
Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji 
Al. Jana Pawła II 34 lok. 6, 00-141 Warszawa, e-mail: info@sabi.org.pl; tel.: 022 620 64 58. 

    Warszawa, 12 maja 2015 r.  

 

 

Pan  
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Niniejszym Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI) zgłasza 

potrzebę pilnego dokonania zmian w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do 

rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. Nr 229, poz. 1536) 

oraz zwraca się o niezwłoczne podjęcie prac legislacyjnych w tym zakresie. Wzór zgłoszenia 

zbioru danych do rejestracji stanowiący złącznik do przedmiotowego rozporządzenia nie został 

dostosowany do obowiązującej od 1 stycznia br. nowelizacji ustawy o ochronie danych 

osobowych z dnia 7 listopada 2014 r. (Dz. U. poz. 1662), a przez to pozostaje niezgodny ze 

wspomnianą ustawą.   

 

Według upoważnienia zawartego w art. 46a ustawy o ochronie danych osobowych minister właściwy 

do spraw administracji publicznej określa w drodze rozporządzenia wzór zgłoszenia, o którym mowa 

w art. 41 ust.1 ustawy (tj. wzór zgłoszenia zbioru danych do rejestracji), uwzględniając obowiązek 

zamieszczenia informacji niezbędnych do stwierdzenia zgodności przetwarzania danych z wymogami 

ustawy. W stanowiącym wykonanie delegacji rozporządzeniu z dnia 11 grudnia 2008 r. (Dz. U. nr 

229, poz. 1536) określono wzór zgłoszenia, który w punkcie 16 a) dotyczy administratora 

bezpieczeństwa informacji (ABI). W tym punkcie znajdują się dwie opcje do wyboru jednej z nich:   

I. „ został wyznaczony administrator bezpieczeństwa informacji nadzorujący przestrzeganie zasad 

ochrony przetwarzanych danych osobowych”,  

II. „ administrator danych sam wykonuje czynności administratora bezpieczeństwa informacji”. 

W związku z tym należy podnieść, że treść pkt 16 a) wzoru nawiązuje do uchylonego z dniem 

1 stycznia 2015 r. przepisu art. 36 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych i pozostaje niezgodna z 

obowiązującymi od tego dnia przepisami art. 36a – 36b ustawy dotyczącymi administratora 

bezpieczeństwa informacji. Od 1 stycznia br. ABI może zostać powołany przez administratora danych 
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(art. 36a ust. 1), a jego zadania zostały wskazane w art. 36a ust. 2 ustawy i nie są ograniczone - jak w 

poprzednim stanie prawnym - do nadzoru przestrzegania zasad ochrony przetwarzanych danych 

osobowych. W przypadku niepowołania ABI zgodnie z art. 36b ustawy jego zadania określone w art. 

36a ust. 2 pkt 1, z wyłączeniem obowiązku sporządzania sprawozdania, o którym mowa w art. 36a ust. 

2 pkt 1 lit. a ustawy, wykonuje administrator danych, ale już nie musi tego czynić sam, jak stanowił 

uchylony art. 36 ust. 3 ustawy. 

Wobec powyższego znajdująca się w obecnie obowiązującym wzorze zgłoszenia zbioru 

danych treść punktu 16 a) pozostaje niezgodna z ustawą o ochronie danych osobowych, ale 

dodatkowo wprowadza w błąd wypełniającego wzór co do aktualnego stanu prawnego.     

Nasze Stowarzyszenie proponuje, aby zmiana w rozporządzeniu polegała na modyfikacji 

treści pkt 16 a) wzoru w taki sposób, aby znajdowały  się w nim dwa warianty przewidziane w ustawie 

o ochronie danych osobowych, o następującej treści.  

„a) *☐ — został powołany administrator bezpieczeństwa informacji, 

  *☐ — administrator danych nie powołał administratora bezpieczeństwa informacji i wykonuje zadania: 
sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z  przepisami o ochronie danych 
osobowych, nadzorowania opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 
2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, i przestrzegania zasad w niej 
określonych, a także zapewniania zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych 
osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.”  

W przypadku przyjęcia proponowanego rozwiązania dla administratorów danych, którzy zgłaszają 

zbiory danych osobowych określonych w art. 27 ust. 1 ustawy dopuszczalny pozostaje wybór jednego 

z dwóch wariantów. Pozostali administratorzy danych poprawnie zakreślają jedynie wariant 

„administrator danych nie powołał administratora bezpieczeństwa informacji (…)”, czym 

potwierdzają prawidłową realizację znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych. Takie 

rozwiązanie czyni zadość wytycznej w delegacji do wydania rozporządzenia zawartej w art. 46a 

ustawy.  

W tym miejscu przypomnienia wymaga bowiem, że stosownie do treści art. 43 ust. 1a ustawy  

obowiązkowi rejestracji zbiorów danych osobowych, z wyjątkiem zbiorów zawierających dane, o 

których mowa w art. 27 ust. 1, nie podlega administrator danych, który powołał administratora 

bezpieczeństwa informacji i zgłosił go Generalnemu Inspektorowi do rejestracji. 

 

Będziemy zobowiązani za ustosunkowanie się do niniejszego wniosku.   

 

 

 
 
 
 
 
Do wiadomości:  

1) Pani dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych  
2) Pan Maciej Groń, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 


