Projekt z dnia 01.06.2017 r.
U S T AWA
z dnia ………
o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera1) 2)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i warunki przekazywania przez przewoźników
lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera oraz przetwarzania tych danych w celu
zapobiegania i zwalczania przestępstw o charakterze terrorystycznym i poważnej
przestępczości, ich wykrywania i ścigania ich sprawców, a także podmioty właściwe w tych
sprawach.
2. Ustawa nie narusza postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych
dotyczących współpracy z państwami trzecimi w zakresie wymiany informacji w celu, o
którym mowa w ust. 1.
Art. 2. Użyte w ustawie określenia i skróty oznaczają:
1)

dane PNR – dane dotyczące przelotu pasażera, w tym dane osobowe, które przetwarzane
są w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przewoźników lotniczych
w celu rezerwacji lub realizacji lotu w ramach przewozu lotniczego;

2)

granica państwowa – granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art.
1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 660 );

3)

JIP – Krajowa Jednostka do spraw Informacji o Pasażerach;

4)

JIP PCz – JIP państwa członkowskiego, innego niż Rzeczpospolita Polska;

) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wykorzystywania danych
dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i
poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie
i ich ścigania (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 132).
1

) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
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5)

KSI PNR – Krajowy System Informatyczny PNR, składający się z zespołu
współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych, procedur przetwarzania informacji,
baz danych oraz oprogramowania zastosowanego w celu przetwarzania danych PNR lub
wyników ich przetwarzania przez JIP;

6)

kryteria przetwarzania danych PNR – zbiór odpowiednio dobranych danych PNR,
umożliwiający identyfikację określonych osób w związku z wykonywaniem sprawdzeń
pasażerów lotu PNR;

7)

lot PNR – lot statku powietrznego wykonującego regularny lub nieregularny przewóz
lotniczy pasażerów, których dane PNR są przetwarzane i podczas którego następuje
przekroczenie granicy państwowej, a start albo lądowanie statku powietrznego następuje
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8)

państwo członkowskie – państwo członkowskie Unii Europejskiej, które uczestniczy w
stosowaniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera
(danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej
przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich
sprawie i ich ścigania (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 132);

9)

państwo trzecie – państwo niebędące państwem członkowskim;

10) pasażer – osobę, z wyjątkiem członków załogi, która jest przewożona lub ma być
przewieziona na pokładzie statku powietrznego, podlegającą wpisowi na listę pasażerów
przez przewoźnika lotniczego;
11) przetwarzanie danych PNR – operacje wykonywane na danych PNR w sposób
zautomatyzowany

lub

niezautomatyzowany,

takie

jak:

zbieranie,

utrwalanie,

organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,
pobieranie,

przeglądanie,

wykorzystywanie,

ujawnianie

poprzez

przesłanie,

rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
12) przewoźnik lotniczy – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002
r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2016, poz. 605, 904, 1361 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60);
13) przewóz lotniczy – przewóz, o którym mowa w art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 3 lipca 2002
r. Prawo lotnicze;
14) właściwe organy – organy i służby Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 26,
uprawnione do występowania do JIP o dane PNR lub wyniki ich przetwarzania oraz do
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otrzymywania takich danych i wyników ich przetwarzania, do celów określonych w art.
1 ust. 1, w zakresie właściwości tych organów;
15) właściwe organy PCz – podmioty danego państwa członkowskiego, innego niż
Rzeczpospolita Polska, notyfikowane Komisji Europejskiej przez to państwo
członkowskie, uprawnione do występowania do JIP PCz o dane PNR lub wyniki ich
przetwarzania oraz do otrzymywania takich danych i wyników ich przetwarzania, do
celów określonych w art. 1 ust. 1;
16) wyniki przetwarzania danych PNR – informacje będące rezultatem czynności
polegających na porównywaniu danych PNR z innymi danymi PNR, wynikami ich
przetwarzania oraz innymi informacjami

w tym przy zastosowaniu kryteriów

przetwarzania danych PNR.
Rozdział 2
Obowiązek przekazywania danych PNR przez przewoźników lotniczych (art. 8 i art. 16
dyrektywy)
Art. 3. 1. Przewoźnik lotniczy wykonujący loty PNR jest obowiązany do przekazywania
do JIP danych PNR dotyczących wszystkich pasażerów, które gromadzi w trakcie prowadzonej
przez siebie działalności w celu realizacji przewozu lotniczego. Wykaz kategorii danych PNR
określa załącznik nr 1 do ustawy.
2. Jeżeli lot PNR realizowany jest przez kilku przewoźników lotniczych, obowiązek, o
którym mowa w ust. 1, realizowany jest przez przewoźnika lotniczego wykonującego ten lot.
(art. 8 ust. 1 dyrektywy)
3. Przekazywanie danych PNR przez przewoźników lotniczych do JIP odbywa się
nieodpłatnie.
Art. 4. 1. Dane PNR przekazywane są przez przewoźników lotniczych do JIP w
terminach:
1)

od 48 do 24 godzin przed planowanym rozpoczęciem lotu PNR, oraz

2)

niezwłocznie po zakończeniu odprawy biletowo-bagażowej i wejściu pasażerów na
pokład statku powietrznego, kiedy pasażerowie nie mogą już wejść na pokład ani go
opuścić przed jego startem. (art. 8 ust. 3 dyrektywy)
2. Przekazanie danych PNR w terminie określonym w ust. 1:

1)

pkt 1 może polegać na jednokrotnym lub wielokrotnym przesłaniu danych PNR do JIP;
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2)

pkt 2 może polegać na aktualizacji danych, które zostały przekazane w terminie, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1. (art. 8 ust. 4 dyrektywy)
3. Każdorazowa zmiana danych PNR, przekazanych na podstawie ust. 1 pkt 2, przed

startem statku powietrznego, powoduje obowiązek ponownego przekazania danych PNR przez
przewoźnika lotniczego zgodnie z ust. 1 pkt 2.
Art. 5. 1. W razie bezpośredniego i rzeczywistego zagrożenia przestępstwem
terrorystycznym lub poważną przestępczością właściwy organ może wystąpić z wnioskiem do
JIP o przekazanie danych PNR przez przewoźnika lotniczego w terminach innych, niż
określone w art. 4 ust. 1. Taki wniosek może być zgłoszony ustnie, a następnie niezwłocznie
potwierdzony przez ten organ pisemnie.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przewoźnik lotniczy, na wniosek JIP,
obowiązany jest przekazać dane PNR w terminach określonych w tym wniosku. (art. 8 ust. 5
dyrektywy)
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, określa czy przekazanie danych PNR w terminach
określonych we wniosku, zwalnia przewoźnika lotniczego z obowiązku przekazania danych
PNR w terminach określonych w art. 4 ust. 1.
4. Wniosek JIP przesyłany do przewoźnika lotniczego zawiera:
1)

nazwę przewoźnika lotniczego;

2)

podstawę prawną wniosku;

3)

numer lotu PNR objętego wnioskiem;

4)

określenie terminów przekazania danych PNR do JIP;

5)

informację czy przekazanie danych PNR w terminach, określonych we wniosku, zwalnia
przewoźnika lotniczego z obowiązku przekazania danych PNR w terminach określonych
w art. 4 ust. 1.
Art. 6. 1. Przewoźnik lotniczy przekazuje dane PNR do JIP drogą elektroniczną,

wykorzystując wybrane przez siebie bezpieczne protokoły i formaty danych, określone w akcie
wykonawczym Komisji Europejskiej wydawanym w celu określenia wykazu wspólnych
protokołów i obsługiwanych formatów danych. (art. 16 ust. 2 i 3 dyrektywy)
2. Dane wymienione w pkt 17 załącznika nr 1 do ustawy, mogą być przekazane przez
przewoźnika lotniczego do JIP za pomocą innych formatów i protokołów, niż określone w ust.
1, jeżeli nie są one gromadzone za pomocą środków technicznych wykorzystywanych do
gromadzenia danych PNR. (art. 8 ust. 2 dyrektywy)
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3. Przewoźnik lotniczy wykonujący nieregularny przewóz lotniczy pasażerów i
niedysponujący niezbędną infrastrukturą, która umożliwiałaby obsługę formatów danych i
protokołów, określonych w akcie wykonawczym Komisji Europejskiej, o którym mowa w
ust.1, przekazuje dane PNR do JIP za pomocą środków elektronicznych, które gwarantują
odpowiednie zabezpieczenia w zakresie technicznych środków bezpieczeństwa. Rodzaje
stosowanych środków, za pomocą których przekazywane są dane PNR, podlegają uzgodnieniu
przez przewoźnika lotniczego z Komendantem Głównym Straży Granicznej.
4. W przypadku, gdy przekazanie danych PNR jest niemożliwe z powodu awarii
technicznej, przewoźnik lotniczy, po uzgodnieniu z JIP, przekazuje te dane w inny sposób
zapewniający sprawny i bezpieczny przekaz danych. (art. 16 ust. 1 dyrektywy)
Art. 7. 1. Przewoźnik lotniczy jest obowiązany do informowania, w sposób łatwo
dostępny i zrozumiały, każdego pasażera o przekazywaniu jego danych PNR do JIP oraz o
przysługującym mu prawie do ochrony jego danych osobowych. (motyw 29)
2. Prawo do ochrony danych osobowych pasażera, którego dane PNR zostały przekazane
do JIP określają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2016, poz. 922).
Art. 8. 1. Przewoźnik lotniczy, w celu zapewnienia skutecznego przekazywania danych
PNR, jest obowiązany do poinformowania JIP o:
1)

swoich danych teleadresowych, umożliwiających przesyłanie wniosków JIP, o których
mowa w art. 5 ust. 2,

2)

formatach i protokołach, które zamierza wykorzystywać do przesyłania danych PNR,
(art. 16 ust.2 dyrektywy)

3)

rozkładach lub programach lotów PNR,

4)

kategoriach gromadzonych danych PNR

– w terminie 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania lotów PNR.
2. W przypadku lotów PNR, nieuwzględnionych w rozkładzie lub programie lotów PNR,
obowiązki, o których mowa w ust. 1, przewoźnik lotniczy wykonuje niezwłocznie po
powzięciu informacji o planowanym locie PNR.
3. W przypadku, gdy informacje, o których mowa w ust. 1, uległy zmianie, przewoźnik
lotniczy niezwłocznie przekazuje ich aktualizację do JIP.
Art. 9. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego współdziała z Komendantem Głównym
Straży Granicznej w zakresie niezbędnym do zapewnienia wykonywania przez przewoźników
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lotniczych obowiązku przekazywania danych PNR do JIP, w szczególności poprzez
udostępnianie posiadanych informacji.
Rozdział 3
Krajowa Jednostka do spraw Informacji o Pasażerach (art. 4 dyrektywy)
Art. 10. 1. Komendant Główny Straży Granicznej tworzy w Straży Granicznej komórkę
organizacyjną, pełniącą funkcję JIP. (art. 4 ust. 1 dyrektywy)
2. Do zadań JIP należy przetwarzanie i wymiana danych PNR, w tym: (art. 4 ust. 2
dyrektywy)
1)

gromadzenie i przechowywanie danych PNR przekazanych przez przewoźników
lotniczych;

2)

przekazywanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania właściwym organom;

3)

wymiana danych PNR lub wyników ich przetwarzania z innymi państwami
członkowskimi;

4)

przekazywanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania do Europolu;

5)

przekazywanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania państwom trzecim;

6)

dokonywanie sprawdzeń danych PNR według ustalonych kryteriów;

7)

dokonywanie analizy danych PNR oraz wyników ich przetwarzania;

8)

opracowywanie informacji statystycznych o danych PNR przekazanych do JIP.
3. JIP przy wykonywaniu zadań wykorzystuje KSI PNR.
4. JIP realizuje zadania w systemie całodobowym przez siedem dni w tygodniu.
Art. 11. Komendant Główny Straży Granicznej jest odpowiedzialny za funkcjonowanie

KSI PNR poprzez: (art. 6 ust. 8 dyrektywy)
1)

zapewnienie właściwej eksploatacji technicznej, rozwoju i utrzymania KSI PNR;

2)

zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania KSI PNR;

3)

zapobieganie dostępowi osób nieuprawnionych do KSI PNR oraz wykorzystywaniu KSI
PNR przez osoby nieuprawnione korzystające ze sprzętu do przekazywania danych PNR;

4)

zapobieganie nieuprawnionemu odczytywaniu, kopiowaniu, zmienianiu lub usuwaniu
danych PNR;

5)

zapewnienie rejestrowania wszystkich przypadków, w których uzyskano dostęp do
danych PNR lub wykorzystano je w inny sposób poprzez KSI PNR;

6)

zapewnienie fizycznej ochrony danych PNR wykorzystywanych poprzez KSI PNR.
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Art. 12. 1. Osoby wykonujące zadania w JIP mają dostęp do KSI PNR na podstawie
upoważnienia wydanego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.
2. Komendant Główny Straży Granicznej zapewnia przeszkolenie osób wykonujących
zadania w JIP w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych w KSI PNR.
3. Odbycie szkolenia, o którym mowa w ust. 2, jest warunkiem otrzymania upoważnienia
do dostępu do KSI PNR.
Art. 13. 1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 2, na wniosek
Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwe organy mogą oddelegować do JIP swoich
przedstawicieli. (art. 4 ust. 3 dyrektywy)
2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia warunki i tryb oddelegowania przez
właściwe organy swoich przedstawicieli do Straży Granicznej

w celu realizacji zadań

związanych z przetwarzaniem danych PNR w JIP, uwzględniając potrzebę efektywnego
wykonywania zadań przez JIP oraz organizację współpracy z właściwymi organami.
Art. 14. 1. Komendant Główny Straży Granicznej, w terminie do dnia 31 marca,
przedstawia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych sprawozdanie z działalności JIP
w poprzednim roku kalendarzowym, zawierające w szczególności dane statystyczne dotyczące
łącznej liczby pasażerów, których dane PNR zostały zebrane przez JIP i wymienione z JIP PCz
oraz liczbę pasażerów wytypowanych do dalszego sprawdzenia. (art. 20 dyrektywy)
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw wewnętrznych
przesyła corocznie Komisji Europejskiej do dnia 30 czerwca.
Rozdział 4
Zasady przetwarzania danych PNR (art. 6 i art. 12 dyrektywy)
Art. 15. 1. Dane PNR otrzymane od przewoźników lotniczych mogą być przetwarzane
wyłącznie w celu zapobiegania i zwalczania przestępstw o charakterze terrorystycznym i
poważnej przestępczości, ich wykrywania oraz ścigania ich sprawców. Wykaz rodzajów
przestępstw przy zapobieganiu, zwalczaniu i wykrywaniu których, mogą być przetwarzane
dane PNR, określa załącznik nr 2 do ustawy.
2. Dane PNR otrzymane od przewoźników lotniczych podlegają weryfikacji przez JIP pod
względem:
1)

zgodności zakresu przekazanych danych PNR z zakresem określonym w załączniku nr 1
do ustawy;

2)

prawidłowości i kompletności przekazanych danych PNR;
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3)

zastosowania wymaganego formatu przekazanych danych PNR;

4)

zachowania terminu przekazania danych PNR.
3. Dane przekazane przez przewoźników lotniczych, niebędące danymi PNR określonymi

w załączniku nr 1 do ustawy, podlegają usunięciu przez JIP niezwłocznie po ich otrzymaniu.
(art. 6 ust. 1 dyrektywy)
4. Nie przetwarza się danych PNR ujawniających rasę lub pochodzenie etniczne, poglądy
polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków
zawodowych, stan zdrowia, życie seksualne lub orientacje seksualną danej osoby. W
przypadku otrzymania takich danych przez JIP podlegają one niezwłocznie usunięciu. (art. 7
ust. 6 dyrektywy i art. 13 ust. 4 dyrektywy)
Art. 16. 1. JIP przetwarzając dane PNR: (art. 6 ust. 2 dyrektywy)
1)

dokonuje sprawdzeń pasażerów lotów PNR w celu identyfikacji osób, które wymagają
dalszego sprawdzenia przez właściwe organy, Europol (art. 6 ust. 2 lit. a dyrektywy) lub
właściwe organy PCz; (art. 9 ust. 1 dyrektywy)

2)

odpowiada, na podstawie oceny każdego indywidualnego przypadku, na uzasadniony i
oparty na wystarczających podstawach wniosek o przekazanie i przetwarzanie danych
PNR lub wyników ich przetwarzania złożony przez właściwy organ, Europol (art. 6 ust.2
lit.b dyrektywy), JIP PCz (art. 9 ust. 2 dyrektywy) lub właściwe organy PCz (art. 9 ust.
3 dyrektywy), a także przez organy państw trzecich; (art. 11 ust. 3 dyrektywy)

3)

analizuje dane PNR do celów aktualizacji lub tworzenia nowych kryteriów stosowanych
przy sprawdzeniach.
2. Dokonując sprawdzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, JIP automatycznie: (art. 6 ust.

3 dyrektywy)
1)

porównuje dane PNR z bazami danych wykorzystywanymi do zapobiegania i zwalczania
przestępstw o charakterze terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, i
ich ścigania, w tym z bazami danych o osobach lub przedmiotach poszukiwanych lub
objętych wpisem, zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami Unii Europejskiej i
międzynarodowymi oraz innymi bazami danych mogącymi mieć znaczenie dla
zapobiegania i wykrywania przestępczości, lub

2)

przetwarza dane PNR według ustalonych kryteriów.
3. W razie bezpośredniego i rzeczywistego zagrożenia przestępstwem terrorystycznym
lub poważną przestępczością, właściwy organ może wystąpić do JIP z wnioskiem, o
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którym mowa w ust. 1 pkt 2, w formie ustnej, a następnie niezwłocznie potwierdza go
pisemnie.
4. JIP, w zakresie dokonywania sprawdzeń w bazach danych, o których mowa w ust. 2
pkt 1, posiada uprawnienia Straży Granicznej.
5. JIP, przekazując dane PNR lub wyniki ich przetwarzania do właściwego organu,
Europolu, JIP PCz, właściwego organu PCz lub organu państwa trzeciego, jest zwolniony z
obowiązku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.
Art. 17. 1. Kryteria przetwarzania danych PNR są ustalane i poddawane okresowym
przeglądom co do ich dalszego stosowania lub aktualizacji przez JIP we współpracy z
właściwymi organami. (art. 6 ust. 4 dyrektywy)
2. Właściwy organ może wystąpić do JIP o ustalenie nowych lub zmianę
obowiązujących kryteriów przetwarzania danych PNR. Takie ustalenie lub zmiana następuje
w uzgodnieniu z JIP.
3. Kryteria przetwarzania danych PNR muszą być ukierunkowane, proporcjonalne i
szczegółowe. Kryteria te nie mogą opierać się na rasie ani pochodzeniu etnicznym, na
poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub światopoglądowych, przynależności do
związków zawodowych, stanie zdrowia, życiu seksualnym ani orientacji seksualnej danej
osoby. (art. 6 ust. 4 dyrektywy)
Art. 18. 1. W przypadku pozytywnego wyniku automatycznego przetwarzania danych
PNR w związku z dokonywaniem sprawdzeń, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1, powinien
on być oceniony indywidualnie, w sposób niezautomatyzowany, w celu ewentualnego
przekazania przez JIP właściwemu organowi. (art. 6 ust. 5 i 6 dyrektywy)
2. Właściwy organ, na podstawie przekazanych przez JIP danych PNR lub wyników ich
przetwarzania, dokonuje dalszego sprawdzenia, czy powinien podjąć działania wymagane
przepisami prawa.
3. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, następuje z inicjatywy JIP.
4. Właściwe organy nie podejmują żadnych decyzji, które miałyby negatywne skutki
prawne dla danej osoby lub znacząco wpływałyby na jej sytuację, wyłącznie na podstawie
automatycznego przetwarzania danych PNR. (art. 7 ust. 6 dyrektywy)
Art. 19. Skutki sprawdzenia pasażerów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1, nie
naruszają praw osób, którym, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, przysługuje
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prawo do swobodnego przemieszczania się lub do wjazdu na terytorium danego państwa
członkowskiego. (art. 6 ust. 9 dyrektywy)
Art. 20. 1. Dane PNR oraz wyniki ich przetwarzania, otrzymane od JIP, mogą podlegać
dalszemu przetwarzaniu przez właściwe organy wyłącznie w celu, o którym mowa w art. 1
ust.1. (art. 7 ust. 4 dyrektywy)
2. Właściwy organ może przetwarzać dane osobowe zawarte w otrzymanych od JIP
danych PNR lub wynikach ich przetwarzania bez zgody i wiedzy osoby, której te dane dotyczą.
3. Jeżeli w wyniku przetwarzania danych PNR zostaną uzyskane informacje
uzasadniające podejrzenie popełnienia przestępstwa bądź zostanie wykryte przestępstwo, inne
niż określone w art. 1 ust. 1, właściwe organy mogą wykorzystać te informacje dla potrzeb
wykrywania i ścigania takich przestępstw. (art. 7 ust. 5 dyrektywy)
Art. 21. JIP odmawia właściwym organom przekazania zgromadzonych danych PNR lub
wyników ich przetwarzania w przypadku, gdy:
1)

wniosek nie został złożony przez właściwy organ;

2)

wniosek nie zawiera należytego uzasadnienia lub nie jest oparty na wystarczających
podstawach;

3)

przetwarzanie przekazanych danych PNR lub wyników ich przetwarzania miałoby
nastąpić w celu innym, niż określony w art. 1 ust. 1;

4)

wniosek dotyczy danych PNR, które nie mogą być przetwarzane zgodnie z niniejszą
ustawą;

5)

nie uzyskano wymaganej zgody, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2.
Art. 22. 1. Dane PNR są przechowywane przez JIP przez pięć lat od dnia ich

zgromadzenia, a po upływie tego okresu, usuwane w sposób trwały. (art. 12 ust. 1 dyrektywy)
2. Wyniki przetwarzania danych PNR w związku z dokonywaniem sprawdzeń, o których
mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1, są przechowywane przez JIP wyłącznie przez okres niezbędny do
poinformowania o pozytywnym wyniku właściwych organów, JIP PCz (art. 12 ust. 5
dyrektywy) lub Europolu. (art. 6 ust. 2 lit. a dyrektywy)
3. W przypadku, gdy wynik przetwarzania danych PNR w związku z dokonywaniem
sprawdzeń, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1, po indywidualnej ocenie przeprowadzonej
w sposób niezautomatyzowany okaże się negatywny, może on mimo to być przechowany w
celu zapobiegania wynikom fałszywie pozytywnym, dopóki dane PNR nie zostaną usunięte
zgodnie z ust. 1. (art. 12 ust. 5 dyrektywy)
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4. Właściwy organ może przetwarzać otrzymane dane PNR lub wyniki ich przetwarzania
jeżeli są one wykorzystywane w konkretnej sprawie w celu, o którym mowa w art. 1 ust. 1. W
przypadku niewykorzystywania otrzymanych danych PNR lub wyników ich przetwarzania
przez właściwy organ podlegają one usunięciu przez ten organ na zasadach określonych
odrębnymi przepisami. (art. 12 ust. 4 dyrektywy)
Art. 23. 1. Dane PNR mogące służyć do bezpośredniej identyfikacji pasażera, po upływie
6 miesięcy od zgromadzenia w KSI PNR, poddawane są depersonalizacji poprzez ukrycie
następujących elementów: (art. 12 ust. 2 dyrektywy)
1)

wszystkich imion i nazwisk pasażera, a także imion i nazwisk innych pasażerów
wymienionych w danych PNR oraz liczby pasażerów wymienionych w danych PNR
podróżujących razem z tym pasażerem;

2)

adresu i danych kontaktowych;

3)

informacji o formie płatności, w tym adresie podanym na fakturze;

4)

informacji dotyczących programów lojalnościowych;

5)

zgromadzonych danych, o których mowa w pkt 17 załącznika nr 1 do ustawy;

6)

innych ogólnych informacji.
2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, ujawnienie zdepersonalizowanych danych

PNR przez JIP jest dopuszczalne wyłącznie gdy: (art. 12 ust. 3 dyrektywy)
1)

przetwarzanie określonych danych PNR jest niezbędne w celu zapobiegania, zwalczania,
wykrywania oraz ścigania przestępstw, o których mowa w art. 1 ust. 1, w szczególności
uzyskiwania i utrwalania dowodów, oraz

2)

uzyskano zgodę:
a)

prokuratora lub sądu właściwego dla prowadzonego postępowania karnego, lub

b)

właściwego

organu

w

przypadku

wykonywania

czynności

operacyjno-

rozpoznawczych
– potwierdzającą, że warunki ujawnienia zdepersonalizowanych danych PNR zostały w
danym przypadku spełnione.
3. O uzyskaniu zgody, o której mowa w ust. 2 pkt. 2, wydanej przez prokuratora lub
właściwy organ, JIP informuje Inspektora do spraw ochrony danych o pasażerach w celu
dokonania przez niego weryfikacji udzielonej zgody. (art. 12 ust. 3 lit. b ppkt II Dyrektywy)
Art. 24. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia:
1)

tryb gromadzenia przez JIP danych PNR w ramach KSI PNR,
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2)

sposób i tryb przekazywania danych PNR lub wyników ich przetwarzania przez JIP
właściwym organom,

3)

sposób tworzenia kryteriów przewarzania danych PNR oraz tryb dokonywania ich
przeglądu,

4)

sposób rejestrowania wniosków w JIP oraz prowadzenia ewidencji przetwarzania danych
PNR,

5)

sposób

i

tryb

postępowania

JIP

w

zakresie

ujawniania

i

przekazywania

zdepersonalizowanych danych PNR,
6)

zakres informacji zawartych we wniosku o przekazanie danych PNR lub wyników ich
przetwarzania

– uwzględniając konieczność szczególnej ochrony danych osobowych przetwarzanych w
ramach danych PNR, zapewnienia efektywnej współpracy z właściwymi organami oraz
skutecznej weryfikacji danych PNR przez JIP, jak również konieczność zapewnienia
sprawnego postępowania przy przyjmowaniu wniosków i dokumentowania przetwarzania
danych PNR.
Art. 25. 1. JIP prowadzi dokumentację dotyczącą procedur przetwarzania danych PNR,
w zakresie swojej właściwości, zawierającą: (art. 13 ust. 5 dyrektywy)
1)

nazwę i dane kontaktowe JIP oraz imiona i nazwiska i dane kontaktowe personelu JIP,
którym powierzono przetwarzanie danych PNR wraz z poszczególnymi poziomami prawa
dostępu;

2)

wnioski złożone przez właściwe organy, JIP PCz oraz właściwe organy PCz, Europol,
przypadki przekazania danych PNR lub wyników ich przetwarzania oraz odmowy ich
przekazania;

3)

wnioski o przekazanie, przypadki przekazania danych PNR lub wyników ich
przetwarzania, a także odmowy ich przekazania do państwa trzeciego. (art. 11 ust. 2, art.
13 ust. 5 i 6 dyrektywy)
2. JIP, z wykorzystaniem funkcjonalności KSI PNR, prowadzi ewidencje dotyczące

gromadzenia, przeglądania, przekazywania, ujawniania i usuwania danych PNR.
3. Ewidencja przeglądania, przekazywania i ujawniania danych PNR zawiera w
szczególności cel, datę i godzinę takich operacji oraz w miarę możliwości tożsamość osoby,
która przeglądała lub ujawniła dane PNR, a także tożsamość odbiorców danych PNR. (art. 13
ust. 6 dyrektywy)
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4. Ewidencje, o których mowa w ust. 2, są wykorzystywane wyłącznie w celu weryfikacji,
monitorowania działalności JIP, zapewnienia integralności oraz bezpieczeństwa danych lub
audytu JIP.
5. Ewidencje, o których mowa w ust. 2, są przechowywane jest przez okres pięciu lat.
(art. 13 ust. 6 dyrektywy)
Rozdział 5
Właściwe organy (art. 7 dyrektywy)
Art. 26. Właściwymi organami są: (art. 7 ust. 1 dyrektywy)
1)

Generalny Inspektor Informacji Finansowej;

2)

Komendant Główny Policji;

3)

Komendant Główny Straży Granicznej;

4)

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;

5)

Prokurator Krajowy;

6)

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

7)

Szef Agencji Wywiadu;

8)

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

9)

Szef Krajowej Administracji Skarbowej;

10) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
11) Szef Służby Wywiadu Wojskowego.
Art. 27. 1. Właściwy organ wyznacza jeden punkt kontaktowy do otrzymywania danych
PNR lub wyników ich przetwarzania od JIP i JIP PCz oraz do współpracy z JIP, o czym
informuje pisemnie Komendanta Głównego Straży Granicznej.
2. Właściwy organ niezwłocznie informuje pisemnie Komendanta Głównego Straży
Granicznej o każdej zmianie swojej nazwy lub danych teleadresowych oraz właściwości w
zakresie zapobiegania, wykrywania i ścigania sprawców przestępstw, o których mowa w art. 1
ust. 1.
Art. 28. Właściwy organ może upoważnić podległych żołnierzy, funkcjonariuszy i
pracowników do wnioskowania, otrzymywania, wykorzystywania oraz ujawniania danych
PNR, o czym informuje pisemnie Komendanta Głównego Straży Granicznej.
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Rozdział 6
Współpraca międzynarodowa w zakresie wymiany danych PNR
Oddział 1
Wymiana danych PNR z państwami członkowskim (art. 9 dyrektywy)
Art. 29. 1. JIP przekazuje zgromadzone dane PNR lub wyniki ich przetwarzania do JIP
PCz z własnej inicjatywy, w przypadku osób zidentyfikowanych zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1.
(art. 9 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 2 lit. a i art. 9 ust. 2 dyrektywy)
2. JIP przekazuje, na wniosek JIP PCz, dane PNR lub wyniki ich przetwarzania, o ile
przetwarzanie tych danych zostało dokonane zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1. (art. 9 ust. 2 –
ostatnia cześć pierwszego zdania- powiązany z art. 6 ust. 2 lit. a) dyrektywy)
Art. 30. 1. Wniosek JIP PCz o przekazanie danych PNR lub wyników przetwarzania tych
danych składany jest do JIP za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. W przypadku braku możliwości przesłania wniosku w sposób określony w ust. 1, JIP
PCz, po uzgodnieniu z JIP, może przesłać wniosek w inny sposób, zapewniający bezpieczny
przekaz danych.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać należyte uzasadnienie,
pozwalające na dokonanie oceny, czy cel przetwarzania danych przez JIP PCz jest zgodny z
art. 1 ust. 1.
4. Wniosek o przekazanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania może dotyczyć
określonych elementów danych PNR, służących do realizacji celu, o którym mowa w art. 1.
ust. 1. (9 ust. 2 dyrektywy)
Art. 31. JIP przekazuje dane PNR lub wyniki ich przetwarzania do JIP PCz niezwłocznie.
(art. 9 ust. 2 dyrektywy)
Art. 32. 1. Jeśli dane PNR, będące przedmiotem wniosku JIP PCz, zostały poddane
depersonalizacji zgodnie z art. 23 ust.1, JIP przekazuje pełne dane, gdy:
1)

uzasadnienie wniosku wskazuje, że jest to niezbędne w celu zapobiegania, zwalczania,
wykrywania oraz ścigania przestępstw, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz

2)

otrzymano zgodę prokuratora okręgowego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę
JIP. (art. 9 ust. 2 dyrektywy)
2. JIP występuje z wnioskiem o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 2.
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Art. 33. 1. W przypadkach niecierpiących zwłoki, na uzasadniony wniosek właściwych
organów PCz, JIP przekazuje dane PNR lub wyniki przetwarzania tych danych bezpośrednio
do tych organów. (art. 9 ust. 3 dyrektywy)
2. Do przekazania danych PNR zgodnie z ust. 1, stosuje się przepisy art. 30 - 32.
Art. 34. 1. JIP, na uzasadniony wniosek JIP PCz, o przekazanie danych PNR w terminie
innym, niż określony w art. 4 ust. 1, złożony w wyjątkowym przypadku w celu niezwłocznego
zapobieżenia zagrożeniom związanym z przestępstwami, o których mowa w art. 1 ust. 1, może
zwrócić się do przewoźnika lotniczego o przekazanie danych PNR w takim terminie.
2. JIP po otrzymaniu danych PNR od przewoźnika lotniczego przekazuje je JIP PCz. (art.
9 ust. 4 dyrektywy)
Art. 35. JIP odmawia przekazania danych PNR lub wyników przetwarzania tych danych
JIP PCz lub właściwym organom PCz, w przypadku gdy:
1)

wniosek nie został złożony przez właściwy organ PCz lub nie zaistniały przesłanki
określone w art. 33; (art. 9 ust. 3 dyrektywy)

2)

złożony wniosek nie zawiera należytego uzasadnienia;

3)

przetwarzanie przekazanych danych PNR lub wyników ich przetwarzania miałoby
nastąpić w celu innym, niż określony w art. 1 ust. 1;

4)

wniosek dotyczy danych PNR, które nie mogą być przetwarzane zgodnie z niniejszą
ustawą;

5)

nie uzyskano wymaganej zgody, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2.
Art. 36. 1. Dane PNR lub wyniki ich przetwarzania, zgromadzone w JIP PCz, uzyskiwane

są na wniosek właściwych organów za pośrednictwem JIP. ( art. 9 ust. 1 oraz art. 9 ust. 3
dyrektywy)
2. Dane PNR lub wyniki ich przetwarzania przekazane przez JIP PCz podlegają
przekazaniu przez JIP właściwym organom. (9 ust. 1 ost. zdanie dyrektywy)
Art. 37. 1.Właściwe organy, wyłącznie w przypadkach niecierpiących zwłoki, mogą
wystąpić z uzasadnionym wnioskiem bezpośrednio do JIP PCz o przekazanie danych PNR
zgromadzonych w bazie danych JIP PCz, w celach określonych w art. 1 ust.1. (art. 9 ust. 3
dyrektywy)
2. Właściwe organy przekazują niezwłocznie do JIP kopię wniosku, o którym mowa w
ust. 1.
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Art. 38. 1.Niezależnie od wymiany danych PNR lub wyników ich przetwarzania na
podstawie art. 29, 35 i 37, w nagłych przypadkach wymiana danych PNR oraz wyników ich
przetwarzania następuje za pośrednictwem dostępnych kanałów wymiany informacji i
funkcjonujących systemów teleinformatycznych.
2. JIP może przekazywać właściwym organom PCz dane PNR lub wyniki ich
przetwarzania również za pośrednictwem oficerów łącznikowych lub innych przedstawicieli
podmiotów uprawnionych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz oficerów
łącznikowych lub innych przedstawicieli organów ścigania państw członkowskich Unii
Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej. (art. 9 ust. 5 dyrektywy)
Oddział 2
Przekazywanie Europolowi danych PNR przez JIP (art. 10 dyrektywy)
Art. 39. 1. JIP przekazuje dane PNR lub wyniki ich przetwarzania na uzasadniony
wniosek Europolu, w celu, o którym mowa w art. 1 ust. 1.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać przesłanki, na podstawie których
będzie możliwe dokonanie przez JIP oceny w przedmiocie konieczności ich przekazania. (art.
10 ust. 1 i 2 dyrektywy)
3. JIP może przekazywać do Europolu dane PNR lub wyniki ich przetwarzania z własnej
inicjatywy w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1, w celu identyfikacji osób, które
wymagają dalszego sprawdzenia przez Europol. (art. 6 ust. 2 lit. a dyrektywy).
4. Przekazywanie do Europolu danych PNR lub wyników ich przetwarzania odbywa się
za pośrednictwem aplikacji sieci bezpiecznej wymiany informacji SIENA, o której mowa w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/794/UE z dnia 11 maja 2016 r. w
sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) zastępującego
i uchylającego decyzję Rady 2009/371/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW,
2009/968/WSiSW(Dz. Urz. UE L 135 z dnia 24.05.2016, str. 53). (art. 10 ust. 4 dyrektywy)
5. W przypadku przekazywania danych PNR, które zostały poddane depersonalizacji art.
32 stosuje się.
Art. 40. JIP odmawia przekazania danych PNR lub wyników ich przetwarzania
Europolowi, w przypadku gdy:
1)

złożony wniosek nie zawiera należytego uzasadnienia lub nie jest oparty na
wystarczających podstawach;
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2)

przetwarzanie przekazanych danych PNR lub wyników ich przetwarzania miałoby
nastąpić w celu innym, niż określony w art. 1 ust. 1;

3)

wniosek dotyczy danych PNR, które nie mogą być przetwarzane zgodnie z niniejszą
ustawą;

4)

nie uzyskano wymaganej zgody, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2.
Oddział 3
Przekazywanie danych PNR do państw trzecich (art. 11 dyrektywy)
Art. 41. 1. JIP, na wniosek państwa trzeciego, może przekazać zgromadzone dane PNR

lub wyniki ich przetwarzania temu państwu, po spełnieniu następujących warunków:
1)

jest to konieczne dla realizacji celu, o którym mowa w art. 1 ust. 1; (art. 11 ust. 1 lit. b
dyrektywy)

2)

organ państwa trzeciego, któremu dane mają zostać przekazane, jest właściwy w
sprawach, o których mowa w art. 1 ust. 1; (art. 13 ust. 1 lit. b decyzji ramowej
2008/977/WSiSW w zw. z art. 11 ust. 1 lit. a dyrektywy)

3)

państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych, o którym mowa w art. 47
ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r,
poz. 922); (art. 13 ust. 1 lit. d decyzji ramowej 2008/977/WSiSW w zw. z art.11 ust. 1
lit. a dyrektywy)

4)

JIP PCz od którego otrzymano dane PNR lub wyniki ich przetwarzania wyraziło na to
zgodę; (art. 13 ust. 1 lit. c decyzji ramowej 2008/977/WSiSW w zw. z art. 11 ust. 1
lit. a dyrektywy)

5)

państwo trzecie zapewni, że otrzymane od JIP dane PNR lub wyniki ich przetwarzania
zostaną przekazane innemu państwu trzeciemu wyłącznie w celu określonym w art. 1
ust. 1 oraz po udzieleniu zgody przez JIP. (art. 11 ust. 1 lit. c dyrektywy)
2. Jeżeli państwo trzecie, nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych

osobowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przekazanie danych PNR lub wyników ich
przetwarzania może nastąpić wyłącznie jeżeli:
1)

jest to niezbędne, ze względu na dobro publiczne;

2)

spełnione zostaną warunki określone w art. 47 ust. 2 lub art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. (art. 13 ust. 3 w zw. z art. 13 ust. 1 lit. d decyzji
ramowej 2008/977/WSiSW w zw. z art. 11 ust. 1 lit a dyrektywy)
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3. Przekazywanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania do państwa trzeciego
odbywa się za pośrednictwem przyjętych kanałów wymiany informacji, w tym
funkcjonujących systemów teleinformatycznych, jak również za pośrednictwem oficerów
łącznikowych.
4. Do przekazania danych PNR lub wyników ich przetwarzania do państwa trzeciego
stosuje się art. 3032. (art. 11 ust. 1 lit. d dyrektywy)
Art. 42. 1. JIP może przekazać zgromadzone dane PNR lub wyniki ich przetwarzania, do
państwa trzeciego, bez uprzedniej zgody JIP PCz, od której je uzyskano, w następujących
wyjątkowych sytuacjach:
1)

przekazanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania jest niezbędne do
przeciwdziałania szczególnemu i realnemu zagrożeniu związanemu z przestępstwami, o
których mowa w art. 1 ust. 1;

2)

nie można uzyskać zgody JIP PCz w przewidzianym terminie.
2. O przekazaniu danych PNR lub wyników ich przetwarzania na warunkach określonych

w ust. 1, JIP informuje niezwłocznie JIP PCz, od której je uzyskano. (art. 11 ust. 2 dyrektywy)
Art. 43. Przed przekazaniem danych PNR lub wyników ich przetwarzania do państwa
trzeciego JIP, w każdym indywidualnym przypadku, dokonuje weryfikacji złożonego wniosku
pod względem spełnienia warunków do ich przekazania. (art. 11 ust. 3 dyrektywy)
Art. 44. O każdym przypadku przekazania danych PNR lub wyników ich przetwarzania
do państwa trzeciego, JIP powiadamia Inspektora do spraw ochrony danych o pasażerach. (art.
11 ust. 4 dyrektywy)
Art. 45. JIP odmawia przekazania danych PNR lub wyników ich przetwarzania do
państwa trzeciego, w przypadku gdy:
1)

nie zostały spełnione warunki określone w art. 41 ust. 1 i 2 albo 42 ust. 1;

2)

złożony wniosek nie zawiera należytego uzasadnienia;

3)

wniosek dotyczy danych, które nie mogą być przetwarzane zgodnie z niniejszą ustawą;

4)

nie uzyskano wymaganej zgody, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2;

5)

zagraża to rażącemu naruszeniu praw człowieka.
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Rozdział 7
Ochrona danych osobowych (art. 5, 13 i 15 dyrektywy)
Art. 46. 1. Za monitorowanie przetwarzania danych PNR przez JIP odpowiada Inspektor
do spraw ochrony danych o pasażerach, zwany dalej „Inspektorem”. (art. 5 ust. 1 dyrektywy)
2. Komendant Główny Straży Granicznej wyznacza Inspektora spośród osób
posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie nadzoru nad przetwarzaniem danych
osobowych. W zakresie wykonywania swoich zadań Inspektor podlega bezpośrednio
Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.
3. Komendant Główny Straży Granicznej na wniosek Inspektora może powołać zastępcę
Inspektora.
4. Inspektor w zakresie wykonywania swoich zadań jest niezależny od JIP.
Art. 47. 1. W zakresie wykonywania swoich zadań Inspektor jest obowiązany do:
1)

udzielania na wniosek osoby, której dane PNR dotyczą, informacji, w związku z
przetwarzaniem jej danych oraz kontaktowania się z tą osobą w tym zakresie; (art. 5 ust.
3 dyrektywy)

2)

sprawowania nadzoru nad zgodnością przetwarzania danych PNR przez JIP z przepisami
niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Inspektor jest uprawniony do:

1)

dostępu do danych PNR przetwarzanych przez JIP;

2)

dostępu do KSI PNR oraz dokumentacji i ewidencji dotyczących przetwarzania danych
PNR; (art. 6 ust. 7 dyrektywy)

3)

informowania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o niezgodnym z
prawem przetwarzaniu danych PNR przez JIP; (art. 6 ust. 7 dyrektywy)

4)

prowadzenia korespondencji z Inspektorami w JIP PCz oraz Generalnym Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych, w zakresie przetwarzania danych PNR.
Art. 48. 1. Osoba, której dane PNR są przetwarzane przez JIP, jest uprawniona do

kontaktowania się z Inspektorem w sprawach przetwarzania danych PNR tej osoby. (art. 5 ust.
3 dyrektywy)
2. Komendant Główny Straży Granicznej udostępnia do publicznej wiadomości
niezbędne informacje o sposobie kontaktowania się z Inspektorem w sprawach dotyczących
przetwarzania danych PNR. ( art. 5 ust. 3 dyrektywy)
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Art. 49. 1. Inspektor dokonuje analizy stwierdzonych naruszeń w zakresie przetwarzania
danych PNR i w zależności od ich wagi i charakteru, podejmuje decyzję o ewentualnych
poinformowaniu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, o ujawnionych
uchybieniach. (art. 6 ust. 7 dyrektywy)
2. W przypadku gdy naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować duże
zagrożenie dla ich ochrony lub naruszać prywatność osoby, której dane dotyczą, JIP za
pośrednictwem Inspektora powiadamia o takim naruszeniu niezwłocznie osobę, której dane
dotyczą oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. (art. 13 ust. 8 dyrektywy)
Art. 50. 1. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych odpowiada za doradztwo i
monitorowanie w zakresie przetwarzania danych PNR, w tym kontrolę przekazywania danych
PNR. (art. 15 ust. 1 dyrektywy)
2. W zakresie określonym w ust. 1 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
posiada uprawnienia do:
1)

rozpatrywania skarg złożonych przez osoby, których dane PNR dotyczą;

2)

sprawdzania zgodności przetwarzania danych PNR z prawem, prowadzenia postępowań
i wykonywania innych czynności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, z własnej inicjatywy lub na podstawie skargi osoby, której te dane
dotyczą. (art. 15 ust. 3 dyrektywy)
3. JIP na wniosek Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych udostępnia

zarówno prowadzoną dokumentację, jak i informacje z dostępnej ewidencji. (art. 13 ust. 5 i 6
dyrektywy)
Rozdział 8
Administracyjne kary pieniężne (art. 14 dyrektywy)
Art. 51. 1. W przypadku gdy przewoźnik lotniczy dopuszcza się naruszeń w zakresie
niedopełnienia obowiązku przekazywania danych PNR do JIP, podlega administracyjnej karze
pieniężnej w wysokości:
1)

20 000 zł - w przypadku nieprzekazania danych PNR w terminach, o których mowa
w art. 4 ust. 1,

2)

18 000 zł - w przypadku przekazania błędnych danych PNR,

3)

16 000 zł - w przypadku nieprzekazania danych PNR w wymaganym formacie lub
w sposób uzgodniony z JIP, o których mowa w art. 6,

– 21 –

4)

12 000 zł - w przypadku przekazania danych PNR niepełnych

– za każdy lot PNR, w którym takie naruszenie nastąpiło.
2. W przypadku gdy przewoźnik lotniczy dopuszcza się naruszeń, o których mowa w ust.
1, w zakresie obowiązku przekazywania danych PNR na wniosek JIP, o którym mowa w art. 5
ust. 2, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł za każdy lot PNR, w
którym takie naruszenie nastąpiło.
3. Przekazanie danych PNR:
1)

błędnych – polega na przekazaniu do JIP danych PNR innych, niż zgromadzone przez
przewoźnika lotniczego w celu realizacji lub rezerwacji danego lotu PNR, do przekazania
których był zobowiązany;

2)

niepełnych – polega na nieprzekazaniu do JIP wszystkich danych PNR zgromadzonych
przez przewoźnika lotniczego w celu realizacji lub rezerwacji danego lotu PNR, do
przekazania których był zobowiązany.
4. Administracyjne kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, nakłada się oddzielnie za

niedopełnienie obowiązku przekazania danych PNR dla każdego z terminów określonych w
art. 4 ust. 1.
5. W przypadku gdy którekolwiek z naruszeń, o których mowa w ust. 1, dotyczące
niedopełnienia obowiązku przekazania danych PNR w terminie określonym w art. 4 ust. 1 pkt
1, zostało usunięte przez przewoźnika w terminie do 6 godzin przed planowanym startem statku
powietrznego, administracyjną karę pieniężną za takie naruszenie nakłada się w wysokości
obniżonej o 50%.
6. W przypadku gdy którekolwiek z naruszeń, o których mowa w ust. 1, dotyczące
niedopełnienia obowiązku przekazania danych PNR w terminie określonym w art. 4 ust. 1 pkt
2, zostało usunięte przez przewoźnika w terminie do czasu lądowania statku powietrznego,
administracyjną karę pieniężną za takie naruszenie nakłada się w wysokości obniżonej o 50%.
7. W przypadku wystąpienia więcej niż jednego z naruszeń, o których mowa w ust. 1,
podczas jednego lotu PNR, administracyjne kary pieniężne z tytułu tych naruszeń sumuje się.
Suma administracyjnych kar pieniężnych nałożonych na podstawie ust. 1 z tytułu jednego lotu
PNR nie może przekroczyć wysokości 40 000 zł.
8. Administracyjne kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, nakłada, w drodze decyzji,
Komendant Główny Straży Granicznej.
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Art. 52. 1. W przypadku gdy przewoźnik lotniczy nie dopełnia obowiązku
przekazywania do JIP w terminach określonych w art. 8 ust. 1 i 2, informacji o:
1)

swoich danych teleadresowych umożliwiających przesyłanie wniosków JIP,

2)

formatach i protokołach, które zamierza wykorzystywać do przesyłania danych PNR,

3)

rozkładach lub programach lotów PNR,

4)

kategoriach gromadzonych danych PNR

– podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 5 000 zł za każde takie naruszenie.
2. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada się również w
przypadku niedopełnienia obowiązku zaktualizowania, zgodnie z art. 8 ust. 3, informacji
określonych w art. 8 ust. 1, które uległy zmianie.
Art. 53. Przewoźnik lotniczy nie podlega administracyjnej karze pieniężnej w sytuacji,
gdy niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 51 ust. 1 i 2 oraz art. 52, nastąpiło
wskutek siły wyższej lub awarii KSI PNR.
Art. 54. Do administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 51 ust. 1 i 2 oraz
art. 52 nie stosuje się przepisów art. 189d i 189f ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.).
Art. 55. Administracyjne kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa.
Rozdział 9
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy dostosowujące i końcowe
Art. 56. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016
poz. 1643, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60, 244 i 768) w art. 1 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w
brzmieniu:
„3a. Straż Graniczna realizuje zadania Krajowej Jednostki do spraw Informacji o
Pasażerach określone w ustawie z dnia ……… o przetwarzaniu danych dotyczących
przelotu pasażera (Dz. U. poz. ………).”.
Art. 57. 1. Komendant Główny Straży Granicznej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia
ustawy wyznacza JIP.
2. Komendant Główny Straży Granicznej od dnia wyznaczenia JIP do dnia wejścia w
życie ustawy zapewnia środki techniczne i organizacyjne wymagane do utworzenia oraz
funkcjonowania JIP i KSI PNR.
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3. W okresie, o którym mowa w ust. 2, Komendant Główny Straży Granicznej jest
uprawniony do występowania z wnioskiem do przewoźników lotniczych o przesyłanie danych
PNR, w celu budowania i testowania KSI PNR. Do otrzymanych danych PNR stosuje się
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przesłane dane PNR
usuwa się niezwłocznie po każdorazowym zakończeniu testów, w którym dane PNR zostały
użyte.
Art. 58. Komendant Główny Straży Granicznej umieszcza na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Komendy Głównej Straży Granicznej w terminie do dnia 1 kwietnia
2018 r. informacje o sposobie przekazywania danych PNR przez przewoźników lotniczych do
JIP.
Art. 59. Komendant Główny Straży Granicznej oraz właściwe organy są zobowiązani do
wymiany danych teleadresowych służących realizacji zadań wynikających z niniejszej ustawy
w terminie do dnia 1 maja 2018 r.
Art. 60. Komendant Główny Straży Granicznej, przed uruchomieniem KSI PNR, jest
obowiązany poinformować ministra właściwego do spraw wewnętrznych o gotowości KSI
PNR do uruchomienia.
Art. 61. 1. Maksymalny limit wydatków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji związanych z funkcjonowaniem i obsługą JIP oraz KSI PNR, będących skutkiem
finansowym wejścia w życie ustawy, wynosi 122 814 584 zł, z tego:
1)

2017 - 200 000 zł;

2)

2018 - 28 717 000 zł;

3)

2019 - 11 126 956 zł;

4)

2020 - 4 389 652 zł;

5)

2021 - 6 141 011 zł;

6)

2022 - 5 927 103 zł;

7)

2023 - 29 365 510 zł;

8)

2024 - 7 384 667 zł;

9)

2025 - 14 535 972 zł;

10) 2026 - 7 204 268 zł;
11) 2027 - 7 822 445 zł.
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2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego w danym roku
budżetowym maksymalnego limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, zostaną zastosowane
mechanizmy korygujące polegające na:
1)

w przypadku wymiany sprzętu - rozłożenie wymiany sprzętu na kolejne lata;

2)

w przypadku zakupu wsparcia do licencji - zakup wsparcia do licencji na krótszy okres.
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych monitoruje wykorzystanie limitu

wydatków, o których mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w
ust. 2
Art. 62. Ustawa wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r., z wyjątkiem:
1)

art. 2, art. 56-59, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;

2)

art. 8 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 r.
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Załączniki do ustawy z dnia
……….. o przetwarzaniu danych
dotyczących przelotu pasażera
(Dz. U. poz…..)
Załącznik nr 1
Wykaz kategorii danych PNR

1)

kod identyfikacyjny danych PNR,

2)

data rezerwacji lub data wystawienia biletu,

3)

data lub daty planowanej podróży,

4)

imię i nazwisko lub imiona i nazwiska pasażera,

5)

adres i dane kontaktowe pasażera (numer telefonu, adres e-mail),

6)

wszelkie informacje dotyczące płatności, w tym adres na fakturze,

7)

kompletna trasa podróży pasażera,

8)

informacje o programach lojalnościowych,

9)

biuro podróży lub agencja turystyczna,

10) dane o statusie podróży pasażera, w tym potwierdzenia, stan odprawy biletowobagażowej, dane typu: pasażer nie stawił się lub pasażer nabył bilet w czasie odprawy bez
wcześniejszej rezerwacji,
11) informacje o podzieleniu lub rozdzieleniu danych PNR,
12) uwagi ogólne (w tym wszelkie dostępne informacje o osobach małoletnich bez opieki w
wieku poniżej 18 lat, takie jak: imię i nazwisko, płeć, wiek, języki, którymi włada, imię i
nazwisko oraz dane kontaktowe opiekuna w momencie odlotu i rodzaj więzi łączącej go
z osobą małoletnią, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe opiekuna w momencie
lądowania i rodzaj więzi łączącej go z osobą małoletnią, przedstawiciel obecny przy
odlocie i przylocie),
12) informacje o wystawieniu biletu, w tym numer biletu, data wystawienia biletu i bilety w
jedną stronę, informacja o automatycznie skalkulowanej taryfie,
13) numer miejsca na pokładzie i inne informacje o miejscu,
14) informacje o wspólnej obsłudze połączeń,
15) wszystkie informacje dotyczące bagażu,
16) liczba oraz imiona i nazwiska innych podróżnych wymienionych w danych PNR,
17) wszelkie zebrane dane pasażera przekazane przed podróżą (w tym rodzaj, numer, kraj
wydania i data ważności dokumentu tożsamości, obywatelstwo, nazwisko, imię, płeć, data
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urodzenia, linia lotnicza, numer lotu, data odlotu, data przylotu, port lotniczy odlotu, port
lotniczy przylotu, godzina odlotu i godzina przylotu),
18) wszystkie dotychczasowe zmiany danych PNR wymienionych w pkt 1-17.
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Załącznik nr 2
Wykaz rodzajów przestępstw przy zapobieganiu, zwalczaniu i wykrywaniu których, mogą być
przetwarzane dane PNR

1)

przestępstwa o charakterze terrorystycznym - przestępstwa, o których mowa w art. 1-4
decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania
terroryzmu (Dz.U. UE L 164 z 22.6.2002, str. 3.);

2)

poważna przestępczość – następujące przestępstwa, których górna granica ustawowego
zagrożenia wynosi przynajmniej 3 lata pozbawienia wolności:
a)

udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnianie
przestępstw,

b)

handel ludźmi,

c)

przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego

d)

nielegalne

wytwarzanie,

przetwarzanie,

przemytu

środków

odurzających,

prekursorów, środków zastępczych lub substancji psychotropowych lub obrotu nimi,
e)

nielegalny obrót bronią, amunicją lub materiałami wybuchowymi,

f)

łapownictwo i płatna protekcja,

g)

oszustwo,

h)

wprowadzanie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz fałszowanie oraz obrót fałszywymi
pieniędzmi lub innymi środkami płatniczymi,

i)

przeciwko ochronie danych gromadzonych, przechowywanych, przetwarzanych lub
przekazywanych w systemie informatycznym (cyberprzestępczość),

j)

przeciwko środowisku naturalnemu, w tym nielegalny obrót zagrożonymi gatunkami
zwierząt i roślin,

k)

udzielenie pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy lub pobycie,

l)

zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

m) nielegalny obrót organami i tkankami ludzkimi,
n)

bezprawne pozbawienie człowieka wolności, uprowadzenie człowieka dla okupu,
wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika,

o)

rozbój z użyciem broni palnej lub groźby jej użycia, wymuszenie rozbójnicze z
użyciem broni palnej lub groźby jej użycia,

p)

nielegalny handel dobrami kultury,

q)

podrabianie oraz obrót podrobionymi wyrobami,
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r)

fałszowanie oraz obrót sfałszowanymi dokumentami,

s)

nielegalny obrót hormonami lub podobnymi substancjami,

t)

nielegalny obrót materiałami radioaktywnymi,

u)

zgwałcenie,

v)

należące do właściwości Międzynarodowego Trybunału Karnego,

w) porwanie statku wodnego lub powietrznego,
x)

sabotaż,

y)

obrót kradzionymi pojazdami mechanicznymi,

z)

szpiegostwo przemysłowe.

