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NRA-145-I/2/21 
 

Szanowny Panie Prezesie, 
 

W związku z wejściem w życie z dniem 3 lipca 2021 r. regulacji zamieszczonej w art. 15 

zzs9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) dotyczącej szczególnych zasad doręczania 

pism procesowych, polegającej na tym, że w braku możliwości wykorzystania systemu 

teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe sąd doręcza adwokatowi, radcy 

prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 

pisma sądowe poprzez umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym służącym 

udostępnianiu tych pism (portal informacyjny), a datą doręczenia w taki sposób jest data 

zapoznania się przez odbiorcę z pismem umieszczonym w portalu informacyjnym, zaś  

w przypadku braku zapoznania się pismo uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia 

umieszczenia pisma w portalu informacyjnym, co równie istotne doręczenie pisma za 

pośrednictwem portalu informacyjnego wywołuje skutki procesowe określone w Kodeksie 

postępowania cywilnego właściwe dla doręczenia pisma sądowego – zwracam się do Pana 

Prezesa o zajęcie stanowiska w sprawie dopuszczalności wykorzystywania jako loginu w portalu 

informacyjnym sądów powszechny numeru PESEL pełnomocnika procesowego po dniu 3 lipca 

2021 r. 
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Wskazana na wstępie ustawa przewiduje doręczanie pism procesowych w 

postępowaniu cywilnym w drodze elektronicznej, przy wykorzystaniu w tym celu portalu 

informacyjnego sądów powszechnych, administrowanego (zarządzanego) przez Ministra 

Sprawiedliwości oraz przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Analiza sposobu funkcjonowania 

portalu wskazuje, że pozostałe sądy nie mają wpływu na architekturę, funkcjonowanie, a także 

stosowanie rozwiązań informatycznych zawartych w portalu informacyjnym, ale administrują 

danymi osobowymi użytkowników. Portal informacyjny oparty jest na architekturze PESEL 

(PESEL stanowi login), w tym także wówczas, gdy użytkownikiem jest pełnomocnik procesowy 

będący adwokatem.  

Podstawą prawną działania portalu informacyjnego jest art. 9 § 1 ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.) w zw. 

z § 132 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 1141).  

Podstawą prawną przetwarzania przez sądy danych osobowych w postaci PESEL 

pełnomocników, ale wyłącznie w celach określonych ustawą (weryfikacja statusu adwokata), 

jest art. 53b ustawy z dnia 21 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 

(Dz.U.2020.2072 t.j.): Sąd może weryfikować także za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego status prokuratora, asesora prokuratorskiego, adwokata, aplikanta 

adwokackiego, radcy prawnego, aplikanta radcowskiego, prawnika zagranicznego, rzecznika 

patentowego, aplikanta rzecznikowskiego lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej dokonujących czynności procesowej, a także art. 58a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. 

Prawo o adwokaturze: Naczelna Rada Adwokacka zapewnia sądom, Ministrowi 

Sprawiedliwości, Prokuratorowi Generalnemu, prokuratorom powszechnych i wojskowych 

jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorom Instytutu Pamięci Narodowej - 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dostęp do list, o których mowa w art. 

49 ust. 1 i 2, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w zakresie imienia i nazwiska 

adwokata, aplikanta adwokackiego lub prawnika zagranicznego, numeru PESEL, o ile adwokat, 

aplikant adwokacki lub prawnik zagraniczny go posiada (…). 

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) – dalej jako RODO, określa w art. 6 warunki przetwarzania 

danych osobowych, w tym w odniesieniu do zadania realizowanego w interesie publicznym lub 



3 
 

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi podstawa 

przetwarzania musi być określona w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, 

któremu podlega administrator. Cel przetwarzania musi być określony w tej podstawie prawnej 

lub musi być ono niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.  

Istnienie przepisów ustawowych, przytoczonych powyżej, a dotyczących przetwarzania 

przez sądy danych osobowych w postaci numerów PESEL pełnomocników procesowych, 

pozwala na przetwarzanie tych danych jedynie w celu weryfikacji statusu zawodowego 

pełnomocnika procesowego. Brak jest przepisu rangi ustawowej, a także przepisów aktów 

prawnych niższego rzędu, nakładającego obwiązek podania przez pełnomocników 

procesowych numeru PESEL jako loginu w ramach portalu informacyjnego sądów 

powszechnych. W przypadku stron postępowania – obowiązek podawania numeru PESEL 

wynika wprost z przepisów, tj. z art. 126 § 2 pkt 2 k.p.c., ale przepis ten nie dotyczy 

pełnomocników procesowych. W rzeczywistości podanie numeru PESEL przez pełnomocnika 

procesowego staje się czynnością faktyczną, która jest następstwem rozwiązań przyjętych  

w ramach infrastruktury portalu informacyjnego. Administrator portalu informacyjnego 

odpowiadający za jego architekturę informatyczną, tj. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, przesądza 

z uwagi na zastosowane rozwiązanie informatyczne, że pełnomocnik procesowy musi posłużyć 

się numerem PESEL jako loginem. W żaden sposób na takie rozwiązanie nie mają wpływu 

wszystkie pozostałe sądy będące administratorami danych osobowych w poszczególnych 

apelacjach (odrębnie każdy sąd powszechny w ramach każdej z apelacji). Od dnia 3 lipca 2021 

r. (dzień wejścia w życie ustawy powołanej na wstępie) wykorzystanie numeru PESEL jako loginu 

i przetwarzanie tych danych, nie jest oparte na wyrażonej zgodzie przez osobę, której dane 

osobowe dotyczą, ale jest wynikiem zastosowania rozwiązania informatycznego, które 

wymusza taki sposób logowania w tym portalu w powiązaniu z cytowaną na wstępie regulacją 

nakładającą na sąd obowiązek dokonywania doręczenia przez portal informacyjny sądów 

powszechnych. Wątpliwości budzi fakt, że numer PESEL pełnomocnika procesowego jest 

loginem w portalu informacyjnym. Zastrzeżenia te wynikają z faktu, że używanie takiego loginu 

jako identyfikatora użytkownika może doprowadzić do ujawnienia danych osobowych osobom 

nieupoważnionym. Administrator danych osobowych jest zobowiązany wykazać należytą 

staranność w dbaniu o dane osobowe, które przetwarza. W konsekwencji nie powinien 
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stosować rozwiązań, które mogą stwarzać ryzyko ujawnienia przetwarzanych danych 

osobowych.  

Analiza dotychczasowych wystąpień i działań Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

pozwala na przyjęcie założenia, iż numer PESEL nie powinien być używany jako identyfikator  

w publicznych usługach czy rozwiązaniach cyfrowych. Jest to związane np. z eliminowaniem 

zagrożeń dotyczących kradzieży tożsamości czy nieautoryzowanego posługiwania się tym 

numerem przy czynnościach prawnych rodzących skutki majątkowe. Przypomnieć należy, że 

numer PESEL nie tylko ujawnia datę urodzenia czy płeć, ale jednoznacznie identyfikuje osobę 

fizyczną, a ponadto jest używany przy autoryzacji czynności wrażliwych.  

Reasumując, o ile do 3 lipca br. podawanie numeru PESEL następowało za dobrowolną 

zgodą wyrażaną przez użytkownika, będącego pełnomocnikiem procesowym, który chciał 

założyć konto w portalu informacyjnym, to od tego dnia dopuszczalność wykorzystywania 

numeru PESEL jako loginu w portalu informacyjnym sądów powszechnych pełnomocnika 

procesowego budzi wątpliwości. 

Uprzejmie proszę o powiadomienie mnie o zajętym stanowisku w zakreślonym powyżej 

przedmiocie.  
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