ROZPORZĄDZENIE
RADY MINITRÓW
z dnia …………….……… 2018 r.
w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady do Spraw Ochrony Danych
Osobowych
Na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) zarządza się, co następuje:
§ 1. Członkowie Rady do Spraw Ochrony Danych Osobowych, zwanej dalej „Radą",
w związku z wykonywaniem swoich obowiązków otrzymują za udział w posiedzeniu Rady
wynagrodzenie w wysokości:
1) 400 zł - Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady;
2) 350 zł - pozostali członkowie Rady.
§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 przysługuje za każde z 12 posiedzeń Rady
w roku kalendarzowym. Za każde następne posiedzenie wynagrodzenie nie przysługuje.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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UZASADNIENIE
Projektowane rozporządzenie jest wykonaniem delegacji ustawowej zawartej w art. 49
ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
Konieczność przygotowania przedmiotowego rozporządzenia wynika z faktu, iż ww.
ustawa przewiduje powołanie przy Prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zwanego
dalej „Prezesem Urzędu” działa Rada do Spraw Ochrony Danych Osobowych, zwana dalej
„Radą” która jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Urzędu a do jej zadań, zgodnie
z art. 48 ust. 2 ww. ustawy, należy:
1)

opiniowanie projektów dokumentów organów i instytucji Unii Europejskiej dotyczących
spraw ochrony danych osobowych;

2)

opiniowanie przekazanych przez Prezesa Urzędu projektów aktów prawnych i innych
dokumentów dotyczących spraw ochrony danych osobowych;

3)

opracowywanie propozycji kryteriów certyfikacji, o których mowa w art. 42 ust. 5
rozporządzenia 2016/679;

4)

opracowywanie propozycji rekomendacji określających środki techniczne i organizacyjne
stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;

5)

inicjowanie działań w obszarze ochrony danych osobowych oraz przedstawianie
Prezesowi Urzędu propozycji zmian prawa w tym obszarze;

6)

wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych Radzie przez Prezesa Urzędu;

7)

wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Urzędu.
Rada składa się z 8 członków. Powołanie do Rady następuje na dwuletnią kadencję

spośród kandydatów. Obsługę Rady zapewnia Urząd Prezesa, a szczegółowy tryb działania
Rady określa regulamin ustanawiany na wniosek Rady przez Prezesa Urzędu.
Jednocześnie z uwagi na zakres zadań rady ustawa w art. 49 przewiduje, że za udział
w pracach Rady członkowi przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia uzależniona
jest od zakresu obowiązków związanych z funkcją pełnioną w Radzie oraz liczby posiedzeń
w których uczestniczył. Jednocześnie ustawodawca wskazał, że wynagrodzenie członka Rady
za jedno posiedzenie stanowi co najmniej 5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok powołania Rady, ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit a ustawy z dnia 17
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grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018
r. poz. 1270, z późn. zm.) i nie może przekroczyć 25% tego wynagrodzenia.
Niniejsze rozporządzenie realizuje upoważnienie do wydania przez Radę Ministrów
rozporządzenia do określenia wysokości wynagrodzenia członka Rady za udział w posiedzeniu.
Projekt rozporządzenia określa także liczbę posiedzeń w ciągu roku kalendarzowego za które
przysługuje członkom rady wynagrodzenie.
Projekt nie jest objęty przepisami prawa Unii Europejskiej. Projekt nie zawiera przepisów
technicznych, w związku z tym nie wymaga notyfikacji technicznej, o której mowa
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn.
zm.). Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia został udostępniony w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Cyfryzacji oraz
Rządowego Centrum Legislacji.

