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27 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski i Rada UE przyjęły dyrektywę 2016/680 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 uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (dalej: 

dyrektywa policyjna). Zgodnie z jej art. 63 państwa członkowskie zobowiązane są do przyjęcia 

przepisów wykonujących dyrektywę do dnia 6 maja 2018 r. 

Dyrektywa stanowi próbę pogodzenia dwóch wartości. Z jednej strony jest jej celem jest 

ułatwienie wymiany danych osobowych między państwami członkowskimi, co ma zasadnicze 

znaczenie dla zapewnienia skutecznej współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach 

karnych i współpracy policyjnej. Z drugiej zaś, przyjęcie dyrektywy służy wzmocnieniu praw 

osób, których dane dotyczą. 

Z perspektywy Fundacji Panoptykon, Amnesty International i Helsińskiej Fundacji Praw 

Człowieka niezwykle ważne jest takie wdrożenie dyrektywy, które  skutecznie 

zabezpieczy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych osób, których dane 

dotyczą, chronionych m.in. na mocy art. 7 i 8 Karty Praw Podstawowych UE. 

W szczególności zwracamy uwagę na przewidziane dyrektywą uprawnienia jednostki do: 

 informacji, czy dotyczące jej dane są przetwarzane oraz prawa dostępu do danych; 

  złożenia skargi do organu nadzorczego odpowiadającego za monitorowanie właściwego 

stosowania dyrektywy policyjnej 
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Dyrektywa, jako akt prawa pochodnego UE wymagający implementacji, pozostawia 

ustawodawcy krajowemu wiele swobody w zakresie szczegółowych rozwiązań. Naszym 

zdaniem szczególnie istotne w tym zakresie są decyzje krajowego ustawodawcy dotyczące 

zakresu obowiązywania dyrektywy oraz pozycji ustrojowej i kompetencji organu nadzorczego, 

o którym mowa w art. 41 dyrektywy. 

W związku z tym, że sposób wdrożenia dyrektywy policyjnej ma ogromny wpływ na poziom 

ochrony praw i wolności człowieka w Polsce, uprzejmie prosimy o wszelkie informacje 

dotyczące trwających prac przygotowawczych. W szczególności prosimy o informacje: 

 czy przygotowany został wstępny projekt ustawy wdrażającej dyrektywę do polskiego 

porządku prawnego. Jeśli tak, prosimy o jego udostępnienie. Jeśli nie – prosimy 

o informację, kiedy zostanie on przygotowany; 

 przedstawiciele jakich instytucji pracują nad projektem i czy przewidywana jest 

możliwość włączenia się w te prace przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

 

 

W imieniu sygnatariuszy: 

Fundacji Panoptykon; 

Stowarzyszenia Amnesty International Polska; 

Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Katarzyna Szymielewicz 

Prezeska Fundacji Panoptykon 

 

Do wiadomości: 

1. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; 

2. Rzecznik Praw Obywatelskich; 

3. Minister Cyfryzacji; 

4. Komendant Główny Policji. 


