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Warszawa, dnia 30 czerwca 2021 r. 

Opinia  

Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji 

Krajowej Izby Radców Prawnych 

do ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o partiach politycznych 

(druk senacki nr 436) 

I. Uwagi wstępne 

 Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 

o partiach politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 580) została przyjęta w wyniku inicjatywy 

poselskiej z dnia 20 maja 2021 r. (druk sejmowy nr 1231), której celem była lepsza 

ochrona prywatności osób wchodzących w skład organów partii politycznej 

oraz zgłaszających partię do ewidencji. 

 Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o partiach politycznych partię polityczną zgłasza 

się do ewidencji partii politycznych (dalej jako: ewidencja), prowadzonej przez Sąd 

Okręgowy w Warszawie (dalej jako: Sąd) . Art. 11 ust. 3 ustawy o partiach politycznych 

stanowi, że do zgłoszenia należy załączyć: 

1) statut partii politycznej; 

2) wykaz zawierający imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne 

PESEL i własnoręczne podpisy popierających zgłoszenie co najmniej 1000 obywateli 

polskich, którzy ukończyli 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych. 

Art. 18 ust. 1 ustawy o partiach stanowi, że ewidencja wraz z tekstami statutów partii 

politycznych,  jest jawna. Jawność ewidencji partii politycznych oparta jest na zasadach  
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i wartościach konstytucyjnych, w tym instytucjonalizacji partii politycznych (zob. P. 

Tuleja, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. II, Lex/el. 2021, uwagi 

do art. 11), jawności finansowania partii politycznych (art. 11 ust. 2 Konstytucji RP), 

czy też zakazu utajnienia struktur lub członkostwa w partiach politycznych (art. 13 

Konstytucji RP). Jawność ewidencji partii politycznej oznacza w praktyce możliwość 

dostępu każdej osoby do ewidencji, przeglądania treści statutów partii, bez potrzeby 

wykazywania interesu prawnego czy faktycznego. Z kolei przepis §  6 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie wzoru 

i sposobu prowadzenia ewidencji partii politycznych oraz szczegółowych zasad 

wydawania odpisów i wyciągów z ewidencji i statutów tychże partii (Dz. U. Nr 33 poz. 

235; dalej jako: rozporządzenie) stanowi, że Sąd wydaje uwierzytelniony odpis 

lub wyciąg z ewidencji bądź statutu partii na pisemny wniosek, wskazujący partię 

oraz dokument, którego odpis lub wyciąg ma być wydany. Zwrócić należy uwagę, że 

zgodnie §  3 ust. 1 rozporządzenia ewidencję partii politycznych prowadzi się w księdze 

ewidencji partii, która składa się m.in. z rubryki piątej zawierającej imiona, nazwiska 

i adresy osób wchodzących w skład organów uprawnionych w statucie 

do reprezentowania partii na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych 

oraz rubryki szóstej zawierającej imiona, nazwiska i adresy osób zgłaszających partię 

do ewidencji. 

W związku z tym stanem prawnym ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. dodaje do ustawy 

o partiach politycznych przepis art. 17a wyliczający informacje, które zawierać powinna 

ewidencja, natomiast art. 18 ust. 1 wprowadza wyłączenie jawności ewidencji partii 

politycznych w zakresie dotyczącym informacji o adresach zamieszkania osób 

fizycznych (art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Ewidencja wraz z tekstami statutów 

partii politycznych jest jawna, z wyłączeniem informacji o adresach zamieszkania osób 

fizycznych”). Ustawa dodaje także przepis art. 18 ust. 3a w brzmieniu: „Jawne informacje 

zawarte w ewidencji podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej”. 
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II. Wyłączenie jawności ewidencji w zakresie adresów zamieszkania osób fizycznych  

w kontekście ochrony prawa do prywatności oraz danych osobowych 

 Adres zamieszkania osoby fizycznej jest bez wątpliwości daną osobową 

chronioną prawem (zob. art. 4 pkt 1 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; Dz. Urz. UE L. 119.1 ze sprost.; dalej 

jako: RODO; oraz  wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 

stycznia 2008 r., C-275/06, Productores de Música de España (Promusicae) v. Telefónica 

de España SAU (ECLI:EU:C:2008:54), pkt 45). Zgodnie z prawem o ochronie danych 

udostępnienie adresu zamieszkania osoby fizycznej powinno mieć stosowną podstawę 

prawną, którą może stanowić przepis prawa krajowego (w niniejszym przypadku – 

przepisy ustawy o partiach politycznych). Z kolei art. 86 RODO stanowi, że dane 

osobowe zawarte w dokumentach urzędowych, które posiada organ lub podmiot 

publiczny lub podmiot prywatny w celu wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym, mogą zostać przez ten organ lub podmiot ujawnione zgodnie z prawem Unii 

lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlegają ten organ lub podmiot, 

dla pogodzenia publicznego dostępu do dokumentów urzędowych z prawem do ochrony 

danych osobowych na mocy niniejszego rozporządzenia. 

Podkreślić jednak należy, że zasadą wynikającą z RODO jest zasada minimalizacji danych 

(art. 5 ust. 1 lit c RODO). Oznacza ona m.in., że nie należy przetwarzać (w tym 

udostępniać) danych, które nie są niezbędnie potrzebne do realizacji celu danej regulacji 

prawnej. Zasada minimalizacji zawarta w RODO zakłada, że przetwarzanie danych 

ograniczone jest do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. W świetle 

celów ewidencji określonej ustawą o partiach politycznych (zob. pkt I niniejszej opinii) 

należy stwierdzić, że jawność adresu zamieszkania osób fizycznych (osób wchodzących 
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w skład organów partii politycznej oraz zgłaszających partię do ewidencji), oznaczająca 

publiczną dostępność tychże adresów, nie jest niezbędnie potrzebna. 

 Zauważyć należy, że podobny zakres ochrony wynika również z polskiej ustawy 

zasadniczej. Art. 47 Konstytucji RP chroni prawo do prywatności, zaś art. 51 ust. 2 

Konstytucji RP stanowi, że władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić 

i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym 

państwie prawnym.  

W każdym przypadku ograniczenia praw i wolności należy mieć na względzie, że mogą 

one być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne 

w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź 

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

osób; ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Publiczna dostępność 

adresów zamieszkania osób fizycznych – osób wchodzących w skład organów partii 

politycznej oraz zgłaszających partię do ewidencji – także z uwagi na Konstytucję RP nie 

jest konieczna w demokratycznym państwie do zrealizowania celów jawności ewidencji 

partii politycznych. Podzielić w tym zakresie należy uzasadnienie przedstawione 

przez inicjatorów ustawy, że udostępnienie informacji o adresach zamieszkania nie jest 

informacją niezbędną do spełnienia celów jawności ewidencji, zaś o ile może leżeć 

w interesie publicznym udzielenie informacji o tym, kto może zawierać np. umowy 

w imieniu partii politycznej, o tyle trudno się doszukać niezbędności dla wymienionego 

wyżej celu ujawnienia, gdzie ta osoba mieszka. Zgodzić się należy z tym, że miejsce 

zamieszkania, nawet w przypadku osób pełniących funkcje publiczne, jest co do zasady 

sferą prywatną.  

Wniosek taki jest uzasadniony także w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego 

– zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 kwietnia 2017 r., sygn. akt I 

OSK 1953/15, w którym przesądzono, że miejsce zamieszkania sędziego nie jest 

informacją mającą cechy informacji publicznej. NSA stwierdził, że miejsce zamieszkania 
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sędziego nie pozostaje w związku ze sposobem wypełniania przez niego określonych 

zadań publicznych  i realizowania określonych interesów i celów publicznych. Nie ma 

wpływu ani na zakres  i charakter jego obowiązków, ani na sposób sprawowania urzędu. 

Nie pozostaje też  w związku z ograniczeniami prawnymi w wykonywaniu tego urzędu. 

Co więcej, NSA zwrócił uwagę, że informacja o miejscu zamieszkania sędziego mogłaby 

być jednocześnie informacją o rzeczywistym bądź w istotnym stopniu 

prawdopodobnym miejscu zamieszkania jego bliskich, a zatem jej udzielenie nie tylko 

przekraczałoby wyznaczone w Konstytucji RP granice prawa do informacji publicznej, 

ale jednocześnie stanowiło ingerencję w prawo do prywatności nie tylko sędziego, 

lecz i osób, które nie są objęte zakresem podmiotowym prawa do informacji publicznej 

i naruszało względem tych osób konstytucyjną gwarancję określoną w art. 31 ust. 2 

zdanie drugie Konstytucji RP, zgodnie z którym "Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia 

tego, czego prawo mu nie nakazuje", w tym wypadku do ujawniania miejsca 

zamieszkania. Zauważyć przy tym należy, że w sprawie chodziło o udostępnienie 

informacji o miejscu zamieszkania, a więc – w świetle art. 25 Kodeksu cywilnego – 

o informację  o miejscowości, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

Tym bardziej więc ochroną prawną objęta powinna być informacja o adresie 

zamieszkania, która jest bardziej szczegółową informacją niż informacji o miejscowości, 

w której się przebywa z zamiarem stałego pobytu. Taka informacja bowiem jeszcze 

intensywniej wkracza w prywatność osoby fizycznej i jej bliskich. 

III. Uwagi końcowe  

 Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. przyczynia się do lepszej ochrony prywatności 

oraz danych osobowych osób fizycznych. 

 Należy jednak podzielić opinię Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(pismo DOL.401.247.2021.WL.TG z dnia 24 czerwca 2021 r. skierowane do Zastępcy 

Szefa Kanclarii Sejmu RP dotyczące druku sejmowego nr 1231), że potrzebne jest także 

systemowe przyjrzenie się istniejącym unormowaniom odnoszącym się 
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do upubliczniania danych osobowych, które zostały pierwotnie zgromadzone w innych 

celach aniżeli ich publikacji, zważywszy na ryzyka dla osób, których dane są dostępne 

dla wszystkich i bez żadnych ograniczeń. 

 O ile jednak Prezes UODO zwraca uwagę na jawność numeru PESEL, o tyle warto 

mieć również na uwadze w niektórych ustawach zawarty jest obowiązek publikacji 

informacji o miejscu zamieszkania osób fizycznych w rozumieniu art. 25 Kodeksu 

cywilnego, co w świetle powołanego wyżej wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego 

jest także poważną ingerencją w prawo do prywatności. Jako przykład można tu 

wskazać art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1282), który stanowi w ust. 1, że niezwłocznie po przeprowadzonym 

naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy 

informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór, oraz opublikowanie w 

Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy, zaś zgodnie z ust. 2 

pkt 3 informacja ta zawiera imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce 

zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

 W świetle powyższego wskazane byłoby dokonanie przeglądu przepisów prawa 

w aspekcie wzmocnienia ochrony prywatności i danych osobowych osób fizycznych, a 

w konsekwencji podjęcie inicjatywy legislacyjnej, także w odniesieniu do praw innych 

obywateli niż tylko osób wchodzących w skład organów partii politycznej 

oraz zgłaszających partię do ewidencji. 

  

 


