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Technik administracji II semestr 

 (zajęcia na 22 maja 2021 r.) 

 

Temat 1: Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie przepisów z zakresu ochrony 

danych osobowych 

 

Zagadnienia związane z RODO są bardzo istotne dla podmiotów, które przechowują 

i przetwarzają dane osobowe. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) nałożyło na 

administratorów i podmioty przetwarzające szereg nowych obowiązków w zakresie przetwarzania 

danych osobowych. Równolegle do obowiązków, zmieniły się również zasady ponoszenia 

odpowiedzialności za naruszenia przepisów ochrony danych osobowych. Brak zgodności 

z przepisami RODO może prowadzić nie tylko do odpowiedzialności administracyjnej 

egzekwowanej przez organ nadzoru, ale również do odpowiedzialności cywilnoprawnej, 

dochodzonej w postępowaniu sądowym. Co więcej, kolejny rodzaj odpowiedzialności, tym razem 

karną, wprowadza Ustawa o ochronie danych osobowych. 

RODO definiuje pojęcie naruszenia ochrony danych osobowych jako naruszenie 

bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, 

zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych 

osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych (art. 4 pkt 12 

RODO). W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia RODO nakłada na administratora danych 

szereg obowiązków związanych z oceną skutków naruszenia z punktu widzenia osób, których 

danych są przetwarzane. W zależności od wyników takiej oceny, będzie on zobowiązany do 

podjęcia działań określonych w art. 33-34 RODO. 

Zgodnie z wytycznymi Grupy roboczej (art. 29) incydenty bezpieczeństwa danych 

osobowych można podzielić na: 

- naruszenia poufności – niedozwolone lub przypadkowe ujawnienie lub umożliwienie 

dostępu do danych osobowych; 

- naruszenia integralności – niedozwolona lub przypadkowa modyfikacja danych 

osobowych; 

- naruszenia dostępności – niedozwolona lub przypadkowa utrata dostępu do danych 

osobowych lub ich zniszczenie. 

 

Warto podkreślić różnicę pomiędzy pojęciami zniszczenia i utraty danych. Zniszczenie 

danych oznacza, że dane przestają istnieć i ich odzyskanie co do zasady jest niemożliwe, albo 
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bardzo skomplikowane i kosztowne. Utrata danych oznacza, że dane nadal istnieją i funkcjonują 

w obiegu, ale administrator nie ma kontroli nad tym, w jaki sposób są one wykorzystywane.   

Nie każde naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych (tzw. incydent bezpieczeństwa) 

będzie wiązało się z ryzykiem naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Możliwa 

jest taka sytuacja, w której wprawdzie dojdzie do przypadkowej utraty danych, ale zdarzenie to 

nie wywoła negatywnych skutków dla osoby, której dane dotyczą. 

 

Jeśli doszło do naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych lub zachodzi uzasadnione 

podejrzenie, że do takiego naruszenia mogło dojść, administrator danych lub podmiot 

przetwarzający powinien podjąć niezwłocznie działania, mające na celu zarządzanie zaistniałą 

sytuacją oraz minimalizujące ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji tych naruszeń. 

Zarządzanie incydentem bezpieczeństwa danych osobowych powinno obejmować następujące 

czynności: 

- ustalenie okoliczności incydentu, tzn.: przyczyn, w jakich doszło do jego powstania, na 

czym polegało naruszenie i jaka jest jego skala; 

- ocenę ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane są przetwarzane; 

- wypełnienie obowiązku poinformowania o incydencie właściwych podmiotów zgodnie 

z art. 33-34 RODO; 

- podjęcie działań zaradczych zmierzających do usunięcia incydentu oraz ograniczania 

jego skutków, 

- przeanalizowanie przyczyn powstania incydentu, 

- uzupełnienie rejestru naruszeń ochrony danych, 

- podjęcie działań zapobiegających powstawaniu tego typu incydentów w przyszłości, 

- ewentualne wyciagnięcie konsekwencji służbowych wobec osób odpowiedzialnych za 

naruszenie lub wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym wobec innych podmiotów. 

 

Administrator danych osobowych ma obowiązek zawiadomienia UODO bez zbędnej 

zwłoki (maksymalnie do 72 godzin od stwierdzenia naruszenia) o każdym naruszeniu zasad 

ochrony. Dokonanie zgłoszenia będzie okolicznością łagodzącą w przypadku, w którym organ 

nadzorczy zdecyduje się nałożyć na administratora danych karę za naruszenie przepisów RODO. 

Naruszenie przepisów RODO może skutkować odpowiedzialnością administracyjną. 

Przepisy RODO przewidują dwie kategorie kar finansowych, uszeregowane w zależności od 

kategorii dokonanego naruszenia. 

Organ nadzorczy może nałożyć karę administracyjną w wysokości do 10 000 000,00 euro lub 

w wysokości do 2% całkowitego rocznego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku 

obrotowego w przypadku naruszenia: 
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- określonych obowiązków administratora i podmiotu przetwarzającego (m.in. obowiązki 

dotyczące wyrażenia zgody przez dziecko, przetwarzania niewymagającego certyfikacji, 

rejestrowanie czynności przetwarzania, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania, 

współpracy z organem nadzorczym, zgłaszanie organowi nadzorczemu informacji o 

naruszeniu zasad ochrony, zawiadomienie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu zasad 

ochrony jej danych osobowych, przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych, 

wyznaczenie inspektora ochrony danych osobowych); 

- określonych obowiązków podmiotu certyfikującego; 

- określonych obowiązków podmiotu monitorującego. 

Wyższa kara – w wysokości do 20 000 000,00 euro lub w wysokości do 4% całkowitego 

rocznego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego może zostać nałożona 

na administratora danych w przypadku naruszenia: 

- podstawowych zasad przetwarzania, w tym warunków wyrażenia zgody; 

- praw osób, których dotyczą przetwarzane dane osobowe; 

- zasad przekazywania danych osobowych odbiorcy do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 

- obowiązków wynikających z praw państwa członkowskiego (w Polsce będzie to ustawa 

o ochronie danych osobowych); 

- nieprzestrzegania nakazu tymczasowego lub ostatecznego ograniczenia przetwarzania 

lub zawieszenia przepływu danych orzeczonego przez organ nadzorczy. 

 

Osoba fizyczna może pozwać administratora danych 

Osoba, której prawa zostały naruszone w wyniku złamania przez administratora danych 

przepisów RODO, ma prawo do: 

- żądania zaniechania naruszeń; 

- odszkodowania za poniesione szkody; 

- zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 

Postępowanie w tej sprawie toczy się na ogólnych zasadach wskazanych w Kodeksie 

cywilnym i Kodeksie postępowania cywilnego, choć o wszczęciu postępowania sąd ma obowiązek 

zawiadomić Prezesa UODO, który ma prawo do wstąpienia do postępowania, a także do 

przedstawienia sądowi rozpoznającego sprawę swojego istotnego poglądu. 

Co ważne, wydana przez Prezesa UODO decyzja o naruszeniu przepisów o ochronie 

danych osobowych jest wiążąca dla sądu – jeżeli UODO uzna, że doszło do naruszenia przepisów, 

sąd rozpoznający sprawę w postępowaniu cywilnym nie może orzec, że do naruszenia nie doszło. 
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Naruszenie przepisów RODO może skutkować również odpowiedzialnością karną. 

Przepisy karne zostały zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych i przewidują one – 

w zależności od rodzaju czynu – karę grzywny, karę ograniczenia wolności lub karę pozbawienia 

wolności nawet do lat trzech. 

Przetwarzanie danych osobowych, które jest niedopuszczalne albo dokonane przez osobę, 

która nie jest uprawniona do podejmowania takich czynności, jest zagrożone karą grzywny, 

ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. W przypadku, w którym czyn 

dotyczy danych osobowych o szczególnym znaczeniu (np. danych biometrycznych, danych 

ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, danych dotyczących zdrowia), wymiar kary 

pozbawienia wolności został zwiększony do lat trzech. 

Przestępstwem jest również udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli 

przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Czyn ten jest zagrożony karą grzywny, 

ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. 

Jakie działania mogą podlegać odpowiedzialności karnej i przykłady naruszenia ochrony 

danych osobowych została przedstawiona w poniższym filmie: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CnltUIiKVRE&t=6s 

 

 

Dodatkowe informacje dotyczące odpowiedzialności karnej można znaleźć na poniższych 

stronach: 

 

https://www.roedl.net/pl/hu/hot_news/personal_data_protection_in_poland_gdpr/criminal_

liability_under_polish_personal_data_protection_act.html 

 

https://blog-daneosobowe.pl/odpowiedzialnosc-za-naruszenie-ochrony-danych-

osobowych/ 

 

oraz materiale video: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R7WAhrcEQJk 

 

  

https://www.roedl.net/pl/hu/hot_news/personal_data_protection_in_poland_gdpr/criminal_liability_under_polish_personal_data_protection_act.html
https://www.roedl.net/pl/hu/hot_news/personal_data_protection_in_poland_gdpr/criminal_liability_under_polish_personal_data_protection_act.html
https://blog-daneosobowe.pl/odpowiedzialnosc-za-naruszenie-ochrony-danych-osobowych/
https://blog-daneosobowe.pl/odpowiedzialnosc-za-naruszenie-ochrony-danych-osobowych/
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Temat 2: Korespondencja wewnętrzna 

 

Korespondencja wewnętrzna służy przekazywaniu dokumentacji służbowej pomiędzy 

jednostkami organizacyjnymi instytucji.  

Sposoby komunikowania się ze współpracownikami wpływają na efektywność jego pracy. 

Najpopularniejszym i najszybszym kanałem przesyłania informacji jest poczta elektroniczna. 

Pisanie e-maila jest podobne do tworzenia tradycyjnego listu, który ma za zadanie przykuć 

uwagę odbiorcy i ułatwić mu zrozumienie przekazywanych treści. Aby komunikat spełnił ten cel 

należy pamiętać o zasadzie tworzenia prostych zdań. 

Krótsze zdania łatwiej jest napisać, przeczytać i zrozumieć. Zdania długie, których czytanie 

zawsze wiąże się z pewnym wysiłkiem, wymagają najwyższego skupienia właśnie wtedy, gdy 

odczytujemy je z ekranu monitora. Długie zdania wymagają od autora dobrej znajomości zasad 

gramatyki i interpunkcji.  

Niezależnie od sposobu, w jaki korzysta się z poczty elektronicznej, nie powinno się 

wysyłać e-maila, jeśli bardziej adekwatna forma przekazu informacji okaże się rozmowa przez 

telefon lub osobiste spotkanie 

W celu usprawnienia pracy związanej z obiegiem dokumentów wewnętrznych należy 

stosować odpowiednio zasady:  

Wszelka przekazywana korespondencja wewnętrzna powinna zawierać niezbędne 

informacje umieszczone na kopercie/teczce itp.:  

− dane osoby kontaktowej (nadawca): imię, nazwisko, jednostka organizacyjna,  

− adresata przesyłki wewnętrznej: imię, nazwisko, jednostka organizacyjna,  

− informację zwrotną, do kogo i gdzie dokumenty mają zostać odesłane (umieszcza nadawca). 

 

W przypadku dokumentów, które wymagają zatwierdzenia przez poszczególne osoby i/lub 

jednostki organizacyjne należy umieścić informację o kolejności przekazywania w następujący 

sposób:  
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− nadawca 

– pieczęć jednostki organizacyjnej lub odręczna adnotacja zawierająca: imię, nazwisko, 

jednostka organizacyjna w lewym górnym rogu koperty/kartki/teczki,  

− wykaz adresatów 

– wykaz osób i/lub jednostek organizacyjnych ze wskazaniem ścieżki, do kogo należy 

skierować kolejno korespondencję do podpisu  

– odpowiednio do rodzaju sprawy  

− informację o zwrocie do nadawcy– uwzględnić nazwę odbiorcy, do którego ma wrócić 

korespondencja. 

 

Do korespondencji wewnętrznej należą informacje przekazywane drogą służbową w 

formie tradycyjnej na piśmie oraz elektronicznie przez e-mail. 

Niektóre z informacji przekazywane są telefonicznie, ale w pewnych sytuacjach zależy 

nam aby pozostał ślad i dowód zaistniałej sytuacji. Zaletą przygotowanego na piśmie dokumentu 

jest czas i warunki umożliwiające spokojny namysł i sprzyjające czytelnemu przedstawieniu 

problemu - podczas rozmowy telefonicznej jesteśmy bardziej "spięci" i czas nas pogania. 

Rozmowa telefoniczna może się odbyć tylko wtedy, gdy odbiorca jest obecny i ma możliwość 

odbycia rozmowy. Dokumenty i e-maile docierają nawet wtedy gdy rozmówca nie jest obecny w 

pokoju. W poczcie elektronicznej istnieje możliwość dołączenia załączników. Program 

automatycznie dopisuje datę i godzinę więc wiadomo z kiedy jest dana informacja. 
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Do korespondencji wewnętrznej należą: 

notatki służbowe - informujące o zaistniałych faktach (w tytule dla kogo, dalej: kiedy, gdzie i 

kto, oraz ustalenia - najlepiej w punktach) 

upoważnienia - np. do podpisywania jakichś dokumentów, do odbioru pieniędzy (kogo 

upoważniamy, na podstawie jakich dokumentów go zidentyfikować i do czego 

upoważniamy) 

zaświadczenia - np. potwierdzające fakt zatrudnienia w danej firmie (zaświadcza się, że ktoś 

coś, z dopiskiem w jakim celu wystawione jest zaświadczenie) 

decyzje i polecenia kierownictwa w różnych sprawach, najczęściej organizacyjnych. 

Teksty te sporządzane w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej, są zazwyczaj krótkie i o 

ubogiej szacie graficznej. Posiadają tytuł. Są napisane krótkimi, prostymi zdaniami. Zakończone 

są podpisem, posiadają podaną miejscowość i datę. 

Przykłady korespondencji wewnętrznej: 

 

Notatki służbowe 
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Upoważnienia 
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Zaświadczenia 
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Decyzje i polecenia 
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W celu utrwalenia tematu dotyczącego korespondencji wewnętrznej proszę obejrzeć 

prezentację dostępną w linku: 

https://prezi.com/z08rtgt3pdcx/korespondencja-wewnetrzna/ 
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Temat 3: Skróty w korespondencji 

Skracanie wyrazów ułatwia pisanie, ale możliwe jest tylko w takich przypadkach, gdy są 

one powszechnie znane. Skrótami nazywamy skrócone pojedyncze wyrazy (np., szt., zł), 

natomiast skrótowcami zespolenie skrótów poszczególnych wyrazów wchodzących w skład 

nazwy wielowyrazowej (PKP, ZUS, bm., itd.). 

Przy redagowaniu pism używa się skrótów: 

 a) od często powtarzających się zwrotów potocznych, 

pl. (plac) tj. (to jest) br. (bieżący rok) w. (wiek) 

ds. (do spraw) tzn. (to 

znaczy) 

bm. (bieżący 

miesiąc) 

lp. (liczba porządkowa) 

z up. (z 

upoważnienia) 

itp. (i tym 

podobne) 

m. in. (między 

innymi) 

ldz. (liczba dziennika) 

tzw. (tak zwany) np. (na 

przykład) 

wz. (w zastępstwie) o. ojciec 

oo. ojcowie np. benedyktyni 

r. (rok) ul. (ulica) fra (faktura) nr (numer) 

r-k (rachunek) wg (według) ekw. (ekwiwalent) p.o. (pełniący obowiązki) 

itd. (i tak dalej) jw. (jak 

wyżej) 

nt. (na temat) pn. (pod nazwą) 

p.n.e. (przed nasza 

erą) 

Ps. 

postscriptum 

tzw. (tak zwany) ww. (wyżej wymieniony) 

 b) od tytułów zawodowych i naukowych, 

prof. dyr. dra (doktora) 

inż. gen. mgr 

kpt. dr mgr. (magistra) 

hab. (habilitowany) kier. nacz. 

płk     

 c) od skrótów miar wag i jednostek monetarnych, 

mm km g gr 

cm a dag zł 

m ha kg $ oraz dol. 

 c) skróty liczebników i grup liczb, 

12 tys., ton m2 

20 mln szt., m3 

10 mld zł   

 e) czasu i daty, 

sek., s 
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min 

godz. 1.25 14.30 

f) skrótowce 

GUS – Główny Urząd Statystyczny 

NBP – Narodowy Bank Polski 

PAN – Polska Akademia Nauk 

PKO – Powszechna Kasa Oszczędności 

PKP – Polskie Koleje Państwowe 

URM – Urząd Rady Ministrów 

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

UOP - Urząd Ochrony Państwa 

UMiG - Urząd Miasta i Gminy 

SA - spółka akcyjna (dopuszczalne S.A.) 

s.c. - spółka cywilna 

sp. z o.o. - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Sam skrót od słowa spółka może być następujący: sp., s-ka, ska. 

 

Nie stawia się kropki w skrótach gdy zawierają ostatnią literę - uwaga na inny przypadek 

- spotkałem dr. (bo: doktora) Kowalskiego! Kropki nie ma także w jednostkach miar, polskich 

jednostkach monetarnych (w obcych jest np. korona to kor.) 

Skróty wewnątrz nazw: numer - nr, imienia - im., do spraw - ds. piszemy małą literą. Jeżeli 

skrót z kropką kończy zdanie, to nie stawia się już drugiej kropki. 

Aby zastosować skrót w liczbie mnogiej, należy napisać go dwukrotnie: koledzy to - kol. 

kol., doktorzy to - dr dr. 

 

W celu dodatkowego wyjaśnienia zasad tworzenia i stosowania skrótów i skrótowców proponuję 

obejrzeć poniższe prezentacje i film edukacyjny: 

https://prezi.com/erpd9xqz3zz5/skroty-i-skrotowce/ 

https://prezi.com/p_63ua4dfbjb/skroty-i-skrotowce/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ar6DPbtjM9Y 

 

 

https://prezi.com/erpd9xqz3zz5/skroty-i-skrotowce/
https://prezi.com/p_63ua4dfbjb/skroty-i-skrotowce/
https://www.youtube.com/watch?v=ar6DPbtjM9Y

