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Szanowny Panie Rzeczniku,

w odpowiedzi na pismo z dnia 5 października 2022 r. dotyczące przedstawienia aktualnego 

stanowiska organu nadzorczego na temat art. 71 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 177, z późn. zm.) (dalej „ustawa o IPN”) oraz poinformowania w jaki sposób organ nadzorczy 

wykonał wskazany w ww. piśmie i podobne wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także 

przedstawienia aktualnej praktyki rozpatrywania skarg w zakresie przetwarzania danych przez 

Instytut Pamięci Narodowej, przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Z treści art. 8 ust. 1 ustawy o IPN wynika, że Instytut Pamięci Narodowej – Komisja  

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (dalej „IPN”) został utworzony w celu realizacji 

zadań określonych w art. 1 ww. ustawy. Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy o IPN, ustawa ta reguluje 

ochronę danych osobowych osób, których dotyczą dokumenty zgromadzone w archiwum IPN.  

I tak np. z art. 35b ustawy o IPN wynika, że każdy ma prawo załączyć do zbioru dotyczących 

go dokumentów własne uzupełnienia, sprostowania, uaktualnienia, wyjaśnienia oraz dokumenty 

lub ich kopie. Dane już zawarte w dokumentach nie ulegają zmianie. Uzupełnienia, sprostowania, 

uaktualnienia, wyjaśnienia oraz dokumenty lub ich kopie dołącza się do zbioru dokumentów 

z oznaczeniem ich w sposób pozwalający na ich odróżnienie od dokumentów zgromadzonych przez 

Instytut Pamięci w trybie art. 25. Zgodnie natomiast z art. 71 ustawy o IPN1, w działalności IPN 

1 Zgodnie z art. 71 ustawy o IPN w działalności Instytutu Pamięci określonej w art. 1 przepisy rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) stosuje się do prowadzenia Bazy. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjtgmydeltqmfyc4njqhaytemjvgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkojuha2deltqmfyc4njxgu2tanrzgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztgnjqgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4c44dboaxdcmjqgqztknrs
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztgnjqgm
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przepisy rozporządzenia 2016/6792 stosuje się do prowadzenia Bazy Materiału Genetycznego, 

o której mowa w art. 53f ust. 1 ustawy o IPN. 

Z dotychczasowych stanowisk organu nadzorczego zajmowanych wskutek rozpatrywania 

skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych przez IPN wynika, że Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych nie posiada uprawnień do rozpatrywania skarg dotyczących przetwarzania 

przez IPN danych osobowych innych niż zgromadzone w Bazie Materiału Genetycznego 

zdefiniowanej w art. 53f ustawy o IPN. Wobec tego w przypadku spełniających wymogi formalne 

skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach działalności IPN określonej 

w art. 1 ustawy o IPN, poza Bazą Materiału Genetycznego, organ nadzorczy odmawia wszczęcia 

postępowania. Natomiast w przypadku spełniających wymogi formalne skarg, których treść nie 

wskazuje, że dotyczą one działalności IPN określonej w art. 1 ustawy o IPN, prowadzone jest 

postępowanie administracyjne.

Ponadto informuję, iż w sprawach, w których Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Warszawie nieprawomocnymi wyrokami uchylił postanowienia o odmowie wszczęcia 

postępowania organ nadzorczy wniósł skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 W przypadku uchylenia prawomocnym wyrokiem postanowienia o odmowie wszczęcia 

postępowania prowadzone jest, zgodnie ze wskazówkami sądu, postępowanie administracyjne 

zmierzające do wydania decyzji merytorycznie rozstrzygającej sprawę.

Nawiązując do wskazanego w piśmie Pana Rzecznika wyroku Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z  dnia 16 maja 2021 r. (sygn. akt. III OSK 2600/21) to w sprawie, której on 

dotyczy, podobnie jak w sprawie, której dotyczy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z  dnia 25 sierpnia 2020 r. (sygn. akt I OSK 3325/19), prowadzone są przez organ nadzorczy  

postępowania wyjaśniające. 

Z wyrazami szacunku,

Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych

Jan Nowak
/dokument w postaci elektronicznej podpisany    

kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Zgodnie z art. 53f ust. 1 ustawy o IPN w celu prowadzenia prac poszukiwawczych oraz identyfikacji tożsamości osób, o których 
mowa w art. 53b, w Instytucie Pamięci tworzy się Bazę Materiału Genetycznego, zwaną dalej „Bazą”, której administratorem jest 
Prezes Instytutu Pamięci;
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1, z późn. zm.).
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