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Szanowna Pani Minister

W dniu 8 grudnia 2017 r. uchwalona została ustawa o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z
2018 r. poz. 5; dalej jako ustawa o SN), która weszła w życie 3 kwietnia br. Zgodnie z art.
30 § 1 pkt 1 ustawy o SN „do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego
może być powołana osoba, która posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni
praw cywilnych i publicznych”. Z kolei art. 8 pkt 3 ustawy o SN nowelizuje art. 61 w § 1
pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018
r. poz. 23 ze zm.). Przepis ten otrzymał brzmienie, zgodnie z którym na stanowisko
sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto posiada wyłącznie obywatelstwo
polskie. Odpowiednie wymogi przewiduje ustawa o SN wobec ławników (art. 59 § 3 pkt 1).
W piśmie skierowanym do Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2018 r.
(VII.561.8.2017.AJK) wskazałem na istotne zastrzeżenia co do zgodności tych przepisów
z Konstytucją RP. Na to wystąpienie dotychczas nie otrzymałem odpowiedzi. Natomiast
z doniesień medialnych i skarg wpływających do Rzecznika Praw Obywatelskich wynika,
że Ministerstwo Sprawiedliwości zbiera od sędziów oświadczenia o posiadanym
obywatelstwie

(http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1117745,sedziowie-i-polskie-

obywatelstwo.html).
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Ministerstwo Sprawiedliwości przetwarza w ten sposób dane osobowe, działając
bez wymaganej konstytucyjnie (art. 51 ust. 1 i 2 Konstytucji RP) podstawy prawnej.
Wskazana wyżej ustawa o SN nie przewiduje bowiem podstawy do gromadzenia tego typu
danych przez Ministra Sprawiedliwości. W mojej ocenie nie znajduje zastosowania żadna
z przesłanek, o której mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).
W związku z powyższym, działając na podstawie 12 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 958 ze zm.), zwracam się
do Pani Minister o zbadanie niniejszej sprawy oraz podjęcie działań zgodnie z posiadanymi
kompetencjami wynikającymi z ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r.,
ewentualnie już z aktów prawnych o ochronie danych, które zaczną obowiązywać od 25
maja 2018 r., w tym o nakazanie zaprzestania przetwarzania danych przez Ministra
Sprawiedliwości, które zostały zebrane bez podstawy prawnej.
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