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W ostatnich dniach opinia publiczna dowiedziała się z doniesień medialnych, 

zapoczątkowanych artykułem opublikowanym w portalu onet.pl1, o sytuacji, jaka miała 

miejsce w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jak wskazują dziennikarze portalu, ale również 

innych gazet, które w kolejnych dniach pisały o sprawie, w Ministerstwie Sprawiedliwości 

mogło dochodzić do bardzo poważnych naruszeń zasad ochrony danych osobowych sędziów, 

o których informacje – być może pochodzące z teczek osobowych – mogły być przekazywane 

osobom nieuprawnionym do ich posiadania. 

W mojej ocenie, jako Rzecznika Praw Obywatelskich, do którego zadań należy 

badanie, czy wskutek działania lub zaniechania organów państwowych obowiązanych do 

przestrzegania i realizacji wolności i praw obywatelskich, nie nastąpiło naruszenie prawa (art. 

1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Dz. U. z 2018 r. poz. 2179 

ze zm.), dogłębne i wszechstronne wyjaśnienie tej sprawy zarówno przez organy 

prokuratury, jak i Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jest jednym z 

najważniejszych zadań w tych dniach. Działania podejmowane wobec osób sędziów, 

którzy nie zgadzają się ze zmianami w sądownictwie nie są wyłącznie jednym z kolejnych 

przykładów zachowań, które nadają się do rozpatrywania tylko w kategoriach moralnych. 

1 M. Gałczyńska, Śledztwo Onetu. Farma trolli w Ministerstwie Sprawiedliwości, czyli „za czynienie dobra nie 
wsadzamy:, https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/sledztwo-onetu-farma-trolli-w-ministerstwie-sprawiedliwosci-
czyli-za-czynienie-dobra/j6hwp7f, dostęp 19.8.2019 r. 
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Działania te mogą bowiem nosić znamiona poważnych naruszeń prawa, prowadzących do 

podważenia podstawowych fundamentów zasad demokracji i państwa praworządnego.

Wielokrotnie w swoich wystąpieniach kierowanych w ostatnich latach do różnych 

organów państwa wskazywałem na istotę ochrony wartości, jaką jest prywatność i w tym 

kontekście również potrzebę wzmacniania systemu ochrony danych osobowych wszystkich 

obywateli w relacji do władz państwowych. Moje wystąpienia nie spotykały się jednak z 

należytą reakcją, co daje przypuszczenia i rodzi obawy, że treść art. 47 i 51 Konstytucji RP 

nie jest brana wystarczająco poważnie pod uwagę. 

W tej chwili jednak priorytetem jest dogłębne i całościowe wyjaśnienie zdarzeń i 

ujawnienie mechanizmów, jakie miały miejsce w opisanej w mediach działalności 

urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz być może innych podmiotów. Z 

zadowoleniem przyjąłem zatem informację, która pojawiła się na stronie Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych o wszczęciu postępowania wobec Ministerstwa 

Sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa2 i skierowaniu wystąpień, w oparciu o 

art. 58 ust. 1 lit. a) i e) 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 (Dz. Urz. L 119, 4.5.2016, s. 1). 

W związku z powyższym, działając na podstawie 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 

lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2179 ze zm.), 

zwracam się o informowanie Rzecznika Praw Obywatelskich o przebiegu wszczętych 

postępowań, a w szczególności o bezzwłoczne przekazanie odpowiedzi, jakie wpłyną 

zarówno z Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i Krajowej Rady Sądownictwa. Proszę również 

o poinformowanie Rzecznika Praw Obywatelskich o kierunku dalszych działań, jakie w tej 

sprawie zamierza podejmować Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

2 Komunikat UODO dostępny na stronie https://uodo.gov.pl/pl/138/1148, dostęp 23.8.2019 r. 

https://uodo.gov.pl/pl/138/1148
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