
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
ISSN 1896-8333, e-ISSN 2449-9013 nr 32(3)/2019

Agnieszka Kos
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych 
e-mail: ag.kos@wp.pl

Ewa Rawska-Pilarczyk
Absolwent Politechniki Wrocławskiej 
e-mail: ewa.rawska.pilarczyk@gmail.com

Procedura odwoławcza od decyzji wybranych organów 
państwowych sprawujących kontrolę przedsiębiorcy

STRESZCZENIE

W artykule opisane są możliwe drogi odwoławcze od decyzji wydanych przez wybrane 
organy kontrolujące, tj. przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Państwo
wą Inspekcję Pracy i Państwową Straż Pożarną. Celem niniejszego opracowania jest 
porównanie możliwości, które ma do dyspozycji kontrolowany podmiot w sytuacji, 
gdy nie zgadza się z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez wybrane organy 
państwowe, działające na rzecz i w imieniu państwa.

Podstawową metodą badawczą jest analiza obowiązujących aktów prawnych doty
czących działalności wybranych organów kontrolujących, a także publikacji zwartych 
i artykułów naukowych.

Autorzy zauważają, że w praktyce prawo nie przewiduje w procesie odwoławczym 
drugiej instancji w ramach struktury Urzędu Ochrony Danych Osobowych przed wnie
sieniem sprawy na drogę sądową.

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa 
Straż Pożarna, Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Wprowadzenie

W związku z rozwojem nowych technologii, zwiększeniem przepływu danych osobowych 
między poszczególnymi krajami i przestępczością związaną z wykorzystaniem danych oso
bowych niezwykle ważne stało się wdrożenie w całej Unii Europejskiej jednolitych standar
dów, które zwiększą ochronę danych osobowych osób fizycznych.

Do 25 maja 2018 r. w każdym z państw członkowskich UE obowiązywały odrębne 
przepisy chroniące dane osobowe osób fizycznych. W Polsce obowiązywała ustawa z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych1, jednak pogłębiająca się integracja 1

1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 833 ze zm.).
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wymogła powstanie wspólnych uregulowań prawnych w tym zakresie. W dniu 27 kwietnia 
2016 r. przyjęto rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w spra
wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE2. RODO for
malnie weszło w życie już 25 maja 2016 r., ale jego bezpośrednie stosowanie, i tym samym 
egzekwowalność, rozpoczęło się dopiero 25 maja 2018 r.3 Od tego czasu w Polsce każ
dego przedsiębiorcę zaczęły obowiązywać przepisy wynikające z RODO oraz ustawy z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych4. W związku z tym Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych może przeprowadzić kontrolę przestrzegania przepisów wynikających 
z ww. aktów prawnych5. Oprócz tego przedsiębiorca może zostać skontrolowany m.in. przez 
Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Pożarną. Autorzy artykułu porównują przebieg kon
troli prowadzonej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z kontrolami Pań
stwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Straży Pożarnej, gdyż te dwa organy nie tylko 
kontrolują przestrzeganie przepisów przez przedsiębiorców, ale również zapobiegają zagro
żeniom związanym z utratą zdrowia i życia ludzkiego.

Artykuł podejmuje próbę charakterystyki działań wybranych instytucji oraz analizę pro
cesu kontroli przedsiębiorcy. Następnie poddane zostają rozważaniom dostępne prawnie 
drogi odwoławcze od wydanych decyzji i ich porównanie.

Artykuł został napisany z punktu widzenia przedsiębiorcy lub innego podmiotu kontro
lowanego. Opisuje, jakie są możliwe wyjścia w sytuacji, kiedy na skutek kontroli zostanie 
wydana decyzja administracyjna, z którą podmiot kontrolowany się nie zgadza.

1. Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem kontroli państwowej i ochrony prawa, działa
jącym na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy6. 
Jej działalność podlega Sejmowi7. Została powołana do wypełniania zadań związanych 
m.in. z nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów prawa pracy, legalnością zatrud
nienia oraz nadzorem i kontrolą zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy8. Ponadto według oficjalnego stanowiska organu misją Państwowej Inspekcji Pracy 
jest (poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne zmierzające

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016), którego sprostowanie opublikowano w Dz.U. L 127/2 
z 23 maja 2018 r. -  dalej RODO.

3 Zob. K. Kloc, M. Gawroński, RODO -  unijna „ ustawa " o ochronie danych osobowych [w:] RODO 
przewodnik ze wzorami, red. M. Gawroński, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 33.

4 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) -  dalej 
u.o.d.o. z 2018 r.

5 Por. art. 78 u.o.d.o. z 2018 r.
6 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2018, poz. 1338) -  dalej 

ustawa o PIP.
7 Por. art. 2 ustawy o PIP.
8 Por. art. 10 ustawy o PIP.
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do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy) skuteczne egze
kwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy9. Organ ten 
współpracuje i wymienia doświadczenia z inspekcjami pracy z innych krajów. Ponadto 
Państwowa Inspekcja Pracy edukuje i organizuje szkolenia dla pracodawców.

Procedura odwoławcza od decyzji wybranych organów państwowych...

1.1. Przebieg kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy ma na celu głównie weryfikację stanu rzeczywistego 
w zakładzie pracy z wymogami prawnymi wynikającymi z prawa pracy10 11. Osoba, która 
przeprowadza kontrolę, musi być inspektorem pracy i działać w ramach właściwości tery
torialnej okręgowych inspektoratów pracy.

Wyjątek stanowi sytuacja, wyszczególniona w art. 22 ustawy o Państwowej Inspek
cji Pracy, w której Główny Inspektor Pracy wyznacza inspektora pracy do wykonywa
nia określonych czynności kontrolnych i stosowania środków prawnych na obszarze 
działania innego okręgowego inspektoratu pracy. Może również wyznaczyć inspektora 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale tylko w sytuacji, gdy stosunek pracy 
podlega przepisom polskiego prawa pracy. Może zachodzić sytuacja, w której podczas 
kontroli będzie obecny pracownik Państwowej Inspekcji Pracy niebędący inspektorem 
pracy, ale posiadający szczególnie specjalistyczną wiedzę. Wówczas osoba taka musi 
okazać imienne upoważnienie wydane przez Głównego Inspektora Pracy lub Okręgo
wego Inspektora Pracy. Osoba przeprowadzająca kontrolę nie musi wcześniej zapowia
dać swojej obecności, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami może wejść na teren 
zakładu pracy bez względu na porę dnia i wszystkie pomieszczenia muszą zostać udo
stępnione kontrolującemu11.

Ze wszystkich przeprowadzonych czynności kontrolnych inspektor pracy sporządza 
protokół. Wyjątek stanowi sytuacja, w której nie stwierdzono żadnych uchybień. Wów
czas inspektor może sporządzić notatkę urzędową z przebiegu kontroli12. Zgodnie z art. 
31 ust. 4 po otrzymaniu protokołu podmiot kontrolowany zatwierdza go albo ma prawo 
zgłosić zastrzeżenia do jego treści. Ważne jest, aby zastrzeżenia zgłosić w formie pisem
nej i nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu13. Następnie inspektor 
na podstawie zatwierdzonego protokołu wydaje decyzję. Może również w uzasadnionych 
przypadkach, wnieść zawiadomienie do konkretnych instytucji (np. w przypadku naru
szenia prawa w zakresie naliczania składek na ubezpieczenie społeczne -  poinformować 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych) lub nawet wnieść powództwo do sądu powszechnego 
oraz podjąć inne działania, jeżeli prawo lub obowiązek ich podjęcia wynika z innych obo
wiązujących aktów prawnych14.

9 Misja Państwowej Inspekcji Pracy, https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/o-nas/2437,misja-pan- 
stwowej-inspekcji-pracy.html, data dostępu: 15.11.2018 r.

10 Por. art. 21 ustawy o PIP.
11 Por. art. 23 ustawy o PIP.
12 Por. J. Jagielski, Art. 31 [w:] Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz, red. M. Gersdorf, 

J. Jagielski, K. Rączka, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.
13 Por. art. 31 ust. 5 ustawy o PIP.
14 Por. art. 33 ustawy o PIP.

https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/o-nas/2437,misja-pan-stwowej-inspekcji-pracy.html
https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/o-nas/2437,misja-pan-stwowej-inspekcji-pracy.html
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Możliwa jest także sytuacja, w której inspektor pracy kieruje wniosek do sądu albo składa 
zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Wówczas postępo
wanie toczy się przed sądem powszechnym na obowiązujących zasadach15.

Agnieszka Kos, Ewa Rawska-Pilarczyk

1.2. Przebieg drogi odwoławczej od decyzji inspektora Państwowej Inspekcji Pracy

Kontrolowany przedsiębiorca ma prawo wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do protokołu, 
w którym zostały udokumentowane ustalenia z kontroli. Zgodnie z ustawą o Państwowej 
Inspekcji Pracy ma na to 7 dni od daty otrzymania protokołu do podpisu. Jeżeli na skutek 
kontroli inspektor pracy stwierdził występujące w zakładzie pracy uchybienia, to wydaje 
decyzję. Ten przypadek wydaje się istotny z punktu widzenia niniejszego artykułu. Dotyczy 
to sytuacji określonych w art. 34 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kiedy zostaje 
wydana decyzja dotycząca występujących w kontrolowanym zakładzie pracy uchybień zasad 
i obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz błędów w prowa
dzonych przez pracodawcę ewidencjach pracowników, którzy wykonują prace w szczegól
nych warunkach lub o szczególnym charakterze. W przypadku gdy kontrolowany podmiot 
nie zgadza się z treścią nakazu, wówczas ma prawo w terminie 7 dni od daty otrzymania 
decyzji wnieść odwołanie16. Odwołanie wnosi się do właściwego Okręgowego Inspektora 
Pracy w formie pisemnej za pośrednictwem inspektora, który wydał nakaz. Jest to bardzo 
istotne i pokazuje, że kontrolowany przedsiębiorca może skorzystać z drogi odwoławczej 
w ramach struktury Państwowej Inspekcji Pracy przed skierowaniem sprawy na drogę 
sądową. Na rozpoznanie odwołania Okręgowy Inspektor Pracy ma, zgodnie z art. 35 § 3 
Kodeksu postępowania administracyjnego, jeden miesiąc od daty wpływu odwołania17.

Główny Inspektor Pracy na swojej stronie internetowej co roku publikuje statystyki doty
czące działalności Państwowej Inspekcji Pracy. W tabeli nr 1 przedstawiono zestawienie 
liczby wydanych decyzji oraz liczby złożonych odwołań w latach 2007-201718.

Tabela nr 1. Przedstawienie zależności pomiędzy liczba wydanych decyzji 
a liczbą złożonych odwołań

Rok Liczba wydanych 
decyzji

Liczba złożonych 
odwołań

Procent złożonych 
odwołań [%]

2007 369 510 552 0,15

2008 364 279 692 0,19

2009 363 267 1 121 0,31

2010 346 688 1 249 0,36

2011 312 303 1 719 0,55

2012 320 156 1 534 0,48

15 Por. art. 37 ustawy o PIP.
16 Por. art. 34 ust. 5 ustawy o PIP.
17 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018, poz. 

2096, ze zm.) -  dalej k.p.a.
18 http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/sprawozdania, data dostępu: 15.11.2018 r.

http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/sprawozdania
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2013 325 061 1 473 0,45

2014 326 424 1 468 0,45

2015 311 111 1 810 0,58

2016 316 929 2 486 0,78

2017 312 633 2 924 0,96

Źródło: opracowanie własne na podstawie publikowanych przez Główny Inspektorat Pracy 
sprawozdań statystycznych i udzielonej informacji publicznej.

Z powyższego zestawienia wynika, że przedsiębiorcy bardzo rzadko odwołują się 
od decyzji wydanych przez właściwych inspektorów pracy. Widać jednak w ostatnich 
trzech latach wyraźną tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o procent złożonych odwołań 
w stosunku do ilości wydanych decyzji. Warto też podkreślić, że sprawa wniesiona przez 
przedsiębiorcę zostaje ostatecznie załatwiona na poziomie Państwowej Inspekcji Pracy 
w terminie do 30 dni od wniesienia odwołania, co nie powoduje zbytniego przedłużenia 
postępowania.

2. Państwowa Straż Pożarna

Zasady funkcjonowania, zadania i opis struktury organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej 
zostały ustanowione przez ustawę o Państwowej Straży Pożarnej19. Oprócz zadań ratowni
czo-gaśniczych związanych z pożarami, Państwowa Straż Pożarna jest wzywana do pomocy 
w czasie klęsk żywiołowych do wykonywania specjalistycznych czynności ratowniczych. 
Wspiera również działania innych służb ratowniczych w trakcie likwidacji miejscowych 
zagrożeń oraz dokonuje wstępnych ustaleń dotyczących np. przyczyn powstawania pożarów. 
Organ ten powołany jest także do wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych. Dla
tego też przeprowadza kontrole związane z przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych 
w zakładach pracy20.

2.1. Przebieg kontroli Państwowej Straży Pożarnej

Kontrole ma prawo przeprowadzać tylko strażak, który posiada stosowne upoważnienie 
wydane przez właściwego komendanta Straży Pożarnej21. Obowiązujące prawo dopuszcza 
możliwość, aby wyjątkowo czynności kontrolno-rozpoznawcze wykonywała inna osoba, 
ale musi być upoważniona przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożar- 
nej22. Przed rozpoczęciem czynności kontrolno-rozpoznawczych podmiotowi kontrolo

19 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2018, poz. 1313) -  dalej 
ustawa o PSP.

20 Zob. B. Sprengel, Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego. Zarys problematyki, 
Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2008, s. 160.

21 Por. art. 23 ust. 2 pkt 4 ustawy o PSP.
22 Por. art. 23 ust. 5 ustawy o PSP.
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wanemu powinno zostać doręczone odpowiednie upoważnienie do ich przeprowadzenia. 
Poza przypadkiem, kiedy obiekt zostaje zgłoszony do wydania przez organy Państwowej 
Straży Pożarnej wytycznych w ramach ochrony przeciwpożarowej, upoważnienie powinno 
być dostarczone przynajmniej 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia kontroli23. Ponadto 
w momencie rozpoczęcia kontroli strażak ma obowiązek okazać kontrolowanemu swoją 
legitymację służbową. Natomiast w przypadku kiedy kontrolującym jest inna osoba, która 
ma stosowne upoważnienie, powinna okazać dokument tożsamości24. Z podjętych czynności 
kontrolno-rozpoznawczych osoba kontrolująca sporządza protokół25. Kontrolowany może 
wnosić zastrzeżenia do zapisów zawartych w protokole, jednakże musi to uczynić przed jego 
podpisaniem26.

Agnieszka Kos, Ewa Rawska-Pilarczyk

2.2. Przebieg drogi odwoławczej od decyzji właściwego komendanta miejskiego 
(powiatowego) Państwowej Straży Pożarnej

Kontrolowany ma prawo przed podpisaniem protokołu wnieść do niego swoje zastrzeże
nia i uwagi. Następnie, jeżeli kontrolujący stwierdzi naruszenie obowiązujących przepisów 
przeciwpożarowych, wówczas w zależności od właściwości miejscowej komendant miejski 
lub komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej wydaje decyzję administracyjną, 
na mocy której nakazuje usunięcie występujących uchybień. W decyzji wskazuje datę, 
do której kontrolowany podmiot jest zobowiązany do wykonania nakazu. Jeżeli jednak pod
czas kontroli stwierdzono, że występujące uchybienia mogą bezpośrednio inicjować powsta
nie pożaru, wówczas na skutek decyzji komendanta, w zależności od sytuacji, wstrzymuje 
się prace, zatrzymuje działanie maszyn, urządzeń, środków transportujących i zakazuje ich 
używania, eksploatowania zagrożonych pomieszczeń, obiektów albo ich części. W takim 
przypadku podmiot kontrolowany musi dostosować się i wykonać natychmiast zalecenia 
zawarte w wydanej decyzji27. Od decyzji właściwego komendanta miejskiego (powiato
wego) Państwowej Straży Pożarnej kontrolowanemu służy prawo do wniesienia odwołania 
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia28. Odwołanie składa się do właściwego komendanta 
wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem komendanta, który wydał 
decyzję29.

W tabeli nr 2 przedstawiono porównanie liczby wydanych decyzji przez właściwego 
miejskiego (powiatowego) Komendanta Straży Pożarnej i liczby odwołań złożonych na te 
decyzje w latach 2007-2017.

23 Por. art. 23 ust. 7 ustawy o PSP.
24 Por. art. 23 ust. 9 ustawy o PSP.
25 Por. art. 23 ust. 13 ustawy o PSP.
26 Por. art. 23 ust. 14 ustawy o PSP.
27 Por. art. 26 ustawy o PSP.
28 Por. art. 129 § 2 kpa.
29 Por. art. 27 ustawy o PSP.
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Tabela nr 2. Przedstawienie zależności pomiędzy liczbą wydanych decyzji 
a liczbą złożonych odwołań30

Rok Liczba wydanych 
decyzji

Liczba złożonych 
odwołań

Procent złożonych 
odwołań [%]

2007 15 981 b.d. —

2008 15 572 b.d. —
2009 16 474 555 3,37

2010 15 126 463 3,06

2011 14 245 814 5,71

2012 13 470 496 3,68

2013 11 826 372 3,15

2014 12 027 248 2,06

2015 12 030 316 2,63

2016 10 839 257 2,37

2017 10 697 209 1,95

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych publikowanych w Biuletynach 
Rocznych PSP.

Z powyższego zestawienia wynika, że corocznie spada liczba wydanych decyzji, ponadto 
od 2012 r. (z wyjątkiem 2015 r.) zmniejsza się procent złożonych odwołań w stosunku 
do liczby wydanych decyzji w danym roku.

3. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 51 RODO w każdym państwie członkowskim musi zostać powołany przy
najmniej jeden organ publiczny, który będzie niezależny i będzie m.in. odpowiadał za prze
prowadzanie kontroli stosowania RODO. Pomimo że organów może być więcej niż jeden 
w państwach członkowskich, to w Polsce został powołany jeden -  Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych30 31 -  na miejsce Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
Zgodnie z intencją prawodawcy zmiana nazwy organu wraz z dniem obowiązywania RODO 
miała wymiar porządkujący32.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z art. 34 ust. 3 u.o.d.o. z 2018 r., jest 
powoływany oraz odwoływany przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (po uzyskaniu zgody 
Senatu). Jednym z zadań Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest przeprowadzanie 
czynności kontrolnych mających wykazać, czy w Polsce przestrzegane są przepisy dotyczące

30 https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/biuletyny, data dostępu: 22.11.2018 r.
31 Zob. Krótkie komentarze Becka. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, 

red. M. Sakowska-Baryła, C. H. Beck, Warszawa 2018, s. 489-490.
32 Zob. P. Fajgielski, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobo

wych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018, s. 778.

https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/biuletyny
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ochrony danych osobowych33. Ponadto wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, 
którego następstwem jest średnie lub wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób 
fizycznych, musi zostać zgłoszone do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych34.

3.1. Przebieg kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Formalnie uregulowano przebieg kontroli w rozdziale 9 u.o.d.o z 2018 r. Na jej mocy tylko 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest uprawniony do wykonywania czynności 
kontrolnych w zakresie ochrony danych osobowych w danym przedsiębiorstwie35. Zgodnie 
z art. 79 u.o.d.o. z 2018 r. Prezes Urzędu upoważnia pracownika Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych do przeprowadzenia czynności kontrolnych36. Może również upoważnić członka 
albo pracownika organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ale tylko 
w określonych przypadkach, w sytuacji kiedy organy nadzorcze państw członkowskich 
prowadzą wspólne postępowania z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, o czym mowa 
w art. 62 RODO. W przypadku przeprowadzenia kontroli osoba kontrolująca musi okazać 
imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz legitymację służbową (art. 81
u.o.d.o. z 2018 r.). Kiedy osobą kontrolującą jest członek lub pracownik organu nadzorczego 
państwa członkowskiego, wówczas okazuje imienne upoważnienie wraz z dokumentem 
potwierdzającym tożsamość37. Jest to bardzo istotne, gdyż w dniu 3 sierpnia 2018 r. pojawiła 
się informacja na oficjalnej stronie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z ostrze
żeniem o zdarzających się przypadkach podszywania się pod kontrolerów Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych38. Osoba podając się za kontrolera, po wpuszczeniu jej do firmy, może 
uzyskać bezprawnie informacje dotyczące np. nie tylko tajemnic dotyczących produkcji, 
ale również wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez danego administratora. 
Dlatego też informacja o tym została umieszczona na ww. stronie internetowej wraz z zalece
niami opisującymi, w jaki sposób można zweryfikować fakt, czy dana osoba jest faktycznie 
upoważniona do przeprowadzenia czynności kontrolnych u danego przedsiębiorcy. Urząd 
Ochrony Danych Osobowych proponuje, aby w razie wątpliwości oraz chęci upewnienia się, 
czy nie ma się do czynienia z oszustami, zanim udostępni się osobie kontrolującej żądane 
przez nią informacje, zadzwonić pod podany na stronie internetowej numer telefonu i zwe
ryfikować imię i nazwisko osoby, jej numer legitymacji oraz fakt wydania upoważnienia 
do prowadzenia kontroli w danym podmiocie. Ponadto zamieszczono na stronie interneto
wej również wzór i opis, jak powinna wyglądać legitymacja służbowa pracownika Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych39. Warto podkreślić fakt, że jednym z zabezpieczeń legityma
cji, na który warto zwrócić uwagę, jest hologram. Innym sposobem oszustwa, przed którym

33 Zob. A. Sagan-Jeżowska, Ochrona danych osobowych w małej i średniej firmie. Kontrola popraw
ności wdrożenia RODO. Metodyka, procedury, wzory, C. H. Beck, Warszawa 2018, s. 67.

34 https://uodo.gov.pl/pl/134/232, data dostępu: 15.11.2018 r.
35 Por. art. 78 ust. 1 u.o.d.o. z 2018 r.
36 K. Gałaj-Emiliańczyk, Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach, ODDK, Gdańsk 

2018, s. 126.
37 P. Fajgielski, op. cit., s. 849.
38 https://uodo.gov.pl/pl/138/465, data dostępu: 15.11.2018 r.
39 https://uodo.gov.pl/pl/131/463, data dostępu: 15.11.2018 r.

https://uodo.gov.pl/pl/134/232
https://uodo.gov.pl/pl/138/465
https://uodo.gov.pl/pl/131/463
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przestrzega Prezes Urzędu Ochrony Danych jest wysyłanie wezwania do zapłaty z powoła
niem się na rzekomo wykryte nieprawidłowości związane z ochroną danych osobowych40.

Na podstawie art. 83 ust. 1 u.o.d.o. z 2018 czynności kontrolne są prowadzone w obecno
ści osoby kontrolowanej. Jeżeli nie jest możliwy osobisty jej udział, wówczas kontrolowany 
może upoważnić inną osobę do reprezentowania w trakcie kontroli. W praktyce może okazać 
się to istotne, gdyż często osobiste uczestnictwo w kontroli uniemożliwiałoby wykonywanie 
swoich obowiązków. Upoważnienie osoby wskazanej do reprezentacji powinno mieć formę 
pisemną41. Ponadto na podstawie art. 84 ust. 1 pkt 1 u.o.d.o. z 2018 r. osoba przeprowadza
jąca kontrolę ma prawo m.in. do wstępu na teren kontrolowany (tj. na grunt, do budynków, 
lokali lub innych pomieszczeń) tylko w godzinach od 6.00 do 22.00. Ma dostęp do wszyst
kich dokumentów i informacji, które mają bezpośredni związek z przedmiotem kontroli, 
włącznie z uprawnieniem do przesłuchiwania świadków oraz żądania złożenia wyjaśnień. 
Z wyników kontroli sporządzany jest protokół42.

Na podstawie art. 89 u.o.d.o. z 2018 r. czas trwania kontroli, poza szczególnymi przy
padkami, nie może przekraczać 30 dni. Za pierwszy dzień trwania kontroli przyjmuje się 
datę okazania przez osobę kontrolującą właściwych dokumentów upoważniających do prze
prowadzenia kontroli, natomiast za ostatni dzień kontroli przyjmuje się datę, z którą zostaje 
podpisany protokół z kontroli.

Do protokołu podmiot kontrolowany ma prawo złożyć zastrzeżenia. Składa się je w for
mie pisemnej w terminie 7 dni od daty przedstawienia protokołu (art. 88 ust. 4 u.o.d.o. 
z 2018 r.). Jest to dość krótki okres czasu na dogłębną analizę protokołu oraz na sformuło
wanie odpowiedniego uargumentowania wniesionych zastrzeżeń, gdyż oprócz tego podmiot 
kontrolowany zajmuje się wypełnianiem obowiązków wynikających z profilu prowadzo
nej działalności. Należy jednak zauważyć, że wynikiem kontroli Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów o ochronie danych oso
bowych będzie wszczęcie postępowania administracyjnego43.

Procedura odwoławcza od decyzji wybranych organów państwowych...

3.2. Przebieg drogi odwoławczej od decyzji Prezesa UODO

Już w art. 7 ust. 1 u.o.d.o. z 2018 r. podkreśla się jednoinstancyjność postępowania przed 
Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W związku z tym na postanowienia wydane 
przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie służy zażalenie.

Twórcy obecnego stanu prawnego argumentowali wprowadzenie jednoinstancyjności 
postępowania tym, że będzie to sposób na jego uproszczenie i przede wszystkim przyśpie
szenie44. Jest to spójne z art. 3 § 2 ust. 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami admi
nistracyjnymi, na mocy którego Wojewódzki Sąd Administracyjny jest właściwym organem 
do rozstrzygania skarg na wydane decyzje administracyjne45. Nasuwa się jednak pytanie,

40 https://uodo.gov.pl/pl/138/565, data dostępu: 15.11.2018 r.
41 Por. art. 83 ust. 2 u.o.d.o. z 2018 r.
42 Zob. A. Sztuwe, Ochrona danych osobowych, „Wiedza i Praktyka” 2018, nr 56, s. 19.
43 Por. art. 90 u.o.d.o. z 2018 r.
44 B. Marcinkowski, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wydawnictwo Wolters 

Kluwer Polska, Warszawa 2018, s. 30.
45 Ustawa z dnia 26 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 

2018, poz. 1302 ze zm.) -  dalej p.p.s.a.

https://uodo.gov.pl/pl/138/565
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czy faktycznie z punktu widzenia podmiotu kontrolowanego taka droga odwoławcza jest 
„prostsza i szybsza” niż hipotetyczne postępowanie dwuinstancyjne.

Z jednej strony na pewno tak, gdyż pomiot nie ma możliwości złożenia odwołania 
ani wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, tylko bezpośrednio ma możliwość złoże
nia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 13 § 2 p.p.s.a. 
ze względu na właściwość miejscową właściwym wojewódzkim sądem administracyj
nym do rozstrzygania spraw dotyczących skarg na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Zauważyć jednak należy, iż przed wejściem w życie RODO, na podstawie art. 21 ust. 
1 uchylonej z dniem 25 maja 2018 r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 833 ze zm.) podmiot kontrolowany również nie mógł 
odwołać się do organu drugiej instancji, gdyż Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych był centralnym organem administracji publicznej, jednak miał prawo złożyć 
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie do 14 dni od doręczenia decyzji46. 
Wówczas organ zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a. miał miesiąc na rozpatrzenie wniosku.

W obecnym porządku prawnym kontrolowany podmiot ma 30 dni na złożenie skargi 
do sądu administracyjnego. Ponadto, analizując statystyki, Wojewódzki Sąd Administra
cyjny w Warszawie ma największy roczny wpływ i najwięcej niezałatwionych spraw 
w terminie do 3 miesięcy47 ze wszystkich wojewódzkich sądów administracyjnych 
w Polsce.

W związku z powyższym stwierdzenie, że wprowadzenie jednoinstancyjnego postę
powania wobec postanowień Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych powoduje 
biegłe załatwienie sprawy, może budzić pewne wątpliwości z punktu widzenia kon
trolowanego przedsiębiorcy. Z perspektywy kontrolowanego podmiotu postępowanie 
skargowe jest niewątpliwie dłuższe niż hipotetyczne postępowanie odwoławcze. Koszt 
wpisu sądowego od skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
wynosi 200 z ł48. Może się okazać, że dla wielu przedsiębiorców będzie to pokaźna 
kwota, szczególnie że ze względu na specyfikę postępowania sądowego przedsiębiorca 
może dodatkowo ponosić ewentualne koszty zastępstwa procesowego przez profesjonal
nego pełnomocnika49. Istnieje jednak możliwość wnioskowania o zwolnienie od kosz
tów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu przez sąd50.

W tabeli nr 3 przedstawiono statystyki dotyczące pozytywnie rozpatrzonych wnio
sków o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w latach 2011-201748.

Agnieszka Kos, Ewa Rawska-Pilarczyk

46 Por. art. 129 § 2 k.p.a.
47 http://www.nsa.gov.pl/statystyki-wsa.php, data dostępu: 22.11.2018 r.
48 Por. § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości 

oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 
Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

49 Por. art. 6 p.p.s.a.
50 Por. art. 244 p.p.s.a.

http://www.nsa.gov.pl/statystyki-wsa.php
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Tabela nr 3. Procent pozytywnie rozpatrzonych wniosków o zwolnienie od kosztów 
oraz procent pozytywnie rozpatrzonych wniosków o zwolnienie z kosztów i przyznanie 

pełnomocnika przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w latach 2011-2017

Okres | 2017 r. | 2016 r. | 2015 r. | 2014 r. | 2013 r. | 2012 r. 2011 r.

Liczba rozpoznanych wniosków 
o zwolnienie od kosztów 2166 2156 3153 2634 1926 1439 1524

Liczba rozpatrzonych 
pozytywnie wniosków 324 445 502 522 585 474 524

Procent pozytywnie 
rozpatrzonych wniosków [%] 14,96 20,64 15,92 19,82 30,22 32,94 34,38

Liczba rozpoznanych wniosków
0 zwolnienie z kosztów
1 przyznanie pełnomocnika

1624 2251 1982 1850 1767 1515 1407

Liczba rozpatrzonych 
pozytywnie wniosków 429 597 561 699 760 799 892

Procent pozytywnie 
rozpatrzonych wniosków [%] 26,42 26,52 28,31 37,78 43,01 52,74 63,40

Źródło: opracowanie własne na podstawie publikowanych przez Naczelny Sąd Administracyjny 
sprawozdań statystycznych.

Z zestawienia tabeli nr 3 wynika, że z wyjątkiem 2016 r. corocznie zmniejsza się pro
cent pozytywnie rozpatrzonych wniosków o zwolnienie od kosztów. Natomiast widać bardzo 
wyraźny spadek przyznanej pomocy w postaci zwolnienia od kosztów oraz ustanowienia 
pełnomocnika z urzędu. W 2011 r. ponad 63% złożonych wniosków w tym zakresie zostało 
w całości pozytywnie rozpatrzonych, natomiast w 2017 r. już niecałe 27%.

Zgodnie z poprzednim porządkiem prawnym złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie 
sprawy do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nie generowało dodatko
wych kosztów. Ponadto zgodnie z art. 128 k.p.a. kontrolowany przedsiębiorca nie musiał 
nawet w składanym wniosku szczegółowo uzasadniać, dlaczego nie zgadza się z decyzją. 
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien zawierać jedynie informację o tym, 
że kontrolowany podmiot wyraża swoje niezadowolenie z wydanej decyzji oraz określenie 
decyzji, której dotyczy wniosek51. Dlatego też z punktu widzenia przedsiębiorcy poprzed
nie rozwiązanie wydaje się być prostsze z uwagi na to, iż organ wydający decyzję miał 
obowiązek ponownego rozpatrzenia sprawy w całości nawet wówczas, kiedy kontrolowany 
podmiot nie przedstawił żadnych nowych okoliczności w sprawie52. Na skutek wniesionego 
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
mógł nie tylko podtrzymać wydaną decyzję albo ją  uchylić w całości, ale również zmienić 
co do istoty sprawy lub orzec odmiennie w konkretnym zakresie53.

51 Zob. Postępowanie administracyjne, red. Z. Cieślak, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 237.
52 Zob. J. Rychlik, Kodeks postępowania administracyjnego. Wybór orzeczeń i opracowanie mery

toryczne, C. H. Beck, Warszawa 2017, s. 402.
53 Zob. I. Zgoliński, I. Zduński, 2013, Praktyczny komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych, 

Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013, s. 86.
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Wprawdzie rzadko się zdarza, aby organ, który wydał decyzję, zmienił ją  na skutek wnie
sionego przez podmiot kontrolowany wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy54, to jednak 
z punktu widzenia kontrolowanego przedsiębiorcy łatwiej jest złożyć wniosek o ponowne 
rozpatrzenie sprawy niż decydować się na złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Admi
nistracyjnego.

Podsumowanie

Powyższa analiza pozwala na konkluzję, iż w przypadku kontroli przeprowadzanych przez 
wybrane organy sytuacja przedsiębiorcy jest bardziej korzystna, gdy jest kontrolowany przez 
Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Straż Pożarną, niż kiedy kontrolującym jest Pre
zes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przede wszystkim, co podkreślono w artykule, 
przedsiębiorca ma możliwość -  w przypadku decyzji wydanych przez Inspektora Państwo
wej Inspekcji Pracy lub Komendanta Państwowej Straży Pożarnej -  wnieść odwołanie, gdyż 
postępowanie toczące się przed tymi organami jest dwuinstancyjne. W przypadku decyzji 
wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie ma takiej możliwości, gdyż 
postępowanie jest jednoinstancyjne, a dodatkowo jest obciążone kosztem wpisu sądowego.

Należy także zauważyć, iż w przypadku złożenia przez przedsiębiorcę skargi na decyzję 
wydaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych do Wojewódzkiego Sądu Admini
stracyjnego w Warszawie czas postępowania jest dłuższy, niż w dwóch pozostałych przypadkach.

Dlatego też -  z punktu widzenia przedsiębiorcy -  wydaje się, że bardziej optymalnym roz
wiązaniem byłoby umożliwienie kontrolowanemu podmiotowi złożenie wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy. Wówczas byłaby również możliwość z skorzystania z art. 52 § 3 p.p.s.a., 
na mocy którego kontrolowany podmiot może, ale nie musi, od razu złożyć skargę do właś
ciwego wojewódzkiego sądu administracyjnego, tym samym rezygnując z prawa złożenia 
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
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SUMMARY
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Appeal procedurę from decisions of selected state authorities 
controlling the entrepreneur

This paper describes the possible cancellation ways from the decisions issued by the three 
selected inspection structures, i.e. President of Personal Data Protection Office, Na
tional Labour Inspectorate and State Fire Service. The aim of this study is to compare 
the possible courses of action available for the inspected entity in case of disagreement 
on the decisions issued by particular inspection authorities.

The basic research method taken into consideration is the analysis of binding 
legal acts concerning the activities of selected inspection structures (Personal Data 
Protection Office, National Labour Inspectorate and State Fire Service). The authors 
point out that in practice law does not provide for the second instance appeal process 
within the framework of President of Personal Data Protection Office before bringing 
the case to the court.

Key words: personal data protection, Personal Data Protection Office, National Labour 
Inspectorate, State Fire Service.

Data wpływu artykułu: 28.02.2019 r. 
Data akceptacji artykułu: 10.05.2019 r.


