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Uchwała 

 

Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników 

Prokuratury RP w sprawie poselskiego projektu ustawy z dnia 12 grudnia 

2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz 

niektórych innych ustaw. 

 

W związku ze skierowaniem przez grupę poselską w dniu                        

12 grudnia 2019 r., projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych oraz niektórych innych ustaw, Rada Główna Związku 

Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP zauważa, że 

projektowany art. 6 punkt 1 ustawy wprowadzający obowiązek złożenia przez 

prokuratora pisemnego oświadczenia o: 

1. członkostwie w zrzeszeniu, w tym stowarzyszeniu - ze wskazaniem 

nazwy i siedziby zrzeszenia, pełnionych funkcji oraz okresu członkostwa; 

2. funkcji pełnionej w organie fundacji nieprowadzącej działalności 

gospodarczej - ze wskazaniem nazwy i siedziby oraz okresu pełnienia 

funkcji; 

3. prowadzeniu portalu, strony internetowej lub aktywności na 

internetowych portalach umożliwiających założenie konta użytkownika,  

w tym anonimów lub pod pseudonimem, jeżeli portal, strona lub 
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aktywność dotycząc spraw publicznych - ze wskazaniem nazw portali, 

stron, sieci oraz nazw i pseudonimów, pod którymi prokurator występuje  

- stanowi naruszenie konstytucyjnie gwarantowanych praw obywatelskich, 

których ochrona obejmuje również prokuratorów. 

Składanie pisemnych oświadczeń o przynależności do zrzeszeń, fundacji 

oraz prowadzeniu portalu, strony internetowej lub aktywności na internetowych 

portalach ze wskazaniem nazw portali, stron lub sieci, oraz nazw  

i pseudonimów, pod którymi prokurator występuje stanowi naruszenie norm 

wyrażonych w art 30, 31, 32, 54, 58 i 59 Konstytucji RP. Dotyczą one prawa do 

wolności, której poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych,  

a jego ograniczenia są dopuszczalne wyłącznie gdy są  konieczne  

w demokratycznym państwie między innymi dla jego bezpieczeństwa lub 

porządku publicznego. Podkreślić należy, iż zgodnie z opinią nr 49 (2014) Rady 

Konsultacyjnej Prokuratorów Europejskich skierowaną do Komitetu Ministrów 

Rady Europy na temat europejskich standardów i zasad kształtujących status 

prokuratora z dnia 17 grudnia 2014 r., prokuratorom przysługuje prawo do 

wolności wypowiedzi i zrzeszania się, w tym prawo do wolnego wyrażania 

swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, a także 

nieskrępowanej wolności zrzeszania się. 

Podkreślić również należy, że upowszechnianie informacji  

o przynależności do stowarzyszeń i innego rodzaju zrzeszeń stanowić może 

istotne naruszenie dóbr osobistych, albowiem dane mają charakter danych 

wrażliwych, zaś ich upublicznienie narusza art. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady Europy (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.  Zwracamy uwagę, że upublicznienie danych wrażliwych, 

w Biuletynie Informacji Publicznej stanowić może zagrożenie dla 

bezpieczeństwa prokuratorów i  ich rodzin w szczególności ze strony środowisk 

przestępczych.  
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Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników 

Prokuratury RP wzywa autorów projektu o wyeliminowanie sprzecznych  

z Konstytucją RP projektowanych regulacji. 

 

 
 


