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R ZE C ZN IK PRAW OB YWAT EL SKICH  

Irena Lipowicz 

VII.501.80.2015.KM 

Szanowna Pani Minister, 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi na zakres danych 

zbieranych przez przewoźników w celu wydania biletu okresowego.  Podstawa 

prawna do zamieszczania danych osobowych na bilecie lub zapisania ich w pamięci 

elektronicznej biletu wynika z przepisów art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 listopada 

1984 r. – Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1173 ze zm.; dalej jako: ustawa 

lub Prawo przewozowe). Wątpliwości Rzecznika budzi ogólna treść ust. 3 tego przepisu 

ustawy, który uprawnia do umieszczania na bilecie innych informacji (oprócz 

enumeratywnie wskazanych w art. 16 ust. 2 ustawy danych), w tym danych osobowych 

pasażera, jeżeli jest to niezbędne dla przewoźnika lub organizatora w regularnym 

przewozie osób. Z uwagi na konstytucyjny standard autonomii informacyjnej obywateli 

(w szczególności art. 51 ust. 2 Konstytucji RP), regulacja art. 16 ust. 3 Prawa 

przewozowego powinna zawierać szczegółowy i wyraźnie sprecyzowany katalog 

danych osobowych, których przetwarzanie przy sprzedaży biletu jest możliwe. 

Rzecznikowi znane są przypadki nie tylko gromadzenia takich danych , jak nr PESEL 

czy adres zamieszkania, ale także zamieszczania tych danych bezpośrednio na karcie 

miejskiej, co znacząco zwiększa niebezpieczeństwo nieuprawnionego wykorzystania 

danych w przypadku utraty karty. 

Warszawa, 7 lipca 2015 r. 

 

Pani 

Maria Wasiak 

Minister Infrastruktury i Rozwoju 

ul. Wspólna 2/4 

00-926 Warszawa 
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Powyższy problem był już podnoszony w wystąpieniu Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych z dnia 22 marca 2012 r. skierowanym do ówczesnego 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (znak sprawy DOLiS-035-

880/12/AF). W odpowiedzi Ministerstwa z dnia 6 lipca 2012 r. (znak TD-lm-073-3/12) 

zostało wskazane, że umieszczanie na bilecie takich danych osobowych, jak nr PESEL, 

nie wydaje się być uzasadnione. Z zapowiedzi zawartej w piśmie wynikało, że 

odpowiednia zmiana przepisu poprzez wprowadzenie zamkniętego katalogu danych 

zamieszczanych na bilecie zostanie uwzględniona przy nowelizacji Prawa 

przewozowego. 

W związku z powyższym, z uwagi na nadal niezmienione brzmienie przepisu 

art. 16 ust. 3 Prawa przewozowego, zwracam się do Pani Minister, stosownie do treści 

art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1648) z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska na temat 

poruszonych problemów, a także – jeśli Pani Minister podziela ocenę Rzecznika Praw 

Obywatelskich – o podjęcie działań w celu znowelizowania treści art. 16 ust. 3 Prawa 

przewozowego. 

 

 Z poważaniem, 

 Podpis na oryginale 


