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WNIOSEK O  DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 
  
Działając w imieniu własnym i na zasadzie wyrażonej w art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej             
Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.), a także na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy                     
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330), zwracam się z wnioskiem o                 
udostępnienie następujących informacji publicznych: 
  
- nazwisk osób kandydujących na wolne stanowiska sędziego Sądu Najwyższego w           
ramach naboru na wolne stanowiska sędziego Sądu Najwyższego obwieszczonym przez          
Prezydenta RP w dniu 24 maja 2018 r. (M.P. poz. 633); 
  
- decyzji Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa, na podstawie której utajniono dane           
osobowe kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego w związku z naborem na wolne            
stanowiska sędziego Sądu Najwyższego obwieszczonym przez Prezydenta RP w dniu 24           
maja 2018 r. (M.P. poz. 633). 
  
Podkreślam jednocześnie, że zgodnie z art. 86 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 (tzw. rozporządzenia RODO, dane osobowe          
zawarte w dokumentach urzędowych, które posiada organ lub podmiot publiczny (…) w celu             
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, mogą zostać przez ten organ lub            
podmiot ujawnione zgodnie z (…) prawem państwa członkowskiego, któremu podlegają ten           
organ i podmiot (…). W związku z tym w niniejszej sprawie nie zachodzi przesłanka              
odmowy udostępnienia informacji publicznej z uwagi na prywatność kandydatów na sędziów           
Sądu Najwyższego. Ponadto, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji              
publicznej, organiczenie prawa do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby           



fizycznej, nie znajduje zastosowania do informacji o warunkach powierzenia i wykonywania           
funkcji publicznych. Zgodnie zaś z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o dostępie do informacji                  
publicznej, udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o: „naborze         
kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach           
odrębnych”. Ograniczenie prawa do informacji publicznej, zgodnie z art. 63 ust. 3            
Konstytucji RP może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę            
wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku           
publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Tymczasem,        
żaden przepis ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5), ani ustawy o Krajowej                 
Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 389, 848, 1045), na podstawie których toczy się                
procedura powoływania sędziów SN nie zawiera przepisu pozwalającego na ograniczenie          
dostępu do informacji publicznej w tym zakresie. 
  
Wnoszę o odpowiedź na niniejsze pismo poprzez przesłanie wnioskowanych informacji w           
formie cyfrowej kopii na adres poczty elektronicznej wskazany w nagłówku. 
  
W razie odmowy przez organ udostępnienia informacji publicznej – stosowanie do art. 39 z              
indeksem § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),               
– wyrażam zgodę na doręczanie pism (w tym decyzji administracyjnych) na wskazany w             
nagłówku adres poczty elektronicznej). 
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