
Warszawa, 14 maja 2020 r.       

Pani

Aleksandra SZEWERA-

NALEWAJEK

Przewodnicząca

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego

Kuratorów Sądowych

Szanowna Pani Przewodnicząca,

W nawiązaniu do pytań zawartych w piśmie z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie 

bezprawnego udostępnienia danych osobowych użytkowników Platformy Szkoleniowej 

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury uprzejmie przedstawiam co następuje.

Niezwłocznie po stwierdzeniu tzw. wycieku danych osobowych, o których mowa w  

piśmie, Dyrektor Krajowej Szkoły złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. 

Ustalenie okoliczności naruszenia bezpieczeństwa danych użytkowników Platformy 

Szkoleniowej KSSiP jest przedmiotem postępowania przygotowawczego prowadzonego 

przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie pod sygn. akt: II Ds. 3.2020. Jak wynika z  

informacji przekazanych przez Prokuraturę Krajową, za ujawnienie danych osobowych 

prawdopodobnie odpowiada jeden z pracowników profesjonalnej zewnętrznej firmy 

świadczącej dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury usługę hostingową (nazwa 

firmy nie może zostać ujawniona z uwagi na toczące się śledztwo). Pracownikowi temu 

postawiono zarzut popełnienia przestępstwa z art. 269b § 1 k.k., tj. udostępnienia danych 

umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie 

informatycznym KSSiP. W toku postępowania analizowane są wszystkie inne istotne aspekty 

związane z bezpieczeństwem danych przetwarzanych przez Krajową Szkołę, w tym 

w zakresie zawartych z podmiotami zewnętrznymi umów hostingowych. 
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Zgodnie z art. 49 § 1 k.p.k. pokrzywdzonym w postępowaniu karnym jest osoba 

fizyczna lub prawna, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez 

przestępstwo, zatem uzyskanie statusu pokrzywdzonego nie wiążą się z żadnymi decyzjami 

prokuratora czy sądu. Ministerstwo Sprawiedliwości nie dysponuje również instrumentami 

pozwalającymi na wpływanie na organy ścigania w zakresie uznania, że określona osoba 

powinna mieć w postępowaniu karnym status pokrzywdzonego.

Przyjęte wersje śledcze oraz dalsze kierunki postępowania na obecnym etapie nie 

mogą zostać ujawnione, jednak zarówno wewnętrzne postępowanie wyjaśniające 

przeprowadzone w Krajowej Szkole jak również dotychczasowe wyniki śledztwa nie 

dostarczyły przesłanek do przyjęcia, że zostały naruszone jakiekolwiek procedury na etapie 

wyłonienia podmiotu świadczącego usługi hostingu, w zakresie nadzoru nad wykonywaniem 

tych usług, czy niedochowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa danych w Krajowej 

Szkole Sądownictwa i Prokuratury Jak wynika z dotychczasowych ustaleń w trakcie 

testowego migrowania danych Szkoły na nowoutworzoną platformę e-KSSiP ww. pracownik 

firmy zewnętrznej świadczącej KSSIP usługę hostingową utworzył katalog, do którego 

przeniósł dane osobowe pracowników wymiaru sprawiedliwości, zapisane w systemie 

informatycznym KSSiP. Następnie katalogowi temu nadał on uprawnienia publiczne, tzn. 

umożliwił pobranie danych z katalogu dowolnej osobie, mającej dostęp do Internetu. Pliki te 

zostały pobrane link do pliku zawierającego te dane został zamieszczony w  serwisach 

internetowych umożliwiających przechowywanie danych. 

Natychmiast po stwierdzeniu przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 

naruszenia ochrony danych osobowych usunięto wszystkie hasła dostępu do Platformy 

Szkoleniowej KSSiP oraz Platformy e-KSSiP, wymuszając jednocześnie dokonanie ich 

zmiany przez użytkowników. Po powiadomieniu właściwych instytucji niezwłocznie podjęto 

czynności zmierzające do zablokowania i usunięcia możliwości rozpowszechniania 

skradzionych danych; w tym celu zwrócono się o ich usunięcie do administratorów serwisów, 

które je udostępniły. Prokuratura Krajowa współpracując z instytucjami odpowiedzialnymi za 

bezpieczeństwo cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadziła czynności w celu 

ograniczenia dostępności wskazanych danych. Dane te nie są już dostępne w lokalizacji, z  

której je bezprawnie udostępniono.

Przedmiotem kradzieży były dane użytkowników Platformy Szkoleniowej KSSiP, 

zarejestrowanych do dnia 21 lutego 2020 r., których administratorem jest Krajowa Szkoła 

Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że 

zawierały one: 



a/ dane wskazane przez użytkowników przy rejestracji, zgromadzone w następujących 

kategoriach: nazwa użytkownika, imię, nazwisko, numer lub numery telefonu, adres e-mail, 

jednostka, wydział, adres jednostki, miasto;

b/ dane o charakterze technicznym: adres IP i daty pierwszego i ostatniego logowania, hasło 

(zaszyfrowane). 

W zakres tych danych nie wchodzą informacje o miejscu zamieszkania lub o  

charakterze finansowym. Z uwagi na wąski zakres danych wymaganych przy rejestracji, wiele 

wskazanych kategorii nie zawiera żadnych wpisów lub zawiera nieliczne wpisy niewielkiej 

grupy osób, nadto wiele z danych ma charakter służbowy albo jest już nieaktualna. Obecnie 

trwają czynności analityczne celem ustalenia, czy przedmiotem kradzieży były również 

numery PESEL, gdyż możliwości takiej nie można całkowicie wykluczyć. Okoliczności, w 

jakich doszło do naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników Platformy 

Szkoleniowej KSSiP, jego zakres, a także skutki są przedmiotem szczegółowej oceny w 

ramach postępowania przygotowawczego. 

Prokuratura Krajowa na bieżąco monitoruje zgłoszenia o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa związanego z wykorzystaniem danych użytkowników Platformy. Do chwili 

obecnej nie odnotowano jakichkolwiek incydentów świadczących o stworzeniu zagrożenia 

życia lub zdrowia osób, których dane zostały ujawnione, np. w formie nękania przez 

przestępców. 

Decyzje użytkowników Platformy Szkoleniowej co do podejmowania 

rekomendowanych przez Dyrektora Krajowej Szkoły środków zaradczych muszą mieć 

charakter indywidualny; Ministerstwo Sprawiedliwości nie planuje pokrycia kosztów tego 

rodzaju działań. Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma również wiedzy czy Krajowa Szkoła 

Sądownictwa i Prokuratury zamierza informować odrębnie każdą z osób, której dane 

osobowe zostały ujawnione o zakresie ww. danych.

Z poważaniem,

Dariusz Pawłyszcze

Dyrektor - Sędzia

Departament Kadr i Organizacji Sądów 

Powszechnych i Wojskowych
/podpisano elektronicznie/
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