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Szanowny Panie Ministrze 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych  z zaniepokojeniem przyjął 

informacje przekazane przez Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury                

o kradzieży danych osobowych użytkowników platformy szkoleniowej. Z powyżej platformy 

szkoleniowej korzystają również zawodowi kuratorzy sądowi.  

 Z komunikatu opublikowanego na stronie internetowej KSSiP z dnia 15.04.2020r. 

wynika, że przedmiotem kradzieży były: 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 a także dane          

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

(zaszyfrowane). Jednocześnie całkowicie nie wykluczono, czy przedmiotem kradzieży były 

numery PESEL.  

 Skutki wycieku danych osobowych do Internetu w tak szerokim zakresie mogą być 

bardzo poważne, mogą one zostać  nielegalnie wykorzystane np. do próby uzyskania 

pożyczek w instytucjach parabankowych, wyłudzenia ubezpieczenia lub zawarcia innych 

niekorzystnych dla poszkodowanych umów cywilnoprawnych.  

 Dużym niebezpieczeństwem jest także wejście w posiadanie adresów zamieszkania 

kuratorów przez ich podopiecznych. W przeszłości zdarzały się już sytuacje, że podopieczni, 

w reakcji na podejmowane działania służbowe przez kuratorów,  nachodzili ich w miejscach 

zamieszkania. Były to jednak sytuacje sporadyczne. Teraz mogą się zdążać co raz częściej      

i mogą prowadzić do próby zastraszenia bądź zdyskredytowania kuratora. 

 

Pan Zbigniew Ziobro 

Minister Sprawiedliwości  
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Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji: 

1. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości jako organ nadzorujący Krajową Szkołę 

Sądownictwa i Prokuratury podjęło działania mające na celu zabezpieczenie danych 

użytkowników platformy przed  kolejnymi takimi incydentami. 

2. Czy podjęto jakiekolwiek czynności zmierzające do zablokowania możliwości 

rozpowszechniania skradzionych danych. 

3. Jakie dane osobowe osób korzystających z Krajowej Szkoły Sądownictwa i 

Prokuratury były przedmiotem nieuprawnionego przejęcia.  

4. Czy ustalona została przyczyna kradzieży dane uczestników (błąd systemu, błąd 

ludzki)? 

5. Jakie są zalecane wobec uczestników środki zaradcze? A przede wszystkim, kto ma 

pokryć koszty działań podjętych przez uczestników, a rekomendowanych przez 

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzatę Manowską, 

takich jak założenie konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej celem 

monitorowania swojej aktywności kredytowej. 

6. Czy każda osoba, której dane skradziono będzie indywidualnie o tym informowana,     

z zaznaczeniem o jakie dane chodzi? 

7. Czy i w jakim zakresie zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, 

czy  Ministerstwo podjęło działania aby każdy kurator miał status pokrzywdzonego? 

8. Prosimy o podanie danych firm, które były odpowiedzialne za zabezpieczenie danych 

osobowych będących przedmiotem nieuprawnionego ujawnienia, oraz czy w dalszym 

ciągu ww. firmy zajmują się zabezpieczaniem danych osobowych w Krajowej Szkole 

Sądownictwa i Prokuratury.  
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