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SPRAWOZDANIE 
KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 

 
(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2010 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 11 sierpnia 2010 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawy 
o sporcie,  

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Komisja nie poparła żadnego wniosku. 
 
 
 
 
   Przewodniczący Komisji 
   Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
   (-) Stanisław Piotrowicz 
 
 

u
Data publikacji



 

 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym oraz ustawy o sporcie 

 

 

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

 

Wniosek  
senatorów: 
S. Bisztygi, 
P. Wacha 
poparty przez 
mniejszość komisji 
 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy: 

 

 

1)  w art. 1 w pkt 1, w ust. 3a w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem oraz 

dodaje się pkt 5 w brzmieniu:  

"5) będący wykorzystywaniem własnej lub grupowej pozycji 

politycznej dla przysporzenia sobie lub tej grupie sprzecznie z 

prawem i zasadami powszechnie obowiązującego porządku 

etycznego – korzyści majątkowej, osobistej lub grupowej 

(korupcja polityczna)."; 

 

Poprawka  
sen. P.Ł.J. 
Andrzejewskiego 
poparta przez 
mniejszość komisji 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 2 wyklucza głosowanie poprawki nr 3. 

 

2)  w art. 1: 

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

"5) art. 22 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 22. 1. CBA, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o 

których mowa w art. 2 ust. 1, może uzyskiwać 

informacje, w tym także niejawnie, gromadzić je, 

sprawdzać oraz przetwarzać, z zastrzeżeniem ust. 2-6. 

2. CBA w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o 

których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, może zbierać i 

przetwarzać dane osobowe, w tym dane określone 

w art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych, 

dotyczące osób podejrzanych o popełnienie 

Poprawka sen. 
S. Piotrowicza 
poparta przez 
mniejszość komisji 
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przestępstw, bez zgody i wiedzy osoby, której dane 

dotyczą.  

3. Szef CBA może tworzyć zbiory danych osobowych, z 

zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2, z 

wyłączeniem danych ujawniających pochodzenie 

etniczne  lub rasowe, poglądy polityczne, 

przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność 

wyznaniową, dane o stanie zdrowia, nałogach lub 

życiu seksualnym przechowuje się, z zastrzeżeniem 

ust. 5 i 6, przez okres niezbędny do wykonania 

ustawowych zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1. 

Szef CBA dokonuje weryfikacji tych danych nie 

rzadziej niż co 3 lata od dnia uzyskania informacji 

5. Po dokonaniu weryfikacji dane zbędne usuwa 

niezwłocznie komisja powołana przez Szefa CBA. 

Z czynności komisji sporządza się protokół 

zawierający w  szczególności wykaz zniszczonych 

dokumentów lub nośników informatycznych 

zawierających te dane oraz sposób ich zniszczenia. 

6. Dane osobowe osób podejrzewanych o popełnienie 

przestępstw, które nie zostały skazane za te 

przestępstwa, podlegają komisyjnemu i 

protokolarnemu zniszczeniu lub usunięciu 

niezwłocznie po uprawomocnieniu się stosownego 

orzeczenia. 

7. CBA, w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1, 

może uzyskiwać i przetwarzać informacje ze 

zbiorów danych prowadzonych przez organy 

władzy publicznej, w  tym dane osobowe. 

Administratorzy danych gromadzonych w tych 

rejestrach są obowiązani do ich nieodpłatnego 

udostępniania funkcjonariuszom CBA posiadającym 
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upoważnienie wydane przez Szefa CBA. 

8. Organy, o których mowa w ust. 5, mogą wyrazić 

pisemną zgodę na udostępnianie danych 

zgromadzonych w zbiorach jednostkom 

organizacyjnym CBA, za pomocą urządzeń 

telekomunikacyjnych, bez konieczności składania 

pisemnego wniosku, jeżeli jednostki te spełniają 

łącznie następujące warunki: 

1) posiadają urządzenia umożliwiające 

odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim 

celu oraz jakie dane uzyskał; 

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i 

organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem 

wykonywanych zadań albo prowadzonej 

działalności. 

9. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób zbierania i przetwarzania danych 

osobowych, warunki przechowywania, 

wykorzystania i sposób ich przekazywania innym 

organom uprawnionym na podstawie przepisów 

odrębnych, a także wzory wykorzystywanych 

dokumentów, uwzględniając potrzebę ochrony tych 

danych przed nieuprawnionym dostępem.";"; 

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

"6) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu: 

"Art. 22a. 1. Kontrolę zgodności przetwarzania danych osobowych z 

przepisami o ochronie danych osobowych 

gromadzonych przez CBA sprawuje Generalny 

Inspektor Danych Osobowych, zwany dalej 

"Generalnym Inspektorem". 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, odbywa się na 
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zasadach i w trybie określonych w art. 14-18 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 

926), z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy. 

3. Generalny Inspektor lub upoważniony przez niego 

inspektor kontroli ma prawo do: 

1) wstępu do obiektów i pomieszczeń CBA po 

uprzednim pisemnym poinformowaniu Szefa 

CBA o terminie przeprowadzania czynności 

kontrolnych; 

2) wglądu do wszelkich dokumentów związanych z 

wykonywaną kontrolą, z wyłączeniem 

materiałów wytworzonych w toku czynności 

operacyjno-rozpoznawczych zawierających 

informacje, o których mowa w art. 28 ust. 2; 

3) wstępu do pomieszczeń i obiektów kontrolowanej 

jednostki organizacyjnej CBA tylko w asyście 

wyznaczonego funkcjonariusza CBA; 

4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników 

oraz systemów informatycznych służących do 

przetwarzania danych w sposób 

uniemożliwiający zapoznanie się z 

informacjami, o których mowa w art. 28 ust. 2; 

5) żądania pisemnych wyjaśnień od kierownika 

jednostki organizacyjnej CBA, w której 

prowadzone są czynności kontrolne. 

4. Jeżeli na podstawie wyników kontroli stwierdzone 

zostanie naruszenie przepisów o ochronie danych 

osobowych, Generalny Inspektor, zanim zastosuje 

środek określony w art. 18 ust. 1 pkt 2-6 ustawy o 

ochronie danych osobowych, poinformuje Szefa 

CBA o fakcie naruszenia przepisów i zażąda usunięcia 

uchybień. 
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5. Kierownik jednostki organizacyjnej CBA, której 

dotyczy informacja Generalnego Inspektora, o której 

mowa w ust. 4, informuje Szefa CBA w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania informacji o załatwieniu sprawy, w 

tym sposobie usunięcia naruszeń. 

6. Szef CBA informuje Generalnego Inspektora o 

sposobie usunięcia uchybień w terminie 14 dni od 

dnia przekazania informacji, o której mowa w ust. 4. 

7. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie 

danych osobowych, stwierdzonego niezależnie od 

kontroli, o której mowa w ust. 1, kierownik jednostki 

organizacyjnej CBA podejmuje działania zmierzające 

do wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia, 

zawiadamiając o tym niezwłocznie Szefa CBA. 

8. Generalny Inspektor przedstawia corocznie do dnia 

31 marca Sejmowi sprawozdanie, w którym wskazuje 

stan ochrony danych osobowych CBA oraz wszystkie 

przypadki naruszenia przepisów w tym zakresie.";"; 

 

3)  w art. 1 w pkt 6, w art. 22b w ust. 4 skreśla się wyrazy "rzetelną, 

obiektywną i"; 

 

Poprawka 
KPCPP 
poparta przez 
mniejszość komisji 

4)  w art. 1 w pkt 7 w lit. a, w ust. 1a po wyrazie "należy" dodaje się wyraz 

"bezpośrednio"; 

 

Poprawka 
KPCPP 
poparta przez 
mniejszość komisji 

5)  w art. 1 po pkt 11 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

"…) w art. 70 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

"3. Do pracowników, o których mowa w ust. 1, stosuje się Kodeks 

pracy, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy. 

 4. W CBA mogą być zatrudnieni pracownicy spełniający 

wymagania, o których mowa w art. 48 pkt 2-5 i 7.";"; 

 

 

Poprawka sen. 
S. Piotrowicza 
poparta przez 
mniejszość komisji 
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6)  po art. 1 dodaje się art. … w brzmieniu: 

"Art. …. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. 

zm.) w art. 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. W odniesieniu do zbiorów, o których mowa w ust. 1 

pkt 1 i 3, oraz zbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 

1a, przetwarzanych przez Agencję Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę 

Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbę Wywiadu 

Wojskowego, Generalnemu Inspektorowi nie 

przysługują uprawnienia określone w art. 12 pkt 2, 

art. 14 pkt 1 i 3-5 oraz art. 15-18."; 

 

Poprawka sen. 
S. Piotrowicza 
poparta przez 
mniejszość komisji 

7)  art. 5 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie 

art. 93 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc 

do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy, o której mowa w 

art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej 

jednak niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy.". 

 

Poprawka 
KPCPP 
poparta przez 
mniejszość komisji 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


