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INTERPELACJA 

Szanowny Panie Prezydencie, 

W ostatnim numerze periodyku „Kurier Zgierski" ukazał się komunikat namawiający do 

ujawnienia Pana prywatnego adresu. P r aJ™? podkreślić, że adres zamieszkania osoby 

fizycznej należy do sfery danych p r a w n i e - e w ł o w i Y & ^ o d n i e z art. 1 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 

i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2135 ze zm.). Przypomnę, że danych adresowych nie ujawnia się nawet w publikowanych w 

Biuletynie Informacji Publicznej oświadczeniach majątkowych osób zobowiązanych do ich 

składania. Przetwarzanie, a w tym ujawnianie danych osobowych, jest przestępstwem i 

zgodnie z art. 49 ust. 1 przywołanej ustawy jest zagrożone odpowiedzialnością karną do 

pozbawienia wolności do lat 2 włącznie. Z kolei namawianie innych do ujawnienia miejsca 

zamieszkania osoby fizycznej jest w moim przekonaniu podżeganiem do popełniania 

przestępstwa w rozumieniu art. 18 § 2 Kodeksu karnego. 

W związku z powyższym chciałbym zadać pytanie, czy zamierza Pan podjąć jakieś kroki 

prawne wobec wydawcy periodyku „Kurier Zgierski"? Pytanie to zadaję szczególności po to, 

aby dowiedzieć się, czy zamierza Pan ukrócić podobnie praktyki, które mogą sprowadzić 

niebezpieczeństwo na osoby publiczne poprzez ujawnienie ich danych adresowych. 

Ujawnienie prywatnego adresu osoby publicznej niesie za sobą groźbę wykorzystania tej 

wiedzy np. przez przestępców kryminalnych, sprowadza zagrożenie kradzieżą, włamaniem 

lub rozbojem dokonanym na szkodę takiej osoby. Przypomnę także, że w III RP dokonano już 

nawet morderstwa na tle politycznym. 19 października 2010 b. członek Platformy 

Obywatelskiej Ryszard Cyba wtargnął do siedziby PiS w Łodzi i zamordował pracownika biura 

tej partii Marka Rosiaka. Z kolei w ostatnim czasie byliśmy świadkami fizycznych ataków 

bojówkarzy KOD na minister Annę Zalewską czy posłankę Krystynę Pawłowicz. O ileż większe 

zagrożenie ze strony bandytów czy bojówkarzy dla osób publicznych mogłoby stworzyć 

ujawnienie prywatnych adresów polityków lub samorządowców. W związku z powyższym 

liczę na podjęcie przez Pana Prezydenta zdecydowanych działań w tym zakresie. 

Z poważaniem 


