
W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich prowadzona jest sprawa sporządzania 

wokand sądowych. W tej sprawie Rzecznik skierował w dniu 31 sierpnia 2012 r. pismo 

do Dyrektora Departamentu Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości 

z pytaniem o stan prac nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości -

Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Planowana zmiana przepisów miała 

polegać na uregulowaniu wokand w rozporządzeniu Ministra, zamiast jak dotychczas, 

w zarządzeniu, oraz na niewskazywaniu przedmiotu sprawy w sprawach sądowych 

dotyczących prawa rodzinnego i opiekuńczego. Jak wynika z pisma Dyrektora 

Departamentu MS z dnia 28 września 2012 r., zmiana we wskazanym zakresie nie 

została wprowadzona. 

Regulacja treści i sposobu udostępniania wokand sądowych znajduje się 

w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie 

organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów 

administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22 ze zm.). Zgodnie z § 23 ust. 

2 zarządzenia „wokanda zawiera imiona i nazwiska sędziów i ławników, sygnatury akt 

spraw wyznaczonych na posiedzenia, oznaczenie godzin, na które sprawy wyznaczono, 

imiona i nazwiska stron i innych osób wezwanych. W sprawach rozpoznawanych w 

trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego na wokandzie podaje się ponadto 

przedmiot sprawy, a w postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia - sygnaturę 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
Rzecznik Praw Obywatelskich 

Irena LIPOWICZ 

RPO-695861-I/12/KM 

00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 
Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 

Pan 

Jarosław Gowin 

Minister Sprawiedliwości 

Al. Ujazdowskie 11 

00-950 Warszawa 



2 

akt oskarżyciela publicznego i kwalifikację prawną czynu zarzucanego oskarżonemu." 

Ponadto, jak stanowi § 24 ust. 2 zarządzenia, jeden egzemplarz wokandy wywiesza się 

przed salą w której odbywa się posiedzenie. 

Wyrażona wskazanymi przepisami zasada jawności wokand niewątpliwie jest 

przejawem konstytucyjnie zagwarantowanej w art. 45 Konstytucji zasady jawności 

posiedzeń sądowych. Zasada ta może jednak podlegać ograniczeniom zgodnie z art. 31 

ust. 3 Konstytucji, ze względu na bezpieczeństwo państwa lub porządek publiczny, 

bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw 

innych osób. Bez wątpienia jawność wokand oraz zakres danych w nich umieszczanych 

prowadzi do ograniczenia innego konstytucyjnie gwarantowanego prawa, mianowicie 

wyrażonego w art. 47 Konstytucji prawa do prywatności. We wskazanej sytuacji 

powstaje kolizja pomiędzy prawem do sądu, a ochroną prywatności. Ustawodawca ma 

wobec tego możliwość rozwiązania tej kolizji poprzez ograniczenie jednego bądź obu 

praw. Wprowadzone rozwiązanie musi być jednak proporcjonalne i w jak najmniejszym 

stopniu ograniczać jedno z konstytucyjnie gwarantowanych praw kosztem drugiego. 

W ocenie Rzecznika, w niektórych sprawach sądowych występują istotne racje 

dla ograniczenia jawności wokand z uwagi na konieczność ochrony prywatności osób 

fizycznych. W przypadku spraw cywilnych, taka konieczność zachodzi w sprawach 

z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz ochrony zdrowia psychicznego. 

Przykładowo, podanie na wokandzie sprawy o przymusowe skierowanie na leczenie 

psychiatryczne imienia i nazwiska uczestnika postępowania prowadzi do 

nieuzasadnionego ujawnienia informacji o stanie zdrowia danej osoby, z którą może 

zapoznać się nieokreślona liczba osób przebywających konkretnego dnia w budynku 

sądu. Z kolei w przypadku spraw karnych, zasadne jest rozważenie anonimizacji 

wokand w sprawach dotyczących przestępstw stypizowanych w rozdziale XXV kodeksu 

karnego („przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności"). Wymaga tego, 

w ocenie Rzecznika, ochrona ofiar przestępstwa przed wtórną wiktymizacją Specyfika 

tego typu spraw powinna prowadzić do ochrony danych osobowych osób biorących 

udział w postępowaniach sądowych, gdyż są to przypadki w których ochrona 

prywatności powinna mieć prymat przed zasadą jawności informacji o postępowaniu 

sądowym. 
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Jednocześnie należy zauważyć, że obowiązek sporządzenia wokandy 

i umieszczenia jej przed salą sądową dotyczy każdej sprawy, niezależnie od tego, czy 

sąd zdecydował się na wyłączenie jawności zgodnie z regulacją art. 153 § 2 Kodeksu 

postępowania cywilnego lub art. 360 Kodeksu postępowania karnego. W konsekwencji, 

mimo że sąd wyłączył jawności posiedzenia, informacja o przedmiocie sprawy oraz 

osobach biorących w niej udział będzie dostępna dla innych osób. 

Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że umieszczanie na wokandach danych 

osobowych stron postępowania, świadków, czy oskarżonych, jest niewątpliwie 

przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Jedna 

z przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych została uregulowana w art. 23 ust. 

1 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym możliwe jest przetwarzanie, jeżeli jest to niezbędne 

dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu 

prawa. W ocenie Rzecznika, przepis nie mający rangi przepisu prawa powszechnie 

obowiązującego, a takim niewątpliwie jest § 23 zarządzenia regulujący treść wokand 

sądowych, nie może zostać uznany za umożliwiający przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Za taki przepis może 

zostać uznana wyłącznie norma prawa powszechnie obowiązującego. Stąd też powyższa 

materia powinna zostać uregulowana w ustawie lub akcie wykonawczym do ustawy. 

Należy zauważyć, że na wskazany w niniejszym piśmie problem zwróciła uwagę 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w swoim wystąpieniu do Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych z dnia 22 października 2012 r. GIODO w piśmie z dnia 

12 listopada 2012 r. podzielił wątpliwości Fundacji, wskazując, że popiera działania 

ukierunkowane na zmianę przepisów regulujących sporządzanie wokand i postuluje 

umieszczenie ich w akcie prawa powszechnie obowiązującego. GIODO podkreślił 

także, że konstytucyjna zasada jawności postępowania sądowego nie może być 

stosowana bez ograniczeń, w sposób naruszający inne konstytucyjne prawa i wolności 

jednostki (jak prawo do prywatności i prawo do pchrony danych osobowych). 

W związku z powyższym, stosownie do przepisu art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14 poz. 

147 ze zm.) zwracam się do Pana Ministra o przedstawienie stanowiska na temat 
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poruszonych problemów, a także -jeśli Pan Minister podziela moją ocenę - o podjęcie 

działań w celu wprowadzenia odpowiedniej zmiany przepisów regulujących 

sporządzanie wokand sądowych. 


