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Podstawy prawne udostępniania danych osobowych na podstawie RODO 
i przepisów Krajowych przez organy administracji publicznej. 

Rozporządzenie Parlamentu Europy i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016 r., s.1) dalej jako RODO.

Art. 4 (1)

„dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania

osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba,

którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora

takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub

jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną,

psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.



Motyw 45 RODO

Jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega

administrator, lub jeżeli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym

lub w ramach sprawowania władzy publicznej, podstawę przetwarzania powinno stanowić prawo

Unii lub prawo państwa członkowskiego. Niniejsze rozporządzenie nie nakłada wymogu, aby dla

każdego indywidualnego przetwarzania istniało szczegółowe uregulowanie prawne. Wystarczyć

może to, że dane uregulowanie prawne stanowi podstawę różnych operacji przetwarzania

wynikających z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator, lub że przetwarzanie jest

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania

władzy publicznej. Prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego powinno określać także cel

przetwarzania. (…).



Motyw 47 RODO

Podstawą prawną przetwarzania mogą być prawnie uzasadnione interesy administratora, w tym
administratora, któremu mogą zostać ujawnione dane osobowe, lub strony trzeciej, o ile w świetle
rozsądnych oczekiwań osób, których dane dotyczą, opartych na ich powiązaniach z administratorem
nadrzędne nie są interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Taki prawnie
uzasadniony interes może istnieć na przykład w przypadkach, gdy zachodzi istotny i odpowiedni rodzaj
powiązania między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, na przykład gdy osoba, której dane
dotyczą, jest klientem administratora lub działa na jego rzecz. Aby stwierdzić istnienie prawnie
uzasadnionego interesu, należałoby w każdym przypadku przeprowadzić dokładną ocenę, w tym ocenę
tego, czy w czasie i w kontekście, w którym zbierane są dane osobowe, osoba, której dane dotyczą, ma
rozsądne przesłanki by spodziewać się, że może nastąpić przetwarzanie danych w tym celu. Interesy
i prawa podstawowe osoby, której dane dotyczą, mogą być nadrzędne wobec interesu administratora
danych w szczególności w przypadkach, gdy dane osobowe są przetwarzane w sytuacji, w której osoby,
których dane dotyczą, nie mają rozsądnych przesłanek, by spodziewać się dalszego przetwarzania.
Ponieważ dla organów publicznych podstawę prawną przetwarzania danych osobowych powinien określić
ustawodawca, prawnie uzasadniony interes administratora nie powinien mieć zastosowania jako podstawa
prawna do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań. Prawnie
uzasadnionym interesem administratora, którego sprawa dotyczy, jest również przetwarzanie danych
osobowych bezwzględnie niezbędne do zapobiegania oszustwom. Za działanie wykonywane w prawnie
uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu
bezpośredniego.



 Dane osobowe zawarte w dokumentach urzędowych, które posiada organ lub podmiot publiczny lub

podmiot prywatny w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, mogą zostać

przez ten organ lub podmiot ujawnione zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa

członkowskiego, któremu podlegają ten organ lub podmiot, dla pogodzenia publicznego dostępu do

dokumentów urzędowych z prawem do ochrony danych osobowych na mocy niniejszego

rozporządzenia => art. 86 RODO.

 Organy publiczne, którym ujawnia się dane osobowe w związku z ich prawnym obowiązkiem

sprawowania funkcji publicznej (takich jak organy podatkowe, organy celne, finansowe jednostki

analityki finansowej, niezależne organy administracyjne czy organy rynków finansowych regulujące

i nadzorujące rynki papierów wartościowych), nie powinny być traktowane jako odbiorcy, jeżeli

otrzymane przez nie dane osobowe są im niezbędne do przeprowadzenia określonego postępowania

w interesie ogólnym zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Żądanie

ujawnienia danych osobowych, z którym występują takie organy publiczne, powinno zawsze mieć

formę pisemną, być uzasadnione, mieć charakter wyjątkowy, nie powinno dotyczyć całego zbioru

danych ani prowadzić do połączenia zbiorów danych. Przetwarzając otrzymane dane osobowe, takie

organy powinny przestrzegać mających zastosowanie przepisów o ochronie danych, zgodnie

z celami przetwarzania => Motyw 31 RODO.



Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30 lipca 2019 r., IV SA/Wr 215/19

(…). Jak trafnie bowiem wskazuje to skarżący, zgodnie z art. 86 tego aktu prawnego dane

osobowe zawarte w dokumentach urzędowych, które posiada organ lub podmiot publiczny lub

podmiot prywatny w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, mogą

zostać przez ten organ lub podmiot ujawnione zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa

członkowskiego, któremu podlegają ten organ lub podmiot, dla pogodzenia publicznego dostępu

do dokumentów urzędowych z prawem do ochrony danych osobowych na mocy niniejszego

rozporządzenia. W polskich realiach takim prawem jest zaś ustawa o dostępie do informacji

publicznej (…).



Art. 6 RODO:

Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim –

spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym

lub większej liczbie określonych celów;

„zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie

woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania

potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych => art. 4 pkt. 11,

szerzej: Wytyczne Grupy Roboczej dotyczących zgody (WP259).

Art. 7 RODO, Motywy 32, 42.



Art. 6 ust. 1:

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem

umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

(RODO nie nakłada wymogu, aby dla każdego indywidualnego przetwarzania istniało szczegółowe

uregulowanie prawne. Wystarczyć może to, że dane uregulowanie prawne stanowi podstawę różnych

operacji przetwarzania wynikających z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator, lub

że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub

w ramach sprawowania władzy publicznej => motyw 45)



Art. 6 ust. 1 lit. c 

Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze, nie powinno się występować o zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie

jej danych osobowych.

Jeżeli organy administracji publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, a ani przepisy

RODO, ani ustawy szczególne nie przewidują możliwości udostępnienia danych, wówczas dane

osobowe zgromadzone przez organy administracji z wykorzystaniem ich władczych kompetencji

nie powinny być swobodnie udostępniane.



np.: oznaczenie stron w decyzji administracyjnej 

Organy administracji publicznej, które rozstrzygają indywidualne sprawy, wydając decyzje

administracyjne, muszą postępować zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z k.p.a.

Art. 107 § 1 pkt 3 wskazuje, że jednym z obligatoryjnych składników decyzji

administracyjnej jest oznaczenie strony lub stron postępowania. Oznacza to, że dla

prawidłowości postępowania prowadzonego przez właściwy organ administracji publicznej

niezbędne jest zindywidualizowanie wszystkich stron postępowania poprzez wskazanie ich

danych osobowych w tym celu wystarczające jest wskazanie imienia, nazwiska i adresu

zamieszkania.

https://uodo.gov.pl/pl/138/561

https://uodo.gov.pl/pl/138/561


d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej

osoby fizycznej (Żywotny interes innej osoby fizycznej powinien zasadniczo być podstawą

przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przypadkach, gdy ewidentnie przetwarzania tego nie da

się oprzeć na innej podstawie prawnej => motyw 46);

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych

przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter

wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,

wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest

dzieckiem.

 Akapit pierwszy lit. f) nie powinien mieć zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy

publiczne w ramach realizacji swoich zadań.



Dopuszczone jest przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych (art. 9 ust. 2 RODO):

a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych

w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa

członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym

mowa w ust. 1.

g) przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na

podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do

wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie

i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.



Art. 10 

Przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz czynów

zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa na podstawie art. 6 ust. 1

wolno dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie

jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego przewidującymi

odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Wszelkie

kompletne rejestry wyroków skazujących są prowadzone wyłącznie pod nadzorem

władz publicznych.



Zasady przetwarzania danych osobowych w RODO

• Zasada minimalizacji danych osobowych. Zgodnie z nią, można przetwarzać wyłącznie takie
dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych. Przetwarzanie
danych powinno więc zostać ograniczone do takich danych, bez których nie można osiągnąć
celu przetwarzania danych.

• Zasada „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość” - przetwarzane zgodnie z prawem,
rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (motyw 58 zasada przejrzystości
wymaga, by wszelkie informacje kierowane do ogółu społeczeństwa lub osoby, której dane
dotyczą, były zwięzłe, łatwo dostępne i zrozumiałe, by były formułowane jasnym
i prostym językiem, a w stosownych przypadkach, dodatkowo wizualizowane (…)., zob. też
motyw 60)

• Zasada ograniczonego celu - zbieranie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych
celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do
celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub
do celów statystycznych nie jest uznawane za niezgodne z pierwotnymi celami.



• Zasada prawidłowości - prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć

wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów

ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.

• Zasada ograniczonego przechowywania – przechowywane w formie umożliwiającej

identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do

celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez

okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie

publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych

na mocy art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki

techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu

ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.



• Zasada integralności i poufności - przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie

bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub

niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub

uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

• Zasada rozliczalności - Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie

przepisów ust. 1 i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie – art. 5 RODO.



Konstytucja RP

Art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

=> Wyrok WSA w Warszawie z 13.11.2017 r., I SA/Wa 1348/17

W prawie administracyjnym, co do zasady, stosowanie analogii, jako metody wykładni prawa, jest

niedopuszczalne, gdyż praw lub obowiązków o charakterze publicznoprawnym nie można domniemywać,

a tym bardziej nakładać obowiązków bez wyraźnej podstawy prawnej, z uwagi na ustrojową zasadę działania

władzy publicznej na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP), która ustawowe potwierdzenie

znajduje w art. 6 k.p.a.

W stosunku do organów administracji publicznej nie stosuje się zasady, zgodnie z którą to, co nie jest

zakazane, jest dozwolone. Przeciwnie: dozwolone jest tylko to, co znajduje wyraźną podstawę prawną

(art. 7 Konstytucji RP) => Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 13.04.2017 r., II SA/Gl 124/17.



Praktyczne skutki przedstawionych regulacji:

 Art. 63 § 2 K.p.a. - Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której
pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym
w przepisach szczególnych.

 Rozporządzanie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

 Rozporządzanie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego
systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz. U. 2019 poz.
1755), a w nim:

§ 5. Przy wejściu na teren miejsca magazynowania lub składowania odpadów objętym
systemem kontroli umieszcza się informację o prowadzeniu systemu kontroli.

§ 6. 1. Udostępnienie zapisanego obrazu lub jego kopii podmiotowi, o którym mowa
w art. 25 ust. 6c ustawy, odbywa się niezwłocznie na żądanie tego podmiotu.



Art. 25 Ustawy o odpadach 

6c. Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na

przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub

przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub

przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem

odpadów udostępnia utrwalony obraz lub jego kopię na żądanie organu uprawnionego do kontroli

działalności w zakresie gospodarki odpadami, sądu, prokuratury, Policji, Krajowej Administracji

Skarbowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Centralnego Biura

Antykorupcyjnego.

6d. Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów prowadzi się przy użyciu

urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób

przebywających w tym miejscu.



W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r. poz. 701) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 80 po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

1a. Marszałek województwa w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem BDO przetwarza
dane osobowe i jest administratorem tych danych.

1b. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1a, przechowuje się:

1) w przypadku ewidencji odpadów - przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym
zostały sporządzone dokumenty ewidencji odpadów;

2) w przypadku pozostałych danych - przez okres 100 lat od końca roku kalendarzowego,
w którym zostały sporządzone dokumenty zawierające te dane.

1c. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1a, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym
nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu polegającym co najmniej
na:

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne
upoważnienie wydane przez administratora danych;

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do
zachowania ich w poufności.



2) w art. 81 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

1a. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie BDO jest minister
właściwy do spraw środowiska.

https://bdo.mos.gov.pl/news/cykl-bezplatnych-szkolen-regionalnych-funkcjonowanie-bazy-danych-o-
produktach-i-opakowaniach-oraz-o-gospodarce-odpadami/

 INFOLINIA BDO

 W celu podniesienia jakości usług i odpowiedzi na Państwa pytania, pod numerem
telefonu 22 37 50 500 została uruchomiona specjalna infolinia dla Bazy danych
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

 Dzwoniąc na infolinię można uzyskać pomoc merytoryczną oraz informacje na temat
szkoleń i ich terminów.

 Usługa dostępna jest w godzinach 8-15, a od grudnia 2019 r. zostanie zapewniona
całodobowa dostępność (również w weekendy i święta) gdzie dodatkowo będzie można
uzyskać pomoc techniczną.

https://bdo.mos.gov.pl/news/cykl-bezplatnych-szkolen-regionalnych-funkcjonowanie-bazy-danych-o-produktach-i-opakowaniach-oraz-o-gospodarce-odpadami/


K.p.a. po zmianach związanych z RODO (praktyczne znaczenie zmiany, konieczność 
zmiany „wzorów” pism po raz pierwszy kierowanych do strony).

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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),
Dz. U. 2019 r., poz. 730 (dalej jako ustawa wdrażająca).

 Aktualność w tym zakresie zachowuje wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia
2011 r., sygn. akt I OSK 521/11, CBOSA, w którym wskazano, że "(...) mimo braku w przepisach kpa
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, noszącego cechy upoważnienia o charakterze
generalnym, należy przyjąć, że przetwarzanie danych osobowych przez organ administracji dla celów
prowadzonego postępowania jest niezbędne dla wykonania uprawnień i obowiązków przyznanych
organowi w przepisach kpa. Tym samym takie przetwarzanie danych jest niezbędne dla wykonania
uprawnień organu administracji publicznej w znaczeniu, jakie temu pojęciu nadaje przepis art. 23 ust. 1
pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych i jako takie jest działaniem dopuszczalnym". Aktualnie, taka
podstawa znajduje się w art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Powyższe oznacza, że organ nie musi żądać od strony
postępowania administracyjnego udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku
postępowania, jak również, że nie ma potrzeby tworzenia szczególnych podstaw prawnych w ustawach
pozwalających na przetwarzanie danych w toku postępowań administracyjnych.



Art. 2a. § 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje również sposób wykonywania

obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119

z dnia 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”,

w postępowaniach wymienionych w art. 1 i art. 2.

§ 2. Wykonywanie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, odbywa

się niezależnie od obowiązków organów administracji publicznej przewidzianych w Kodeksie

postępowania administracyjnego i nie wpływa na tok i wynik postępowania.

§ 3. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie wpływa

na tok i wynik postępowania.



Zmiany w k.p.a.: 

w art. 54 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. W wezwaniu zawiera się również informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2

rozporządzenia 2016/679, chyba że wezwany posiada te informacje, a ich zakres lub treść nie uległy

zmianie.”

w art. 61 dodaje się § 5 w brzmieniu:

„§ 5. Organ administracji publicznej przekazuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2

rozporządzenia 2016/679, przy pierwszej czynności skierowanej do strony, chyba że strona posiada

te informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie.”

w art. 61a w § 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Przepis art. 61 § 5 stosuje się odpowiednio.”



w art. 65 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Zawiadomienie o przekazaniu sprawy zawiera również informacje, o których mowa w art. 13

ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, w zakresie danych przetwarzanych przez organ przekazujący,

chyba że wnoszący podanie posiada te informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie.”;

w art. 66 w § 1 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

„Do zawiadomienia stosuje się odpowiednio przepis art. 65 § 1a.”;



Zasady wglądu w akta sprawy skargowej

w art. 73 po § 1a dodaje się § 1b w brzmieniu:

„§ 1b. Wgląd w akta sprawy w przypadku, o którym mowa w art. 236 § 2, następuje z pominięciem

danych osobowych osoby składającej skargę.";

po art. 74 dodaje się art. 74a w brzmieniu:

„Art. 74a. Przepis art. 73 § 1 nie narusza prawa osoby, której dane dotyczą, do skorzystania

z uprawnień wynikających z art. 15 rozporządzenia 2016/679.";



po art. 122g dodaje się art. 122h w brzmieniu:

Art. 122h.

§ 1. W sprawach załatwianych milcząco organ administracji publicznej udostępnia informacje,

o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, w Biuletynie Informacji Publicznej

na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz w widocznym miejscu

w swojej siedzibie.

§ 2. Przekazanie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, w sposób

określony w § 1, nie zwalnia organu administracji publicznej z obowiązku ich przekazania przy

pierwszej czynności skierowanej do strony.



Wydawanie zaświadczeń a ogólna klauzula informacyjna: 

Art. 217. k.p.a.:

§ 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się
o zaświadczenie.

§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;

2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym
potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

§ 3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie
siedmiu dni.

§ 4. Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.

„Art. 217a. Organ administracji publicznej przekazuje informacje, o których mowa w art. 13
ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, przy pierwszej czynności skierowanej do strony, chyba że
strona posiada te informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie.”



po art. 226 dodaje się art. 226a w brzmieniu:

„Art. 226a. Organy właściwe w sprawach skarg i wniosków przekazują informacje, o których
mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, skarżącemu lub wnioskodawcy przy
pierwszej czynności skierowanej do tych osób.";

w art. 231 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, w zakresie
danych przetwarzanych przez organ przekazujący skargę, dołącza się do zawiadomienia
o przekazaniu skargi.”

Art. 231. Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia,
obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją
właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu
właściwy organ.



w art. 236 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 i 3 w brzmieniu:

§ 2. W przypadku wszczęcia albo wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności

decyzji, jej uchylenia albo zmiany na skutek skargi, o której mowa w art. 233 zdanie

drugie, art. 234 pkt 2 lub art. 235, w stosunku do strony i uczestnika postępowania

przepisu art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się.

§ 3. Na każdym etapie postępowania, o którym mowa w § 2, skarżący może zezwolić

organowi na udostępnienie swoich danych stronie postępowania."



Udostępnianie informacji publicznej a udostępnianie informacji o środowisku  
=> kolizja czy kompatybilność aktów prawnych?

 Przepisy u.d.i.p. nie znajdują zastosowania w takim zakresie, w jakim zasady i tryb dostępu do
żądanych informacji określa ustawa z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
=> Wyrok NSA z 07.12.2016 r., I OSK 462/15 (art. 8 i kolejne – przypis własny).

 Przepisów ustawy z 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nie stosuje się, gdy są one nie
do pogodzenia z przepisami ustaw szczególnych, które w sposób odmienny regulują zasady
i tryb dostępu do informacji publicznej. Inaczej mówiąc, stosowanie przepisów ustawy
z 2001 r. o dostępie do informacji publicznej jest niedopuszczalne wówczas, gdy żądane
informację mające charakter informacji publicznych mogą być udostępnione w innym trybie
=> Wyrok WSA w Gliwicach z 07.032018 r., IV SAB/Gl 350/17.

 Istnienie innych zasad czy trybu udostępniania informacji publicznych wyłącza stosowanie
u.d.i.p., jednakże tylko w zakresie regulowanym wyraźnie tymi szczególnymi ustawami.
Przepis art. 1 ust. 2 u.d.i.p. oznacza, że wszędzie tam, gdzie konkretne sprawy dotyczące zasad
i trybu dostępu do informacji będącej informacją publiczną uregulowane są inaczej w u.d.i.p.,
a inaczej w ustawie szczególnej dotyczącej udostępnienia informacji i stosowania obu
tych ustaw nie da się pogodzić, pierwszeństwo mają przepisy ustawy szczególnej
=> Wyrok NSA w Warszawie z 14.12.2017 r., I OSK 1608/17.



Art. 16. 1. Władze publiczne mogą odmówić udostępnienia informacji o środowisku
i jego ochronie po rozważeniu interesu publicznego przemawiającego za udostępnieniem
informacji w konkretnym przypadku, jeżeli udostępnienie tych informacji może naruszyć:

4) ochronę danych osobowych, dotyczących osób trzecich, jeżeli jest ona przewidziana
odrębnymi przepisami prawa;

5) ochronę informacji lub danych, dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli osoby te, nie
mając obowiązku ich dostarczenia i nie mogąc być takim obowiązkiem obciążone,
dostarczyły je dobrowolnie, chyba że wyraziły zgodę na ich udostępnianie;

!!! => Wyrok WSA w Olsztynie z 06.08.2019 r., II SA/Ol 278/19 i z 16.07.2019 r., II SA/Ol
279/19 – problem odmowy z uwagi na możliwość naruszenia ochrony informacji o wartości
handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby trzecie i objętych
tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli osoby te złożyły wniosek o wyłączenie tych informacji
z udostępniania.



Odmowa udostępnienia informacji publicznej z uwagi na ochronę danych osobowych 
(procedura postępowania, elementy formalne decyzji). 

Art. 16.

1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie

informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują

w drodze decyzji.

2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy K.p.a., z tym że:

1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;

2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska

i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz

oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano

decyzję o odmowie udostępnienia informacji.



Art. 5.

1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych

w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo

chronionych.

2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby

fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach

pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym

o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub

przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.



 W razie kolizji między zasadą jawności informacji publicznych a ochroną prywatności i danych
osobowych osób fizycznych, dopuszczalny będzie jedynie taki sposób udostępniania informacji
publicznej, który nie naruszy dóbr chronionych (np. anonimizacja danych wrażliwych).
W przypadku, gdy pomimo dokonania takiego zabiegu, możliwa będzie identyfikacja osoby, której dane
dotyczą, należy odmówić udostępnienia informacji publicznej => Wyrok WSA W Krakowie
z 09.04.2019 r., II SA/Kr 133/19.

 Ujawnienie imienia i nazwiska osób fizycznych zawierających umowy z podmiotem publicznym
wykonującym zadania publiczne związane z obrotem mieniem publicznym, dokonane w zgodzie z art. 5
ust. 2 u.d.i.p. oraz art. 61 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, nie może naruszać postanowień
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679,
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (…). Każdy, kto decyduje
się zawrzeć umowę z jednostką sfery budżetowej, musi liczyć się z tym, że informacje z tym związane
będą podlegać ujawnieniu łącznie z informacjami dotyczącymi podstawowych danych osobowych takiej
osoby. Kontrahenci zawieranych przez te podmioty umów muszą liczyć się z tym, że korzystanie ze
środków publicznych w ramach tychże umów (w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie)
podlegać może także społecznej kontroli, wykonywanej w trybie ustawy o dostępie do informacji
publicznej, i że dane tych kontrahentów nie będą korzystać z ochrony => Wyrok WSA w Opolu
z 09.05.2019 r.



Dziękuję za uwagę.

dr Marcin Adamczyk

radca prawny

adamczyk@ajip.pl


