
BIURO
GENERALNEGO INSPEKTORA 

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

DIS-K-421/173/16

Protokół kontroli

W dniach od 25 do 28 października 2016 r., na podstawie art. 14 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w celu kontroli 

zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, dokonano czynności 

kontrolnych w Ministerstwie Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54.

Z upoważnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych czynności 

kontrolnych dokonała:

Mariusz Malewski -  starszy inspektor

legitymacja służbowa nr 360; upoważnienie nr 422/273/16

Wykaz aktów prawnych dotyczących kontroli:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), 

zwana dalej ustawą.

I. Przedmiot i zakres kontroli:

Kontrola polegała na ustaleniu administratora danych osobowych przetwarzanych na 

podstawie umowy Nr 491/2014/Wn-50/OP-XN-02/D w sprawie Projektu „Unikalne walory Doliny 

Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu” dofinansowanego ze środków 

Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, zawartej w dniu 12 sierpnia 2014 r. pomiędzy 

Ministrem Środowiska, pełniącym funkcję Operatora Programu dla Programu PL02 „Ochrona 

różnorodności biologicznej i ekosystemów”, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Polskim Klubem Ekologicznym w Krakowie Koło Miejskie 

w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach przy ul. Ks. Ziemowita nr 1, lok. III P.



Kontrola polegała na ustaleniu:

1. Podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ww. umowy.

2. Źródła pozyskiwania danych osobowych.

3. Zakresu, celu i rodzaju przetwarzanych danych osobowych.

4. Sposobu i trybu zbierania danych osobowych.

5. Sposobu dopełnienia obowiązków informacyjnych, wynikających z art. 24 i art. 25 ustawy.

6. Czy dane osobowe są adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane (art. 26 ust. 1 

pkt 3 ustawy).

7. Czy dane osobowe udostępniane (przekazywane) są innym podmiotom, a jeżeli tak, to jakim 

podmiotom, na jakiej podstawie prawnej, w jakim celu, zakresie i w jaki sposób.

8. Czy dane osobowe podlegają zgłoszeniu do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony 

Danych Osobowych (art. 40 ustawy).

W toku kontroli dokonano wpisu w Księdze Kontroli.

II. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli 

II. 1. Ustalenia ogólne
Minister Środowiska, będąc członkiem Rady Ministrów, uczestniczy w prowadzeniu 

polityki wewnętrznej i zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej niezastrzeżonej dla innych organów 

państwowych i samorządu terytorialnego (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od Pana Wojciecha 

Łysika stanowi załącznik nr 1). Szczegółowy zakres działania Ministra Środowiska, zgodnie 

z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, 

ze zm.), określony został w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095). 

Zgodnie z regulacją omawianego rozporządzenia, Minister Środowiska kieruje działami 

administracji rządowej gospodarka wodna i środowisko.

II. 2. Ustalenia szczegółowe.

W dniu 10 czerwca 2011 r. została zawarta umowa międzynarodowa „Memorandum 

of Understanding” Wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

(EOG) na lata 2009 -  2014 pomiędzy Islandią, Księstwem Lichtensteinu, Królestwem Norwegii 

(„Państwami - Darczyńcami”) a RP („Państwem -  Beneficjentem”) (protokół przyjęcia ustnych 

wyjaśnień od  stanowi załącznik nr 1). „Memorandum of Understanding” 

jest stosowane razem z innymi dokumentami, które razem z niniejszą umową międzynarodową 

stanowią ramy prawne Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009 -  2014. Jednym z ww. 

dokumentów są „Regulacje w sprawie Wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009 -



2014” wydane przez Państwa -  Darczyńców”. Niniejsze Regulacje określają ogólne zasady 

realizacji Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009 -  2014. Głównym celem ww. Mechanizmu 

jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz 

wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy „Państwami - Darczyńcami” a „Państwem -  

Beneficjentem” za pomocą wsparcia finansowego w obszarach priorytetowych. Organem 

zarządzającym Mechanizmem Finansowym EOG jest Komitet Mechanizmu Finansowego, Komitet 

złożony przez Stały Komitet Państw EFTA. Państwo - Beneficjent (rząd RP) zobowiązany był na 

podstawie ww. Regulacji wyznaczyć Krajowy Punkt Kontaktowy, tj. jednostkę odpowiedzialną za 

osiągnięcie celów wytyczonych w ramach „Mechanizmu” oraz „Memorandum of Understanding” 

Zadaniem Krajowego Punktu Kontaktowego jest koordynacja i nadzór nad wdrażaniem 

programów. W Polsce funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego pełni Minister właściwy 

ds. rozwoju regionalnego (obecnie Minister Rozwoju). Minister Rozwoju współpracuje z Instytucją 

Certyfikującą i Instytucją Audytu, których rolę sprawuje odpowiednio Minister właściwy ds. 

rozwoju regionalnego oraz Minister właściwy ds. finansów publicznych. Za realizację 

poszczególnych programów (czyli obszarów tematycznych) odpowiadają tzw. Operatorzy 

Programu. Są to instytucje, które specjalizującą się w danej dziedzinie, np. w przypadku ochrony 

środowiska -  Minister Środowiska z pomocą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. Operator Programu odpowiada m.in. za przygotowanie propozycji programu, 

nabór wniosków, wybór projektów i monitoring ich realizacji, a także promocję programu. Na ww. 

podmiocie spoczywa odpowiedzialność za przygotowanie i wdrożenie programu. Program jest to 

struktura określająca strategię rozwoju ze spójnym zestawem działań do wykonania w trakcie 

wdrażania projektów przy wsparciu w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. Natomiast projekt 

jest to niepodzielny pod względem ekonomicznym ciąg prac pełniących konkretną funkcję 

techniczną z wyraźnie określonymi celami związanymi z programem, pod który podlega. Projekt 

wybiera ustanowiony przez Operatora Programu i od niego niezależny Komitet ds. Wyboru 

Projektów (składający z się z przedstawicieli Ministerstwa Środowiska oraz osób trzecich, tj. np. 

specjalistów w danej dziedzinie). Odpowiedzialnym za przygotowanie i wdrożenie projektu jest 

„Beneficjent”.

Minister Środowiska, tj. Operator Programu jest związany z Ministrem Rozwoju jako 

Krajowym Punktem Kontaktowym (KPK) Porozumieniem z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie 

realizacji Programu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (kopia powołanego 

Porozumienia wraz wydrukiem załącznika nr 4 - tłumaczenie w języku polskim, nr 5, nr 6, nr 7 

oraz kopią aneksu nr 1 z dnia 4 sierpnia 2014 r., kopią aneksu nr 2 z dnia 12 listopada 2015 r. oraz 

kopią aneksu nr 3 z dnia 23 lutego 2016 stanowi załącznik nr 2). Zgodnie z § 1 ust. 1 Porozumienia,
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Krajowy Punkt Kontaktowy powierza Operatorowi Programu zadania związane z przygotowaniem 

i wdrażaniem ww. Programu, a Operator Programu zobowiązuje się zadanie te wykonać. 

Porozumienie określa warunki i zasady funkcjonowania Programu oraz prawa i obowiązki stron 

związane z wdrażaniem Programu.

Operator Programu wykonuje swoje zadania powierzone na mocy ww. Porozumienia 

z pomocą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: Narodowy 

Fundusz). Szczegółowy podział obowiązków pomiędzy Operatorem Programu a Narodowym 

Funduszem wynika z Porozumienia ramowego w sprawie realizacji niektórych zadań Operatora 

Programu dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” 

w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, 

zawartego w dniu 19 lutego 2014 r. (kopia powołanego Porozumienia wraz z kopią aneksu nr 1 

z dnia 28 grudnia 2015 r. oraz kopią aneksu nr 2 z dnia 24 sierpnia 2016 r. stanowi załącznik nr 3). 

Z przedmiotu tego Porozumienia wynika, że Operator Programu powierza i nadzoruje a Narodowy 

Fundusz przyjmuje do wykonania niektóre zadania związane z wdrażaniem Programu 

Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”, w ramach którego 

realizowany jest projekt „Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną 

regionu”. W tym celu Narodowy Fundusz zawiera umowy z beneficjentami (np. Polski Klub 

Ekologiczny w Krakowie Koło Miejskie w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach, przy 

ul. Ks. Ziemowita 1 lok. III P). Tacy beneficjenci realizują projekt na rzecz odbiorców ostatecznych 

(uczestników Projektu), którymi mogą być osoby fizyczne.

W dniu 12 sierpnia 2014 r. została zawarta pomiędzy Ministrem Środowiska, pełniącym 

funkcję Operatora Programu dla Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej 

i ekosystemów”, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, na podstawie porozumienia z dnia 19 lutego 2014 r., a Polskim Klubem Ekologicznym 

w Krakowie Koło Miejskie w Gliwicach (dalej: Polski Klub Ekologiczny), tj. „Beneficjentem” 

umowa Nr 491/2014/WN-50/OP-XN-02/D w sprawie Projektu „Unikalne walory Doliny Rzeki 

Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu 

Finansowego EOG 2009-2014 (kopia powołanej umowy została załączona w toku kontroli 

w Narodowym Funduszu oraz Polskim Klubie Ekologicznym). Aneks Nr 3/314 do powołanej 

umowy został zawarty pomiędzy Narodowym Funduszem a Polskim Klubem Ekologicznym (kopia 

aneksu nr 1 z dnia 11 grudnia 2014 r. wraz z kopią aneksu nr 2 z dnia 22 czerwca 2015 r. oraz kopią 

aneksu nr 3 z dnia 16 maja 2016 r. stanowi załącznik nr 5).

Zgodnie § 9 pkt. 4 Porozumienia z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie realizacji niektórych 

zadań operatora programu dla programu operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej 

i ekosystemów” umowa była sporządzona na wzorze zatwierdzonym przez Ministra Środowiska,
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który z pomocą Narodowego Funduszu pełni funkcję Operatora Programu dla Programu PL02 

„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”. Po podpisaniu umowy przez obie strony

kopia umowy została przekazana Ministrowi Środowiska. Projekt „Unikalne walory Doliny Rzeki

Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu” jest obecnie w trakcie realizacji.

Narodowy Fundusz na podstawie Porozumienia z dnia 19 lutego 2014 r. przekazuje do 

Ministra Środowiska w związku z realizacją Projektu „Unikalne walory Doliny Rzeki Białej 

wartością społeczną i ekonomiczną regionu” między innymi: w wersji elektronicznej zawarte 

umowy z beneficjentem wraz z załącznikami oraz każdą jej zmianą (§ 9 ust. 4 Porozumienia), 

informacje o zleceniach płatności na rzecz beneficjenta i wysokości przekazanego finansowania 

(§ 12 ust. 1 pkt 4, § 21 ust. 1 Porozumienia), informacje o osiągniętych wartościach wskaźników 

np. liczbie uczestników szkoleń, konferencji (§ 13 ust. 7 Porozumienia), wyniki przeprowadzonej 

przez Narodowy Fundusz kontroli związanej z realizacją Projektu (§18  ust. 7 Porozumienia), na 

każde żądanie Ministra Środowiska Narodowy Fundusz przekazuje wszelkie informacje związane 

z realizacją Projektu (§ 19, 23 ust. 1 pkt 2 Porozumienia).

Jak wyjaśnił Pan Wojciech Łysik (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik 

nr 1) Minister Środowiska nie przetwarza żadnych danych osobowych uczestników Projektu 

(uczestników szkoleń, konferencji) w związku z realizacją Programu. Minister Środowiska nie 

wydawał żadnych zaleceń Narodowemu Funduszowi związanych z pozyskiwaniem danych 

osobowych uczestników Projektu w celu potwierdzenia realizacji wykonania Projektu. „Warunki 

przyznania dofinansowania na rzecz Projektu”, które zostały wskazane w art. 6 pkt 1 umowy z dnia 

12 sierpnia 2014 r. zostały dodane samodzielnie przez Narodowy Fundusz. Zdaniem 

spełnienie tych warunków przez Polski Klub Ekologiczny jest niezbędne w celu 

prawidłowej realizacji i rozliczenia się z Projektu.

Minister Środowiska na podstawie Porozumienia z dnia 20 grudnia 2012 r. przekazuje do 

Ministra Rozwoju (Krajowy Punkt Kontaktowy) między innymi informacje na temat przekazanych 

płatności na rzecz beneficjenta (§ 9 ust. 4 -14 Porozumienia), informacje o wniesionym przez 

beneficjenta finansowaniu (§ 5 ust. pkt 6 Porozumienia), opracowuje i przedkłada finansowe 

raporty okresowe dla Programu, raporty rocznie oraz raport końcowy (§7 pkt 24 Porozumienia), 

przekazuje kopie informacji pokontrolnych przeprowadzonych przez Narodowy Fundusz oraz 

zaleceń pokontrolnych (§11 ust. 19 Porozumienia), raporty o nieprawidłowościach (§14 ust. 7-9 

Porozumienia), udziela niezwłocznie wszelkich informacji na rzecz Programu oraz realizowanych 

Projektów na żądanie Krajowego Punktu Kontaktowego oraz Komitetu Mechanizmu Finansowego 

(§7 pkt 17 Porozumienia).

Jak wyjaśnił  Minister Środowiska z uwagi na fakt, że nie przetwarza 

danych osobowych uczestników Projektu nie udostępnia ich żadnym podmiotom.
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Radca Ministra Kierujący Zespołem ds. Kontroli Instytucji 

Pośredniczących wyjaśnił (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik nr 4), że został 

powołany w Ministerstwie Środowiska na administratora bezpieczeństwa informacji, o którym 

mowa w art. 36a ust. 1 ustawy.

wyjaśnił, że zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 4 ustawy, za 

administratora danych uważa się organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę o której mowa 

w art. 3, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Według jego wiedzy 

administratorem danych osobowych uczestników ww. Projektu może być Minister Rozwoju jako 

organ zarządzający Programem PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”. 

Minister Środowiska nie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych wskazanej 

kategorii osób, ale działa na zlecenie Ministra Rozwoju.

wyjaśnił, że pomiędzy Ministrem Rozwoju a Ministrem Środowiska 

realizowany jest także na podobnych zasadach (jak miało to miejsce wyżej) Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko 2014 -  2020 na podstawie Porozumienie z dnia 19 listopada 2014 r. 

w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 

w zakresie realizacji zadań w ramach osi priorytetowej II -  Ochrona środowiska, w tym adaptacja 

do zmian klimatu, a także w zakresie realizacji zadań w ramach osi priorytetowej X -  Pomoc 

techniczna. W związku z realizacją ww. Programu Minister Rozwoju uznał się za administratora 

danych osobowych i w dniu 10 listopada 2015 r. zawarł z Ministrem Środowiska Porozumienie 

w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -  2020.

Ponadto, jak wyjaśnił zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy, administrator 

danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie 

danych. Z powołanego przepisu wynika, że zleceniobiorcą danych osobowych może być podmiot, 

któremu na podstawie pisemnej umowy powierzono przetwarzanie danych, czyli powierzono zbiór 

danych w ściśle określonym celu i zakresie. Zatem aby można było mówić o powierzeniu 

przetwarzania danych musi istnieć już pewien zbiór tych danych, który może być takiemu 

podmiotowi powierzony. Natomiast jeżeli proces przetwarzania danych osobowych rozpoczyna się 

w momencie ich pozyskiwania to Minister Rozwoju lub Minister Środowiska nie będzie decydował 

o celach i środkach przetwarzania danych. Jednocześnie jak wskazał

w Porozumieniu zawartym pomiędzy Ministrem Rozwoju i Ministrem Środowiska oraz 

w Porozumieniu zawartym pomiędzy Ministrem Środowiska i Narodowym Funduszem nie 

wskazano na konieczność przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu w celu jego 

realizacji. Skoro zatem Narodowy Fundusz wskazał na konieczność zbierania danych osobowych 

w postaci np. list uczestników szkoleń czy konferencji to należy go uznać za administratora danych



osobowych. W tej sytuacji Narodowy Fundusz nałożył na Polski Klub Ekologiczny obowiązek 

gromadzenia danych osobowych co jest związane z wykonywaniem jego zadań, a tym samym 

Narodowy Fundusz decyduje o celach i środkach przetwarzania ww. kategorii danych.

W związku z tym, że Minister Środowiska nie uważa się za administratora danych 

osobowych uczestników Projektu, nie realizuje obowiązku informacyjnego, o którym mowa 

w art. 24 i 25 ustawy. Ponadto, z uwagi na fakt, że dane osobowe uczestników Projektu nie są 

przetwarzane przez Ministra Środowiska wyjaśnił, że nie posiada wiedzy jaki 

jest zakres tych danych.

Dokonane poprawki, skreślenia, uzupełnienia:

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Warszawa, dnia 28 października 2016 r.

(miejscowość i data sporządzenia protokołu)

(podpis osoby kontrolującej)

POUCZENIE:

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, kontrolowanemu 

administratorowi danych przysługuje prawo złożenia umotywowanych zastrzeżeń i uwag.

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych 

odmawiający podpisania protokołu, może w terminie 7 dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie 

Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Złożone zastrzeżenia i uwagi:

(należy umieścić wzmiankę zarówno o wniesieniu, jak  i niewniesieniu zastrzeżeń i uwag)
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Jednocześnie potwierdzam, iż wraz z ww. protokołem kontroli zostały przedstawione akta kontroli 

sygn. DIS-K-421/173/16, w tym załączniki do protokołu kontroli, oraz poinformowano o prawie 

wykonania kserokopii, odpisów i notatek z dokumentów znajdujących się w aktach kontroli,

w szczególności wskazanych załączników.

f]

(miejscowośći dt 
podmio

a i podpis/osoby reprezentującej
ntrMowany)


