
STANOWISKO  

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA 

z dnia 14 stycznia 2014 r. 

w przedmiocie wniosku Sieci Obywatelskiej - Watchdog Polska 

 

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z wnioskiem Sieci Obywatelskiej - 

Watchdog Polska o ujawnianie oświadczeń majątkowych prezesów sądów bez ich zgody 

stwierdza, że ujawnienie takich oświadczeń nie jest możliwe w sytuacji gdy nie zostaną 

spełnione warunki, o których mowa w art. 87 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo                  

o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2013 r. poz.427, ze zm.), tj. gdy nie zostaną 

wskazane szczególne przypadki uzasadniające takie ujawnienie. Zgodnie z przywołaną 

ustawą, informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym sędziego stanowią tajemnicę 

prawnie chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli 

tajności „zastrzeżone” określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba,  

że sędzia, który złożył oświadczenie, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie. Ustawa z dnia                       

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198, ze zm.),  

na którą powołują się wnioskodawcy w art. 5 ust. 1 stanowi wyraźnie, że prawo do informacji 

publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach                       

o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. 

Jawność oświadczeń majątkowych, ze względu na wrażliwość zawartych tam 

informacji zawsze wynika z przepisów ustawowych. Wówczas oświadczenia niektórych 

piastunów organów państwowych i funkcjonariuszy publicznych są zamieszczane                          

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Konstytucja RP, na którą również powołują się wnioskodawcy, w art. 61 ust. 3 

stanowi, że ograniczenie prawa do uzyskania informacji o działalności organów władzy 

publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne może nastąpić m. in. ze względu  

na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób oraz ze względu na ochronę 

porządku publicznego i bezpieczeństwa państwa.  

Taką sytuację przewidział ustawodawca w przypadku Sędziów, wprowadzając                           

w Prawie o ustroju sądów powszechnych rozwiązanie zawarte w art. 87 § 6 ustawy  

z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2013 r. poz.427,  

ze zm.). 


