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Problematyka ochrony danych osobowych
w dzia³alnoœci zespo³ów interdyscyplinarnych
ds. przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie

Wprowadzenie
W perspektywie d¹¿enia do przeciwdzia³ania zjawisku przemocy w rodzinie
idea wspó³dzia³ania organów, instytucji i osób zajmuj¹cych siê tym problemem
wydaje siê byæ najbardziej w³aœciwym podejœciem1. Zasadniczym celem
powo³ywania zespo³ów interdyscyplinarnych jest umacnianie wspó³pracy specjalistów, którzy w ramach swojej dzia³alnoœci zajmuj¹ siê bezpoœrednio lub poœrednio problematyk¹ przemocy w rodzinie. Liczba podmiotów uczestnicz¹cych
w procedurze udzielania pomocy zarówno ofierze, jak i sprawcy przemocy sprawia, i¿ skoordynowanie dzia³añ tych podmiotów pozwala unikn¹æ sytuacji,
w których wysi³ek poszczególnych instytucji bêdzie powielany, u³atwia dostêp do
informacji i us³ug oraz pozwala na podejmowanie efektywniejszych rozwi¹zañ2.
Uwzglêdniaj¹c postulaty potrzeby rozwijania wspó³pracy interdyscyplinarnej w œrodowiskach lokalnych3, ustawodawca w nowelizacji ustawy4 z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie5 rozszerzy³ katalog zadañ
w³asnych gminy zwi¹zanych z przeciwdzia³aniem przemocy w rodzinie. Wœród
nowych rozwi¹zañ na szczególn¹ uwagê zas³uguje, wprowadzony na mocy art. 6
ust. 2 pkt 4 u.p.p.r., obowi¹zek tworzenia w ka¿dej gminie zespo³u interdyscyplinarnego realizuj¹cego dzia³ania okreœlone w gminnym programie przeciwdzia³ania przemocy.
*
1
2
3

4
5

Mgr Anna Sza³kiewicz – doktorantka w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu £ódzkiego.
E. Jarosz, Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna, Katowice 2008, s. 361.
Ibidem, s. 362–375.
S. Spurek wskazywa³a na potrzebê tworzenia i funkcjonowania gminnego systemu przeciwdzia³ania przemocy opartego na wspó³pracy interdyscyplinarnej. S. Spurek, Ustawa o przeciwdzia³aniu
przemocy w rodzinie. Komentarz, LEX/El, 2008.
Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842.
Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z póŸn. zm., dalej u.p.p.r.

Disputatio – Numer XVI

79

Anna Sza³kiewicz

Wiele istotnych zastrze¿eñ wywo³uje ustawowe upowa¿nienie cz³onków zespo³u interdyscyplinarnego do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.
Jedn¹ z najbardziej spornych kwestii w tym zakresie jest upowa¿nienie do gromadzenia i przetwarzania tzw. danych wra¿liwych, dotycz¹cych: stanu zdrowia,
na³ogów, skazañ, orzeczeñ o ukaraniu, a tak¿e innych orzeczeñ wydanych w postêpowaniu s¹dowym lub administracyjnym. W¹tpliwoœci budzi przede wszystkim
fakt, na ile takie ograniczenie prawa do prywatnoœci jest faktycznie uzasadnione
celem regulacji, tj. potrzeb¹ skutecznego przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie.

1. Status prawny i kompetencje zespo³u interdyscyplinarnego
Analiza tytu³owego zagadnienia wymaga w pierwszej kolejnoœci przybli¿enia
statusu prawnego zespo³u interdyscyplinarnego. Ustawodawca nie okreœli³ go
w sposób jasny i precyzyjny, co mo¿e mieæ istotny wp³yw na naruszenie istoty
praw przys³uguj¹cych jednostce z tytu³u ochrony danych osobowych przed nieuzasadnion¹ ingerencj¹.
Stosownie do art. 9a ust. 2 u.p.p.r. zespó³ interdyscyplinarny powo³uje wójt,
burmistrz, prezydent miasta. Rada gminy okreœla, w drodze uchwa³y, tryb i sposób powo³ywania i odwo³ywania cz³onków tego zespo³u oraz szczegó³owe warunki jego funkcjonowania. W praktyce orzeczniczej przyjmuje siê, i¿ kompetencja prawotwórcza rady ogranicza siê jedynie do unormowania procedury
powo³ywania i odwo³ywania sk³adu grupy oraz okreœlenia, w jaki sposób bêdzie
ona pracowaæ6. Okreœlenie w uchwale sk³adu osobowego i liczbowego zespo³u
interdyscyplinarnego, zasad wynagradzania jego cz³onków, czy te¿ kwalifikacji,
jakimi musz¹ siê wykazaæ, wykraczaæ bêdzie poza zakres upowa¿nienia ustawowego zawartego w art. 9a ust. 15 u.p.p.r.7 W tym miejscu nale¿y zasygnalizowaæ,
¿e uchwa³a okreœlaj¹ca tryb i sposób powo³ywania i odwo³ywania cz³onków zespo³u interdyscyplinarnego oraz szczegó³owe warunki jego funkcjonowania jest
aktem prawa miejscowego i podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzêdowym, z zachowaniem 14-dniowego vacatio legis, chyba ¿e sama uchwa³a przewiduje wyd³u¿enie tego terminu8.
Zespó³ interdyscyplinarny dzia³a na podstawie porozumieñ zawartych miêdzy wójtem a podmiotami, których przedstawiciele wchodz¹ w sk³ad tej grupy.
Przez podmiot zawieraj¹cy porozumienie z wójtem nale¿y rozumieæ osobê kie6
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ruj¹c¹ dan¹ jednostk¹ b¹dŸ osobê upowa¿nion¹ do zawierania tego typu porozumieñ. Z uwagi na to, ¿e cz³onkowie zespo³u interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonuj¹ zadania w ramach obowi¹zków s³u¿bowych lub zawodowych,
nie wystarczy sam fakt wyznaczenia okreœlonej osoby do prac w zespole przez
kieruj¹cego jednostk¹ czy te¿ organ organizacji, konieczna jest równie¿ zgoda
osoby wyznaczonej9.
W sk³ad zespo³u interdyscyplinarnego obligatoryjnie wchodz¹ przedstawiciele:
1) jednostek organizacyjnych pomocy spo³ecznej,
2) gminnej komisji rozwi¹zywania problemów alkoholowych,
3) Policji,
4) oœwiaty,
5) ochrony zdrowia,
6) organizacji pozarz¹dowych,
7) kuratorzy s¹dowi.
Sk³ad zespo³u interdyscyplinarnego mo¿e fakultatywnie zostaæ rozszerzony
o prokuratorów oraz przedstawicieli innych podmiotów, dzia³aj¹cych na rzecz reagowania na przemoc domow¹. Ustawa o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie nie okreœla wymogów czy kwalifikacji, jakimi powinien legitymowaæ siê
cz³onek zespo³u, w szczególnoœci nie zastrzega wobec cz³onków zespo³u wymogu
braku karalnoœci za przestêpstwo umyœlne, ani nie wymaga zatrudnienia w instytucji, której jest on przedstawicielem10.
Zespó³ interdyscyplinarny realizuje dzia³ania okreœlone w gminnym programie przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie, a tak¿e zwi¹zane z ochron¹ ofiar tej
agresji. Do zadañ zespo³u nale¿y integrowanie i koordynowanie dzia³añ podmiotów wchodz¹cych w sk³ad tej grupy oraz specjalistów w zakresie przeciwdzia³ania
przemocy w rodzinie, w szczególnoœci przez:
1) diagnozowanie tego problemu;
2) podejmowanie dzia³añ w œrodowisku zagro¿onym przemoc¹ w rodzinie,
maj¹cych na celu przeciwdzia³anie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w œrodowisku dotkniêtym przemoc¹;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i mo¿liwoœciach udzielenia pomocy w œrodowisku lokalnym;
5) inicjowanie dzia³añ w stosunku do osób stosuj¹cych ten typ agresji.
W doktrynie wskazuje siê na dwustopniow¹ strukturê funkcjonowania zespo³ów interdyscyplinarnych11. Stosownie do art. 9a ust. 10 u.p.p.r. zespo³y interdyscyplinarne mog¹ tworzyæ grupy robocze w celu rozwi¹zywania problemów
zwi¹zanych z wyst¹pieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W sk³ad tych grup wchodz¹ obligatoryjnie przedstawiciele: jednostek orga9
10
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nizacyjnych pomocy spo³ecznej, gminnej komisji rozwi¹zywania problemów alkoholowych, Policji, oœwiaty, ochrony zdrowia, a fakultatywnie tak¿e kuratorzy
s¹dowi oraz przedstawiciele innych podmiotów i specjaliœci w dziedzinie przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie. Dzia³ania grup roboczych s¹ adresowane do
konkretnych rodzin, maj¹ wiêc charakter interwencji ukierunkowanych – s¹ stosowane wobec rodzin, w których problem przemocy ju¿ wystêpuje12. Do zadañ
grup roboczych nale¿y w szczególnoœci: opracowanie i realizacja planu pomocy w
indywidualnych przypadkach wyst¹pienia agresji w rodzinie, monitorowanie sytuacji tych rodzin oraz rodzin zagro¿onych tym problemem, a tak¿e dokumentowanie dzia³añ podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy
oraz efektów tych dzia³añ.

2. Prawo do ochrony danych osobowych i ochrony prywatnoœci
Gwarancje prawa do ochrony danych osobowych wynikaj¹ wprost z art. 51
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.13, który zakazuje zobowi¹zywania obywateli do ujawniania informacji ich dotycz¹cych, inaczej ni¿ na podstawie ustawy. Co wa¿ne, w³adze publiczne nie mog¹ pozyskiwaæ,
gromadziæ i udostêpniaæ innych informacji o obywatelach ni¿ niezbêdne w demokratycznym pañstwie prawnym. Prawo do ochrony danych osobowych nie funkcjonuje w odosobnieniu, nale¿y je odczytywaæ ³¹cznie z wyra¿onym w art. 47
Konstytucji prawem do prywatnoœci, w œwietle którego ka¿dy ma prawo do
ochrony ¿ycia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim ¿yciu osobistym14. Przewidziane w art. 51 Konstytucji ograniczenia
w zakresie ujawniania, pozyskiwania, gromadzenia i udostêpniania informacji
o osobach prywatnych stanowi¹ istotny element prawa do prywatnoœci i sk³adaj¹
siê na treœæ sformu³owanej przez Trybuna³ Konstytucyjny15 zasady autonomii
informacyjnej jednostki16.
Trzeba te¿ nadmieniæ, ¿e zawarte w Konstytucji prawo do ochrony danych
osobowych oraz prawo do prywatnoœci maj¹ w swej istocie stanowiæ instrument
ochrony godnoœci ludzkiej, która jest przyrodzonym i niezbywalnym Ÿród³em
wolnoœci i praw cz³owieka oraz obywatela17. Ochrona godnoœci ludzkiej w tym
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wypadku polega na pozostawieniu jednostce pewnej swobody co do samodzielnego decydowania o ujawnianiu informacji dotycz¹cych swojej osoby18. Komentuj¹c zagadnienie konstytucyjnych podstawach ochrony danych osobowych,
T. Lipowicz wskaza³a jeszcze jeden bardzo wa¿ny aspekt. W przekonaniu autorki
prawo do ochrony danych osobowych musi byæ postrzegane tak¿e jako element
wolnoœci19.
Poza uprawnieniami przys³uguj¹cymi obywatelowi z tytu³u prawa do prywatnoœci, Konstytucja w art. 52 ust. 3 zapewnia ka¿demu dostêp do dotycz¹cych go
urzêdowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa mo¿e
nast¹piæ wy³¹cznie na gruncie ustawy. Ustawodawca nie wy³¹czy³ wiêc z góry
¿adnych zbiorów informacji i dokumentów20. Jak wskazuje R. Sza³owski: „istniej¹ce urzêdowe dokumenty i zbiory danych s¹ dla ka¿dego dostêpne w zakresie
w jakim go dotycz¹, o ile tylko wgl¹du do nich nie wy³¹cza ustawa”21. Co wiêcej,
w myœl art. 51 ust. 3 Konstytucji ka¿dy ma prawo do ¿¹dania sprostowania oraz
usuniêcia informacji nieprawdziwych, niepe³nych lub zebranych w sposób
sprzeczny z ustaw¹.
Co oczywiste, te standardy konstytucyjne nie maj¹ i nie mog¹ mieæ charakteru absolutnego. Stosownie do art. 31 ust. 3 Konstytucji ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoœci i praw mog¹ byæ ustanawiane tylko wtedy,
gdy ustawa tak stanowi, a ponadto, gdy s¹ konieczne w demokratycznym pañstwie dla jego bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego, b¹dŸ dla ochrony œrodowiska, zdrowia i moralnoœci publicznej, albo wolnoœci i praw innych osób.
Ograniczenia te nie mog¹ naruszaæ istoty wolnoœci i praw. Cytuj¹c B. Banaszaka:
„W ocenie Trybuna³u Konstytucyjnego nie jest zakazane zbieranie informacji, nawet bez wiedzy osoby, której te informacje dotycz¹, aczkolwiek sposób i zakres
pozyskiwanych informacji musi sprostaæ testowi koniecznoœci w demokratycznym pañstwie. Usprawiedliwione jest stosowanie œrodków niezbêdnych w tym
sensie, ¿e chroni¹ wartoœci istotne w pañstwie demokratycznym, i to w sposób
(b¹dŸ w stopniu), który nie móg³by zostaæ osi¹gniêty przy stosowaniu innych
œrodków”22.
Ocena co do usprawiedliwionej ingerencji w prawa i wolnoœci jednostki,
w myœl utrwalonego orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego, „wymaga przeprowadzenia testu polegaj¹cego na udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania dotycz¹ce analizowanej normy: 1) czy jest ona w stanie doprowadziæ do zamierzonych przez ustawodawcê skutków (przydatnoœæ normy); 2) czy jest ona
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niezbêdna (konieczna) dla ochrony interesu publicznego, z którym jest
powi¹zana (koniecznoœæ podjêcia przez ustawodawcê dzia³ania); 3) czy jej efekty
pozostaj¹ w proporcji do na³o¿onych przez ni¹ na obywatela ciê¿arów lub ograniczeñ (proporcjonalnoœæ sensu stricto). Wskazane postulaty przydatnoœci, niezbêdnoœci i proporcjonalnoœci sk³adaj¹ siê na treœæ wyra¿onej w art. 31 ust. 3 Konstytucji koniecznoœci”23.
Konstytucja precyzuje jedynie fundamentalne za³o¿enia dotycz¹ce ochrony
danych osobowych, stanowi¹c jednoczeœnie wa¿ne dyrektywy dla wyk³adni prawa24. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostêpniania danych osobowych okreœla
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych25. W literaturze
przedmiotu wskazuje siê, i¿ ratio legis ustawy jest ochrona sfery prywatnoœci osób
fizycznych „przed ingerencj¹ ze strony podmiotów dysponuj¹cych informacjami
lub pozyskuj¹cych dane osobowe oraz wykorzystuj¹ce je we w³asnych celach”26.
Normatywna ochrona danych osobowych polega w szczególnoœci na okreœleniu zasad i trybu postêpowania przy przetwarzaniu danych osobowych, wskazaniu praw osób fizycznych, których dane s¹ lub mog¹ byæ przetwarzane oraz wyliczeniu szczegó³owych zasad zabezpieczania danych. Organem, który czuwa nad
zgodnoœci¹ przetwarzanych danych z przepisami ustawy, jest Generalny Inspektor Danych Osobowych27.
Dane osobowe bêd¹ce przedmiotem ochrony zosta³y zdefiniowane w art. 6
u.o.d.o., zgodnie z którym uwa¿a siê za nie wszelkie informacje dotycz¹ce zidentyfikowanej lub mo¿liwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W doktrynie
wskazuje siê, i¿ aby mo¿na by³o zaliczyæ okreœlon¹ informacjê do danych osobowych, powinna ona spe³niaæ przes³ankê przydatnoœci do ustalenia b¹dŸ mo¿liwoœci ustalenia to¿samoœci osoby, której ta informacja dotyczy28. Jak wskazuje
A. Drozd, ustalenie zwi¹zku miêdzy informacj¹ a osob¹ fizyczn¹ zachodzi wtedy,
gdy informacja umo¿liwia bezpoœrednio lub co najmniej poœrednio, identyfikacjê
danej osoby29.
Przedstawione wy¿ej zagadnienia nie wyczerpuj¹ w ca³oœci problematyki
ochrony danych osobowych, stanowi¹ jedynie punkt odniesienia dla dalszych
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rozwa¿añ na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez zespo³y interdyscyplinarne i grupy robocze.

3. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez zespo³y
interdyscyplinarne i grupy robocze
W myœl art. 9c ust. 1 u.p.p.r. cz³onkowie zespo³u interdyscyplinarnego oraz
grup roboczych, w zakresie niezbêdnym do realizacji zadañ, mog¹ przetwarzaæ
dane osób dotkniêtych przemoc¹ w rodzinie i osób stosuj¹cych ten rodzaj przemocy. Do przetwarzania danych osobowych przez wy¿ej wymienione podmioty
maj¹ zastosowanie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych30. Zgodnie bowiem z art. 3 u.o.d.o. ustawê stosuje siê nie tylko do organów pañstwowych, organów samorz¹du terytorialnego oraz do pañstwowych i komunalnych jednostek
organizacyjnych, lecz równie¿ do podmiotów niepublicznych realizuj¹cych zadania publiczne. W orzecznictwie ugruntowa³ siê pogl¹d, zgodnie z którym zespó³
interdyscyplinarny nie stanowi organu wewnêtrznego rady gminy ani organu
pomocniczego wójta, czy te¿ gminnej jednostki organizacyjnej31. Jest to podmiot
odrêbny od organów gminy, jednak z faktu, i¿ realizuje on ustawowo okreœlone
zadania gminy zwi¹zane z przeciwdzia³aniem przemocy w rodzinie, wynika, ¿e
do przetwarzania danych przez zespó³ interdyscyplinarny znajdowaæ bêd¹ zastosowanie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
W literaturze przedmiotu podkreœla siê, ¿e przepisy ustawy o ochronie danych osobowych wyznaczaj¹ pewne minimum standardu ochrony prywatnoœci,
gdy¿ zgodnie z art. 5 u.o.d.o., je¿eli przepisy odrêbnych ustaw, które odnosz¹ siê
do przetwarzania danych, przewiduj¹ ochronê dalej id¹c¹, stosuje siê przepisy
tych ustaw32. W przypadku kolizji ustaw odnosz¹cych siê do przetwarzania danych osobowych ustawodawca przyj¹³ zasadê „rozstrzygania zbiegu norm na korzyœæ tych norm, które przewiduj¹ wy¿szy poziom ochrony”33. Porównuj¹c zakres ochrony przewidziany w omawianych ustawach, nale¿y uznaæ, ¿e przepisy
ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie przewiduj¹ „s³absz¹” ochronê
danych od tej, jaka wynika z ustawy o ochronie danych osobowych. Z tego wzglêdu ustawa o ochronie danych osobowych, jako lex specialis, powinna znaleŸæ pierwszeñstwo w zastosowaniu34.
Jak wspomina³am na wstêpie, katalog podmiotów, których przedstawiciele
wchodz¹ w sk³ad zespo³u interdyscyplinarnego czy te¿ grup roboczych, zosta³
30
31
32

33
34

S. Spurek, Ustawa o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie. Komentarz, Warszawa 2011, s. 124.
Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 8 grudnia 2010 r., NK.II.AR.0911-191/10,
LEX nr 816172.
D. Chromicka, J.P. Tarno, Ochrona danych osobowych w prawie pracy w orzecznictwie s¹dów administracyjnych, [w:] T. Wyka, A. Nerka (red.), Ochrona danych osobowych podmiotów objêtych prawem pracy
i prawem ubezpieczeñ spo³ecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, Warszawa 2012, s. 27.
J. Barta, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków 2002, s. 301.
Ibidem, s. 304.
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okreœlony bardzo szeroko i jak podnosi siê w piœmiennictwie doœæ nieprecyzyjnie35. Co wiêcej, nie jest on zamkniêty z uwagi na fakt, i¿ w sk³ad zespo³u interdyscyplinarnego lub grupy roboczej mog¹ wchodziæ przedstawiciele podmiotów
nie wymienionych w ustawie, a dzia³aj¹cych w obszarze przeciwdzia³ania przemocy. W kontekœcie ochrony danych osobowych postulowa³abym jednak znaczne ograniczenie liczby osób upowa¿nionych do przetwarzania danych. Wniosek
taki uzasadnia nie tylko brak ustawowego okreœlenia wymogów czy kwalifikacji,
jakimi powinien legitymowaæ siê cz³onek zespo³u interdyscyplinarnego36 (mo¿e
dojœæ do sytuacji, w której cz³onkiem zespo³u interdyscyplinarnego lub grupy roboczej zostanie osoba skazana wczeœniej za przestêpstwo zwi¹zane z naruszeniem danych osobowych), ale równie¿ specyfika zadañ.
Ustawodawca postanowi³, i¿ dane bêd¹ przetwarzane przez zespo³y interdyscyplinarne oraz grupy robocze jedynie „w zakresie niezbêdnym do realizacji
zadañ”. W zwi¹zku z powy¿szym wskazane podmioty mog¹ domagaæ siê udostêpnienia danych, o ile s¹ one niezbêdne do realizacji ich ustawowych zadañ37. Zawarty w ustawie o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie katalog zadañ zespo³ów interdyscyplinarnych i grup roboczych nie jest zamkniêty, a jego
doprecyzowanie stanowiæ maj¹ gminne programy przeciwdzia³ania przemocy w
rodzinie. W orzecznictwie dostrze¿ono, ¿e rola zespo³u interdyscyplinarnego
ogranicza siê do dzia³alnoœci o charakterze wspomagaj¹cym i doradczym38. Pomoc w indywidualnych przypadkach ma byæ zapewniona przez dzia³ania grup
roboczych, których sk³ad niekoniecznie musi pokrywaæ siê ze sk³adem wspomnianego zespo³u39. Skoro jego cz³onkowie nie podejmuj¹ bezpoœrednich dzia³añ
na rzecz rodzin, w których wystêpuje zjawisko przemocy, to wyposa¿enie ich
w mo¿liwoœæ przetwarzania danych wra¿liwych wydawaæ by siê mog³o bezzasadne, poniewa¿ nie jest niezbêdne do realizacji zadañ.
Nie nale¿y jednak zapominaæ, ¿e cz³onkowie zespo³u interdyscyplinarnego
lub grupy roboczej realizuj¹ procedurê „Niebieskie Karty”, w ramach której
w szczególnoœci udzielaj¹ pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, ¿e jest
dotkniêta przemoc¹ w rodzinie, podejmuj¹ dzia³ania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, ¿e stosuje przemoc w rodzinie oraz opracowuj¹
indywidualny plan pomocy zawieraj¹cy propozycje dzia³añ pomocowych40.
35
36

37
38
39
40
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Zob. S. Spurek, Ustawa o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie. Komentarz, Warszawa 2011, s. 120–122.
W wyroku z dnia 12 listopada 2011 r. WSA we Wroc³awiu, IV SA/Wr 380/11 stwierdzi³, i¿ rada gminy tak¿e nie posiada kompetencji do okreœlenia wymagañ wobec cz³onków zespo³u interdyscyplinarnego.
Por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 21 listopada 2007 r. (IV SA/Po 310/07), http://orzeczenia.nsa.
gov.pl [dostêp: 27.12.2012].
Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Dolnoœl¹skiego z dnia 13 lipca 2011 r., NK-N.4131.612.2011.
MG, LEX nr 963626.
Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Warmiñsko-Mazurskiego z dnia 4 lutego 2011 r., PN.0911-30/11,
LEX nr 815128.
A. Sza³kiewicz, Ocena procedury Niebieskie Karty – problematyka administracyjnoprawna, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 270, £ódŸ 2012, s. 184.
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Zgodnie z art. 9d ust. 3 przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy
spo³ecznej, gminnych komisji rozwi¹zywania problemów alkoholowych, Policji,
oœwiaty i ochrony zdrowia przekazuj¹ informacje o dzia³aniach podjêtych
w oparciu o procedurê „Niebieskie Karty” przewodnicz¹cemu zespo³u interdyscyplinarnego. Przepisy rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 13 wrzeœnia
2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”41 przewiduj¹, ¿e informacje przekazywane s¹ w formie formularza
„Niebieska Karta – A”, przy czym przewodnicz¹cy zespo³u interdyscyplinarnego
po otrzymaniu formularza przekazuje go niezw³ocznie cz³onkom tego zespo³u
lub grupie roboczej. Analiza wzoru formularza „Niebieska Karta – A” pozwala
stwierdziæ, i¿ informacje w nim zawarte wykraczaj¹ poza zakres danych osobowych wyszczególnionych w art. 9c ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie42. Oprócz danych osób dotkniêtych przemoc¹ w rodzinie i osób stosuj¹cych tê
przemoc, znajduj¹ siê w nim dane osoby zg³aszaj¹cej, dane œwiadków, a tak¿e informacje, które co do zasady s¹ niejawne43, np. na temat interwencji Policji czy zatrzymania osoby, wobec której istnieje podejrzenie, ¿e stosuje przemoc w rodzinie. W ocenie Trybuna³u Konstytucyjnego warunkiem legalnoœci aktu wykonawczego jest brak sprzecznoœci z aktem ustawodawczym, na podstawie którego zosta³ wydany oraz z treœci¹ innych aktów ustawodawczych44. Skoro przepisy ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie nie upowa¿niaj¹ cz³onków zespo³u
interdyscyplinarnego i grupy roboczej do gromadzenia i przetwarzania danych
osobowych œwiadków przemocy oraz informacji niejawnych, to przyznanie takich uprawnieñ w drodze rozporz¹dzenia nie znajduje uzasadnienia prawnego,
tym bardziej, ¿e unormowania te dotycz¹ ograniczeñ w zakresie korzystania ze
sfery praw i wolnoœci, przyznanych jednostce na gruncie Konstytucji45.
Ustawa o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie upowa¿nia cz³onków zespo³u
interdyscyplinarnego i grupy roboczej do przetwarzania danych osób dotkniêtych przemoc¹ oraz osób stosuj¹cych przemoc. W przypadku osób stosuj¹cych
przemoc ustawa nie okreœla precyzyjnie czy chodzi o osoby skazane prawomocnym wyrokiem s¹du, czy tak¿e o osoby podejrzane. W œwietle konstytucyjnej
zasady domniemania niewinnoœci, sformu³owanej w art. 42 ust. 3 Konstytucji, nale¿a³oby wy³¹czyæ mo¿liwoœæ przetwarzania danych osobowych osób podejrza41
42

43

44
45

Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245, dalej rozporz¹dzenie.
Biuro Analiz Sejmowych, Opinia w sprawie zakresu uprawnieñ zespo³ów interdyscyplinarnych, o których
mowa w projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych
ustaw (druk 1698) oraz zgodnoœci projektowanych przepisów z Konstytucj¹ z dnia 8 lutego 2010 r.,
http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk6.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=1698 [dostêp: 27.12.2012].
Art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. z 1990 r. Nr 30, poz. 179, tekst jedn.: Dz.U.
z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z póŸn. zm. oraz rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia
31 grudnia 2012 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policjê, Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 8.
Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 22 kwietnia 1987 r., K 1/87, http://www.trybunal.gov.pl/
orzeczenia/otk.htm [dostêp: 27.12.2012].
Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 1998 r., U. 5/97, http://www.trybunal.gov.pl/
orzeczenia/otk.htm [dostêp: 27.12.2012].
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nych o stosowanie przemocy, gdy¿ niedopuszczalne jest wyci¹ganie jakichkolwiek nastêpstw prawnych oraz przes¹dzanie o winie tylko na podstawie
postawienia zarzutu pope³nienia przestêpstwa46. Pochylaj¹c siê nad kwesti¹
ochrony danych osobowych osób podejrzanych o pope³nienie przestêpstwa, Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku z dnia 18 lipca 2011 r., K 25/09 uzna³, ¿e publiczne
udostêpnianie danych takich osób niesie za sob¹ ryzyko stygmatyzacji, a negatywne skutki w œrodowisku spo³ecznym bywaj¹ niekiedy wrêcz nieodwracalne,
nawet w przypadku wydania wyroku uniewinniaj¹cego47.
Dokonuj¹c oceny przyjêtych rozwi¹zañ legislacyjnych, nale¿y wzi¹æ pod
uwagê równie¿ zakres przedmiotowy danych osobowych, jaki mo¿e byæ gromadzony i przetwarzany przez cz³onków zespo³u interdyscyplinarnego i grup roboczych. Gromadzeniu i przetwarzaniu podlegaj¹ bowiem tzw. dane wra¿liwe48,
dotycz¹ce stanu zdrowia, na³ogów, skazañ, orzeczeñ o ukaraniu, a tak¿e innych
orzeczeñ wydanych w postêpowaniu s¹dowym i administracyjnym, przy czym
nie jest wymaga zgoda ani wiedza osób, których te dane dotycz¹.
Przepis art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych wprowadza surow¹ restrykcjê w postaci zasady zakazu przetwarzania danych wra¿liwych. Od
tej zasady ustawodawca przewidzia³ jednak wyj¹tki, wyra¿one expressis verbis
w ust. 2 tego¿ artyku³u. W wyroku z dnia 11 wrzeœnia 2006 r. WSA w Warszawie
wskaza³, „i¿ ka¿da z okolicznoœci usprawiedliwiaj¹cych przetwarzanie danych
wra¿liwych ma charakter autonomiczny i niezale¿ny. Jedn¹ z okolicznoœci legalizuj¹cych przetwarzanie wra¿liwych danych osobowych stanowi zezwalaj¹cy odpowiedni przepis szczególny innej ustawy”49. Przepis ten musi stwarzaæ pe³n¹
gwarancjê ochrony tych danych. Powo³any art. 9c ustawy o przeciwdzia³aniu
przemocy w rodzinie spe³nia jedynie w po³owie kryterium legalizuj¹ce przetwarzanie danych wra¿liwych.
Uprawnienie cz³onków zespo³u interdyscyplinarnego oraz grup roboczych
wi¹¿e siê z obowi¹zkiem zachowania poufnoœci wszelkich informacji i danych,
które uzyskali przy realizacji zadañ. Gwarancjê tego stanowi z³o¿enie oœwiadczenia o nastêpuj¹cej treœci: „Oœwiadczam, ¿e zachowam poufnoœæ informacji i danych, które uzyska³em przy realizacji zadañ zwi¹zanych z przeciwdzia³aniem
przemocy w rodzinie oraz, ¿e znane mi s¹ przepisy o odpowiedzialnoœci karnej za
udostêpnienie danych osobowych lub umo¿liwienie do nich dostêpu osobom
nieuprawnionym”. W mojej ocenie, przepis art. 9c ust. 2 i 3 nie stwarza pe³nej
gwarancji ochrony danych. Co prawda cz³onkowie zespo³u interdyscyplinarnego
i grup roboczych s¹ ustawowo zobowi¹zani do zachowania poufnoœci, ale samo
oœwiadczenie to za ma³o, by mówiæ o pe³nej ochronie.
46
47
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S. Waltoœ, Konstytucyjna zasada domniemania niewinnoœci a œrodki masowego przekazu, „Nauka” 2009,
nr 1, s. 8.
http://www.trybunal.gov.pl/orzeczenia/otk.htm [dostêp: 27.12.2012].
Zob. J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków 2007, s. 519.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 wrzeœnia 2006 r., II SA/Wa 9/06, LEX nr 265047.
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4. Obowi¹zki administratora danych osobowych
Stosownie do art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych obowi¹zek
zg³oszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych spoczywa na administratorze danych osobowych. Na tym tle
zarysowa³y siê w¹tpliwoœci interpretacyjne przepisów ustawy o przeciwdzia³aniu
przemocy w rodzinie w zakresie ustalenia, któremu podmiotowi przys³uguje status administratora danych osobowych: gminie, wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) jako organowi powo³uj¹cemu, przewodnicz¹cemu zespo³owi
interdyscyplinarnemu czy te¿ oœrodkowi pomocy spo³ecznej, który zapewnia
obs³ugê organizacyjno-techniczn¹ zespo³u interdyscyplinarnego. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jednoznacznie wskaza³, i¿ to w³aœnie do
oœrodków pomocy spo³ecznej nale¿y sprawowanie funkcji administratora danych osobowych, „co oznacza, ¿e zadañ w tym zakresie nie mo¿na scedowaæ na
¿aden inny podmiot i w zakresie realizacji wspomnianych zadañ przez zespó³
interdyscyplinarny odpowiadaæ jako administrator danych osobowych bêdzie
oœrodek pomocy spo³ecznej. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia wykonywania obowi¹zków wynikaj¹cych z ustawy o ochronie danych osobowych (np.
obowi¹zku zg³oszenia zbioru do rejestracji50, czy te¿ obowi¹zku zabezpieczenia
danych)”51. Obowi¹zek zg³oszenia zbioru danych do rejestracji GIODO spoczywa
równie¿ na wójcie (burmistrzu, prezydencie miasta) w zakresie, w jakim
powo³uje on cz³onków zespo³u52.
Przyznanie statusu „administratora danych” oœrodkom pomocy spo³ecznej
niesie za sob¹ ryzyko korzystania przez te oœrodki ze zgromadzonych w zbiorze
danych, dotycz¹cych osób dotkniêtych przemoc¹ w rodzinie i osób stosuj¹cych
przemoc, w innym celu i na innych zasadach, ni¿ dopuszcza to ustawa o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie. Nie mo¿na wykluczyæ sytuacji, w której to oœrodek pomocy spo³ecznej dokona poboru danych osobowych osób znajduj¹cych siê
w systemie teleinformatycznym do w³asnej bazy, np. w celu przyznania b¹dŸ
wstrzymania œwiadczeñ.
Warto podkreœliæ, ¿e na administratorze danych spoczywa tak¿e obowi¹zek
poinformowania osoby, której dane dotycz¹, o fakcie przetwarzania danych oso50
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Jak wynika ze sprawozdania z dzia³alnoœci Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
w roku 2011, w praktyce wiêkszoœæ zg³oszeñ dotycz¹cych zbiorów danych osób dotkniêtych przemoc¹ w rodzinie i osób stosuj¹cych przemoc by³a dokonywana przez oœrodki pomocy spo³ecznej.
Co ciekawe, w wiêkszoœci zg³oszeñ, jako administratorzy danych wskazywane by³y gminy,
http://www.giodo.gov.pl/138/id_art/2685/j/pl/ [dostêp: 27.12.2012].
Pismo Generalnego Inspektora Danych Osobowych do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r., http://www.giodo.gov.pl/1520121/id_art/4182/j/pl/ [dostêp:
27.12.2012].
Wyst¹pienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 27.04.2011 r. do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, http://www.giodo.gov.pl/1520122/id_art/4182/j/pl/ [dostêp: 27.12.2012].
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bowych. Ustawa o ochronie danych osobowych dwojako reguluje tê kwestiê –
w zale¿noœci od tego, od kogo dane s¹ pozyskiwane.
W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której te dane dotycz¹,
zgodnie z art. 24 ust. 1 u.o.d.o. administrator danych jest zobowi¹zany poinformowaæ tê osobê o adresie swojej siedziby i pe³nej nazwie, celu i zakresie zbierania
danych, a tak¿e prawie dostêpu do swoich danych oraz ich poprawiania. Udzielenie przez administratora wskazanych informacji jest warunkiem legalnoœci zbierania danych. Za J. Bart¹, P. Fajgielskim i R. Markiewiczem mo¿na przytoczyæ, i¿
„niespe³nienie przez administratora danych obowi¹zków informacyjnych [...] powoduje, i¿ przetwarzanie przez niego danych jest sprzeczne z prawem [...] mo¿e
zatem rodziæ odpowiedzialnoœæ przewidzian¹ ustaw¹ (w tym odpowiedzialnoœæ
karn¹ z art. 54 u.o.d.o.)”53. Obowi¹zek informacyjny nie powstaje, gdy ustawa zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania
(art. 24 ust. 2 pkt 1). Omawiana ustawa o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie
nie zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu, co
w œwietle powy¿szych rozwa¿añ nak³ada na oœrodki pomocy spo³ecznej obowi¹zek wynikaj¹cy z art. 24 ust. 1 u.o.d.o.
Przepis art. 25 u.o.d.o. odnosi siê do danych osobowych zbieranych w sposób
poœredni, bez wiedzy i udzia³u osób, których dane te dotycz¹54. W tym przypadku
administrator danych jest zobowi¹zany, bezpoœrednio po utrwaleniu danych,
przekazaæ osobie, której dane zosta³y zebrane bez jej udzia³u, analogiczne informacje do tych, jakie obowi¹zany jest udzieliæ, pozyskuj¹c dane bezpoœrednio,
a tak¿e poinformowaæ osobê o Ÿródle danych. Obowi¹zek przekazania informacji
nie powstaje m.in., gdy prawo zezwala na zbieranie danych bez wiedzy osoby,
której dane dotycz¹. Przepis ten stanowi swoiste kuriozum na gruncie ustawy
o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie, bowiem z art. 9c ust. 1 nie wynika jednoznacznie, czy brak zgody na przetwarzanie danych dotyczy jedynie danych
wra¿liwych, czy równie¿ danych zwyk³ych. Je¿eli przyjêlibyœmy, ¿e konstrukcja
normy obejmuje oba typy danych, to pozbawienie osoby, której dane dotycz¹ dostêpu do treœci swoich danych oraz ich poprawiania, naruszaæ bêdzie art. 77 ust. 2
Konstytucji, w myœl którego ustawa nie mo¿e nikomu zamykaæ drogi s¹dowej dochodzenia naruszonych wolnoœci i praw.
Ustawa o ochronie danych osobowych, w czêœci dotycz¹cej zabezpieczania
tych danych, reguluje wa¿n¹ kwestiê z punktu widzenia rozwa¿añ bêd¹cych
przedmiotem opracowania. Do przetwarzania danych mog¹ byæ dopuszczone
wy³¹cznie osoby posiadaj¹ce upowa¿nienie nadane przez administratora danych
(art. 37 u.o.d.o.). Wydaje siê byæ zasadne, i¿ obowi¹zek ten bêdzie ci¹¿y³ równie¿
na cz³onkach zespo³u interdyscyplinarnego i grup roboczych, gdy¿ nie mog¹ oni
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wywodziæ przys³uguj¹cych im uprawnieñ jedynie z treœci upowa¿nienia ustawowego.

Podsumowanie
Dobro, jakim jest ochrona wolnoœci i praw osób doœwiadczaj¹cych przemocy
w rodzinie, niew¹tpliwie uzasadnia ograniczenia w zakresie korzystania z prawa
do prywatnoœci oraz prawa do ochrony danych osobowych. W opinii merytorycznej Biura Analiz Sejmowych z dnia 9 kwietnia 2009 r.55 wskazano, i¿ wymiana informacji o ofiarach i sprawcach przemocy jest uzasadniona i konieczna, co wiêcej,
powinna s³u¿yæ efektywnemu „za³atwieniu spraw”, którymi zajmuje siê zespó³.
Jednak¿e w przypadku pozyskiwania, gromadzenia i udostêpniania danych osobowych zapisy ustaw powinny mieæ charakter wyczerpuj¹cy oraz zapewniaæ
mo¿liwoœæ dostêpu do zbiorów danych oraz weryfikacji i ¿¹dania sprostowania
lub usuniêcia informacji nieprawdziwych, niepe³nych lub zebranych w sposób
sprzeczny z ustaw¹. Analizowane przepisy nie spe³niaj¹ tych wymagañ56. Z punktu widzenia jednostki i przys³uguj¹cego jej prawa do ochrony prywatnoœci i danych osobowych – nale¿y dostrzec, i¿ kwestia zapewnienia pe³nej ochrony danych osobowych nie zosta³a potraktowana przez ustawodawcê z nale¿yt¹
dok³adnoœci¹. Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ uprawnienie do swobodnej wymiany danych wra¿liwych osób pochodz¹cych ze œrodowisk dotkniêtych przemoc¹ w rodzinie, lub w stosunku do których zachodzi takie podejrzenie, bez zgody i wiedzy
tych osób stwarza pole do nadu¿yæ. Niejasna i nieprecyzyjna regulacja art. 9c
ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie oraz brak przepisów okreœlaj¹cych maksymalny okres przechowywania danych osobowych mog¹ przyczyniæ siê do trudnoœci w egzekwowaniu praw osób, których dane dotycz¹, wynikaj¹cych z ustawy o ochronie danych osobowych.
Protection of personal data during interdisciplinary
groups activities regarding prevention of family violence
(Summary)
According to article 6 section 2 point 4 in the bill of family violence prevention, every
municipality is obliged to create an interdisciplinary group. The bill strictly defines the
number of participants in the interdisciplinary group. The group consists of the representatives of welfare organizational units, municipal committee of solving alcohol problems, the
55
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police, education, health service, non-governmental organizations and probation officers.
The interdisciplinary group acts upon the municipal family violence prevention programme. Its purpose is to integrate and coordinate the actions of entities participating in
the interdisciplinary group and experts in preventing violence. The members of the group
are allowed to process personal data of people affected by and using family violence. This
authority raises many doubts since the range of data also refers to sensitive data concerning
health condition, addictions, judicial sentences or decisions inflicting punishment and the
agreement or awareness of people concerned is not required. The author makes an attempt
to answer the question whether it is justified to prevent family violence at the expense of
limiting someone’s right to privacy.
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