
Sąd Okręgowy w Olsztynie - Sędzia Paweł Juszczyszyn pojedzie do Kancelarii Sejmu, aby osobiście przejrzeć listy poparcia do nowej KRS

    

Sąd Okręgowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 13 stycznia 2020 r. zarządził oględziny
zgłoszeń oraz list osób popierających kandydatów na członków Krajowej Rady
Sądownictwa. Oględziny tych dokumentów sąd wyznaczył na 21 stycznia 2020 r. w
siedzibie Kancelarii Sejmu.

  

W dniu 13 stycznia 2020 r. do sprawy o sygn. akt IX Ca 1302/19 zarejestrowanej w IX Wydziale
Cywilnym Odwoławczym w Sądzie Okręgowym w Olsztynie wpłynęło pismo Kancelarii Sejmu z 
wnioskiem o przeprowadzenie przez sąd dowodu poprzez przejrzenie oryginałów
dokumentów objętych postanowieniem z 20 listopada 2019 r. w zakresie zgłoszeń
kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa i wykazów obywateli, którzy udzielili
poparcia kandydatowi na członka Krajowej Rady Sądownictwa w siedzibie Kancelarii
Sejmu
.

  

Kancelaria Sejmu uzasadniła swój wniosek ciążącym na niej, jako administratorze danych
osobowych 3124 obywateli objętych powyższym wykazem, obowiązku zapewnienia
odpowiedniego bezpieczeństwa tych danych osobowych, w tym ochrony przed niedozwolonym
lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub
uszkodzeniem. Kancelaria Sejmu podniosła, że za takim sposobem przeprowadzenia dowodu
przemawia również konieczność ochrony integralności oraz struktury dokumentu, gdyż
przedmiotowe wykazy w znacznej części zostały sporządzone na papierze gazetowym
(odpowiednie formularze do wypełnienia i stosownego wykorzystania były publikowane na
łamach Gazety Polskiej), dlatego też ich przesłanie do siedziby sądu lub nawet kopiowanie
grozi uszkodzeniem wnioskowanych dokumentów.

  

Sąd Okręgowy w Olsztynie w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym jeszcze w tym samym dniu
postanowił zarządzić oględziny przez cały skład sądu w osobie Pawła Juszczyszyna oraz
protokolanta oryginałów dokumentów w postaci  złożonych w Kancelarii Sejmu w
związku z obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2018 r.
o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa
wybieranych spośród sędziów zg
łoszeń oraz wykazów obywateli i wykazów sędziów popierających kandydatów na
członków Krajowej Rady Sądownictwa, 
o których mowa w art. 11a i art. 11b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie
Sądownictwa, następnie wybranych do Krajowej Rady Sądownictwa na mocy uchwały Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady
Sądownictwa, 
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oraz oświadczeń obywateli lub sędziów o wycofaniu poparcia dla tych kandydatów. 

  

Sąd wyznaczył oględziny tych dokumentów na 21 stycznia 2020 r., na godz. 9, w siedzibie
Kancelarii Sejmu, wzywając na nie Agnieszkę Kaczmarską – Szefową Kancelarii Sejmu i
zobowiązując ją do ułatwienia dostępu do opisanych tam dokumentów – pod rygorem skazania
na grzywnę w przypadku niezastosowania się bez uzasadnionych przyczyn do zarządzenia w
przedmiocie oględzin.

  

Sąd Okręgowy w Olsztynie tym samym postanowieniem oddalił wniosek Szefowej Kancelarii
Sejmu z dnia 29 listopada 2019 r. o uchylenie postanowienia nakazującego
jej przedstawienie zgłoszeń oraz list osób popierających kandydatów na członków
Krajowej Rady Sądownictwa.

  

Jednocześnie informuję, że odpis postanowienia w dniu dzisiejszym zostanie wysłany
pełnomocnikowi powoda, pozwanej, a także Szefowej Kancelarii Sejmu – Agnieszce
Kaczmarskiej oraz jej pełnomocnikowi. 

  

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 14 stycznia 2020 r.  
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