założeń do 
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ustawy - pod koniec 2016 r., projekt ustawy - II poł. 2017 r.), która będzie regulować przede 

wszystkim ustanowienie i sposób działania organu ochrony danych osobowych, jednak 

niezależnie od tego niezbędne jest wprowadzenie szeregu zmian  

w przepisach szczególnych o charakterze sektorowym znajdujących się w kompetencjach 

poszczególnych ministerstw i organów centralnych. 

 Mając na względzie powyższe, Departament Prawny zwrócił się z prośbą  

o dokonanie wstępnego przeglądu i oceny zgodności przepisów znajdujących się w zakresie 

właściwości departamentów i biur MRPiPS z przyjętymi przepisami unijnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z punktu widzenie konieczności ich uchylenia, zmiany bądź 

wprowadzenia dodatkowych uregulowań. 

Pierwsze próby uporządkowania aktów prawnych w zakresie danych osobowych 

zostały podjęte przez Ministerstwo już w ubiegłym roku. Wynikiem tego wstępnego 

rozpoznania była tabela (w załączeniu) pn. "Zestawienie przepisów prawa odnoszących się do 

ochrony danych osobowych" z projektem wykazu przepisów prawa polskiego w zakresie 

resortu pracy ze stanem prawnym na dzień 28 sierpnia 2015 r. 

 Natomiast dyrektywa Parlamentu 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 uchylająca decyzję ramową Rady 

2008/977/WSiSW nie znajduje się w zakresie właściwości MRPiPS.  

 

 

Z poważaniem 

Dyrektor 

Biura Promocji i Mediów 

   Magdalena Kłosińska 

/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego 

klasyfikowanego certyfikatu/ 

 

 

 
 

Załącznik: 

Tabela: „Zestawienie przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych”. 

 

 

 

Chcesz się dowiedzieć, jak załatwić swoją urzędową sprawę –  

kliknij na www.obywatel.gov.pl lub zadzwoń pod numer 222 500 108 

 

http://www.obywatel.gov.pl/

