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Ocena ustawodawstwa z perspektywy ochrony praw 
człowieka (prawa do prywatności i ochrony danych)

Wzorce oceny:

• Konstytucja RP (art. 47, 51, 31 ust. 3)
• EKPC (art. 8)
• KPP UE (art. 7, 8, 52 ust. 1; art. 51 ust. 1 – zakres stosowania prawa UE)
• prawo pochodne UE (rodo, dyrektywa 2016/680)
• orzecznictwo sądowe, w sc. TK, ETPCz, TSUE



Ocena ustawodawstwa z perspektywy ochrony praw 
człowieka (prawa do prywatności i ochrony danych)

Ocena procesu legislacyjnego:

‐ braki dot. konsultacji publicznych
‐ braki dot. uzasadnienia projektów aktów prawnych
‐ braki dot. Oceny Skutków Regulacji
‐ brak konsultacji z organem nadzorczym
‐ pospieszny tryb uchwalania przepisów
‐ regulowanie materii ustawowej przepisami podustawowymi

(rozporządzenia rządowe a wymaganie formy ustawy z art. 31 ust. 3
Konstytucji RP)



Ocena ustawodawstwa z perspektywy ochrony praw 
człowieka (prawa do prywatności i ochrony danych)

• najczęściej – z urzędu
• na wniosek organizacji pozarządowych (w sc. Fundacji Panoptykon)
• na wniosek obywateli
• na wniosek rządu (MC)
• niegdyś na wniosek GIODO/Prezesa UODO – zwłaszcza ocena

konstytucyjności
• wnioski RPO o ocenę ustawodawstwa przez organizacje międzynarodowe



Ocena ustawodawstwa z perspektywy ochrony praw 
człowieka (prawa do prywatności i ochrony danych)

• sprawdzenie, czy OSR, uzasadnienie aktu prawnego są rzetelne etc.
• analiza dostępnych opinii, ekspertyz, wyników konsultacji
• jaki problem (cel) rozwiązać/osiągnąć ma regulacja, czy jest częścią

szerszej reformy?
• czy proponowane w akcie środki zmierzają do osiągnięcia celu?
• czy przyjęcie aktu wymaga dokonania zmian w innych aktach prawnych?
• czy regulacja spełnia kryteria poprawnej legislacji (jasność,

jednoznaczność, precyzyjności, sc. w odniesieniu do regulacji represyjnych)
• ocena proporcjonalności rozwiązań ustawowych (trójstopniowy test TK)
• czy akt wzmacnia ochronę praw człowieka, ogranicza prawa etc.?
• czy akt nie narusza istoty prawa/wolności?
• czy poszanowana jest zasada równego traktowania?



Ocena ustawodawstwa z perspektywy ochrony praw 
człowieka (prawa do prywatności i ochrony danych)

• czy interes publiczny, na rzecz którego ograniczane są prawa jest prawnie
legitymowany?

• czy interes publiczny jest wyraźnie wskazany w akcie, czy można go
wywieść z całokształtu regulacji?

• czy właściwie oceniono skutki regulacji (prawne, społeczne, finansowe)?
• kto/jaki organ jest/będzie odpowiedzialny za wdrażanie nowego prawa?
• czy organ ten posiada odpowiednie kompetencje i zasoby (ludzkie,

finansowe, rzeczowe)?
• czy zapewniono skuteczną ochronę prawną/sądową roszczeń

wynikających z nowego prawa, w tym w kontekście wzorców wynikających
z art. 19 ust. 1 ak. 2 TUE i art. 47 KPP?



Przykłady

• nadzór nad służbami w kontekście niejawnej inwigilacji obywateli

• dane obywateli zawarte w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej

• państwowe systemy teleinformatyczne

• Centralna Informacja Emerytalna

• Karta Lokalizacji Podróżnego



Litygacja RPO w obszarze prawa do prywatności
i ochrony danych

Poziom krajowy

• udział RPO w postępowaniach cywilnych

• inicjowanie postępowań administracyjnych przez RPO i udział w nich

• inicjowanie postępowań sądowoadministracyjnych i udział w nich

• wnoszenie środków zaskarżenia



Litygacja RPO w obszarze prawa do prywatności
i ochrony danych – wszczynanie postępowania
administracyjnego przed organem nadzorczym
Art. 14 pkt 6 ustawy o RPO

Wyrok NSA z 14 września 2010 r., I OSK 1491/09

1. Kwestię udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu
administracyjnym normują przepisy działu IV kpa, tj. art. 182–189 kpa.

2. Rzecznik podejmowanymi przez siebie działaniami, w tym poprzez
złożenie żądania o wszczęcie przedmiotowego postępowania, daje wyraz
woli uczestniczenia w sprawie na prawach strony i nie jest konieczne
składanie przez niego wyraźnego oświadczenia o przystąpieniu do
postępowania.



Litygacja RPO w obszarze prawa do prywatności
i ochrony danych – wszczynanie postępowania
administracyjnego przed organem nadzorczym

Wyrok NSA z 14 września 2010 r., I OSK 1491/09

3. Jedynym racjonalnym uzasadnieniem spoczywającego na organie
obowiązku zawiadamiania prokuratora (Rzecznika) o czynnościach
procesowych i doręczania wydanych w sprawie rozstrzygnięć jest
przysługujący prokuratorowi status uczestnika na prawach strony nawet,
gdy nie oświadczył wyraźnie, iż będzie brał udział w postępowaniu
wszczętym na skutek wniesionego przez siebie żądania.

4. Wszczęcie postępowania zainicjowanego przez Rzecznika następuje
z dniem doręczenia żądania Rzecznika właściwemu organowi.



Litygacja RPO w obszarze prawa do prywatności
i ochrony danych

Poziom krajowy i międzynarodowy

• wnoszenie o zadanie pytania prejudycjalnego przez sąd krajowy do TSUE
na podstawie art. 267 TFUE (np. sprawa red. E. Siedleckiej)

• udział w charakterze strony trzeciej – opinia przyjaciela sądu
przedstawiania Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka (np. sprawa
Pietrzak, Bychawska‐Siniarska, Klicki, Grabowska‐Moroz p. Polsce; nr skargi
72038/17 i 25237/18)



Litygacja RPO w obszarze prawa do prywatności
i ochrony danych – przykłady orzeczeń ze skarg RPO

• wyrok WSA w Warszawie z 26 lutego 2021 r. ze skargi RPO, IV SAMa
1817/20 – bezskuteczność czynności Ministra Cyfryzacji polegającej na
przekazaniu danych osobowych pełnoletnich polskich obywateli
z rejestru PESEL Poczcie Polskiej

• wyrok WSA w Warszawie z 29 września 2021 r. ze skargi RPO, II SA/Wa
778/21 – uchylenie postanowienia Prezesa UODO z 19 stycznia 2021 r. nr
DS.523.6513.2020.AZ.I, o odmowie wszczęcia postępowania (ujawnienie
wyników testu na koronawirusa względem działaczki społecznej na antenie
TVP Info)



Litygacja RPO w obszarze prawa do prywatności
i ochrony danych – przykłady postępowań zawisłych

• skarga kasacyjna RPO z 10 maja 2021 r. (VII.501.53.2020.MW; II SA/Wa
1264/20) na wyrok WSA w Warszawie z 15 lutego 2021 r. w odniesieniu do
decyzji Prezesa UODO o umorzeniu postępowania administracyjnego
dotyczącego przetwarzania danych w związku z obowiązkiem złożenia
przez sędziów i prokuratorów oświadczenia o członkostwie w zrzeszeniu,
w tym w stowarzyszeniu

• wraz z wnioskiem o ew. skierowanie pytania prejudycjalnego do TSUE



Dziękuję za uwagę


