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Szanowny Panie Ministrze,

Rzecznik Praw Obywatelskich na podstawie doniesień prasowych powziął 

informację o wycieku danych osobowych dotyczących postępowania kwalifikacyjnego 

wobec kandydatów do służby w ABW1. 

Jak wynika z przedstawionych informacji, upublicznione na portalu wPolityce.pl 

dane osobowe odnoszą się zarówno do samego faktu wzięcia udziału w postępowaniu 

kwalifikacyjnym do służby w ABW konkretnych osób (w tym Pani Marty Lempart, jednej 

z liderek Strajku Kobiet), jak i istotnych danych dotyczących tego postępowania, m.in. dat 

i przebiegu rekrutacji tych osób. Ze względu natomiast na szczególne wymagania 

kandydatów do służby w ABW, dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzonym 

postępowaniem kwalifikacyjnym podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia  

5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742). Dotyczą 

one bowiem szczegółowych danych dotyczących życia prywatnego, rodzinnego, 

zawodowego, a także takich informacji, jak m.in. stan zdrowia, przynależność do partii 

politycznych, związków zawodowych, karalność. Co również niepokojące, w artykule 

1 Informacje na ten temat opublikowane zostały w ostatnich dniach m.in. na stronie: 
https://wyborcza.pl/7,75398,26496254,wirowka-wasika-ujawniamy-jak-sluzby-zbieraja-haki-na-
opozycje.html?utm_source=onet.pl&utm_medium=SELL&utm_campaigne=ARTYKULY; zob. także stronę: 
https://wpolityce.pl/polityka/524942-tylko-u-nas-co-lempart-i-jej-partnerka-robily-w-sluzbach
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prasowym wskazywano na podejrzenie umorzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie 

ujawnienia tych danych. 

Powyższe informacje  budzą zaniepokojenie Rzecznika z punktu widzenia prawa 

do prywatności oraz ochrony danych osobowych. Rzecznik podkreśla, że standard 

wynikający z art. 47 oraz 51 Konstytucji RP wskazuje, że obywatele mają prawo 

oczekiwać, że wszystkie informacje pozyskiwane na ich temat będą odpowiednio 

zabezpieczone. W przypadku postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby 

w ABW mamy do czynienia z głęboką ingerencją w prywatność, dlatego te gwarancje 

realizowane muszą być w sposób ścisły. 

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

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r., poz. 627), zwracam się 

do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji o działaniach podjętych 

w związku ujawnieniem wycieku wskazanych wyżej danych i poczynionych ustaleniach. 

Proszę w szczególności o wyjaśnienia, czy w związku z informacją, że w istocie doszło 

do wycieku informacji niejawnych, o sprawie poinformowane zostały organy ścigania.

Łączę wyrazy szacunku

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich
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