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W numerze 



Szanowne Koleżanki i Koledzy, 
 
Początek roku 2017 i okres wiosenny nastraja pozytywnie i pełnią energii na 

działania w zakresie pracy w Naszym Stowarzyszeniu. Niniejszym zapraszam 

Koleżanki i Kolegów do wspólnych działań i pracy w ramach Stowarzyszenia. 

Każdy z nas na co dzień dotyka wielu spraw, spotyka się z wieloma ludźmi i 

współpracuje z różnymi instytucjami. Pamiętajmy w tych działaniach o 

Stowarzyszeniu. Przecież bez nas i naszej pracy nie ma Stowarzyszenia, nic nie 

zadzieje się w ramach Stowarzyszenia bez nas. Jakiś czas temu wybraliśmy nowy 

Zarząd, który w pocie czoła pracuje cały czas aby Stowarzyszenie zachowało 

swoją pozycję na rynku bezpieczeństwa. Niemniej jednak praca tylko i wyłącznie 

członków Zarządu nie spowoduje  poprawy obecnej sytuacji  Stowarzyszenia. 

Pamiętajmy Koleżanki i Koledzy to od naszej aktywności zależy jaki kształt i 

kolor będzie miało Nasze Wspólne Stowarzyszenie. Na chwilę obecną muszę jako 

członek zarządu i redaktor naczelny biuletynu stwierdzić ze smutkiem, że 

aktywność naszych członków jest bardzo mała, a praktycznie żadna. Wiele razy na 

tych łamach prosiłem o aktywny udział w tworzeniu biuletynu. Niestety bez echa. 

Zupełnie bez echa i jakiekolwiek odzewu. Dlaczego nie chcecie Koleżanki i 

Koledzy zabierać głosu, używać biuletynu do forum i płaszczyzny do wymiany 

poglądów? Dlaczego chcemy jako grupa społeczna odpowiedzialna za 

bezpieczeństwo być niemi? Dlaczego nie chcemy zabierać głosu w sprawach nas 

dotyczących i ważnych dla nas? 

Kolejny raz apeluję do Koleżanek i Kolegów o aktywny udział w pracach i 

działaniach Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem udzielania się na 

płaszczyźnie naszego biuletynu. Będę wdzięczny i zobowiązany za każdą formą 

aktywności Naszych Koleżanek i Kolegów. 
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Zabezpieczenia Nr 1 (113)/2017; 

W numerze znaleźć można artykuł „Poprawa 
bezpieczeństwa w centrach handlowych”, 
który opisuje zorganizowany przez Polską 
Radę Centrów Handlowych pierwszy Kongres 
Bezpieczeństwa Obiektów Handlowych. 
Pierwsza refleksja jaka mi się pojawiła w 
wyniku lektury artykułu to fakt, że w kongresie 
nie wzięli udziału przedstawiciele naszego 
Stowarzyszenia. Dlaczego? To pytanie 
pozostawiam otwarte i bez odpowiedzi do 
rozwagi i przemyślenia przez Naszych 
Czytelników.  
Podczas kongresu, który odbył się 9 listopada 
2016 r. w warszawskim hotelu Marriott, ponad 
150-osobowe grono specjalistów 
reprezentujących wszystkie zaangażowane 
strony, w tym zarządcy centrów handlowych i 
najemcy lokali w centrach, policja, straż 
pożarna, przedstawiciele firm ochrony i 
eksperci branżowi, rozmawiało między innymi 
o wyzwaniach i zagrożeniach, na jakie 
narażone są współczesne obiekty handlowe, o 
priorytetach w systemie bezpieczeństwa czy 
też o roli firm ochrony w systemie 
bezpieczeństwa obiektu handlowego. Zebrani 
uczestnicy zgodnie doszli do wniosku, że 
kluczowa jest prewencja i ważne są działania 
proaktywne. Firmy zarządzające centrami 
handlowymi powinny opracować plany 
ochrony oraz specjalne procedury 
postępowania w nadzwyczajnych sytuacjach, 
takich jak zagrożenie terrorystyczne, atak 
samotnego strzelca, wzięcie zakładników, 
doręczenie nietypowej przesyłki, odebranie 
informacji o podłożeniu ładunku 
wybuchowego, pożar czy katastrofa 
budowlana. Po lekturze przytoczonego 
artykułu mam tylko nadzieję, że kolejny 
kongres odbędzie się przy wydatnej 
współpracy ze strony Rzeczoznawców naszego 
Stowarzyszenia. 

Przegląd prasy branżowej 



Przegląd prasy branżowej 
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Kolejny interesujący artykuł jaki udało mi się znaleźć to „Użytkownicy tworzą systemy zliczania”. 
Kwestia zliczania osób w obiektach wszelakich jest bardzo istotna zarówno z punktu widzenia 
bezpieczeństwa, nie można pozwolić na przekroczenie odpowiedniej liczby osób znajdujących się 
w danym obiekcie. Liczba osób odwiedzających jest równie ważna z punktu widzenia statystyk 
odwiedzin, czyli popularności danego miejsca czy przestrzeni. Ta wartość może być czasem 
ważniejsza niż liczba przekładająca się na kwestie związane z bezpieczeństwem. Autorka artykułu 
pisze bardzo ogólnie o zasadach funkcjonowania systemów zliczania podając ich zalety, ale milcząc 
w kwestii ich wad i niedomagań. Wszyscy którzy kiedykolwiek użytkowali tego typu systemu 
wiedzą, że mają one określone wady, z którymi albo się zgadzamy i je akceptujemy, albo nie uda 
nam się ich zwalczyć skutecznie. Jedną z wad będzie na pewno dokładność zliczania. Dany 
producent podaje określone wartości progowe błędu, oczywiści odpowiednio niskie, gdyż zależy 
mu na tym aby jego system wyglądał na w miarę możliwości bardzo dokładny, czyli nie 
popełniający błędów. Niestety praktyka nie jest aż tak życzliwa. Funkcjonujące systemy mylą się 
dość znacznie i nie są zbyt dokładne, a producencie w praktyce nie umieją sobie radzić z kwestią 
zmniejszania błędów generowanych przez systemy. To źle wpływa na skuteczność działania 
systemów zliczania osób, a tym samym źle wpływa na wiedzę na temat ilości odwiedzających osób 
określone miejsca czy przestrzenie.  



Natknąłem się na bardzo intersujący artykuł „GDPR – niedostateczna ochrona danych będzie 
bardzo kosztowna”. Artykuł odnosi się do kwestii nowych regulacji unijnych w zakresie ochrony 
danych osobowych. Pojęcie GDPR (General Data Protection Regulation) związane jest ściśle z 
bezpieczeństwem danych osobowych. Nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych 
będą obowiązywały każdą firmę, która przetwarza dane osobowe w sposób automatyczny. W tej 
grupie są m. in. serwisy społecznościowe, sklepy internetowe, apteki, uczelnie, towarzystwa 
ubezpieczeniowe czy banki. Każda firma, która w sposób automatyczny przetwarza dane 
osobowe i z tego powodu podlega pod nowe regulacje, musi stworzyć sformalizowaną i 
udokumentowaną ocenę skutków ochrony danych. Takie opracowanie musi zawierać dokładny i 
systematyczny opis celów przetwarzania danych, a także planowanych operacji z tym 
związanych. GDPR wprowadza zmiany w już istniejących przepisach dotyczących ochrony danych 
osobowych, które będą musiały znaleźć odzwierciedlenie w regulaminach i polityce prywatności 
firm. Konieczne będzie np. udokumentowanie każdego z miejsc i zakresu przetwarzania danych, 
uzupełnienie wszystkich wymaganych zgód w sposób widoczny i jawny, a także wdrożenie 
narzędzi do monitorowania procesu przetwarzania danych i do alarmowania o wykrytych 
nieprawidłowościach. Nowe przepisy z pewnością będą uciążliwe do wdrożenia, w szczególności 
dla małych firm czy e-sklepów. Dostosowanie się do nowych regulacji będzie wymagało od nich 
przejrzenia już istniejących regulacji w zakresie ochrony danych osobowych, obowiązujących 
procedur i narzędzi, a następnie dostosowanie ich do nowych przepisów.  
  

Twierdza, nr 1(85)/2017; 
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7 

Przegląd prasy branżowej 

Przeglądając kolejny numer pisma dla ABI-ch wpadł mi w ręce niezwykle ciekawy artykuł pod 
tytułem „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracowników”. Wymóg dobrowolności zgody 
wynika wprost z definicji zgody zawartej w art. 2 pkt. h dyrektywy 95/46/WE. Mimo, że ten 
wymóg nie został przeniesiony do obowiązujących u nas przepisów z zakresu ochrony danych 
osobowych, to jest powszechnie uznawany w literaturze i orzecznictwie sądowym za jedną z cech 
zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ujęciu 
przepisów to „dobrowolne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, przyzwala na 
przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych”. Element dobrowolności stanowi cechę 
okazania woli, a nie podjęcia decyzji. Zgoda nie powinna stanowić podstawy przetwarzania danych 
osobowych przez organy administracji publicznej, jeżeli przetwarzania danych odbywa się w 
związku z wykonywaniem ustawowych kompetencji tych organów. Na gruncie obowiązujących 
przepisów wyrażenia zgody nie można uznać za dobrowolne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie 
ma rzeczywistego lub wolnego wyboru oraz nie może odmówić ani wycofać zgody bez 
niekorzystnych konsekwencji. W praktyce może się to okazać istotne, gdyż niekorzystne 
konsekwencji mogą zacząć się pojawiać.  

ABI EXPERT nr 1/2017; 
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SEC&AS nr 1/2017; 
Czytając aktualny numer SEC&AS napotkałem 
artykuł autorstwa Pani Pauliny Piaseckiej pod 
tytułem „Problem ewakuacji z pozycji osób 
niepełnosprawnych”. Sam temat bardzo ważny 
i trudny i musiał się z nim zetknąć każdy kto 
kiedykolwiek organizował proces ewakuacji z 
określonej przestrzeni. Wszędzie tam gdzie z 
ewakuacją w dowolnej postaci mamy mieć do 
czynienia, kwestia zorganizowania tego 
procesu dla osób niepełnosprawnych jest 
wielkim wyzwaniem. W budynkach czy 
obiektach zwykle są opracowywane procedury 
dotyczące kwestii ewakuacji. W ramach tych 
procedur powinny się znaleźć odpowiednie 
regulacje dotyczące osób niepełnosprawnych. 
Niestety nie zawsze tak jest i nie zawsze tego 
typu regulacje się pojawiają. Osoby 
niepełnosprawne, a przede wszystkim 
niepełnosprawne ruchowo, jeżeli znajdują się 
w przestrzeni, która nie była dostosowana pod 
kątem ich sprawności, mogą napotkać na 
poważne trudności. Warunki ewakuacji, 
będące niezbędnym środkiem zapewnienia 
ochrony i bezpieczeństwa w sytuacji 
zagrożenia, są dostosowane m.in. do liczby i 
stanu sprawności osób przebywających w 
obiekcie, nie zaś uniwersalnie projektowane. 
Na potrzeby takich sytuacji wskazane jest 
tworzenie algorytmów i procedur, których 
celem jest identyfikacja unikalnych 
problemów związanych z ewakuacją osób z 
ograniczeniem wynikającymi z 
niepełnosprawności. Jest to zadanie stojące 
przez zarządcą każdego budynku i obiektu 
użyteczności publicznej, ponieważ 
wspomniane algorytmy i procedury muszą 
odnosić się do specyficznych cech każdego 
obiektu. 

Wiadomości PKN nr 2/2017; 
Ten numer wiadomości normalizacyjnych PKN 
poświęcony jest tematyce technologii w 
ochronie zdrowia. Temat o tyle ważny, że 
dotyczący każdego i każdego intersujący. Na 
zdrowiu znamy się wszyscy i wszyscy jesteśmy 
nim zainteresowani. W numerze PKN 
znajdziemy artykuły dotyczące m.in. usług 
ochrony zdrowia w uwarunkowaniach 
normalizacji europejskiej, technologii, które 
rewolucjonizują naszą opiekę zdrowotną, 
przenośnych urządzeń medycznych, które mogą 
zmienić nasze podejście do opieki zdrowotnej. 
Wszystko co opisane zostało w omawianym 
numerze PKN służy zdrowiu i jego poprawie 
oraz badaniu czy weryfikacji stanu naszego 
zdrowia. Zainteresowanie tym tematem jest 
ogromne szczególnie w czasach kiedy kolejki do 
lekarzy specjalistów są tak ogromne, że trudno 
sobie wyobrazić normalną wizytę lekarską w 
miarę krótkim czasie zrealizowaną. Wszelkie 
więc rozwiązania, które mogłyby to zmienić są 
mile i z ciekawością przyjmowane.  

Przegląd prasy branżowej 



1. Czym Pan się zajmuje w życiu zawodowym? 
 
Od wielu lat prowadzę działalność gospodarczą 
w zakresie technicznych systemów 
bezpieczeństwa. Wbrew ogólnemu poglądowi 
jaki panuje w społeczeństwie praca na 
stanowisku Prezesa Spółki wymaga wiele 
zaangażowania zarówno psychicznego jak i 
fizycznego. Zmiany jakie na codziennie funduje 
przedsiębiorcom państwo, niosą za sobą wiele 
niepewności i konieczność ciągłego śledzenia 
rynku. Wydawać by się mogło, że firma sama na 
siebie pracuje, ale jak wiadomo jest to tylko 
pozorny spokój, jakim staramy się na zewnątrz 
emanować. Rzeczywistość podpowiada różne 
scenariusze i sytuacje, na które jako kreator 
kierunków rozwoju musimy być nieustannie 
przygotowani. W dzisiejszych czasach życie 
zawodowe to zdecydowanie dwa różne  
i niezależne byty. Pierwszy byt to aspekty 
formalne funkcjonowania firmy. Drugi byt to 
typowe zajęcia związane z codziennymi 
problemami pracowniczymi, jak i typowo 

zawodowymi.  
W ramach tych dwóch bytów należy starannie 
wyważyć proporcje i zachowywać  zdrowy 
rozsądek.  

Wywiad z kimś ciekawym 
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2. Na czym polega wykonywanie prac w zakresie zabezpieczeń elektronicznych, a związanych  
z dostępem do informacji niejawnych? 
 
Wydawać by się mogło, że słowo bezpieczeństwo to dość precyzyjne określenie, które jasno 
wskazuje kierunek jaki należy przyjąć w celu zapewnienia dostatecznej ochrony naszych zasobów. 
Materią jaką jest technika da się bezpośrednio sterować, natomiast jej funkcjonowanie i sposób 
ochrony za jej pomocą jest wysoce uzależniony od naszych potrzeb i celów jakie chcemy osiągnąć. 
Pojedyncze urządzenie będzie pracować i wykonywać tylko jedną określoną funkcje. Zbudowany i 
skonfigurowany prawidłowo cały system tworzy swojego rodzaju ramy, w jakich możemy się 
poruszać nie zaburzając określonego poziomu zabezpieczeń jaki sobie wskazaliśmy i jakiego 
oczekujemy. Szablonowo określając pojęcie wykonywania prac w zakresie  zabezpieczeń 
elektronicznych związanych z dostępem do informacji niejawnych należy je określić jako 
zorganizowanie ochrony technicznej ruchu informacji, jej przetrzymywania bądź też wytwarzania 
w określonej  przestrzeni.  

Wywiadu z  Panem 

Tomaszem Nowickim 

Prezesem Spółki 

KRON: 



Wywiad z kimś ciekawym 
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3. Wiele ciekawości budzi słowo „audyt” – jaka jest Pana definicja tego pojęcia? 
 
Obserwując zachowanie podmiotów audytowanych odnosi się często wrażenie, że proces ma na 
celu jedynie wskazanie zaniedbań, czy wprost mówiąc winnych powstania tych zaniedbań. 
Naturalnym więc staje się typowa niechęć do samego procesu jak i osób z nim związanych. Sztuką 
według mnie jest forma jaką się przyjmuje w celu pozyskania rzetelnych i obiektywnych informacji. 
Uświadomienie i uzmysłowienie wartości dodanej jaką ona za sobą niesie jest kluczem do 
otwarcia szczelnej zasłony jaka niejednokrotnie istnieje pomiędzy zamawiającym, a badaną 
materią. Podpisuję się pod definicją, która określa słowo „audyt” jako badanie ułomności jak i 
walorów, ale tylko pod kątem poprawy bezpieczeństwa.  
Wyłuszczenie niedociągnięć i braków w naturalny sposób budzi u każdego z nas refleksję i pomysł 
na poprawę stanu istniejącego. Według mnie słowo „audyt” to punkt startu do naprawy czegoś co 
według mnie należy usprawnić lub zmienić. Samo wskazywanie czegoś co jest źle zorganizowane 
czy wykonywane to zbyt mało. To być może każdy będzie umiał zrobić. Natomiast już wskazanie 
jak należy poprawić czy usprawnić określony proces czy działanie jest trudniejsze, a napisanie 
gotowej recepty na to w jaki sposób poprawić określoną sytuację w organizacji to już bardzo 
trudna kwestia. 
 
4. Co trzeba wiedzieć, żeby wybudować Kancelarię Tajną? 
 
Wiedza w tym zakresie jest tak niejawna, jak sama kancelaria tajna, a odsuwając żarty na bok 
uważam, że przede wszystkim należy określić czemu budowana kancelaria ma służyć. Jakim jest 
narzędziem dla jednostki organizacyjnej? Sama budowa jest dość kosztownym wydatkiem dla 
jednostki organizacyjnej, ale w konsekwencji miarodajnym narzędziem pracy. Uważam, że tak jak z 
każdą inwestycją, powinna być zrównoważona i  ekonomicznie dobrze zaplanowana. Wyznaję 
zasadę, że raz prawidłowo przeprowadzona inwestycja zawsze jest tańszym rozwiązaniem niż 
wielokrotne łatanie czegoś, co w efekcie nigdy nie działa prawidłowo. Własna inicjatywa lub 
jednorazowe przypadkowe doradzanie nie przyniesie oczekiwanego skutku i nie zaoszczędzi nam 
niepotrzebnych kosztów, w myśl zasady tanio lub dobrze. W tym zakresie rekomenduje 
powierzenie zadania podmiotom, które się tym zajmują zawodowo i mają dobre rozeznanie w 
zagadnieniu.  

5. W Pana ocenie w jaki sposób Stowarzyszenie POLALARM może Panu pomóc w wykonywaniu 
prac w obszarze zabezpieczeń elektronicznych? 
 
Jestem zwolennikiem wspólnych działań. Nawet najbardziej kreatywna jednostka czasem 
potrzebuje wsparcia czy chociażby konstruktywnej krytyki. W dobie wszędobylskiej cyfryzacji i 
technologicznego postępu, którego jestem zwolennikiem uważam, że jest potrzebne wsparcie tego 
typu podmiotów jak Stowarzyszenie POLALARM. Nie musi to być forma wsparcia finansowego czy 
materialnego. Czasem jak dobra sprężyna napędzająca mechanizm zegara, wygeneruje motywację 
czy zwyczajnie udostępni pole do wymiany doświadczeń. Uważam, że pozytywna rola 
Stowarzyszenia POLALARM w branży zabezpieczeń technicznych jest nie do przecenienia i powinna 
być ciągle utrzymywane i kontynuowana.  
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Wywiad z kimś ciekawym 

6. Czy widzi Pan jakieś płaszczyzny współpracy ze Stowarzyszeniem POLALARM? 
 
Jak najbardziej popieram i nastawiam się na współpracę ze Stowarzyszeniem. Moja obecność w 
Stowarzyszeniu nie jest spowodowana i nastawiona tylko na dostarczane  korzyści. Oczekuję ale i 
również oferuję współpracę dla poszczególnych członków czy zewnętrznych podmiotów 
zwracających się o takową. Płaszczyzna bezpieczeństwa to dość rozległy temat i jestem 
przekonany, że takowe się pojawią, a idąca w parze świadomość nieuchronności ochrony 
informacji samoistnie ukierunkowuje środowisko. Dostrzegam wiele możliwych płaszczyzn 
współpracy w ramach Stowarzyszenia, od szkolenia, poprzez doradztwo, aż do konkretnych i 
praktycznych realizacji określonych wdrożeń w zakresie zabezpieczeń elektronicznych. 

7. Czego, jako członek Stowarzyszenia POLALARM oczekuje Pan od Stowarzyszenia? 
  
Jestem zwolennikiem działania. Nie ma nic bardziej usypiającego jak bezruch. Uważam 
Stowarzyszenie za silną jednostkę w branży zabezpieczeń technicznych w Polsce i pomimo dość 
aktywnej konkurencji, za dalej gotową i zdolną do twórczej pracy. Bezpieczeństwo towarzyszy nam 
od początków dziejów i nic nie zapowiada zmniejszenia jego roli w życiu człowieka. Jego obecny 
kształt to w głównej mierze nasza zasługa i uważam, że należy pozwolić nam działać. To co 
wykreujemy zależy tylko od nas i chyba na tą chwilę wszystko to co założymy możemy osiągnąć.  

8. Czym w życiu zawodowym by się Pan pochwalił? 
 
Trochę niezręczne pytanie. Wolę jak o mnie mówią inni, najlepiej dobrze, niż samemu poniekąd 
się reklamować. Zarówno w życiu zawodowym jak i w sportowym uważam, że o nas najlepiej 
świadczą nasze wyniki lub tak jak w przypadku sportu nasi uczniowie. Co do spraw zawodowych to 
powtarzam maksymę, że jeszcze nie postawiłem kropki na „i” i dopiero zapracuję na coś czym 
mogę się pochwalić. Dotychczasowy czas i odniesione mniejsze lub większe sukcesy to dopiero 
etap przejściowy pomiędzy prawdziwymi życiowymi sukcesami. Jako wewnętrzny sukces, który 
oczywiście otwiera dopiero dalszą drogę uważam otrzymanie tytułu Rzeczoznawcy Polskiej Izby 
Ochrony w zakresie Bezpieczeństwa. Chciałem korzystając z okazji  podziękować za tak wspaniałe 
wyróżnienie obecnie piastującemu obowiązki Prezesa Izby  p. Sławomirowi Wagnerowi a także p. 
Wiceprezesowi Wojciechowi Stawskiemu za merytoryczne wsparcie. Chętnie podjąłbym działania 
zmierzające do uzyskania tytułu Rzeczoznawcy Stowarzyszenia POLALARM, jeżeli tylko będzie to 
możliwe. 
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10. Jak widzi Pan najbliższą przyszłość? 
 
Jestem niepoprawnym optymistą więc na pewno dobrze. Zawszę widzę pozytywne strony i tak jak 
w sporcie dopóki nie opuszczę rękawic to wszystko się może wydarzyć. Chciałbym wszystkich 
zarazić pozytywna energią i wyzwolić ukrytą kreatywność. Jestem zdania, że przyszłość należy do 
nas. Mamy szerokie możliwości, bardzo dobre zaplecze merytoryczne w postaci Stowarzyszenia 
POLALARM i będących w nim kolegów z branży. Brakuje tylko jednego, naszej chęci stworzenia 
czegoś innego, czegoś ponad wszystkim, czegoś nie do powtórzenia tak by mieć co zostawić 
naszym wychowankom. 

9. Czym zajmuje się Prezes Spółki działającej w przestrzeni dokumentów niejawnych w wolnym 
czasie? 
 
Staram się, choć nie zawsze udaje się postawić granice pomiędzy pracą zawodową, a życiem 
osobistym. Wolny czas to przede wszystkim rodzina, która wspiera ale i motywuje do pracy. 
Pociechy rosną i szybko się usamodzielniają, a ja z przerażeniem zastanawiam się kiedy już im nie 
będę potrzebny. Moje hobby to mimo wszystko sport. Od wielu lat jestem trenerem koreańskiego 
karate i czynnym adeptem stylu Tang Soo Do. Uważam, że aktywność w życiu prywatnym przenosi 
się pozytywnie na życie zawodowe i tego powinniśmy nauczyć naszych podopiecznych. Nie da się 
tych spraw oddzielić i wybiórczo stosować. Dlatego też moją największa dumą w sporcie jest 
trenujący ze mną syn.  
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Jako społeczeństwo funkcjonujemy w Unii Europejskiej od dnia 1 maja 2004 roku, ale nie sposób 
jest pominąć w prezentowanych zapisach elementów historycznych, nie tylko związanych z 
aspirowaniem III RP do rodziny Wspólnot Europejskich  (czego świadomą wykładnią było, m.in. 
przyjęcie w dniu 29 sierpnia 1997 roku ustawy o ochronie danych osobowych zgodnej w pełni z 
Dyrektywą Wspólnot Europejskich nr 95/46/WE z dnia 24 października 1995r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych 
danych), ale także aktywne współdziałanie  z Grupą Roboczą Art.29,  co między innymi wpłynęło 
na pierwszą nowelizację treści przedmiotowej polskiej ustawy (tekst jednolity – Dz. U. z 2002r, nr 
101,  poz. 926). Zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych zostały w prawie polskim 
uregulowane po raz pierwszy w roku 1997 – w art. 51 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r. oraz – w sposób kompleksowy - w  wskazanej powyżej ustawie z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. Aktualnie obowiązuje ujednolicony tekst ustawy o ochronie 
danych osobowych, po kolejnej nowelizacji (Dz. U. z 2016r, poz.922) przybliżający jej wymogi do 
treści nowego rozporządzenia UE (ed. PL - OJ EU L.119/1, druk z dnia 4 maja 2016r).  



ONZ o ochronie praw człowieka mówiła w publikowanych dokumentach od pierwszych lat swego 
funkcjonowania , jednakże z licznych spraw poruszonych na forum ONZ, za pierwotny dokument w 
zakresie ochrony danych osobowych człowieka uznać należy Rezolucję nr 34/169 z 1979 roku – 
„Kodeks Postępowania Funkcjonariuszy Porządku Prawnego”, kolejnym była Rezolucja 45 (95) 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ – „Wytyczne w sprawie uregulowania skomputeryzowanych kartotek 
danych osobowych”. Bazujące na tych wskazaniach pierwsze kroki zmierzające do zapewnienia 
europejskiej ochrony danych osobowych zostały poczynione przez Radę Europy , a jej 
instrumentem prawnym, który się do tej ochrony przyczynił jest „Europejska konwencja o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności” podpisana w Rzymie 4 listopada 1950 r . 
Konwencja w swoich postanowieniach nie odnosi się bezpośrednio do  ochrony danych 
osobowych, ale to w jej art. 8 znalazło się prawo każdej osoby do ochrony własnego życia 
prywatnego i rodzinnego – z mocnym  podkreśleniem, że nie dopuszcza się ingerencji władzy 
publicznej w korzystanie z tego prawa. Trzeba pamiętać, że w artykule 10 jest mowa o wolności 
wyrażania opinii, a artykuł 14 wprowadza zakaz dyskryminacji.  
Jednolity Akt Europejski (JAE/SEA) zawarty w 1987 roku przygotował wprowadzenie Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Maastricht 1993r) i w konsekwencji wypracowanie na 
spotkaniach w Amsterdamie (1999), Paryżu (2002) i Nicei (2003) przyjętej treści Traktatu o Unii 
Europejskiej. 

Trochę historii … 

Ochrona danych osobowych w prawie europejskim 
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Od wejścia w  życie Traktatu Lizbońskiego (2009), zasada ochrony danych osobowych każdej osoby 
fizycznej zawarta jest także w regulacji o fundamentalnym znaczeniu dla Unii jakim jest Traktat o 
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) – jego art. 16 stanowi, że „Każda osoba ma prawo do 
ochrony danych osobowych jej dotyczących” . Przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony 
prawodawstwo dotyczące ochrony danych w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości było podzielone pomiędzy pierwszy filar (ochrona danych do celów prywatnych i 
handlowych – z wykorzystaniem metody wspólnotowej) a trzeci filar (ochrona danych do celów 
egzekwowania prawa – na poziomie międzyrządowym). W związku z tym proces decyzyjny 
odbywał się w tych dwóch obszarach w oparciu o odmienne reguły. Struktura filarowa przestała 
obowiązywać w chwili wejścia w życie Traktatu z Lizbony, który stanowi solidniejszą podstawę 
rozwoju bardziej przejrzystego i skutecznego systemu ochrony danych, i który przewiduje 
jednocześnie przyznanie nowych kompetencji Parlamentowi, nadając mu status 
współprawodawcy. Art. 16 TFUE stanowi, że Parlament i Rada określają zasady dotyczące ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez instytucje, organy, biura i 
agencje Unii oraz przez państwa członkowskie w wykonywaniu działań wchodzących w zakres 
zastosowania prawa Unii. 
 



Organy Unii Europejskiej (Parlament, Rada, Komisja) mając świadomość rozwoju zastosowań 
mediów elektronicznych w codziennym życiu, szczególnie w obszarze wspólnego rynku 
europejskiego, podejmowały od początku XXI wieku szereg inicjatyw w kontekście ujednolicania 
procedur ochrony danych osobowych oraz podwyższania skuteczności ich stosowania. W wyniku 
programu z Tampere i programu haskiego (odpowiednio z października 1999 r. i listopada 2004 r.) 
Rada Europejska zatwierdziła w grudniu 2009 roku nowy, wieloletni program dotyczący przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości planowany na lata 2010–2014 (program 
sztokholmski). W konkluzjach ze szczytu w czerwcu 2014r Rada Europejska określiła strategiczne 
wytyczne planowania ustawodawczego i operacyjnego na nadchodzące lata w ramach programu 
dotyczącego przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, zgodnie z art. 68 TFUE. 
Jednym z głównych celów jest lepsza ochrona danych osobowych w UE. Na skutek dawnej 
struktury filarowej Wspólnot Europejskich obowiązują bowiem obecnie różne instrumenty 
prawne. Obejmują one takie instrumenty w ramach dawnego pierwszego filaru, jak dyrektywa 
95/46/WE o ochronie danych, dyrektywa 2002/58/WE w sprawie e-prywatności (zmieniona w 
2009 r.), dyrektywa 2006/24/WE w sprawie zatrzymywania danych (uznana w dniu 8 kwietnia 
2014 r. za nieważną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z tym, że 
poważnie ingeruje w poszanowanie życia prywatnego i w ochronę danych osobowych), a także 
rozporządzenie (WE) nr 45/2001 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez instytucje i 
organy wspólnotowe, oraz, w ramach dawnego trzeciego filaru, ramowa decyzja Rady z listopada 
2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i 
sądowej w sprawach karnych. Wszystkie te dokumenty należało w świetle ustaleń Traktatu (TFUE) 
uporządkować i ujednolicić. 
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Prace doskonalące ochronę realizowano wielotorowo i  w sposób różnorodny: 
 – oceniano wdrożenie oraz funkcjonowanie w państwach członkowskich zaleceń Dyrektywy nr 
95/46/WE, wprowadzając niezbędne zmiany, propagując jej znaczenie i zalety poprzez 
ustanowienie w 2006 roku dnia 28 stycznia Europejskim Dniem Ochrony Danych Osobowych  
(pamiątka rocznicy podpisania w Strasburgu w 1981 roku Konwencji nr 108 Rady Europy o 
ochronie osób w związku  
z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych);                          .  
- opublikowano w dniu 25 stycznia 2012 roku (KE) obszerny pakiet ustawodawczy mający na celu 
zreformowanie przepisów UE dotyczących ochrony danych. Proponowana reforma zdążała do 
zapewnienia ochrony danych osobowych w UE, przy jednoczesnym zwiększeniu przysługującej 
użytkownikom kontroli ich własnych danych i  zredukowaniu kosztów ponoszonych przez 
przedsiębiorstwa; 
–  budowano porozumienia zewnętrzne Unii, np. EU USA „Self Harbor”, mające zapewnić 
równoważną ochronę danych europejskich na amerykańskich serwerach i w kontaktach 
biznesowych oraz poddawano ocenie ich skuteczność (wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej z dnia 6 października 2015 roku w sprawie Maximiliana Schremsa).  
W latach 2010-2012 podjęto kolejno na forum Rady i Parlamentu Europejskiego jako 
współprawodawców, kwestię wypracowania wspólnego dla wszystkich członków Unii dokumentu 
obejmującego jednolite zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych. Podstawową 
trudnością stały się rozbieżności  systemów prawnych poszczególnych państw korzystających z 
prawa precedensowego lub kodeksowego (common law -/- statutory law). Dla potrzeb ich 
usunięcia przyjęto rozwiązanie dwudzielne – kwestie cywilne ujęto w jednolitym, opracowanym 
dla wszystkich 28 krajów, rozporządzeniu obowiązującym peer see (imprimatur prawa unijnego 
nad krajowym), przedstawiając kwestie karne i policyjne  w dyrektywach unijnych (określających 
obowiązujący zakres wspólnotowy, ale pozostawiający sposób ich wdrożenia poszczególnym 
krajom – zachowana jest ochrona danych do celów egzekwowania prawa wg stosowanego w kraju 
systemu prawa karnego). Wypracowane rozwiązanie w postaci projektu rozporządzenia poddano 
w latach 2012-2015 konsultacjom międzynarodowym w obszarze unijnym, przedstawiając jego 
ujednoliconą wersję w czerwcu 2015 roku pod ocenę organów Unii.  
Parlament Europejski w całym cyklu prac podkreślał potrzebę utrzymania równowagi między 
podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa i  zagwarantowaniem przestrzegania praw człowieka, w 
tym ochrony danych i prywatności. Reforma przepisów w zakresie ochrony danych wzmacnia 
prawa obywateli, zapewniając im większą kontrolę nad ich danymi oraz gwarantując, że w epoce 
cyfrowej prywatność będzie nadal przestrzegana.  
Efektem końcowym prac doskonalących zasady ochrony jest mające istotne znaczenie dla 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego  „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r 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)”, ed. PL - OJ EU 
L.119/1, druk z dnia 4 maja 2016r, którego vacatio legis kończy się z dniem 24 maja 2018 roku (Art. 
99 ust. 2 wyznacza termin promulgacji aktu na dzień 25 maja 2018 roku). Nowe przepisy  w 
dziedzinie ochrony danych wzmocnią podstawowe prawa obywateli w epoce cyfrowej i ułatwią 
prowadzenie działalności gospodarczej, wprowadzając uproszczenia przepisów dla przedsiębiorstw 
na jednolitym rynku cyfrowym i ułatwiając tym samym prowadzenie działalności gospodarczej.  
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Pierwsze działania związane z ochroną danych osobowych w Polsce należy kojarzyć ze zmianami 
prawa w 1997 roku i dotyczy to zmian w ustawie zasadniczej, tj. nowej Konstytucji RP  jak też 
uchwalenia ustawy o ochronie danych osobowych (uodo) będącej wykonaniem ust.5 Art. 51 tejże. 
Ustawie uodo będącej przeniesieniem do polskiego obszaru prawnego zasad unijnej ogólnej 
dyrektywy 95/46/WE towarzyszyły rozporządzenia wykonawcze wprowadzające rozwiązania 
ochronne w zakresie technik bezpieczeństwa dla przetwarzanych zbiorów danych osobowych. 
Samą ustawę nowelizowano stosownie do zmian dyrektywy UE będącej jej pierwowzorem (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2002r, nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz wg współzależnych zmian prawa 
polskiego. Warto pamiętać, że to właśnie wtedy (1998r) została wprowadzona rozporządzeniem 
MSWiA funkcja Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Dz. U. z 1998r, nr 80, poz. 522) będąca 
fakultatywnym przeniesieniem do polskich przepisów osoby urzędnika ds. ochrony danych 
osobowy (osoba DPO – personal data protection official) wskazanego w Art.18 ust. 2 dyrektywy 
95/46/WE.   
 
Nasze wejście do Unii Europejskiej (dnia 1 maja 2004 roku) spowodowało nie tylko kolejną 
aktualizację treści uodo, ale także wydanie zmienionych rozporządzeń wykonawczych , z których 
najważniejsze dwa, z perspektywy przedsiębiorcy przetwarzającego dane osobowe, to 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 
osobowych, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 
r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony 
Danych Osobowych.  
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Wprowadzane następne nowelizacje uodo (w latach 2012-2014) uzupełniły zasób o kolejne akty 
wykonawcze:  
- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów 
zgłoszenia/powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji;  
- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i 
sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych 
osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2015, poz. 745); 
- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 
2015, poz. 719).  
 
Aktualnie obowiązującym jest tekst jednolity uodo opublikowany w Dz. U. z 2016r, poz 922 oraz 
trwają prace legislacyjne nad ujednoliceniem instytucji unijnego DPO i polskiego ABI. Rozwiązanie 
powinno być wypracowane w ramach aktów wykonawczych niezbędnych dla wdrożenia 
Rozporządzenia nr 2016/679 UE (RODO UE/GDRP EU) w okresie jego vacatio legis.  

 
Trzeba podkreślić, że w procesie przygotowania tekstu samego RODO udział polskich ekspertów 
oraz przedstawicieli Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji był stosunkowo duży, co zarazem 
owocowało zmianami w polskiej uodo (kolejne nowelizacje wprowadzane od 01.01.2015r).   
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Wprowadzane RODO UE jest dokumentem ustawowym ujednolicającym zasady ochrony danych 
osobowych w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). To właśnie Komitet Regionów 
UE wskazał, że „Integracja społeczno-gospodarcza wynikająca z funkcjonowania rynku 
wewnętrznego doprowadziła do znacznego zwiększenia trans granicznych przepływów danych 
osobowych. Wzrosła znacząco wymiana danych osobowych między podmiotami publicznymi oraz 
prywatnymi, w tym między osobami fizycznymi, zrzeszeniami i przedsiębiorstwami w Unii. Od 
organów krajowych państw członkowskich prawo Unii coraz częściej wymaga, by w celu 
wykonania swoich obowiązków lub w celu realizacji zadań w imieniu organu innego państwa 
członkowskiego współpracowały ze sobą i wymieniały się danymi osobowymi.”  Komisja 
Europejska zwróciła uwagę na zagrożenia takiej wymiany: „Szybki postęp techniczny i globalizacja 
przyniosły nowe wyzwania w dziedzinie ochrony danych osobowych. Skala zbierania i wymiany 
danych osobowych znacząco wzrosła. Dzięki technologii zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i 
organy publiczne mogą na niespotykaną dotąd skalę wykorzystywać dane osobowe w swojej 
działalności. Osoby fizyczne coraz częściej udostępniają informacje osobowe publicznie i globalnie. 
Technologia zmieniła gospodarkę i życie społeczne i powinna nadal ułatwiać swobodny przepływ 
danych osobowych w Unii oraz ich przekazywanie do państw trzecich i organizacji 
międzynarodowych, równocześnie zaś powinna zapewniać wysoki stopień ochrony danych 
osobowych. Przemiany te wymagają stabilnych, spójniejszych ram ochrony danych w Unii oraz 
zdecydowanego ich egzekwowania, gdyż ważna jest budowa zaufania, które pozwoli na rozwój 
gospodarki cyfrowej na rynku wewnętrznym. Osoby fizyczne powinny mieć kontrolę nad własnymi 
danymi osobowymi. Osoby fizyczne, podmioty gospodarcze i organy publiczne powinny zyskać 
większe poczucie pewności prawa i jego stosowania w praktyce.” Dlatego też w obszernej treści 
RODO UE (łącznie 99 art.) znalazły się istotne dla przedsiębiorców zapisy mające  zapewnić spójny 
stopień ochrony osób fizycznych w Unii oraz zapobiegać rozbieżnościom hamującym swobodny 
przepływ danych osobowych na rynku wewnętrznym, gwarantujące podmiotom gospodarczym – 
szczególnie mikro-przedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom – pewność prawa, 
jego przejrzystość, a osobom fizycznym we wszystkich państwach członkowskich ten sam poziom 
prawnie egzekwowalnych praw oraz obowiązków i zadań administratorów oraz podmiotów 
przetwarzających. RODO UE pozwala spójnie monitorować przetwarzanie danych osobowych, a 
także zapewnia równoważne kary we wszystkich państwach członkowskich oraz skuteczną 
współpracę organów nadzorczych z różnych państw członkowskich. Wdrożenie RODO UE i idąca za 
tym unifikacja przepisów wykonawczych powinna przynieść, wg danych szacunkowych 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, na rynku EOG roczne oszczędności rzędu 2,3 
miliarda €.  

Ochrona danych osobowych wg  RODO w 

profilaktyce bezpieczeństwa biznesu  
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RODO UE zapewnia realizację niżej wymienionych celów prawnych i funkcjonalno-użytkowych: 
- wysoki i spójny poziom ochrony osób fizycznych w całym obszarze rynku unijnego; 
- usunięcie przeszkód (barier praw krajowych) w przepływie danych osobowych; 
- pewność i przejrzystość prawa dla mikro-przedsiębiorców oraz małych i średnich 
przedsiębiorców; 
- ujednolicenie, w obszarze całego rynku EOG, poziomu prawnie egzekwowalnych praw; 
- ujednolicenie poziomu obowiązków i zadań administratorów danych osobowych (ADO – jako 
gestorów) oraz wykonawców czynności przetwarzania (usługodawców – jako procesorów). 
Przyjęte założenia z zakresu różnicowania rozwiązań w dopasowaniu do wielkości podmiotów 
oparte są na zasadzie technologicznej neutralności – pozostawiają dobór środków ochronnych po 
stronie ADO. Działania takie ułatwia wprowadzone w RODO UE nowe ujęcie znanych pojęć – dane 
osobowe, przetwarzanie, zbiór danych. Istotne nowości to enumeratywny katalog uprawnień co 
do czynności przetwarzania oraz wprowadzone definicje profilowania i pseudonimizacji danych 
osobowych a także dot. danych medycznych (o stanie zdrowia, genetyczne, biometryczne). 
Podtrzymana jest zasada zabraniająca przetwarzania danych szczególnych kategorii ( dane 
wrażliwe - Art.9 RODO UE). 
 
Szczególnym rozwiązaniem zawartym w Art.7 RODO UE w odniesieniu do dotychczas 
obowiązującej zasady udzielania zgody przez osobę której dane dotyczą jest wymóg zachowania 
jej formy (oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające) szczególnie gdy mamy kwestię 
przetwarzania danych dziecka w celu bezpośredniego oferowania mu usług - zawartą w Art.8 
RODO UE (13 lat < wiek dziecka < 16 lat ; wymóg udzielenia/zaaprobowania zgody przez osobę 
sprawującą władzę rodzicielską nad dzieckiem). 
 
Dla poprawnego funkcjonowania przedsiębiorców istotnym jest spełnienie przez nich obowiązku 
informacyjnego (wymóg zawarty w Art.13 i Art.14 RODO UE) z zachowaniem prawa dostępu do 
danych (Art.15) oraz ich kontroli i sprostowania (Art.16). Szczególne znaczenie dla zbiorów 
przedsiębiorcy ma realizacja przez dotychczasowego klienta/kontrahenta/usługobiorcę „prawa do 
bycia zapomnianym” (Art. 17), zwłaszcza gdy  administrator danych osobowych (ADO) musi 
wykazać uzasadnioną konieczność wyłączenia możliwości skorzystania z tego prawa przez osobę 
wnioskującą (np. przetwarzanie musi być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń) aby zachować prawo do ograniczenia przetwarzania (Art.18). 
 
Przedsiębiorca, jako ADO planując swój system przetwarzania danych osobowych ma obowiązek 
uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz zachowania domyślnej ochrony 
(Art.25), poprzez przeprowadzenie procesu analizy zagrożeń i oceny ryzyka dla bezpieczeństwa 
przetwarzania (Art.29) z uwzględnieniem prawdopodobieństwa wystąpienia i wagi zagrożeń dla 
praw i wolności osoby, której dane dotyczą (Art.35; Art.36). Dotyczy to także wyrażania zgody na 
przetwarzanie danych dla procesora oraz dla ew. subprocesora (Art. 28 i Art.31).  
Przedsiębiorca zgodnie z zapisem warunków działania zawartych w Art.37 ust.1 musi wyznaczyć 
inspektora ochrony danych (DPO) z uprawnieniami zawartymi w Art.38 określającymi pozycję DPO 
gwarantującą jego status/niezależność, celem zachowania warunków asystowania przy 
postępowaniach organu nadzoru (DPA/GIODO) oraz poprawnego realizowania zadań własnych 
zawartych w Art.39. 
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Przedsiębiorca, stosownie do zakresu prowadzonej działalności i związanych z nią postępowań z 
danymi osobowymi powinien brać pod uwagę środki ochrony prawnej przysługujące osobie 
fizycznej której dane przetwarza, szczególnie w odniesieniu do odpowiedzialności i sankcji, 
głównie administracyjnych kar pieniężnych (Art.58 ust.2) możliwych do nałożenia przez organ 
nadzoru z tytułu naruszenia przepisów UE oraz krajowych rozporządzeń wykonawczych. Zasada 
umiarkowania kar  opisana w RODO UE wskazuje na okoliczności, które mają być uwzględnione 
przy wymierzaniu kary, co jest istotne ze względu na jej wielkość maksymalną (kwota 10 000 000 
lub 20 000 000 €, a w przypadku przedsiębiorstwa do 2% lub 4% jego całkowitego rocznego 
światowego obrotu z poprzedniego roku, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa).    
 
Należy pamiętać, że Art.42 RODO UE zachęca do dobrowolnej certyfikacji wprowadzonych 
systemów bezpieczeństwa w ramach audytu ochrony danych przez krajowe akredytowane (Art.43 
ust.1,pkt.b) jednostki certyfikujące , co ma potwierdzić wzmocnienie kontroli podmiotu nad 
własnymi danymi oraz promować wdrażanie mechanizmów zwiększających ochronę prywatności  
(tzn. privacy by design – na etapie projektowania; privacy by default – jako ustawienia domyślne). 
Profilaktyka bezpieczeństwa danych osobowych wg RODO UE wymaga dla swej poprawnej 
realizacji zmiany w Polsce ok. 800 aktów prawnych, w tym także możliwego przywrócenia 
artykułów 418-420 kodeksu cywilnego (w znowelizowanej postaci) z tytułu obowiązku 
odszkodowawczego podmiotu (Art.82) w przypadku postępowania skarżącego wobec organu 
nadzoru (Art.77). 
 
Jak widać z powyższego wyliczenia, przedsiębiorca nie tylko powinien zapoznać się dość 
szczegółowo treścią RODO UE, ale również wprowadzać na bieżąco zmiany wynikające z aktów 
wykonawczych, które to będą się niebawem pojawiały w związku z aktualizacją naszej uodo.  
 
Generalnie stwierdzić należy, że niezbędne jest sprawdzenie przez przedsiębiorcę (jego ADO): 
- zakresu posiadanych zbiorów danych osobowych (szczególnie z uwzględnieniem danych 
wrażliwych; 
- stanu ochrony (fizycznej i technicznej) posiadanych zbiorów pod kątem prawdopodobieństwa 
wystąpienia zagrożeń (znaczenia/wagi/skutków) wobec praw/wolności osób których dane dotyczą; 
- bezpieczeństwa przetwarzania (zachowanie odpowiedniego poziomu ochrony względem 
zagrożeń); 
- zakresu odpowiedzialności za powierzone/przekazane innym podmiotom dane osobowe. 
 
Rozwój społeczeństwa informacyjnego niesie ze sobą nie tylko wiele technicznych nowinek 
ułatwiających życie przedsiębiorcom, ale drugie tyle nowych źródeł zagrożeń i kłopotów, o czym 
będą kolejne artykuły tego cyklu, pisanego z myślą o pokazaniu nie tylko zasad tworzenia 
prawidłowego systemu ochrony danych osobowych, ale także o jego bliższym i dalszym otoczeniu, 
ich oddziaływaniu na realia poprawnego funkcjonowania – w zgodzie z unijnymi i krajowymi 
przepisami. 
 

Opracował: dr inż. Marek Blim 
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Wprowadzenie. 
 
W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny 
rozwój technologii technicznego zabezpieczenia 
obiektów, na który wpływ mają oczekiwania 
użytkowników tych systemów wynikające także 
z wymagań prawnych i normatywnych w 
sposobie zabezpieczenia obiektów. 
Te trendy i zmiany obejmują swym zasięgiem 
systemy kontroli dostępu, których powszechnie 
stosowanie w zabezpieczeniach stało się 
powszechne, a często niezbędne ze względu na 
wymagania prawne czy biznesowe. 
 
Jednym z problemów organizacji posiadających 
wiele lokalizacji rozrzuconych często w 
trudnodostępnych komunikacyjnie miejscach 
oraz posiadających rozległą sieć infrastruktury 
technicznej jest nadzór nad bezpieczeństwem 
tych obiektów. Często są to niewielkie obiekty, 
bez stale przebywającej obsługi, ale ze względu 
na ich znaczenie dla funkcjonowania całej 
organizacji, odgrywają bardzo istotną rolę dla 
zachowania ciągłości procesu biznesowego. 
Przykładem takich obiektów są węzły 
telekomunikacyjne, serwerownie, stacje 
bazowe GSM, stacje elektroenergetyczne GPZ, 
węzły ciepłownicze itp.. 
 
Przy dużej ilości rozproszonych obiektów i dużej 
ilości osób obsługujących takie obiekty, 
organizacja nie jest w stanie skutecznie 
zarządzać systemami alarmowymi w tych 
obiektach. Uprawnienia dostępu bardzo często 
się zmieniają, ze względu na zmiany 
organizacyjne, czy umowy z firmami 
serwisowymi. Takie zadanie może być tylko 
zrealizowane przy wsparciu odpowiedniego 
systemu komputerowego, który umożliwi 
zautomatyzowanie procesów zarządzania. 
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System zarządzania kluczami do obiektów rozproszonych. 

Naprzeciw opisanym problemom i oczekiwaniom odbiorców nowoczesnych rozwiązań zdalnym 
zarządzaniem kontrolą dostępu, a w szczególności zarządzania kluczami w obiektach 
rozproszonych, wyszła firma firmie EP&M Sp. z o.o.. 
Firma EP&M opracowała hybrydowy systemu zarządzania kluczami w oparciu o wykorzystanie 
depozytorów kluczy i oprogramowania SCS Win-DK. 
System zostanie wyposażony jest w moduł do analizy i koincydencji zdarzeń z obrazem kamer 
CCTV. System występuje w kilku wersjach dedykowanych dla konkretnego odbiorcy. Podstawowa 
wersja skład się z systemu zarządzania oraz 10 depozytorów kluczy wraz z urządzeniami 
peryferyjnymi. Program zarządzający zapewnia analizę danych i pełną automatyzacje procesu 
dostępu do kluczy. Dzięki (połączeniu wielu elementów systemów zabezpieczeń (w tym kontrola 
dostępu do kluczy i identyfikacja, system monitoringu, system ochrony przeciwpożarowej, system 
kontroli temperatury), można uzyskać kompletny produkt do zapewnienia bezpieczeństwa w 
obiektach, eliminując przy tym czynnik ludzki, który najczęstszym źródłem błędów. Zastosowanie 
tego rozwiązania wymusza na osobach korzystających z kluczy pobieranie i zdawanie ich w 
określonym przez administratora czasie a także korzystanie z wyraźnie nadanego poziomu 
uprawnień. Dzięki zastosowanym urządzeniom peryferyjnym system przechwytuje informacje z 
pozostałej infrastruktury bezpieczeństwa (np. monitoringu) i wytwarza reakcje w przypadku 
niebezpiecznych sytuacji (np. powiadomienie służb w przypadku rejestracji nieuprawnionego 
wejścia, rozboju, kradzieży). 

System zarządzania kluczami w obiektach rozproszonych 
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Hybrydowy system zarządzania kluczami, jest jedynym na rynku   obiektów 
rozproszonych. System umożliwia stałe śledzenie klucza w organizacji  (kto i kiedy klucz pobrał i 
zdał klucz oraz przepływ pomiędzy depozytorami). System umożliwia integracje z innymi 
systemami oraz ma możliwość samodzielnego reagowania na warunki krytyczne (np. zwalnianie 
kluczy w czasie pożaru) i korelacje ze zdarzeniami (np. wyłączenie jakiegoś urządzenia). Korelacja 
jest możliwa dzięki nadaniu użytkownikom klucza odpowiednich uprawnień, uzależnionych od np. 
stanowiska, wykonywanych obowiązków, czy obecność w pracy (pracownik przebywający na 
urlopie nie może pobrać klucza mimo posiadania uprawnień) itd. Pobieranie kluczy z depozytora 
jest ściśle monitorowane i możliwe dzięki zastosowaniu kart dostępu, kodów pin lub systemów 
biometrycznych. Hybrydowy system umożliwia generowanie raportów według wskazanych 
kryteriów. W celu ułatwienia pracy zarządzających system jest w pełni sterowalny poprzez interfejs 
webowy oraz aplikację mobilną. 

System zarządzania kluczami w obiektach rozproszonych 

Na rysunku przedstawiono strukturę całego systemu zarządzania kluczami z wykorzystaniem 
depozytorów skrytkowych lokalnych i oprogramowania SCS Win-DK. W takiej strukturze może być 
zarządzana bardzo duża ilość obiektów. Centralnym elementem systemu jest serwer wraz z bazą 
danych.  Serwer odpowiedzialny jest za komunikację pomiędzy elementami systemu, 
przetwarzanie danych, udostępnianie danych dla terminali obsługowych użytkownika. System 
może wysyłać wybrane informacje np. alarmowe do nadrzędnych systemów monitorowania, a 
także do wybranych Użytkowników bezpośrednio via SMS, e-mail. Zarządzanie systemem może 
odbywać się nawet z kilku stanowisk operatorskich w różnych lokalizacjach.   

Podstawowe funkcje hybrydowego systemu zarządzania 

kluczami. 
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Zaprezentowano przykład  organizacji systemu zarządzania kluczami opartego o lokalne skrytkowe 
depozytory kluczy typu MDK dodatkowo sterujące elektrozamkami z wykorzystaniem kart 
zbliżeniowych oraz depozytor tubowy zewnętrzny współpracujący z depozytorem skrytkowym. 
Z uwagi na to iż są to obiekty bez stałej obsługi, wejście do obiektu jest realizowane z 
wykorzystaniem klucza zdeponowanego w depozytorze tubowym na ścianie zewnętrznej i 
otwieranego za pomocą jednorodnego klucza  systemowego.  Dodatkowo drzwi zewnętrze 
blokowane są za pomocą elektrozamka sterowanego z wykorzystaniem czytnika kart. Dostęp do 
pomieszczeń wewnętrznych jest realizowany za pomocą zamków mechanicznych, do których 
klucze przechowywane są w skrytkowym depozytorze kluczy.   

System zarządzania kluczami w obiektach rozproszonych 
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Dzięki takiemu rozwiązaniu, nie jest konieczne 
przystosowanie wszystkich drzwi w obiekcie do 
sterowania za pomocą elektrozamków i zamki 
oraz klucze istniejące mogą być pozostawione. 
Wszystkie wejścia do pomieszczeń są 
zarządzane, a tym samym mamy możliwość 
pełnej kontroli dostępu do pomieszczeń osób i 
firm z możliwością generowania różnorodnych 
raportów o obecności osób w obiekcie. W 
powyższej strukturze istnieje możliwość 
integracji systemu z systemem sygnalizacji 
włamania i napadu SSWiN w zakresie jego 
uzbrajania i rozbrajania po autoryzacji 
Użytkownika za pomocą kart zbliżeniowych. 
Integracja odbywa się z wykorzystaniem 
protokołów transmisji między systemami z 
wykorzystaniem portów szeregowych 
RS232/485. W systemie oprócz depozytorów 
skrytkowych i kontrolerów typu SKD-1 
wykorzystuje się specjalne depozytory kluczy 
do drzwi zewnętrznych montowanych w ścianie 
zewnętrznej. Depozytory takie umożliwiają 
przechowywanie klucza w sposób bezpieczny 
na zewnątrz obiektu. 
   

Depozytory otwiera się za pomocą klucza 
systemowego typu master-key. Obecność 
klucza lub jego pobranie kontrolowane jest za 
pomocą styku krańcowego zamontowanego w 
depozytorze. Styk ten z kolei kontrolowany jest 
przez kontroler SKD lub depozytor skrytkowy. 
System kontroluje poprawność wejścia do 
obiektu poprzez kontrolę czy wejście do 
obiektu nastąpiło po pobraniu klucza z 
depozytora czy nie i czy klucz został odłożony 
do depozytora po opuszczeniu obiektu. 
Takie algorytmy eliminują nieuprawnione 
wejścia do obiektów z wykorzystaniem 
nieautoryzowanych kluczy wcześniej 
podrobionych np. przez byłych pracowników 
korporacji. 
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Wymagania techniczne. 
 
Usługa serwerowa współpracująca z bazą danych SQL Server. System umożliwia zbieranie 
danych i zarządzania maksymalnie 2 500 depozytorów, 100 000 użytkowników kart 
dostępu/kodów pin, 50 000 kluczy. 
 
Podstawowe parametry: 
• Maksymalna liczba ewidencjonowanych użytkowników – 16 384 
• Ilość zdarzeń przechowywana w wewnętrznej pamięci nieulotnej – 8000 
• Interfejsy komunikacyjne – Ethernet TCP/IP, RS232, GPRS 
• Maksymalna ilość skrytek – 64 
• Zasilanie awaryjne wewnętrzne – 12 godz. 
• Wymiary skrytki na klucze – 80 x 150 x 60 mm 
• Wymiary modułu depozytora (8 skrytek) – 495 x 550 x 220 mm 
• Oprogramowanie do zarządzania – SCS Win-DK. 
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Podsumowanie. 
 
Hybrydowy system zarządzania kluczami 
zapewnia nie tylko automatyczny dostęp do 
kluczy, ale posiada nie dostępne na rynku 
funkcjonalności. Dotyczą one nie tylko ściśle 
spersonalizowania dostępu opartego o 
przyjęte kryteria np. stanowisko, w oparciu o 
dostęp poprzez kartę, pin lub identyfikacje 
biometryczną, ale również korelacje z 
zdarzeniami. 
 
System umożliwia:   
• śledzenie klucza pomiędzy depozytorami i 
raportowanie o konieczności uzupełnienia 
ilości kluczy w danym depozytorze. 
• pełną kontrole nad obiegiem kluczy w 
przedsiębiorstwie i przypisanie zdarzeń do 
konkretnych osób i czasu. 
• zmniejszenie kosztów obsługi serwisu,  
• upraszcza procesy wewnętrzne i znacząco 
wpływa na podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa w rozproszonej 
infrastrukturze. 
• obniżenie poziomu ryzyka zarządzania 
bezpieczeństwem obiektów rozproszonych, w 
tym także bezobsługowych i zdalnie 
zarządzanych. 
 
 

Opracował: dr Andrzej Wójcik 
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System zarządzania kluczami w obiektach rozproszonych 
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Zmiana lokalizacji Biura Stowarzyszenia; 
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom koleżanek i kolegów Zarząd 
Stowarzyszenia postanowił o wprowadzeniu kolejnej zmiany 
„odświerzającej” postrzeganie Naszego Stowarzyszenia.  
Zdecydowaliśmy wspólnie o przeniesieniu naszego biura  
w Warszawie do nowej lokalizacji. 
Zdecydowano, iż najlepszym będzie lokalizacja biura POLALARM 
w nowoczesnym, klimatyzowanym budynku biurowym klasy A.  
Biurowiec ten zlokalizowany jest na bliskim Ursynowie, w okolicy 
Toru Wyścigów Konnych Służewiec oraz lotniska Okęcie, przy ulicy 
Poleczki 40. Biuro wynajęliśmy na korzystnych warunkach od 
jednego z naszych członków wspierających, firmy „Softex Data”. 
Dziękujemy tą drogą „Softex Data”, za przychylne potraktowanie 
potrzeb naszego stowarzyszenia. 
Przeniesienie lokalizacji naszego biura, z zaniedbanej kamienicy  
w śródmieściu Warszawy do nowoczesnego biurowca,  
w najbardziej dynamicznie rozwijającej się biznesowej części 
Warszawy zewnętrzne nawet wskazuje, że nasze stowarzyszenie 
wiąże się z nowymi technologiami i wybiera lokalizację tam gdzie 
lokalizowane są tego typu firmy.  
Lokalizacja ta zapewnia nam możliwość korzystania  
z nowocześnie zorganizowanej sali konferencyjnej, szybkiego 
Internetu, klimatyzacji i innych udogodnień nowoczesnego 
biurowca. Na parterze znajduje się bardzo kameralny i niedrogi 
bar gdzie można zjeść śniadanie lub obiad.  
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Pod budynkiem mamy swoje miejsce parkingowe z możliwością 
zaparkowania w razie potrzeby kilku dodatkowych 
samochodów.  
 
Naprzeciw naszego nowego biura znajduje się kompleks 
Poleczki Business Park, w odległości 30 metrów jest „Best 
Western Hotel Poleczki Warszawa”, zaś 100 metrów dalej 
czterogwiazdkowy „Warsaw Plaza Hotel”. 
 
Nowa lokalizacja pozwoli naszym członkom na łatwiejszy dojazd 
i zaparkowanie swojego samochodu. Zaś dla podróżujących 
komunikacją publiczną możliwy jest dojazd metrem  
i komunikacją autobusową (przystanki ok. 50 m od biura). 
Po za innymi zaletami, przeniesienie biura POLALARM do 
budynku biurowego, pozwoliło na zmniejszenie niezbędnej 
powierzchni biurowej i znaczne ograniczenie kosztu wynajmu 
biura.  
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Współpraca członków Stowarzyszenia z kancelarią prawną; 
 
Zarząd informuje, iż trwają rozmowy, celem nawiązania stałej 
współpracy z kancelarią prawną „Litwiński Łoś i Partnerzy”. 
Celem tej współpracy miało by być: 
• doradztwo prawne dla samego Stowarzyszenia, w tym 
reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec władz 
państwowych, społeczno-gospodarczych oraz osób trzecich, w 
sprawach dotyczących zakresu działalności, na preferencyjnych 
warunkach (wynegocjowana przez Stowarzyszenie 
preferencyjna stawka godzinowa kancelarii - w pakiecie 
przywilejów bycia członkiem Stowarzyszenia; 
• rozmawiamy o możliwości „zdalnego wsparcia” dla 
członków (e-legal pytanie/odpowiedz) oraz o doradztwie poza 
doradztwem prawnym; 
• organizacja szkoleń specjalizacyjnych, zmierzających 
do uznania kwalifikacji zawodowych w ramach uprawnień 
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT - dla 
członków Stowarzyszenia oraz osób fizycznych i prawnych 
chcących posiadać określone uprawnienia (Certyfikat)   
• organizacja szkoleń uzupełniających wiedzę 
(branżową i specjalistycznie techniczną) - dla członków 
Stowarzyszenia i osób działających w branży - w formule szkoleń 
stacjonarnych, a dla członków Stowarzyszania (i nie tylko) w 
formule np. webinariów    
• organizacja kongresów dorocznych dla branży, 
podsumowujących dany okres i/lub integrujących środowisko 
i/lub dla wypracowania/omówienia/zrecenzowania określonych 
zagadnień legislacyjnych dot. Branży - w formule corocznej 
dużej imprezy Stowarzyszenia.  



Sprawy organizacyjne Stowarzyszenia 

30 

Kancelarię Litwiński Łoś i Partnerzy tworzy dynamiczny zespół 
posiadający profesjonalną wiedzę prawniczą, bogate 
doświadczenie zawodowe, a także znajomość rynku i realiów 
prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Są oni 
przygotowani do dedykowanego świadczenia wsparcia 
prawnego w obszarach działalności Stowarzyszenia, jak i jego 
członków. 
W szczególności wspierają projekty związane z: 
• regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, 
informacji niejawnych, polityką bezpieczeństwa informacji, ale 
także ochrony fizycznej osób i mienia,    
• regulacjami prawa zamówień publicznych, 
programów unijnych, partnerstwa publiczno-prywatnego, 
• reprezentacją przed sądami, organami administracji 
publicznej i samorządowej. 
Udział Kancelarii we wsparciu projektów realizowanych przez 
Stowarzyszenie lub Członków może polegać na zapewnieniu 
stałej bieżącej opieki prawnej, przyjęciu roli partnera 
merytorycznego w realizowanych zamówieniach, czy uczestnika 
po stronie prowadzącego panel merytoryczny z wybranych 
zagadnień prawnych, w organizowanych przez Stowarzyszenie 
konferencjach lub szkoleniach. 
Kontakt: Tomasz Wendt, radca prawny 
Klimt House, E: kancelaria@glcl.pl 
ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 4 T: + 48 22 856 55 30 
02-546 Warszawa F: + 48 22 856 55 33 
Prosimy Członków Stowarzyszenia zainteresowanych 
współpracą z Kancelarią o wskazywanie pól współpracy, dla 
stowarzyszenia oraz indywidualnie dla siebie. 
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