
 
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-1.4131.34.2017.AB 

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

z dnia 27 stycznia 2017 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 

poz. 1579) 

stwierdzam nieważność 

pkt 2 Załącznika Nr 11 do REGULAMINU PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIW-

DZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W RECZU, stanowiącego Załącznik do uchwały Nr XXVIII/152/16 

Rady Miejskiej w Reczu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/11 Rady Miejskiej 

w Reczu z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespo-

łu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, oraz szczegółowych warunków jego funk-

cjonowania. 

Uzasadnienie  

W dniu 21 grudnia 2016 r. Rada Miejska w Reczu podjęła uchwałę Nr XXVIII/152/16 w sprawie zmiany 

uchwały Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoły-

wania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szcze-

cinie wpłynęła ona w dniu 29 grudnia 2016 r.  

Materialnoprawną podstawę podjęcia ww. uchwały stanowi m.in. art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie1), zgodnie z którym rada gminy określi, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania 

i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.  

Nie budzi zatem wątpliwości, wobec brzmienia cyt. regulacji, uprawnienie Rady Miejskiej w Reczu do pod-

jęcia uchwały w powyższym przedmiocie, co istotne jednak, musi ona pozostawać w zgodzie z unormowania-

mi zawartymi zarówno w powołanej wyżej ustawie, jak też innych aktach, usytuowanych hierarchicznie wyżej 

niż akt prawa miejscowego. Tak sformułowanego wymogu nie spełnia we wskazanej na wstępie części uchwała 

Nr XXVIII/152/16 ze względów omówionych poniżej. 

W Załączniku Nr 11 do REGULAMINU PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIW-

DZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W RECZU Rada Miejska w Reczu określiła wzór dokumentu, jaki 

wypełnia osoba, wobec której Zespół Interdyscyplinarny ma podjąć działania. W jego treści, w pkt 2 zawarto 

formułę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do podjęcia działań przez 

Zespół Interdyscyplinarny, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2002 r., nr 101, poz. 926)”. 

                                                      
1) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390). 
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Odnosząc się do powyższego przypomnieć należy, że ustawa o ochronie danych osobowych2) wymienia 

w art. 23 ust. 1 przypadki, w których dopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych, a mianowicie wtedy, 

gdy: 

1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych; 

2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 

3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to nie-

zbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą; 

4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego; 

5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów 

danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 

Każda z powyższych przesłanek uprawniających do przetwarzania danych ma autonomiczny charakter. Jak 

podkreśla się w doktrynie nie jest pożądane domaganie się wyrażenia zgody od osoby, której dane dotyczą 

(w kontakcie bezpośrednim lub na formularzu), gdy na przetwarzanie danych zezwalają przepisy prawa (prze-

twarzanie jest wówczas niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego 

z przepisu prawa). Wprowadza to bowiem zainteresowanego w błąd, sugerując mu istnienie odmiennego od 

rzeczywistego stanu prawnego, i może być źródłem sytuacji konfliktowych, gdy odmówi on swojego zezwole-

nia3). W omawianym przypadku, możliwość przetwarzania danych osobowych przez członków zespołu inter-

dyscyplinarnego wynika wprost z art. 9c ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który stanowi, 

że członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, 

o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3, mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób sto-

sujących przemoc w rodzinie, dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych 

orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te 

dotyczą. Tym samym, żądanie złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

przez ww. osoby - w świetle cyt. unormowania – nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia i w istotny spo-

sób narusza art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, jak również art. 9c ust. 1 ustawy o przeciw-

działaniu przemocy w rodzinie. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych posiadają bowiem 

wynikające wprost z woli ustawodawcy prawo do przetwarzania danych osobowych osób dotkniętych przemo-

cą w rodzinie i nie ma na nie wpływu wyrażenie przez te osoby zgody bądź ich sprzeciw w tym zakresie. 

Mając na względzie powyższe, stwierdzenie nieważności pkt 2 Załącznika Nr 11 do REGULAMINU PRACY 

ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W RECZU, 

stanowiącego Załącznik do uchwały Nr XXVIII/152/16 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 21 grudnia 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie trybu 

i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, jest konieczne i w pełni uzasadnione. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. 

Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia rozstrzygnięcia. 

  

 wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 

Marek Subocz 
WICEWOJEWODA 

 

                                                      
2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 
3) Tak Janusz Barta, Paweł Fajgielski i Ryszard Markiewicz w komentarzu do art. 23 ustawy o ochronie danych osobo-

wych, źródło LEX. 
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