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W odpowiedzi na pismo z dnia 22 października 2018 r. dotyczące działalności 

opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, zwanych dalej „zespołom?' 

oraz przebiegu i wynikach podjętych działań organizacyjno-administracyjnych 

i legislacyjnych, uprzejmie informuję, co następuje.

Wskazane w poprzedniej odpowiedzi prace legislacyjne dotyczące między innymi 

zmian w Ustawie o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów są obecnie 

prowadzone w ramach merytorycznego departamentu. Ich celem jest usprawnienie 

funkcjonowania zespołów. Prace znajdują się na etapie analiz i formułowania wstępnych 

zapisów regulacji. Po zakończeniu prac projekt zostanie skonsultowany wewnątrz resoru, 

a następnie z podmiotami zewnętrznymi. W ramach konsultacji zewnętrznych zostanie 

przedstawiony również Panu Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

Odnośnie podnoszonej przez Pana Rzecznika problematyki dotyczącej 

udostępniania badanym dokumentacji z badań uprzejmie informuję, że analizowana jest 

zasadność zmian zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji 

i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

Pragnę poinformować, że obecnie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 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 (numer w wykazie prac 

legislacyjnych Rady Ministrów -  UC 100. projekt w dniu 22 października 2018 r. został 

przekazany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów). W art. 60 tego projektu,
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wprowadzającym zmiany do ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. -  Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 23, ze zm.) dodaje się art. 175db, który stanowi, 

że administratorami danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych 

w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony 

prawnej są sądy.

Powyższy przepis -  po ewentualnym wejściu w życie ustawy -  będzie 

intepretowany łącznie z art. 1 ust. 1 ustawy o opiniodawczych zespołach sądowych 

specjalistów, zgodnie z którym, zespoły działają w sądach okręgowych i ich zadaniem jest 

sporządzenie, na zlecenie sądu lub prokuratora opinii w sprawach rodzinnych 

i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań 

psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich.

Jednocześnie w ww. projekcie przewiduje się dodanie do ustawy -  Prawo o ustroju 

sądów powszechnych przepisu art. 175dd, który określa podmioty właściwe do 

sprawowania nadzoru nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych oraz zakres 

tego nadzoru.

Uchwalenie projektowanych przepisów przy uwzględnieniu organizacyjnego 

usytuowania opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów w strukturze sądów i ich 

roli procesowej pozwoli, jak się wydaje wnioskować, że problematyka przetwarzania 

danych osobowych w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów będzie w sposób 

dostateczny uregulowana.

Uwzględniając kwestię podnoszoną w przedmiotowym piśmie, a dotyczącą obsady 

kadrowej stanowisk specjalistów w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, 

uprzejmie informuję, że etatyzacja pozostaje na niezmienionym poziomie.

Odnosząc się do prośby wyrażonej w przedmiotowym piśmie, w załączeniu 

uprzejmie przesyłam zanonimizowaną kopię odpowiedzi udzielonej przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości osobie indywidualnej w związku z petycją dotyczącą ustawy

o opiniodawczych zespołach sądowych specjalis''
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