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in Poland – de lege lata comments 

Streszczenie:  

Artykuł został poświęcońy ńowemu orgańowi ńadzorczemu w Polsce – jakim jest Pre-

zes Urzędu Ochrońy Dańych Osobowych. Prezes UODO jest sukcesorem poprzedńiego 

orgańu ochrońy dańych osobowych jakim był Geńeralńy Ińspektor Ochrońy Dańych 

Osobowych.  

W artykule omówiońo ogólńe waruńki związańe z powoływańiem orgańu ńadzoru  

w sprawach dotyczących ochrońy dańych osobowych wyńikające z przepisów RODO. 

W publikacji przedstawiońo zakres właściwości, wymogi formalńe do objęcia stańowi-

ska Prezesa UODO, które wyńikają z ustawy z dńia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych.  

W drugiej części przedstawiono zadania, kompetencje i uprawnienia Prezesa UODO, 

biorąc pod uwagę w szczególńości kompeteńcje związańe z ńakładańiem kar za ńie-

przestrzegańie przepisów, dotyczących ochrońy dańych osobowych.  

Artykuł powstał w oparciu o ańalizę aktów prawńych oraz dostępńej literatury przed-

miotu. 
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Abstract:  

The article was devoted to the new supervisory authority in Poland – the President of 

the Personal Data Protection Office. The President of the PDPO is the successor of the 

previous personal data protection authority, which was the Inspector General for 

Personal Data Protection. In the article, the general requirements connected to the 

appointment of a supervisory authority for personal data protection resulting from the 

provisions of the GDPR, were discussed.  

The formal requirements and conditions that are required to assume the post of the 

President of the PDPO resulting from the Act of 10 May 2018 on the Protection of 

Personal Data were also described.  

In the second part of the article, the tasks, competences, and powers of the President 

of the PDPO were presented, with special regard to competences connected to im-

posing administrative fines for the infringement of personal data protection pro-

visions.  

The article is based on the analysis of legal acts and available literature on the subject. 

Keywords: data protection, personal data, supervisory authority, GDPR, the President 

of the PDPO, administrative fines 

1. Wprowadzenie 

Z dńiem 25 maja 2016 roku weszło w z ycie rozporządzeńie Parla-

meńtu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dńia 27 kwietńia 2016 

roku w sprawie ochrońy oso b fizyczńych w związku z przetwarzańiem 

dańych osobowych i w sprawie swobodńego przepływu takich dańych 

oraz uchyleńia dyrektywy 95/46/WE1. Powyz szy akt prawa uńijńego 

obowiązuje we wszystkich pań stwach człońkowskich Uńii Europej-

skiej2 w sposo b bezpos redńi, a gło wńym celem jego wprowadzeńia 

było dokońańie reformy systemu ochrońy dańych osobowych w UE, po-

przez doprowadzeńie do spo jńos ci systemu i jedńolitos ci stosowańia 

 
1 Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016, s. 1, dalej ńazywańe jako ogólńe rozporządzeńie 

o ochronie danych osobowych lub RODO. 
2 RODO stosowańe jest także w krajach ńależących do Europejskiego Obszaru Go-

spodarczego. 
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przepiso w we wszystkich pań stwach człońkowskich3. Ogo lńe rozpo-

rządzeńie o ochrońie dańych osobowych zaczęło byc  stosowańe od 

25 maja 2018 roku.  

Dzień  25 maja 2018 roku ńie stańowi daty początkowej prawńej 

ochrońy dańych osobowych w Polsce. Po uchwaleńiu Koństytucji Rze-

czypospolitej Polskiej ustawodawca uchwalił w dńiu 29 sierpńia 1997 

roku ustawę o ochrońie dańych osobowych4, kto ra obowiązywała ńie-

przerwańie od 30 kwietńia 1998 roku do dńia 25 maja 2018 roku, czyli 

daty wejs cia w z ycie ńowej ustawy o ochrońie dańych osobowych 

uchwalońej 10 maja 2018 roku5, kto ra doprecyzowuje regulacje 

prawńe zawarte w ogo lńym rozporządzeńiu o ochrońie dańych osobo-

wych. Na poziomie europejskim ochrońa dańych osobowych fuńkcjo-

ńowała juz  od lat 90. XX wieku – z początkiem uchwaleńie poprzed-

ńiczki RODO – tj. dyrektywy 95/46/WE Parlameńtu i Rady z 24 paz -

dzierńika 1995 roku6.  

Gło wńe cele wprowadzeńia RODO do systemu prawńego pań stw 

człońkowskich Uńii Europejskiej zostały zawarte w art. 1, z kto rego 

moz ńa wyińterpretowac , z e ogo lńe rozporządzeńie o ochrońie dańych 

osobowych ma ńa celu: 

1) realizację podstawowych praw i wolńos ci oso b fizyczńych,  

w szczego lńos ci prawa do ochrońy dańych osobowych oso b 

fizyczńych,  

 
3 A. Grzelak, Rozdział II. Główne cele RODO [w:] T. Osiej, M. Kawecki (red.), Ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2017, 
s. 11. 

4 Ustawa z dnia  29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.  
2016, poz. 922). 

5 Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019, 
poz. 1781), dalej jako ,,ustawa”. 

6 Dyrektywa w sprawie ochrońy osób fizyczńych w zakresie przetwarzańia dańych 
osobowych i swobodńego przepływu tych dańych (Dz. Urz. WE z dńia 23 listopada 
1995 roku, L 281, s.31). 
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2) oraz uregulowańie zasad i umoz liwieńie swobodńego przepływu 

dańych osobowych w UE w taki sposo b by ochrońa praw jed-

ńostki ńie stała temu ńa przeszkodzie7.  

Ogo lńe rozporządzeńie o ochrońie dańych osobowych w art. 51 ust. 

1 ńakłada ńa kaz de pań stwo człońkowskie obowiązek utworzeńie co 

ńajmńiej jedńego orgańu ńadzoru odpowiadającego za ńadzo r ńad 

włas ciwym stosowańiem przepiso w prawa Uńii Europejskiej dotyczą-

cych ochrońy oso b fizyczńych w zakresie przetwarzańia dańych osobo-

wych. Kaz de z pań stw człońkowskich w s wietle przyzńańej im zasady 

autońomii iństytucjońalńej oraz proceduralńej ustańawia ńiezalez ńy 

aparat pań stwowy, ńadzorujący przestrzegańie przepiso w ogo lńego 

rozporządzeńia o ochrońie dańych osobowych8. Prawodawca uńijńy 

wymagał, aby do dńia 25 maja 2018 roku, a więc do momeńtu rozpo-

częcia stosowańia przepiso w rozporządzeńia, kaz de pań stwo człoń-

kowskie zawiadomiło Komisję Europejską o przepisach przyjętych ńa 

mocy rozdziału VI RODO, a ńastępńie ńiezwłoczńie o kaz dej kolejńej 

zmiańie mającej ńa ńie wpływ9. Powyz sze ozńaczało, z e do dńia 25 ma-

ja 2018 roku kaz de pań stwo człońkowskie powińńo miec  uchwalońe 

przepisy ustrojowe, kto re m.iń. wdraz ałyby obowiązek powołańia 

ńiezalez ńego orgańu ńadzorczego. Ustawodawca dochował termińu 

uchwalając w dńiu 10 maja 2018 roku ustawę o ochrońie dańych oso-

bowych, kto ra weszła w z ycie z dńiem 25 maja 2018 roku.  

Na mocy ww. ustawy ńowym orgańem ńadzorczym w Polsce usta-

ńowiońo Prezesa Urzędu Ochrońy Dańych Osobowych, kto ry jest suk-

cesorem poprzedńiego orgańu ochrońy dańych osobowych, jakim był 

Geńeralńy Ińspektor Ochrońy Dańych Osobowych, kto re podstawą 

działańia i fuńkcjońowańia była poprzedńia ustawa o ochrońie dańych 

osobowych z 1997 roku. W artykule omo wiońo ogo lńe waruńki zwią-

 
7 A. Grzelak, Rozdział II. Główne cele RODO…, op. cit., s. 12.  
8 Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych, s. 28. 
9 U. Góral, P. Makowski, Komentarz do art. 51 RODO [w:] E. Bielak Jomaa (red.),  

D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenia o ochronie danych. Komentarz, Warsza-
wa 2018, s. 907–909. 
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zańe z powoływańiem orgańu ńadzoru w sprawach dotyczących ochro-

ńy dańych osobowych wyńikające z przepiso w RODO, zakres włas ci-

wos ci, wymogi formalńe objęcia stańowiska Prezesa UODO wyńikające 

z przepiso w krajowych oraz jego kompeteńcje i uprawńieńia biorąc 

pod uwagę w szczego lńos ci kompeteńcje związańe z ńakładańiem kar 

za ńieprzestrzegańie przepiso w dotyczących ochrońy dańych oso-

bowych.  

2. Ogólne warunki powołania organów nadzoru w państwach 

członkowskich wynikające z RODO 

Ogo lńe rozporządzeńie o ochrońie dańych osobowych w rozdziale 

VI pt. ,,Niezalez ńe orgańy ńadzorcze” zawiera przepisy dotyczące obo-

wiązku utworzeńia w pań stwach człońkowskich ńiezalez ńych orgańo w 

ńadzorczych oraz przepisy okres lające ich włas ciwos c , zadańia i upraw-

ńieńia. Orgańy ńadzorcze, powołańe ńa mocy ustrojowych przepiso w 

krajowych, przyczyńią się jak wskazuje RODO w art. 51 ust. 2, do 

spo jńego stosowańia ogo lńego rozporządzeńia o ochrońie dańych oso-

bowych w całej Uńii Europejskiej. W tym celu orgańy ńadzoru będą 

wspo łpracowac  między sobą oraz z Komisją Europejską ńa zasadach 

okres lońych w rozdziale VII RODO10.  

RODO w art. 51 ust. 1 oraz ust. 3 daje uprawńieńie pań stwom człoń-

kowskim do ustańowieńia więcej ńiz  jedńego orgańu ńadzorczego,  

z uwagi ńa ro z ńe systemy koństytucyjńe, orgańizacyjńe czy admińistra-

cyjńe, z zastrzez eńiem iz  pań stwo w takim przypadku musi wskazac  

kto ry orgań będzie reprezeńtowac  te orgańy w Europejskiej Radzie 

Ochrońy Dańych (art. 51 ust. 3 RODO)11. W Polsce ustawodawca przyjął 

model przewidujący istńieńie jedńego orgańu ńadzorczego, kto ry jest 

ceńtralńym orgańem admińistracji publiczńej usytuowańym poza sys-

temem admińistracji rządowej, gdyz  taka końcepcja wpisuje się w pol-

skim system koństytucyjńy i uńitarńy charakter Rzeczypospolitej Pol-

 
10 Ibidem, s. 907–908.  
11 Ibidem, s. 910. 
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skiej12. Rozwiązańie to jak ńajbardziej jest korzystńe z puńktu widzeńia 

sprawńos ci i efektywńos ci działańia systemu ochrońy dańych osobo-

wych w Polsce, gdyz  wielos c  orgańo w wydłuz yłaby czas podejmowańia 

decyzji i wypracowywańia ostateczńych wńiosko w działańia w zakre-

sie przestrzegańia ochrońy dańych osobowych.  

Prawodawca uńijńy, w art. 52 RODO, zasadńicze zńaczeńie przypi-

suje zapewńieńiu ńiezalez ńos ci orgańowi ńadzorczemu podczas wy-

pełńiańia zadań  i wykońywańia swoich uprawńień  wyńikających  

z RODO w aspekcie iństytucjońalńym, fuńkcjońalńym oraz material-

ńym. Niezalez ńos c  iństytucjońalńa przejawia się w braku podległos ci 

wobec ińńych orgańo w (ńp. z admińistracji rządowej) oraz działańia 

wolńego od pos redńich czy bezpos redńich wpływo w zewńętrzńych ńp. 

partii polityczńej. Niezalez ńos c  fuńkcjońalńa polega ńa ńiepodlegańiu 

końtroli ińńych iństytucji pań stwowych w końteks cie zakresu swojego 

działańia. Natomiast ńiezalez ńos c  materialńa wiąz e się z dostępem do 

odpowiedńiej ińfrastruktury, kto ra umoz liwi sprawńe wykońywańie 

zadań  i obowiązko w, ńp. odpowiedńie fuńdusze i zasoby kadrowe13.  

Ustawodawca w przepisach krajowych, tj. ustawie z dńia 10 maja 

2018 roku o ochrońie dańych osobowych zapewńił Prezesowi Urzędu 

Dańych Osobowych jako orgańowi ńadzorczemu pełńą ńiezalez ńos c  

poprzez wskazańie w przepisach ustawy, z e podlega oń wyłączńie usta-

wie, a takz e poprzez wprowadzeńie zakazu zajmowańia ińńego stańo-

wiska ńiz  ńaukowe, zakazu przyńalez ńos ci do partii polityczńej lub 

sprawowańia fuńkcji ńiedającej się pogodzic  z godńos cią urzędu 

(art. 37 ustawy). Dodatkowo wprowadzońo dla Prezesa UODO immu-

ńitet (art. 38 ustawy), moz liwos c  samodzielńego powoływańia zastęp-

co w (art. 36 ustawy), a przede wszystkim ograńiczeńia w jego odwoła-

ńiu (art. 34 ust. 9 ustawy)14.  

 
12 O. Legat, Komentarz do art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych [w:] B. Mar-

cinkowski (red.), Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018,  
s. 103.  

13 U. Góral, P. Makowski, Komentarz do art. 52 RODO [w:] E. Bielak Jomaa (red.),  
D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenia o ochronie..., op. cit., s. 911–912. 

14 O. Legat, Komentarz do art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych [w:] B. Mar-
cinkowski (red.), Ustawa o ochronie danych..., op. cit., s. 105–106. 
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Wyz ej wymieńiońe przepisy wypełńiają w całos ci dyspozycje za-

warte przez prawodawcę uńijńego w art. 52 RODO w zakresie waruń-

ko w, jakie kaz de pań stwo człońkowskie musi spełńic , aby ńiezalez ńos c  

orgańu ńadzorczego była zachowańa tj.: 

− człońkowie orgańu ńadzorczego muszą byc  wolńi od pos redńich 

czy bezpos redńich wpływo w zewńętrzńych i ńie zwracają się do 

ńikogo o iństrukcje ańi od ńikogo ich ńie przyjmują (art. 52 ust. 

2 RODO); 

− powstrzymują się od wszelkich czyńńos ci sprzeczńych ze 

swoimi obowiązkami i podczas swojej kadeńcji ńie podejmują 

z adńego zajęcia zarobkowego ańi ńiezarobkowego sprzeczńego 

z tymi obowiązkami (art. 52 ust. 3 RODO); 

− mają zapewńiońe dostateczńe zasoby kadrowe, techńiczńe, fi-

ńańsowe, pomieszczeńia i ińfrastrukturę ńiezbędńe do skutecz-

ńego wykońywańia swoich zadań  (art. 53 ust. 4 RODO); 

− orgań ńadzorczy samodzielńie wybiera swo j persońel (art. 53 

ust. 5 RODO); 

− końtrola fińańsowa orgańu ma ńie podwaz ac  jego ńiezalez ńos ci, 

a orgań dyspońuje odrębńym publiczńym budz etem roczńym, 

kto ry moz e byc  częs cią budz etu pań stwowego (art. 52 ust. 6 

RODO). 

Ogo lńe rozporządzeńie o ochrońie dańych osobowych w art. 53 ust. 

1 wskazuje, ńa przejrzystos c  procedury powoływańia w pań stwach 

człońkowskich orgańu ńadzorczego oraz odńosi się do waruńko w peł-

ńieńia tej fuńkcji przez człońka orgańu ńadzorczego. Prawodawca 

uńijńy jasńo wskazuje, z e człońka orgańu ńadzorczego moz e powoły-

wac  parlameńt, głowa pań stwa, rząd lub ińńy ńiezalez ńy orgań, kto -

remu to zadańie powierzońo w prawie krajowym pań stwa człońkow-

skiego. Art. 53 ust. 2 RODO formułuje ogo lńe waruńki dotyczące kwali-

fikacji człońko w orgańu ńadzorczego, kto ra są ńiezbędńymi do objęcia 

obowiązko w i wykońywańia zadań  wyńikających z art. 55-59 RODO. 

Rozporządzeńie w tym zakresie lakońiczńie wskazuje, iz  kaz dy człońek 

musi posiadac  kwalifikacje, dos wiadczeńie i umiejętńos ci – w szczego l-
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ńos ci w dziedzińie ochrońy dańych osobowych – kto re są potrzebńe do 

wykońywańia obowiązko w i uprawńień  przysługujących ńa podstawie 

stosowńych przepiso w prawa. Rozporządzeńie ńie wskazuje szczego -

łowo wymagań  względem kańdydato w ńa to stańowisko – doprecyzo-

wańie wymogo w ńastępuje ńa gruńcie przepiso w krajowych15.  

W art. 54 RODO prawodawca uńijńy wylicza eńumeratywńie zasady 

ustańawiańia orgańu ńadzorczego w pań stwie człońkowskim. W związ-

ku z tym w przepisach krajowych ustawodawcy poszczego lńych krajo w 

muszą okres lic  takie elemeńty jak: procedury ustańawiańia orgańu 

ńadzoru, wymogi kwalifikacyjńe, procesy powoływańia, długos c  ka-

deńcji i jej powtarzańie, obowiązki związańe z pełńieńiem fuńkcji  

(w tym w zakresie apolityczńos ci, bezstrońńos ci czy zakazu łączeńia 

działalńos ci)16.  

Zgodńie z art. 55 ust. 1 RODO ,,kaz dy orgań ńadzorczy jest włas ciwy 

do wypełńiańia zadań  i wykońywańia uprawńień  powierzońych mu 

zgodńie z ńińiejszym rozporządzeńiem ńa terytorium swojego pań -

stwa człońkowskiego”. Przepis teń wskazuje ńa włas ciwos c  miejscową 

oraz rzeczową orgańu ńadzorczego. Zasada ta ulega modyfikacji w art. 

56 RODO, kto ry odńosi się do końcepcji mechańizmu kompleksowej 

wspo łpracy.  

RODO w art. 57 wskazuje ńa otwarty katalog zadań  orgańu ńadzor-

czego, ws ro d kto rych doktryńa wyro z ńia kompeteńcje o charakterze 

ogo lńym (ńp. art. 57 ust. 1 lit. a i v) oaz kompeteńcje szczego lńe doty-

czące końkretńie wskazańych zadań  (art. 57 ust. 1 lit. b-u). Prawo-

dawca uńijńy, ńakładając ńa orgańy ńadzorcze szereg zadań , jedńocze-

s ńie wyposaz a te orgańy w szereg uprawńień  (kompeteńcji) umoz li-

wiających ich realizację. Uprawńieńia orgańo w ńadzorczych zostały 

zawarte w art. 58 RODO i moz ńa je ując  w 4 grupach: 

1) uprawńieńia do prowadzeńia postępowań ,  

2) uprawńieńia ńaprawcze i do ńakładańia kar,  

 
15 Ibidem, s. 918–920. 
16 Ibidem, s. 922. 
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3) uprawńieńia do udzielańia zezwoleń  i uprawńieńia doradcze 

oraz 

4) uprawńieńia do zgłaszańia ńaruszeń  RODO orgańom wymiaru 

sprawiedliwos ci oraz do udziału w postępowańiu sądowym,  

w szczego lńos ci w przypadku skarg oso b fizyczńych, bez 

uszczerbku dla uprawńień  orgańo w prokuratorskich ńa mocy 

prawa pań stwa człońkowskiego17. 

RODO w art. 59 ńakłada ńa orgańy ńadzorcze obowiązek sporządza-

ńia roczńych sprawozdań  ze swojej działalńos ci, w kto rym fakultatyw-

ńie moz e wyszczego lńic  rodzaje zgłoszońych mu ńaruszeń  i rodzaje 

s rodko w podjętych zgodńie z art. 58 ust. 2 RODO. Sprawozdańia te są 

przekazywańe parlameńtowi ńarodowemu, rządowi i ińńym orgańom 

wskazańym prawem pań stwa człońkowskiego. Sprawozdańia te są 

udostępńiańe opińii publiczńej, Komisji Europejskiej oraz Europejskiej 

Radzie Ochrońy Dańych.  

3. Wymogi formalne na stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych 

Ustawa z dńia 10 maja 2018 roku o ochrońie dańych osobowych  

w rozdziale 6 ,,Prezes Urzędu” wskazuje m.iń. ńa procedurę powoływa-

ńia, wymogi kwalifikacyjńe oraz kompeteńcje i zadańia Prezesa Urzędu 

Ochrońy Dańych Osobowych, kto ry jest orgańem włas ciwym w sprawie 

ochrońy dańych osobowych w Polsce. Rozdział 6 wypełńia tym samym 

dyspozycję zawartą przez prawodawcę uńijńego w art. 54 RODO.  

Zgodńie z art. 34 ust. 3 ńińiejszej ustawy ,,Prezesa Urzędu Ochrońy 

Dańych Osobowych powołuje i odwołuje Sejm Rzeczypospolitej za zgo-

dą Seńatu Rzeczypospolitej Polskiej”. Szczego łowa procedura powo-

ływańia i odwoływańia Prezesa UODO wyńikac  będzie z Regulamińu 

 
17 Ibidem, s. 943.  
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Sejmu18 Rzeczypospolitej Polskiej19. Ustawodawca w art. 34 ust. 4 

ustawy wskazuje ńa waruńki jakie musi spełńic  osoba, kto ra ubiega się 

o stańowisko Prezesa UODO. Zgodńie z tym przepisem ńa stańowisko 

Prezesa Urzędu moz e byc  powołańa osoba, kto ra: 

1) jest obywatelem polskim, 

2) posiada wykształceńie wyz sze,  

3) wyro z ńia się wiedzą prawńiczą i dos wiadczeńiem z zakresu 

ochrońy dańych osobowych, 

4) korzysta z pełńi z praw publiczńych, 

5) ńie była skazańa prawomocńym wyrokiem za umys lńe prze-

stępstwo lub umys lńe przestępstwo skarbowe, 

6) posiada ńieposzlakowańą opińią. 

W zakresie większos ci powyz szych waruńko w ńie ma z adńej wąt-

pliwos ci, jedńakz e kwestia posiadańia przez osobę wykształceńia wyz -

szego moz e pozostawiac  pewńe wątpliwos ci, gdyz  ustawa jasńo ńie 

wskazuje jakiego typu wykształceńie wyz sze osoba musi posiadac .  

Z uwagi ńa materię prawńą, jaką zajmuje się Prezes Urzędu Ochrońy 

Dańych Osobowych w zakresie swoich kompeteńcji, uzasadńiońym by-

łoby, z eby posiadał wykształceńie wyz sze prawńicze. Ustawodawca je-

dyńie wskazuje, z e kańdydat ńa Prezesa Urzędu powińień wyro z ńiac  

się wiedzą prawńiczą i dos wiadczeńiem z zakresu ochrońy dańych oso-

bowych, co ńie ozńacza, z e wiedzę prawńiczą jaką posiada bez studio w 

wyz szych prawńiczych pozwoli ńa gwarańcję wykońywańia tej fuńkcji 

rzetelńie. Ustawodawca w stosuńku do zapisu w poprzedńiej ustawie 

doprecyzował wczes ńiejsze sformułowańie ,,dos wiadczeńie zawodo-

we”, kto re mogło błędńie wskazywac , z e kańdydaci ńa stańowisko 

GIODO (tak wtedy ńazywańo orgań ńadzorczy) mogli wymo g teń speł-

ńic  wykazując się dos wiadczeńiem ińńym ńiz  w zakresie ochrońy da-

ńych osobowych. 

 
18 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dńia 30 lipca 1992 roku – Regulamin 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. 2019, poz. 1028 ze zm.). 
19 A. Dmochowska, Komentarz do art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych [w:] 

A. Dmochowska, A. Piotrowska, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wy-
dawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 65. 
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Ustawodawca w art. 34 ust. 5 wskazuje, z e Prezes Urzędu w zakresie 

wykońywańia swoich zadań , podlega tylko ustawie. Nie moz e oń pod-

legac  ińńemu orgańami władzy publiczńej w zakresie wykońywańia 

swoich kompeteńcji i zadań , gdyz  RODO, czyli ogo lńe rozporządzeńie o 

ochrońie dańych osobowych jasńo wskazuje, z e orgań ńadzorczy musi 

miec  charakter ńiezalez ńy.  

Długos c  pełńieńia fuńkcji przez orgań ńadzorczy została okres lońa 

przez ustawodawcę polskiego w art. 34 ust. 6 ustawy, zgodńie z kto rym 

kadeńcja Prezesa UODO trwa 4 lata, licząc od dńia złoz eńia s lubowańia. 

Prezes Urzędu po upływie kadeńcji wykońuje swoje obowiązki do 

czasu objęcia stańowiska przez ńowego Prezesa Urzędu. Wskazo wki, 

co długos ci kadeńcji orgańu ńadzorczego, zawierało RODO w art. 54 

ust. 1 lit d, kto ry stańowił, z e kadeńcja człońka orgańu ńadzorczego ńie 

moz e byc  kro tsza ńiz  4 lata,  z wyjątkiem pierwszej kadeńcji po dńiu 

wejs cia w z ycie RODO. Nasz ustawodawca w przepisach krajowych 

utrzymał poprzedńią regulację wyńikającą z ustawy z 1997 roku w tej 

materii, odńoszącą się do poprzedńiego orgańu ńadzorczego (GIODO) 

i pozostał przy mińimalńej, przewidziańej w rozporządzeńiu uńijńym 

kadeńcji 4-letńiej20. Ustawodawca w art. 34 ust. 7 ustańowił moz liwos c  

reelekcji ńa stańowisku Prezesa UODO i postańowił, z e ta sama osoba 

moz e byc  Prezesem Urzędu przez dwie kolejńe kadeńcje.  

W art. 34 ust. 8 ustawodawca odńosi się do przyczyń wygas ńięcia 

kadeńcji Prezesa Urzędu, kto ra wygasa z chwilą jego s mierci, odwoła-

ńia lub uraty obywatelstwa. W ostatńim przypadku utrata pełńieńia 

fuńkcji Prezesa Urzędu będzie spowodowańa zaprzestańiem spełńia-

ńia jedńej z przesłańek powołańia ńa fuńkcję Prezesa UODO, jakim jest 

posiadańie obywatelstwa polskiego (przesłańka ta wyńika z art. 34  

ust. 4 pkt 1 ustawy)21. W przypadku wygas ńięcia kadeńcji Prezesa 

Urzędu  jego obowiązki pełńi zastępca Prezesa Urzędu wskazańy przez 

Marszałka Sejmu (art. 34 ust. 10 ustawy). 

 
20 O. Legat, Komentarz do art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych [w:] B. Mar-

cinkowski (red.), Ustawa o ochronie danych..., op. cit., s. 116. 
21 Ibidem, s. 117.  
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Ustawodawca w art. 34 ust. 9 dopus cił moz liwos c  odwołańia Pre-

zesa Urzędu przed upływem kadeńcji. RODO ogo lńie w art. 53 ust. 4 

wskazuje, z e ,,człońek moz e zostac  odwołańy ze stańowiska tylko  

w przypadku, gdy dopus ci się powaz ńego uchybieńia lub przestał speł-

ńiac  waruńki ńiezbędńe do pełńieńia obowiązko w”. Ustawa z dńia 10 

maja 2018 roku o ochrońie dańych osobowych zńaczeńie rozszerza 

przesłańki odwołańia Prezesa Urzędu przed upływem kadeńcji. Prze-

pis art. 34 ust. 9 wskazuje ńa katalog przesłańek odwołańia Prezesa 

Urzędu, kto rymi są: 

1) zrzeczeńie się stańowiska – przesłańka ta wyńika takz e a art. 53 

ust. 3 RODO, forma złoz eńia rezygńacji ńie została uregulowańa 

w ustawie, jedńakz e ńalez y zgodzic  się z poglądem teoretyko w 

prawa, kto rzy wskazują, z e rezygńacja ze stańowiska Prezesa 

Urzędu powińńa byc  złoz ońa ńa ręce Marszałka Sejmu, gdyz  oń 

zgodńie z Regulamińem Sejm jest orgańem włas ciwym do przyj-

mowańia kańdydatur ńa stańowisko Prezesa UODO22; 

2) trwała ńiezdolńos c  do pełńieńia obowiązko w ńa skutek choroby 

stwierdzońa orzeczeńiem lekarskim; 

3) sprzeńiewierzeńie się s lubowańiu – przed przystąpieńiem do 

wykońywańia obowiązko w Prezes Urzędu składa przed Sejmem 

RP s lubowańie o tres ci wyńikającej z art. 35 ustawy; w przy-

padku sprzeńiewierzeńia się s lubowańiu osoba pełńiąca fuńkcję 

Prezesa UODO przestaje spełńiac  waruńek powołańia w postaci 

posiadańia ńieposzlakowańej opińii23; 

4) skazańie prawomocńym wyrokiem sądu za popełńieńie umys l-

ńego przestępstwa lub umys lńego przestępstwa skarbowego – 

przesłańka w mys l uzasadńieńia do ustawy24 wprowadzońa ce-

lem wzmocńieńia ńiezalez ńos ci orgańu ńadzorczego; 

 
22 A. Dorozd, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i prze-

pisy, Warszawa 2008, s. 59.  
23 O. Legat, Komentarz do art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych [w:] B. Mar-

cinkowski (red.), Ustawa o ochronie danych..., op. cit., s. 118–119. 
24 Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych, s. 30. 
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5) pozbawieńie praw publiczńych – wskutek orzeczeńia s rodka 

karńego przewidziańego w art. 39 Kodeksu Karńego25 oraz art. 

22 Kodeksu Karńego Skarbowego26 osoba utraca waruńek ńie-

zbędńy do ubiegańia się o stańowisko Prezesa Urzędu i pełńie-

ńia tej fuńkcji27. 

Ustawodawca w art. 36 ustawy ńadaje Prezesowi Urzędu uprawńie-

ńie do samodzielńego powołańia swoich zastępco w co wzmacńia jego 

pozycję zaro wńo ze strońy orgańizacyjńej Urzędu, jak i w s wietle wy-

mogu ńiezalez ńos ci orgańu ńadzorczego, o kto rym mo wi w swoich 

przepisach RODO. Prezes Urzędu ma moz liwos c  powołańia maksymal-

ńie 3 zastępco w. Rozwiązańie takie zgodńie z uzasadńieńiem do usta-

wy podyktowańe było szerokim zakresem zadań  ńałoz ońych ńa Preze-

sa Urzędu,  kto re bardzo często wymagają ińńych kwalifikacji. Jako 

przykład podańo wymo g prowadzeńia wspo łpracy międzyńarodowej, 

podejmowańie działań  edukacyjńych, prowadzeńia postępowań  w 

sprawach ńaruszeńia przepiso w o ochrońie dańych czy ńadzoru28 ńie 

tylko ńad Ogo lńym Rozporządzeńiem ale ro wńiez  ńad tzw. dyrektywą 

policyjńą29. Kaz de z wyz ej wymieńiońych obszaro w moz e miec  w swo-

ich zadańiach słuz bowych ińńy zastępca Prezesa Urzędu.  Kańdydat ńa 

zastępcę Prezesa UODO musi spełńiac  te same wymogi co kańdydat ńa 

Prezesa Urzędu. Wymogi wyńikają z art. 36 ust. 2 ustawy.  

Ustawa o ochrońie dańych osobowych wprowadza w swoich prze-

pisach zasadę incompatibilitas oraz wymo g apolityczńos ci względem 

 
25 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1444). 
26 Ustawa z dńia 10 wrześńia 1999 roku – Kodeks Karny Skarbowy (t.j. Dz. U. 2020, 

poz. 19). 
27 O. Legat, Komentarz do art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych [w:] B. Mar-

cinkowski (red.), Ustawa o ochronie danych..., op. cit., s. 119. 
28 Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych, s. 31. 
29 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrońy osób fizyczńych w związku z przetwarzańiem dańych oso-
bowych przez właściwe orgańy do celów zapobiegańia przestępczości, prowadzenia 
postepowań przygotowawczych, wykrywańia i ścigańia czyńów zabrońiońych i wyko-
ńywańia kar, w sprawie swobodńego przepływu takich dańych oraz uchylająca decyzję 
ramową rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE z dńia 4 maja 2016 roku L 119/89). 
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Prezesa Urzędu oraz jego zastępco w. Ustawodawca w art. 37 ustawy 

wskazuje, z e Prezes Urzędu oraz jego zastępcy ńie mogą zajmowac  iń-

ńych stańowisk ańi wykońywac  ińńych zajęc  zarobkowych lub ńieza-

robkowych sprzeczńych z obowiązkami Prezesa Urzędu. Ustawa wpro-

wadziła jedńak pewńe wyjątki względem stańowisk, kto re ww. osoby 

mogą zajmowac , tj.  stańowiska dydaktyczńego, stańowiska ńaukowo-

dydaktyczńego lub ńaukowego w szkole wyz szej, Polskiej Akademii 

Nauk, iństytucie badawczym lub ińńej jedńostce ńaukowej. Prezes 

UODO oraz jego zastępcy muszą byc  apolityczńie co wiąz e się z zaka-

zem ńalez eńia do partii polityczńej, związku zawodowego ańi ńie mogą 

prowadzic  działalńos ci publiczńej ńiedającej się pogodzic  z godńos cią 

jego urzędu (art. 37 ust. 2 ustawy)30. Zakaz przyńalez ńos ci do partii po-

lityczńej czy związko w zawodowych korespońduje z art. 52 ust. 2 

RODO, w kto rym prawodawca uńijńy zawarł wskazańie dotyczące ńie 

podlegańia z adńym wpływom, ańi bezpos redńim, ańi pos redńim31.  

Zgodńie z art. 45 ustawy Prezes Urzędu wykońuje swoje zadańia 

przy pomocy Urzędu Ochrońy Dańych Osobowych. W przypadkach 

uzasadńiońych charakterem i liczbą spraw z zakresu ochrońy dańych 

osobowych ńa dańym tereńie Prezesa Urzędu moz e w ramach Urzędu 

tworzyc  jedńostki zamiejscowe Urzędu. Prezes Urzędu, w drodze za-

rządzańia, ńadaje statut Urzędowi, okres lając:  

1) orgańizację wewńętrzńą Urzędu,  

2) zakres zadań  swoich zastępco w,  

3) zakres zadań  i tryb pracy komo rek orgańizacyjńych Urzędu. 

– mając ńa uwadze stworzeńie optymalńych waruńko w orgańizacyj-

ńych do prawidłowej realizacji zadań  Urzędu.  

Prezes Urzędu, zastępcy Prezesa Urzędu, a takz e pracowńicy Urzę-

du są zobowiązańi zachowac  w tajemńicy ińformację, o kto rych dowie-

dzieli się w związku z wykońywańiem czyńńos ci słuz bowych. Obowią-

 
30 A. Dmochowska, Komentarz do art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych [w:] 

A. Dmochowska, A. Piotrowska, Ustawa o ochronie danych..., op. cit., s. 67. 
31 O. Legat, Komentarz do art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych [w:] B. Mar-

cinkowski (red.), Ustawa o ochronie danych..., op. cit., s. 123. 
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zek zachowańia w tajemńicy ińformacji, o kto rych mowa powyz ej, 

obowiązuje takz e po zakoń czeńiu kadeńcji albo zatrudńieńia.  

4. Wybrane kompetencje i uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych 

Kompeteńcje orgańo w ńadzorczych w sposo b ogo lńy zostały ujęte 

w art. 57 RODO, w kto rym ustawodawca uńijńy wskazuje, z e orgańowi 

ńadzorczemu ńa swoim terytorium przysługuje m.iń. prawo do mońi-

torowańia i egzekwowańia stosowańia przepiso w ogo lńego rozporzą-

dzeńia o ochrońie dańych osobowych, co obejmuje m.iń. rozpatrywańie 

skarg składańych w trybie art. 77 RODO, przeprowadzańie końtroli 

oraz wszczyńańie ro z ńorodńych postępowań . Aby zapewńic  skutecz-

ńos c  realizacji tych kompeteńcji, orgań ńadzorczy został wyposaz ońy 

przez ustawodawcę okres lońymi ńarzędziami i uprawńieńiami, kto re 

słuz ą włas ciwemu egzekwowańiu przestrzegańia przepiso w dotyczą-

cych ochrońy dańych osobowych ńa terytorium dańego pań stwa Uńii 

Europejskiej. Uprawńieńia, kto re zostały przyzńańe orgańom ńadzor-

czym ustawodawca wymieńia w art. 58 RODO32. Uprawńieńia te, zgod-

ńie z doktryńą, moz ńa ując  w kilka kategorii: 

1) uprawńieńia do prowadzeńia postępowań ,  

2) uprawńieńia ńadzorcze i do ńakładańia kar,  

3) uprawńieńia do udzielańia zezwoleń  i uprawńieńia doradcze 

oraz 

4) uprawńieńia do zgłaszańia ńaruszeń  rozporządzeńia orgańom 

wymiaru sprawiedliwos ci oraz do udziału w postępowańiu są-

dowym, w szczego lńos ci w przypadku skarg oso b fizyczńych, 

bez uszczerbku dla uprawńień  orgańo w prokuratorskich ńa 

mocy prawa pań stwa człońkowskiego33.  

 
32 U. Góral, P. Makowski, Komentarz do art. 57 RODO [w:] E. Bielak Jomaa (red.),  

D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenia o ochronie..., op. cit., s. 935–936. 
33 Ibidem, s. 943. 
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W ramach przyzńańych przez RODO uprawńień , orgań ńadzorczy 

moz e: 

1) ńakazac  admińistratorowi i podmiotowi przetwarzającemu do-

starczeńia wszelkich ińformacji potrzebńych orgańowi ńadzor-

czemu do realizacji swoich zadań , 

2) prowadzic  postępowańia w formie audyto w ochrońy dańych, 

3) zawiadomic  admińistratora lub podmiot przetwarzający o po-

dejrzeńiu ńaruszeńia rozporządzeńia, 

4) uzyskac  od admińistratora i podmiotu przetwarzającego dostęp 

do wszelkich dańych osobowych i wszelkich ińformacji ńiezbęd-

ńych orgańowi ńadzorczemu do realizacji swoich zadań , 

5) uzyskac  dostęp do wszystkich pomieszczeń  admińistratora  

i podmiotu przetwarzającego, w tym do sprzętu i s rodko w słu-

z ących do przetwarzańia dańych, zgodńie z procedurami okre-

s lońymi w prawie uńijńym lub w prawie pań stwa człońkow-

skiego. 

Doprecyzowańie uprawńień  orgańu ńadzorczego w zakresie koń-

troli zostało uregulowańe w przepisach ustawy z dńia 10 maja 2018 

roku o ochrońie dańych osobowych. Ustawodawca w zakresie postępo-

wań  końtrolńo-ńadzorczych wyro z ńia dwa rodzaje postępowań : koń-

trolę przestrzegańia przepiso w o ochrońie dańych osobowych (roz-

dział 9 ustawy) oraz postępowańie w sprawie ńaruszeńia przepiso w  

o ochrońie dańych osobowych (rozdział 7 ustawy). Zaro wńo jedńo, jak 

i drugie postępowańie przeprowadzańe jest w oparciu o procedurę ad-

mińistracyjńą wyńikającą z przepiso w Kodeksu Postępowańia Admińi-

stracyjńego34. Podstawowa relacja pomiędzy tymi dwoma rodzajami 

postępowań  polega ńa tym, z e jez eli końtrola przestrzegańia przepi-

so w wykaz e jakiekolwiek ńieprawidłowos ci, to ńastępńie orgań ńad-

zorczy moz e wszcząc  odrębńe postępowańie w sprawie ńaruszeńia 

przepiso w o ochrońie dańych (jedńak w sytuacji gdy, postępowańie  

w sprawie ńaruszeńia ńie było poprzedzońe końtrolą, końtrola taka 

 
34 Ustawa z dńia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowańia Admińistracyjńego 

(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),dalej jako k.p.a. 



  

 

– 28 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywilizacyjńe 
XVI (3)/2020 

moz e rozpocząc  się takz e w trakcie postępowańia). Ustawa o ochrońie 

dańych osobowych w art. 78 ust. 2 wyro z ńia trzy rodzaje końtroli prze-

strzegańia przepiso w: 

1) końtrolę plańową – prowadzońą zgodńie z zatwierdzońym 

przez Prezesa Urzędu plańem końtroli, 

2) końtrolę doraz ńą – ńa podstawie uzyskańych przez Prezesa 

Urzędu ińformacji oraz  

3) końtrolę sprawowańą w ramach mońitorińgu przestrzegańia 

stosowańia rozporządzeńia 2016/679. 

Ustawodawca uńijńy wyposaz ył orgańy ńadzorcze w krajach człoń-

kowskich UE takz e w szereg uprawńień  ńaprawczych wyńikających  

z art. 58 ust. 2 RODO. W mys l tych uregulowań  uprawńieńiami ńadzor-

czymi są w szczego lńos ci: 

1) wydawańie ostrzez eń  admińistratorowi lub podmiotowi prze-

twarzającemu dotyczących moz liwos ci ńaruszeńia RODO po-

przez plańowańe operacje przetwarzańia, 

2) udzielańie upomńień  admińistratorowi lub podmiotowi prze-

twarzającemu w przypadku ńaruszeńia RODO przez operacje 

przetwarzańia, 

3) ńakazańie admińistratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu 

spełńieńia z ądańia osoby, kto rej dańe dotyczą, wyńikającego  

z praw przysługujących jej, 

4) ńakazańie admińistratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu 

dostosowańia operacji przetwarzańia do RODO, a w stosowńych 

przypadkach wskazańie sposobu i termińu, 

5) ńakazańie admińistratorowi zawiadomieńia osoby, kto rej dańe 

dotyczą, o ńaruszeńiu ochrońy dańych, 

6) wprowadzańie czasowego lub całkowitego ograńiczeńia prze-

twarzańia, w tym zakazu przetwarzańia, 

7) ńakazańie sprostowańia lub usuńięcia dańych osobowych lub 

ograńiczeńia ich przetwarzańia oraz ńakazańie powiadomieńia 

o tych czyńńos ciach odbiorco w, kto rym dańe osobowe ujaw-

ńiońo, 
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8) zastosowańie, opro cz lub zamiast s rodko w ńaprawczych, admi-

ńistracyjńej kary pieńięz ńej, zalez ńie od okoliczńos ci końkret-

ńej sprawy. 

Kolejńą grupą uprawńień  przyzńańych orgańom ńadzorczym,  

a w Polsce Prezesowi UODO są – w mys l art. 83 RODO – uprawńieńia 

do ńakładańia admińistracyjńych kar pieńięz ńych. Admińistracyjńe 

sańkcje fińańsowe ńakładańe są przez Prezesa Urzędu Ochrońy Dańych 

Osobowych w drodze decyzji wydańej w ramach jedńoiństańcyjńego 

postępowańia w sprawie ńaruszeńia przepiso w o ochrońie dańych oso-

bowych. Decyzja ma charakter admińistracyjńy, więc uzasadńieńie de-

cyzji musi obligatoryjńie zawierac  elemeńty wyńikające z art. 107 ust. 

3 k.p.a. Opro cz tego w uzasadńieńiu faktyczńym decyzji orgań ma obo-

wiązek wskazac  przesłańki z art. 83 ust. 2 rozporządzeńia, ńa kto rych 

się oparł orgań, wydając rozstrzygńięcie35. Doktryńa prawa ochrońy 

dańych osobowych szereguje te okoliczńos ci ńa 4 odrębńe grupy: 

1) elemeńty związańe z ińcydeńtem stańowiącym ńaruszeńie roz-

porządzeńia: 

− charakter, waga i czas trwańia ńaruszeńia przy uwzględńieńiu 

charakteru, zakresu lub celu dańego przetwarzańia, 

− umys lńy lub ńieumys lńy charakter ńaruszeńia, 

− kategorie dańych, kto rych dotyczyło ńaruszeńie, 

− stopień  odpowiedzialńos ci admińistratora lub podmiotu 

przetwarzającego z uwzględńieńiem s rodko w techńiczńych  

i orgańizacyjńych wdroz ońych przez ńich ńa mocy art. 25 i 32, 

2) zachowańie admińistratora (podmiotu przetwarzającego) przed 

oceńiańym ńaruszeńiem: 

− wszelkie wczes ńiejsze ńaruszeńia ze strońy podmiotu, wobec 

kto rego sańkcja ma byc  zastosowańa, 

− stosowańie zatwierdzońych kodekso w postępowańia lub za-

twierdzońych mechańizmo w certyfikacji, 

 
35 J. Łuczak, Komentarz do art. 83 RODO [w:] E. Bielak Jomaa (red.), D. Lubasz (red.), 

RODO. Ogólne rozporządzenia o ochronie..., op. cit., s. 1058–1059. 
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3) zachowańie admińistratora (podmiotu przetwarzającego) o ńa-

ruszeńiu:  

− eweńtualńe działańia podjęte przez teń podmiot w celu zmi-

ńimalizowańia szkody pońiesiońej przez osoby, kto rych dańe 

dotyczą, 

− sposo b, w jaki orgań ńadzorczy dowiedział się o ńaruszeńiu, 

w szczego lńos ci czy i w jakim zakresie podmiot teń zgłosił ńa-

ruszeńie, 

− stopień  jego wspo łpracy z orgańem ńadzorczym w celu usu-

ńięcia ńaruszeńia oraz złagodzeńia jego eweńtualńych ńega-

tywńych skutko w, 

− stopień  przestrzegańia s rodko w ńaprawczych zastosowa-

ńych, wobec tego podmiotu wczes ńiej przez orgań ńadzorczy 

w tej samej sprawie; 

4) skutki ńaruszeńia:  

− liczba poszkodowańych oso b, kto rych dańe dotyczą, 

− rozmiar pońiesiońej przez te osoby szkody36. 

W przypadku podmioto w prywatńych RODO przewiduje dwie 

grupy kar pieńięz ńych: 

1) do 10.000.000 EUR lub w wysokos ci do 2% całkowitego rocz-

ńego s wiatowego obrotu przedsiębiorcy z poprzedńiego roku 

obrotowego, 

2) do 20.000.000 EUR lub w wysokos ci do 4% całkowitego rocz-

ńego s wiatowego obrotu przedsiębiorcy z poprzedńiego roku 

obrotowego. 

Natomiast w przypadku podmioto w publiczńych zakres kar, zgod-

ńie z uregulowańiami uńijńego prawodawcy, okres la ustawodawca da-

ńego kraju człońkowskiego UE. W związku z powyz szym, w mys l  

art. 102 ust. 1 ustawy o ochrońie dańych osobowych Prezes Urzędu 

moz e ńałoz yc , w drodze decyzji, admińistracyjńe kary pieńięz ńe w wy-

sokos ci 100 000 złotych ńa jedńostki sektora fińańso w publiczńych  

 
36 Ibidem, s. 1060-1061.  
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o kto rych mowa w art. 9 pkt 1-12 i 14 ustawy z dńia 27 sierpńia 2009 

roku o fińańsach publiczńych37, iństytut badawczy oraz Narodowy 

Bańk Polski. W przypadku pań stwowych i samorządowych iństytucji 

kultury (art. 9 pkt 13 ustawy z dńia 27 sierpńia 2009 roku o fińańsach 

publiczńych) admińistracyjńa kara pieńięz ńa moz e byc  ńałoz ońa w wy-

sokos ci jedyńie 10 000 zł. Prezes UODO admińistracyjńe kary pieńięz -

ńe ńakłada ńa podstawie i ńa waruńkach okres lońych w art. 83 rozpo-

rządzeńia 2016/679. 

5. Podsumowanie 

Prezes Urzędu Ochrońy Dańych Osobowych jest włas ciwym orga-

ńem w sprawie ochrońy dańych osobowych w Polsce. Jego poprzedńi-

kiem był Geńeralńy Ińspektor Ochrońy Dańych, kto ry działał ńa kańwie 

poprzedńiej ustawy o ochrońie dańych osobowych, tj. ustawy z 1997 

roku. Prezes UODO jest prawńym końtyńuatorem Geńeralńego Ińspek-

tora Ochrońy dańych, gdyz  zachował ńie tylko jego majątek i wierzytel-

ńos ci, ale takz e przejął od ńiego wszystkie wszczęte postępowańia  

z zakresu ńaruszeń  zasad ochrońy dańych osobowych. W rozumieńiu 

ogo lńego rozporządzeńia o ochrońie dańych osobowych Prezes UODO 

jest orgańem ńadzorczym, wykońującym szereg kompeteńcji mających 

ńa celu ochrońę dańych osobowych oso b fizyczńych.  

Prezes UODO powoływańy i odwoływańy jest przez Sejm Rzeczypo-

spolitej Polskiej za zgodą Seńatu Rzeczypospolitej Polskiej. Obecńie (od 

16 maja 2019 roku) Prezesem UODO jest Jań Nowak. Zastąpił oń ńa tym 

stańowisku Edytę Bielak Jomaa, kto ra pełńiła fuńkcję Prezesa UODO od 

25 maja 2018 roku, a wczes ńiej Geńeralńego Ińspektora Ochrońy 

Dańych VI kadeńcji (od 22 kwietńia 2015 roku do 25 maja 2018 roku). 

W polskim ustawodawstwie Prezes UODO pełńi bardzo waz ńą rolę, 

gdyz  jest ńiejako straz ńikiem przestrzegańia zaro wńo przepiso w uńij-

ńych z zakresu ochrońy dańych osobowych, jak i przepiso w krajowych 

precyzujących przepisy uńijńe.  

 
37 T.j. Dz. U. 2019, poz. 869 ze zm. 
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