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   Warszawa, dn. 21.05.2009 r.  
 
 
 
 

USTAWA 
z dnia .........................  

o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych 
  

 
Art. 1 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 
 
1)     w art. 12 pkt 5 otrzymuje brzmienie:  

„5) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony 
danych osobowych, w tym prowadzenie szkoleń zawodowych administratorów 
bezpieczeństwa informacji,”;   

 
2)  po art. 16 dodaje się art. 16a i art. 16 b w brzmieniu: 

„Art. 16a  Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii 
Generalnego Inspektora, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i 
tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 12 pkt 1 ustawy, uwzględniając 
zapewnienie rzetelności i przejrzystości czynności kontrolnych oraz prawa 
kontrolowanego. 

 
Art.16b.1 Jeżeli nie sprzeciwia się to celowi kontroli, Generalny Inspektor może 
odstąpić od czynności kontrolnych, o których mowa w art. 14-16 i zwrócić się do 
administratora bezpieczeństwa informacji, o którym mowa wart 46b ust.1, o 
przeprowadzenie kontroli w określonym terminie.  
2. Po przeprowadzeniu kontroli administrator bezpieczeństwa informacji przedstawia 
Generalnemu Inspektorowi sprawozdanie, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1. 
3. Przeprowadzenie kontroli przez administratora bezpieczeństwa informacji nie 
wyłącza prawa Generalnego Inspektora do późniejszej kontroli, o której mowa w art. 
12 pkt 1 ”; 
 

3) w art. 36 uchyla się ust.3; 
 
4) po art. 36 dodaje się art. 36a w brzmieniu: 
 

„Art. 36a.  1. Administrator danych powołuje administratora bezpieczeństwa 
informacji, chyba że sam wykonuje zadania, o których mowa w ust.2.  

 
2. Do zadań administratora bezpieczeństwa informacji należy: 
1) przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych 
w jednostce organizacyjnej oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla 
administratora danych; 
2) zapewnienie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 
ust.2, oraz nadzorowanie przestrzegania zasad w niej określonych;  
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3) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych w jednostce organizacyjnej; 
4) zaznajamianie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z 
przepisami o ochronie danych osobowych.  

 
3. Administrator danych może powierzyć administratorowi bezpieczeństwa informacji 
wykonywanie innych zadań, które nie naruszałaby prawidłowego wykonywania jego 
obowiązków, o których mowa w ust.2. 

 
4. Administratorem bezpieczeństwa informacji może być osoba, która:  
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 
publicznych; 
2) posiada wykształcenie wyższe; 
3) posiada odpowiednią wiedzę z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych, 
potwierdzoną zdanym egzaminem przed Generalnym Inspektorem; 
4) nie była karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.  

 
5. Administrator danych może powołać zastępcę administratora bezpieczeństwa 
informacji, który spełnia warunki określone w ust. 4.  

 
6. Administrator bezpieczeństwa informacji podlega bezpośrednio kierownikowi 
jednostki organizacyjnej, który zapewnia niezbędne środki i organizacyjną odrębność 
administratora bezpieczeństwa informacji w niezależnym wykonywaniu zadań 
określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.  

 
7. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii 
Generalnego Inspektora, określi w drodze rozporządzenia: 

1) zasady i tryb przeprowadzania kontroli oraz opracowania i przedstawiania 
sprawozdania, o których mowa w ust. 2 pkt 1; 

2) tryb wykonywania nadzoru, o którym mowa w ust.2 pkt 2; 
3) sposób prowadzenia rejestru zbiorów danych, o którym mowa w ust.2 pkt 3; 

- uwzględniąjąc sprawność wykonywania zadań przez administratora bezpieczeństwa 
informacji oraz zapewnienie jego organizacyjnej odrębności.”; 

 
5)   tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie: 

„Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz administratorów bezpieczeństwa 
informacji”; 

 
6)   art. 40 otrzymuje brzmienie: 

„art. 40   Administrator danych jest zobowiązany zgłosić do rejestracji Generalnemu 
Inspektorowi:  
1) zbiór danych, z wyjątkiem przypadków, których mowa w art. 43 ust.1 i ust.2a,  
2) powołanego administratora bezpieczeństwa informacji.”; 

 
7) w art. 43 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Obowiązkowi rejestracji zbiorów danych nie podlega administrator danych, który 
powołał i zgłosił Generalnemu Inspektorowi administratora bezpieczeństwa informacji, 
z wyjątkiem zbiorów danych, o których mowa w art. 27 ust.1.”; 

 
8)   art. 46 ust.2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Administrator danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, może rozpocząć ich 
przetwarzanie w zbiorze danych po zarejestrowaniu zbioru, chyba że ustawa zwalnia 
go z obowiązku zgłoszenia zbioru do rejestracji lub administrator bezpieczeństwa 
informacji przedstawił, dołączoną do zgłoszenia, opinię stwierdzającą zgodność 
przetwarzania danych osobowych z ustawą.”; 
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9) po art. 46a dodaje się art. 46b, art. 46c i art. 46d w brzmieniu: 
„art. 46b.1. Administrator danych jest zobowiązany zgłosić do rejestracji Generalnemu 
Inspektorowi powołanie i odwołanie administratora bezpieczeństwa informacji, w 
terminie 14 dni od dnia powołania lub odwołania. W zgłoszeniu administrator danych 
podaje podstawowe dane osobowe administratora bezpieczeństwa informacji oraz 
składa oświadczenie o spełnieniu ustawowych warunków powołania lub przedstawia 
przyczyny odwołania. 
2. Generalny Inspektor prowadzi jawny rejestr administratorów bezpieczeństwa 
informacji, który każdy ma prawo przeglądać. 
3. Na żądanie administratora danych lub administratora bezpieczeństwa informacji 
Generalny Inspektor wydaje zaświadczenie o zarejestrowaniu administratora 
bezpieczeństwa informacji.  

 
Art. 46c.1 Generalny Inspektor wydaje decyzję o wykreśleniu administratora 
bezpieczeństwa informacji z rejestru, jeżeli  

1) powołanie administratora bezpieczeństwa informacji nastąpiło z naruszeniem 
warunków określonych w ustawie,  

2) działalność administratora bezpieczeństwa informacji narusza zasady 
określone w ustawie. 

2. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust.1, nie stosuje się art. 43 ust. 
2a, a administrator bezpieczeństwa informacji nie może wykonywać swoich zadań 
określonych w ustawie.  

3. Administrator danych może ponownie zgłosić powołanie administratora 
bezpieczeństwa po usunięciu wad, które były powodem wykreślenia z rejestru. 
Generalny Inspektor, w drodze decyzji, potwierdza usunięcie wad i dopuszcza 
stosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust.2a. 

 
Art.46d Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii 
Generalnego Inspektora, określi w drodze rozporządzenia: 
1) wzór zgłoszenia administratora bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w art. 
46b ust.1, 
2) wzór opinii administratora bezpieczeństwa informacji, o której mowa w art. 46 
ust.2, 
- uwzględniając obowiązek zamieszczenia informacji niezbędnych do wykonania 
obowiązków określonych w ustawie.”. 

 
Art. 2 

Administratorzy bezpieczeństwa informacji, którzy wykonują swoje obowiązki w dniu wejścia 
w życie ustawy, mają obowiązek zdania egzaminu, o którym mowa w art. 36a ust.4 pkt 3, w 
terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.  
 

Art. 3 
 

Ustawa wchodzi w życie po upływie ………..  od dnia ogłoszenia. 
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