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Z uwagi na kierowane do Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych 

i Wojskowych pytania dotyczące zbliżających się wyborów ławników (odnośnie zawartego 

w karcie zgłoszenia upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, terminu składania 

kart zgłoszenia, pozyskiwania informacji o kandydacie na ławnika od właściwego 

komendanta Policji), uprzejmie przedstawiam stanowisko tut. Departamentu i Departamentu 

Legislacyjnego Prawa Karnego, z prośbą o przekazanie osobom zainteresowanym, w tym 

w razie potrzeby pracownikom urzędów gmin odpowiedzialnym za przeprowadzenie 

wyborów ławników.

1. upoważnienie do przetwarzania danych osobowych kandydata na ławnika

Obowiązujące rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. z 2019 r. poz. 730) w art. 

6 określa podstawy przetwarzania danych osobowych. Tym samym w obecnym stanie 

prawnym nie ma potrzeby, aby kandydat na ławnika musiał składać oświadczenie 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych -  podstawę przetwarzania jego 

danych stanowi nie art. 6 ust. 1 lit. a, lecz art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych. Dobrowolne przekazanie w karcie zgłoszenia na ławnika niezbędnych 

danych osobowych potrzebnych w procesie ubiegania się o objęcie funkcji ławnika, a tym 

samym zainicjowanie z własnej woli procesu leżącego w interesie publicznym i dalsze 

prowadzenie postępowania przez organy władzy publicznej powoduje, że nie ma potrzeby 

składania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
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Mając zaś na uwadze obowiązujący wzór formularza zgłoszenia kandydata 

na ławnika, uprzejmie wskazuję, że zarówno złożenie przez kandydata oświadczenia 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych odwołującego się 

do nieobowiązujących przepisów, jak i niezłożenie żadnego oświadczenia w tym zakresie 

(pod warunkiem złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie) winno być 

kwalifikowane jako ważne i skuteczne złożenie zgłoszenia -  podstawę przetwarzania danych 

kandydata stanowią bowiem przepisy art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych, nie zaś zgoda zainteresowanego.

2, termin składania kart zgłoszenia kandydata na ławnika

Zgodnie z art. 162 § l z  dnia 27 lipca 2001 r. -  Prawo o ustroju sądów powszechnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.), dalej „u.s.p.” kandydatów na ławników mogą zgłaszać 

radom gmin podmioty uprawnione w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

W związku z faktem, że dzień 30 czerwca 2019 r. wypada w niedzielę, w 

wystąpieniach kierowanych do tut. Departamentu pojawiały się pytania o możliwość 

zastosowania art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2086, z późn. zm.), dalej k.p.a., przy obliczaniu 

terminu.

Należy zauważyć, że postępowanie dotyczące zgłaszania kandydatów na ławników 

radom gmin nie jest postępowaniem administracyjnym, lecz szczególną procedurą 

o niewątpliwie publicznoprawnym charakterze, regulowaną odrębnie w ustawie -  Prawo

0 ustroju sądów powszechnych. Całość regulacji dotyczącej tej procedury mieści się 

w art. 162 u.s.p. i obejmuje jedynie kluczowe, podstawowe zagadnienia.

Podkreślenia wymaga, że w omawianym przepisie termin na zgłoszenie kandydata 

na ławnika został określony przez wskazanie konkretnej daty dziennej („do dnia 30 czerwca 

ostatniego roku kadencji”).

Z uwagi na powyższe Departament Kadr i Organizacji Sadów Powszechnych

1 Wojskowych zaleca zachować termin wynikający wprost z u.s.p.

Jednakże wskazać trzeba, że ostateczna decyzja co do zastosowania bądź 

niezastosowania art. 57 § 4 k.p.a., w przedmiotowym zakresie należy do właściwego organu 

realizującego przewidzianą prawem procedurę, tj. w tym przypadku rady gminy. Istotne jest 

jedynie, aby przyjęte rozwiązanie stosowane było jednolicie w stosunku do wszystkich 

kandydatów, tak aby zapewnić równość ich praw (przy czym istotne jest jednolite stosowanie 

przez jeden konkretny organ, nie zachodzi potrzeba, aby jednolita wykładnia była stosowana



w skali całego kraju przez wszystkie rady gmin). Z tego punktu widzenia pożądane jest 

również, aby właściwy organ z odpowiednim wyprzedzeniem w zwyczajowo przyjęty sposób 

(np. w Biuletynie Informacji Publicznej) zakomunikował do wiadomości wszystkich 

potencjalnie zainteresowanych, jaki termin złożenia zgłoszenia będzie uznawał za zgłoszenie 

dokonane z dochowaniem przepisu art. 162 § 1 u.s.p.

3. uzyskiwanie informacji o kandydacie na ławnika od właściwego komendanta

Policji

W myśl art. 162 § 9 zdanie drugie u.s.p. informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje 

się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska 

sędziowskiego. Żaden przepis ustawy nie wskazuje jednak formy, w jakiej rada gminy 

powinna skierować wniosek do komendanta Policji, ani nie wymienia danych o kandydacie 

na ławnika, które winny się znaleźć w przedmiotowym wniosku. Niemniej jednak w związku 

z art. 5 ust. ł lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, wprowadzającego zasadę 

minimalizacji danych i konieczności przetwarzania tylko tych danych, które są niezbędne, 

wydaje się, że imię (imiona) i nazwisko, a także numer PESEL oraz adres stałego 

zamieszkania kandydata na ławnika, należy uznać za ten zakres danych, które są niezbędne, 

a jednocześnie wystarczające do wykonania zadania nałożonego na komendanta Policji 

w art. 162 § 9 u.s.p.
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