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Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd ----------------------- 

Organizacja 

samorządowa 
Związek Powiatów Polskich  

Osoba do kontaktu Bernadeta Skóbel  

e-mail biuro@zpp.pl 

tel. 18 477 86 00 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 

do którego odnosi 

się uwaga (np. 

art., nr str., 

rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko 

resortu 

Odniesienie do 

stanowiska resortu 

1.  

Uwaga o 

charakterze 

ogólnym  

Projekt w obecnym kształcie Związek 

Powiatów Polskich opiniuje negatywnie.  

W naszej ocenie projekt wymaga 

przedyskutowania na stacjonarnym  

posiedzeniu Zespołu ds. Systemu 

Finansów Publicznych. 

Projekt powiela budzące wątpliwości 

rozwiązania przyjęte w 

nieobowiązującym już 

rozporządzeniu z 25 lipca 2017 r. 

Praktyka stosowania przez KAS 

rozporządzenia wskazuje, że z uwagi 

na ogólny charakter przepisów 

dotyczących współpracy, może 

dochodzić do narażenia podmiotów 

współpracujących (w tym jednostek 

samorządu terytorialnego) na zarzut 

naruszenia RODO, a w konsekwencji 

ryzyko nałożenia na JST kar 

finansowych przez prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

 

Przypomnieć w tym miejscu należy, 

że ustawa o KAS była procedowana 

jako inicjatywa poselska, a projekt 
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rozporządzenia z 2017 r. nie był 

przekazany KWRiST do uzgodnienia 

stąd fakt, że nowe rozporządzenie 

będzie powielało dotychczasowe 

rozwiązania nie ma w tym momencie 

znaczenia.  

2.  

§1 pkt 3  Z rozporządzenia wprost powinno 

wynikać, że udostępnianie danych może 

dotyczyć danych w sprawach 

indywidualnych oraz określać sposób, 

warunki i zakres dostępu do danych 

(zgodnie z treścią upoważnienia do 

wydania rozporządzenia), a czego w 

projekcie brakuje.  

 

 

Praktyka stosowania rozporządzenia z 

2017 r. pokazuje tymczasem, że KAS 

szeroko podchodzi do uprawnienia 

pozyskiwania danych od podmiotów 

współpracujących, kreując na podstawie 

rozporządzenia wykonawczego do ustawy 

uprawnienia do pozyskiwania dostępu do 

całych baz danych, co powoduje 

zasadniczo zmianę celu przetwarzania 

danych osobowych oraz skutkuje 

ujawnieniem danych osobowych odbiorcy, 

danych w rozumieniu RODO. To 

natomiast, co do zasady powinno 

skutkować po stronie podmiotu 

współpracującego z KAS realizację 

obowiązku informacyjnego, o którym 

mowa w art. 13 ust. 3.  

 

 

Przykładem próby pozyskania przez KAS  

całych baz danych jest korespondencja 

skierowana do starostów i prezydentów 

miast na prawach powiatu  (jako 

administratorów danych osobowych) o  

udzielanie upoważnienia Państwowej 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o 

KAS organy administracji rządowej i 

samorządowej, państwowe osoby 

prawne oraz państwowe i 

samorządowe jednostki 

organizacyjne są obowiązane 

współdziałać z organami KAS, 

nieodpłatnie udostępniać organom 

KAS informacje w sprawach 

indywidualnych oraz udzielać im 

pomocy, w tym pomocy technicznej, 

przy wykonywaniu ich zadań. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 3 RODO jeżeli 

administrator planuje dalej 

przetwarzać dane osobowe w celu 

innym niż cel, w którym dane 

osobowe zostały zebrane, przed 

takim dalszym przetwarzaniem 

informuje on osobę, której dane 

dotyczą, o tym innym celu oraz 

udziela jej wszelkich innych 

stosownych informacji, o których 

mowa w ust. 2. 

 

Dalej w art. 2 zdefiniowano, że przez 

odbiorcę danych osobowych rozumie 

się osobę fizyczną lub prawną, organ 

publiczny, jednostkę lub inny 

podmiot, któremu ujawnia się dane 

osobowe, niezależnie od tego, czy jest 

stroną trzecią. Organy publiczne, 

które mogą otrzymywać dane 

osobowe w ramach konkretnego 

postępowania zgodnie z prawem Unii 
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Wytwórni Papierów Wartościowych do 

przekazania administracji skarbowej 

szerokiego zakresu danych o 

kandydatach na kierowców za lata 2019-

2020 (korespondencja Szefa KAS z 22 

czerwca 2022 r. DPAT3.8923.23.2021). 

Zakres danych obejmował zestawienie 

danych wygenerowanych przez podmiot 

przetwarzający w imieniu organów 

wydających prawo jazdy z okresu 2019-

2020 w tym: 

- imię i nazwisko kandydata na kierowcę, 

- numer PESEL kandydata, a w 

przypadku osoby nieposiadającej numeru 

PESEL - serię, numer i nazwę 

dokumentu potwierdzającego tożsamość 

oraz nazwę państwa, które wydało ten 

dokument, 

- wskazanie jakiej kategorii prawa jazdy 

profil dotyczy, 

- numer, datę wydania orzeczenia 

lekarskiego o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do kierowania pojazdami, 

termin następnego badania, wynikające z 

niego ograniczenia, oraz zakres kategorii 

prawa jazdy, którego ono dotyczy, 

- numer, datę wydania orzeczenia 

psychologicznego o braku 

przeciwwskazań psychologicznych do 

kierowania pojazdami, termin 

następnego badania oraz zakres kategorii 

prawa jazdy, którego ono dotyczy - jeżeli 

jest wymagane, 

- informację o ukończonym szkoleniu dla 

osób ubiegających się o uprawnienia do 

kierowania pojazdami - jeżeli informacja 

o ukończonym szkoleniu widnieje w 

dokumentach kierowcy; 

lub prawem państwa 

członkowskiego, nie są jednak 

uznawane za odbiorców; 

przetwarzanie tych danych przez te 

organy publiczne musi być zgodne z 

przepisami o ochronie danych 

mającymi zastosowanie stosownie do 

celów przetwarzania; 

 

 

 

 


