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Projekt z dnia 6 listopada 2018 r. 

 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  S P R AW  W E W N Ę T R Z N Y C H  I  A D M I N I S T R A C J I
1)

  

z dnia ..................................... 2018 r. 

w sprawie wzorów dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych  

przez Policję 

Na podstawie art. 20 ust. 1n ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2067, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu 

danych przez Policję. 

§ 2. 1.Wzór Protokołu likwidacji zbioru danych lub zestawu zbiorów danych określa 

załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

2.Wzór Protokołu usunięcia danych osobowych ze zbioru danych określa załącznik nr 2 

do rozporządzenia. 

3. Wzór Protokołu wymiany danych osobowych w zbiorze danych określa załącznik nr 

3 do rozporządzenia.   

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ……….  r. 

 

 

MINISTER 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH  

I ADMINISTRACJI 

                                                 
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, 

na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2405 oraz z 2018 r. 
poz. 106, 138, 416, 650, 730, 1039,1544, 1669 i 2077. 



Uzasadnienie 

 

Stosownie do projektowanego art. 20 ust. 1n ustawy o Policji minister właściwy do spraw 
wewnętrznych zostałby zobligowany do określenia w drodze rozporządzenia wzorów 
dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych osobowych.  

Projektowana regulacja zastąpiłaby część materii regulowanej przez rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przetwarzania 
informacji przez Policję (Dz.U. z 2018 r. poz. 1636). 

Zakłada się, iż dokumentami obowiązującymi przy przetwarzaniu danych osobowych byłyby: 

1) Protokół likwidacji zbioru danych lub zestawu zbiorów danych; 
2) Protokół usunięcia danych osobowych ze zbioru danych; 
3) Protokół wymiany informacji. 

Wzór protokołu likwidacji zbioru danych lub zestawu zbiorów danych będzie zawierał 
następujące elementy: 

1) numer ewidencyjny; 
2) miejsce i datę sporządzenia protokołu; 
3) miejsce na wskazanie danych członków komisji likwidacyjnej; 
4) wskazanie podstaw prawnych do zlikwidowania zbioru danych lub zestawu zbiorów 

danych; 
5) określenie sposobu likwidacji zbioru danych lub zestawu zbiorów danych; 
6) miejsce na złożenie podpisów przez członków komisji likwidacyjnej.  

Wzór protokołu usunięcia danych osobowych ze zbioru danych będzie zawierał następujące 
elementy: 

1) numer ewidencyjny; 
2) miejsce i datę sporządzenia protokołu; 
3) miejsce na wskazanie danych członków komisji do usunięcia danych osobowych; 
4) wskazanie podstaw prawnych do usunięcia danych osobowych; 
5) wskazanie nazwy zbioru danych, z którego dane osobowe są usuwane; 
6) określenie sposobu likwidacji zbioru danych lub zestawu zbiorów danych; 
7) miejsce na złożenie podpisów przez członków komisji likwidacyjnej.  

Wzór protokołu wymiany informacji będzie zawierał następujące elementy: 
 1) datę sporządzenia protokoły; 
 2) określenie stron procedury wymiany informacji; 
 3) wskazanie decyzji stanowiącej podstawę przekazania informacji oraz określenie 

podstawy prawnej jej wydania; 
 4) określenie wymienianych informacji; 
 5) wskazanie teczek, w których znajdują się informacje podlegające wymianie; 
 6) podpisy stron 
 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrsgiyte


Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 
sprawie wzorów dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu 
danych przez Policję 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu  
Pan Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w MSWiA 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Pan Mariusz Cichomski, Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego 
MSWiA, tel. 22 60 146 20, email: mariusz.cichomski@mswia.gov.pl 

Data sporządzenia 
      
 
Źródło:  
Ustawa z dnia ..... o przetwarzaniu danych 
osobowych w związku zapobieganiem i 
zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. .....) 
która w art. .... wprowadziła zmiany do 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 

Nr w wykazie prac …………………. 
      
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
 W dniu ..... weszła w życie ustawa z dnia ..... o przetwarzaniu danych osobowych w związku zapobieganiem i 
zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. .....) - ustawa o przetwarzaniu, która w art. .... wprowadziła zmiany do ustawy z 
dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.  
Jedną z takich zmian w ustawie o Policji było dodanie art. 20 ust. 1n, który wprowadza delegację ustawową dla Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji do wydania rozporządzenia określającego wzory dokumentów obowiązujących 
przy przetwarzaniu danych osobowych przez Policję. Projektowana regulacja zastąpiłaby część materii regulowanej 
przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przetwarzania 
informacji przez Policję (Dz.U. z 2018 r. poz. 1636). 
 
 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
 
Projektowana regulacja zakłada, że dokumentami obowiązującymi przy przetwarzaniu danych osobowych będą 
następujące dokumenty: 
1) protokół likwidacji zbioru danych lub zestawu zbiorów danych; 
2) protokół usunięcia danych osobowych ze zbioru danych; 
3) protokół wymiany informacji. 
 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
 
Z uwagi na charakter proponowanych zmian odstąpiono od analizy prawno-porównawczej regulacji. 
 
 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Funkcjonariusze Policji 
realizujący ustawowe 

zadania Policji, posiadający 
upoważnienia do 

przetwarzania danych 
osobowych 

Zmienna w czasie Komenda Główna Policji Funkcjonariusze Policji, którzy 
realizują ustawowe zadania 

Policji i będą uczestniczyć w 
likwidacji zbioru danych lub 

zestawu zbioru danych, 
usunięciu danych osobowych 

ze zbioru danych, a także 
wymianie informacji 

Osoby, których dane są 
przetwarzane przez Policję 

Zmienna w czasie Komenda Główna Policji Osoby, których dane są 
przetwarzane przez Policję,  
w zakresie w jakim ich dane 
osobowe są przetwarzane 

(dodaj/usuń)    
(dodaj/usuń)    
(dodaj/usuń)    
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
 
 Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. 



poz. 248) projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz zgodnie z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – 
Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204 oraz z 2018 r. poz. 114 i 278) w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. Projektowane 
rozwiązania nie spowodują skutków dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego i nie wymagają konsultacji z 
Komisja Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
 
 
 
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 
Dochody ogółem - - - - - - - - - - - - 

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - - 

Wydatki ogółem - - - - - - - - - - - - 

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - - 

Saldo ogółem - - - - - - - - - - - - 

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - - 

Źródła finansowania   
Część 42 – Sprawy wewnętrzne  

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń 

 
Wejście w życie rozporządzenia nie wywoła skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366,1669 i 1693) 
 
 
 
 
 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe z 
…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        
W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

Przedmiotowy projekt z uwagi na swój charakter nie zawiera regulacji 
dotyczących majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw i 
obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej, a zatem 
nie podlega obowiązkowi dokonania oceny przewidywanego wpływu 
proponowanych rozwiązań na działalność mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw, stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców. 



rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  
Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń  

 
 
Projektowana zmiana nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 
funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 
 
 
 
 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
X nie dotyczy 
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz: Brak 
 
 

9. Wpływ na rynek pracy  
 
 Projektowana zmiana nie będzie miała wpływu na rynek pracy. 
 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Brak wpływu 
 
 
 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
 
Projektowane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ……………………………………. 
 
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Ze względu na charakter wprowadzanej regulacji nie jest planowana ewaluacja efektów projektu, a tym samym nie 
przewiduje się stosowania mierników ewaluacji. 
 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
 
Rozporządzenie zawiera trzy załączniki. 
 

 



(numer ewidencyjny) 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia ... 2018 
r. (poz. ...) 

Załącznik nr 1 

WZÓR  

Protokół 
likwidacji zbioru danych / zestawu zbiorów danych*1 

(miejsce i dala sporządzenia) 

Komisja likwidacyjna w składzie: 
1……………………………………………………………………………………………………………………………... 
2………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

(dane członków komisji likwidacyjnej; w przypadku policjanta - stopień, unie i nazwisko oraz stanowisko służbowe; 
w przypadku pracownika Policji - inne i nazwisko oraz stanowisko służbowe) 

działająca na podstawie decyzji nr .............................................................................................................................  
(oznaczenie decyzji Komendanta Głównego Policji w sprawie likwidacji zbioru danych/ 

zestawu zbiorów danych*') 
 

w dniu  ........................................................................  20 ........  r. przeprowadziła likwidację zbioru danych / 

zestawu zbiorów danych*’ 

(rodzaj i nazwa likwidowanego /biotu danych / zestawu zbiorów danych*') 

przez……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………                  

(opis sposobu likwidacji /biotu danych / zestawu zbiorów danych*’ 
 

1………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………. 
3………………………………………………………… 
              (podpisy członków komisji likwidacyjnej) 

 

 

 

 

 

 

 

♦’ Niepotrzebne skreślić. 

Uwaga do wzoru: 
Dopuszcza sic sporządzenie protokołu przy zastosowaniu procesora tekstu z zachowaniem zawartości protokołu, przy czy m można pominąć te elementy. które 
służą jedynie w skazaniu miejsca i sposobu wypełnienia protokołu, oraz te, które podlegają skreśleniu jako niepotrzebne.  



(numer ewidencyjny) 

(nazwa zbioru danych) 

Załącznik nr 2 

WZÓR  

 

Protokół 
usunięcia danych osobowych ze zbioru danych 

(miejsce i data sporządzenia) 

Komisja w składzie: 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
3……………………………………………………………………………………………………….…………………………..…… 
 

(dane członków komisji', w przypadku policjanta stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe, 
w przypadku pracownika Policji imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe) 

 
wyznaczona przez ..................................................................................................... w dniu .................... …..20.......... r. 

(nazwa administratora danych lub osoby przez niego upoważnionej) 

na podstawie .................................................................................................... ……………………………………….…… 
(podstawa prawna usunięcia dany cli) 
 

usunęła ze zbioru danych…………………………………………………………………………………………………………… 

dane osobowe………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………….… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  

(opis usuniętych danych osobowy cli) 

przez……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wykaz zniszczonych dokumentów lub nośników informatycznych zawierających dane osobowe oraz sposób zniszczenia tych danych) 

                                                                                                                                                  
1………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………. 
3………………………………………………………… 

                                                                                                                                                    (podpisy członków komisji) 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga do wzoru: 
Dopuszcza sic sporządzenie protokołu przy zastosowaniu procesora tekstu z. zachowaniem zawartości protokołu, przy czym można pominąć te elementy, które służą 
jedynie wskazaniu miejsca i sposobu wypełnienia protokołu. 



Załącznik Nr 3 
 
 

WZÓR 

 
Protokół wymiany informacji 

 
 
sporządzony w dniu ……………… pomiędzy: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
jako przekazującym informacje 
a 
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 
jako przyjmującym informacje. 
 
Zgodnie z decyzją ……………………………………………………………………...……………………………………………  
wydaną na podstawie ………………………………………..…………………………………………………………………..   
przekazaniu podlegają następujące informacje: 
 
1) ………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Informacje podlegające przekazaniu znajdują się w teczkach według poniższego spisu: 
 

Lp. Znak teczki Tytuł teczki Kategoria 
archiwalna 

Ilość 
teczek 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

 
 
Przekazujący :                                                                                 Przejmujący : 
                                          
 
 
   …………………………………………….                                                      …….………………………………… 
(podpis kierownika komórki organizacyjnej)                                      (podpis kierownika komórki organizacyjnej) 
 

 
 



1 
 

Projekt z dnia 7 listopada 2018 r. 
 
 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) 

 
z dnia ..................................... 2018 r. 

w parametrów funkcjonalnych Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, sposobu 
jego funkcjonowania, w tym w sytuacjach awaryjnych oraz sposobu jego utrzymania 

 

Na podstawie art. 21nb ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.  o Policji (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2067, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) parametry funkcjonalne Krajowego Systemu Informacyjnego Policji zwanego dalej 
„KSIP”; 

2) sposób funkcjonowania KSIP, w tym w sytuacjach awaryjnych; 
3) sposób utrzymania KSIP. 

§ 2. KSIP posiada parametry funkcjonalne umożliwiające: 

1) prowadzenie przez Komendanta Głównego Policji zestawu zbiorów danych 
obejmującego zakresem działania terytorium całego kraju oraz złożonego  
z następujących zbiorów danych: 
a) zbioru Osoba, 
b) zbioru Fakt, w tym wykazu informacji tworzących Biuletyn KSIP, 
c) zbioru Rzecz, 
d) zbioru Podmiot; 

2) przetwarzanie danych osobowych, do których przetwarzania uprawniona jest Policja 
na podstawie odrębnych regulacji;  

3) przetwarzanie informacji stanowiących dane statystyczne o przestępstwach, 
zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia w zakresie, trybie i formie określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia z dnia 29 czerwca 1995 r. 
o statystyce publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60); 

4) zapewnienie pełnej rozliczalności działań w nim podejmowanych; 
5) zapewnienie jego stabilnej pracy niezależnie od liczby jednocześnie pracujących 

użytkowników; 
6) zapewnienie jego bezpieczeństwa; 
7) wymianę danych z centrum za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego; 

                                                           
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie 

§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 
138, 416, 650, 730, 1039,1544 i 1669. 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtguydsojsg44dm
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzuhe4ta
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8) współpracę z innymi systemami teleinformatycznymi za pośrednictwem interfejsów 
zrealizowanych w architekturze otwartej. 

 
§ 3. Dane osobowe o których mowa w § 2 pkt 2 uzyskuje się w ramach dostępu do systemów 
teleinformatycznych KSIP oraz poprzez procedurę sprawdzania danych. 
 
§ 4. KSIP funkcjonuje w sposób zapewniający realizację parametrów funkcjonalnych,  
o których mowa w § 2, przez mechanizmy zapewniające: 

1) zachowanie ciągłości jego funkcjonowania; 
2) uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników; 
3) pełną rozliczalność działań w systemie; 
4) utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. 

 
§ 5. Komunikacja z KSIP w sytuacji awaryjnej następuje w drodze połączeń telefonicznych 
lub urządzeń radiowych. 
 
§ 6. 1. KSIP utrzymany jest w sposób zapewniający zachowanie ciągłości działania systemu  
i realizację parametrów funkcjonalnych, o których mowa w § 2. 
2. Utrzymanie KSIP polega w szczególności na: 

1) monitorowaniu sieci transmisji danych osobowych, pracy aplikacji, zbiorów danych 
oraz systemu operacyjnego; 

2) monitorowaniu dostępności usług transmisji danych i głosu w sieci teleinformatycznej 
we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji; 

3) przekazywaniu informacji o niedostępności usług sieci, o których mowa w pkt 2,  
do operatora sieci teleinformatycznej; 

4) zapewnieniu jego dostępności dla użytkowników w trybie całodobowym; 
5) wykonywaniu kopii bezpieczeństwa; 
6) utrzymaniu sieci transmisji danych, w której pracuje KSIP; 
7) wdrażaniu poprawek rozszerzających funkcjonalność i poprawiających 

bezpieczeństwo systemu; 
8) dokonywaniu okresowych przeglądów i konserwacji. 

3. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, w tym nieprawidłowych wartości dotyczących 
przyjętych norm pracy systemu, utrzymanie KSIP wymaga podjęcia następujących działań: 

1) ustalenia powodów nieprawidłowości; 
2) usunięcia przyczyn nieprawidłowości; 
3) przywrócenia systemu do pełnej funkcjonalności. 

 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ……….  r. 

 

 

MINISTER 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH  

I ADMINISTRACJI 
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UZASADNIENIE 

Stosownie do projektowanego art. 21nb ust. 1 ustawy o Policji Komendant Główny Policji 
prowadziłby Krajowy System Informacyjny Policji będący zestawem zbiorów danych, w 
których przetwarza się informacje, w tym dane osobowe w związku z realizacją zadań 
ustawowych Policji. 

Zgodnie z projektowanym ust. 5 minister właściwy do spraw wewnętrznych został 
zobligowany do określenia w drodze rozporządzenia: 

1) parametrów funkcjonalnych KSIP; 
2) sposobu funkcjonowania KSIP, w tym w sytuacjach awaryjnych; 
3) sposobu utrzymania KSIP. 

Projektowana regulacja zastąpiłaby część materii regulowanej przez decyzję nr 165 
Komendanta Głównego Policji z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego 
Systemu Informacyjnego Policji. 

Podstawową funkcjonalnością KSIP jest zapewnienie funkcjonariuszom Policji dostępu do 
danych osobowych znajdujących się w zbiorach danych administrowanych przez Komendanta 
Głównego Policji oraz przez inne podmioty. 
 
Parametry funkcjonalne KSIP mają na celu zapewnienie: 

1) pełnej rozliczalności działań w systemie; 
2) stabilnej pracy systemu niezależnie od liczby jednocześnie pracujących 

użytkowników; 
3) zapewnienie bezpieczeństwa systemu. 
 

Dane osobowe z powyższych zbiorów uzyskuje się w ramach dostępu do systemów 
teleinformatycznych KSIP oraz poprzez procedurę sprawdzania informacji. 
 
Systemy teleinformatyczne KSIP ma umożliwiać przekazywanie informacji, w tym danych 
osobowych do wybranych zbiorów oraz do baz KCIK w zakresie wynikającym z przepisów 
ustaw regulujących obowiązki informacyjne Policji. 
 
Zakłada się, iż KSIP ma zapewniać realizację ww. funkcjonalności przez mechanizmy 
zapewniające: 

1) zachowanie ciągłości jego funkcjonowania; 
2) uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników; 
3) pełną rozliczalność działań w systemie; 
4) utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych. 

 
KSIP komunikuje się ze zbiorami danych przez sieć teleinformatyczną. 
 
W sytuacji awaryjnej KSIP funkcjonowałby w drodze połączeń telefonicznych lub urządzeń 
radiowych. 
 
Utrzymanie KSIP ma zapewniać zachowanie ciągłości działania systemu i realizację ww. 
funkcjonalności. Utrzymanie KSIP polegałoby w szczególności na: 
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1) monitorowaniu sieci transmisji danych, pracy aplikacji, baz danych oraz systemu 
operacyjnego; 

2) monitorowaniu dostępności usług transmisji danych i głosu w sieci teleinformatycznej 
we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji; 

3) przekazywaniu informacji o niedostępności usług sieci; 
4) zapewnieniu dostępności systemu dla użytkowników w trybie całodobowym; 
5) wykonywaniu kopii bezpieczeństwa; 
6) utrzymaniu sieci transmisji danych, w której pracuje KSIP; 
7) wdrażaniu poprawek rozszerzających funkcjonalność i poprawiających 

bezpieczeństwo systemu; 
8) dokonywaniu okresowych przeglądów i konserwacji. 

 
W przypadku wykrycia nieprawidłowości, w tym nieprawidłowych wartości dotyczących 
przyjętych norm pracy systemu, utrzymanie KSIP będzie wymagać podjęcia następujących 
działań: 

1) ustalenia powodów nieprawidłowości; 
2) usunięcia przyczyn nieprawidłowości; 
3) przywrócenia systemu do pełnej funkcjonalności. 

 

 



Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 
sprawie w parametrów funkcjonalnych Krajowego Systemu 
Informacyjnego Policji, sposobu jego funkcjonowania, w tym w 
sytuacjach awaryjnych oraz sposobu jego utrzymania 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu  
Pan Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w MSWiA 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Pan Mariusz Cichomski, Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego 
MSWiA, tel. 22 60 146 20, email: mariusz.cichomski@mswia.gov.pl 

Data sporządzenia 
      
 
Źródło:  
Ustawa z dnia ..... o przetwarzaniu danych 
osobowych w związku zapobieganiem i 
zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. .....) 
która w art. .... wprowadziła zmiany do 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 

Nr w wykazie prac …………………. 
      
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
 W dniu ..... weszła w życie ustawa z dnia ..... o przetwarzaniu danych osobowych w związku zapobieganiem i 
zwalczaniem przestępczości (Dz. U. poz. .....) - ustawa o przetwarzaniu, która w art. .... wprowadziła zmiany do ustawy z 
dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.  
Jedną z takich zmian w ustawie o Policji było dodanie art. 21nb ust. 5, który wprowadza delegację ustawową dla 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do wydania rozporządzenia określającego parametry funkcjonalne KSIP, 
sposób jego funkcjonowania, w tym w sytuacjach awaryjnych oraz sposób utrzymania systemu.  
Projektowana regulacja zastąpiłaby część materii regulowanej przez decyzję nr 165 Komendanta Głównego Policji z dnia 
25 lipca 2017 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji. 
 
 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
 
Stosownie do projektowanego art. 21nb ust. 1 ustawy o Policji Komendant Główny Policji prowadziłby Krajowy System 
Informacyjny Policji będący zestawem zbiorów danych, w których przetwarza się informacje, w tym dane osobowe w 
związku z realizacją zadań ustawowych. 
 
Podstawową funkcjonalnością KSIP będzie w dalszym ciągu zapewnienie funkcjonariuszom Policji dostępu do danych 
osobowych znajdujących się w zbiorach danych administrowanych przez Komendanta Głównego Policji oraz przez inne 
podmioty. 
 
Odnośnie parametrów funkcjonalności KSIP, rozporządzenie będzie wymieniało następujące właściwości: 
1) w KSIP przetwarzane są dane osobowe zawarte w następujących zbiorach danych administrowanych przez organy 
Policji: 
a) Policyjnym Rejestrze Imprez Masowych, 
b) Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji,  
c) rejestrze „Broń”, obejmującym ewidencję broni utraconej;  
d) ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego; 
2) przetwarzanie są również dane osobowe zawarte w zbiorach danych administrowanych przez inne podmioty, niż organy 
Policji, tj. w: 
a) Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności, 
b) centralnej ewidencji kierowców, 
c) centralnej ewidencji pojazdów, 
d) krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, 
e) rejestrach prowadzonych na podstawie przepisów o ewidencji ludności, w tym z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców, 
f) rejestrze o dowodach osobistych prowadzonego na podstawie przepisów o dowodach osobistych,  
g) centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych paszportów, 
h) Systemie Informacyjnego Schengen (SIS), 
i) Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS), 
j) Zintegrowanym Systemie Ewidencji II administrowanym przez Straż Graniczną,  
k) Krajowym Rejestrze Sądowym,  
l) krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców o nazwie „System POBYT”, 
m) rejestrach w sprawach małego ruchu granicznego, 
n) Europejskim Systemie Informacji o Pojazdach i Prawach Jazdy (EUCARIS); 
o) bazach danych Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol obejmujących bazę osobową (Nominal), 



bazę skradzionych dokumentów podróży (SLTD), bazę skradzionych pojazdów silnikowych (SMV) i bazę skradzionych 
dokumentów administracyjnych (SAD), zwanych w KSIP „Interpol”; 
3) zapewnienie pełnej rozliczalności działań w nim podejmowanych; 
4) zapewnienie jego stabilnej pracy niezależnie od liczby jednocześnie pracujących użytkowników; 
5) zapewnienie jego bezpieczeństwa; 
6) wymianę danych z centrum za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego; 
7) współpracę z innymi systemami teleinformatycznymi za pośrednictwem interfejsów zrealizowanych w architekturze 
otwartej. 
 
KSIP będzie zapewniało realizację ww. funkcjonalności przez mechanizmy powodujące: 
1) zachowanie ciągłości jego funkcjonowania; 
2) uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników; 
3) pełną rozliczalność działań w systemie; 
4) utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych. 
KSIP komunikowałby się z bazami danych przez sieć teleinformatyczną. 
 
W sytuacji awaryjnej KSIP będzie funkcjonowało w drodze połączeń telefonicznych lub urządzeń radiowych. 
Zakłada się, iż utrzymanie KSIP będzie zapewniało zachowanie ciągłości działania systemu i realizację ww. 
funkcjonalności.  
 
Utrzymanie KSIP będzie polegało w szczególności na: 
1) monitorowaniu sieci transmisji danych, pracy aplikacji, baz danych oraz systemu operacyjnego; 
2) monitorowaniu dostępności usług transmisji danych i głosu w sieci teleinformatycznej we wszystkich jednostkach 
organizacyjnych Policji; 
3) przekazywaniu informacji o niedostępności usług sieci; 
4) zapewnieniu dostępności systemu dla użytkowników w trybie całodobowym; 
5) wykonywaniu kopii bezpieczeństwa; 
6) utrzymaniu sieci transmisji danych, w której pracuje KSIP; 
7) wdrażaniu poprawek rozszerzających funkcjonalność i poprawiających bezpieczeństwo systemu; 
8) dokonywaniu okresowych przeglądów i konserwacji. 
 
W przypadku wykrycia nieprawidłowości, w tym nieprawidłowych wartości dotyczących przyjętych norm pracy systemu, 
utrzymanie KSIP będzie wymagało podjęcia następujących działań: 
1) ustalenia powodów nieprawidłowości; 
2) usunięcia przyczyn nieprawidłowości; 
3) przywrócenia systemu do pełnej funkcjonalności. 
 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
 
Z uwagi na charakter proponowanych zmian odstąpiono od analizy prawno-porównawczej regulacji. 
 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Funkcjonariusze Policji 
realizujący ustawowe 

zadania Policji, posiadający 
upoważnienia do 

korzystania z zasobów 
KSIP 

Zmienna w czasie Komenda Główna Policji Funkcjonariusze Policji, którzy 
realizują ustawowe zadania 
Policji i są uprawnieni do 

korzystania z zasobów KSIP 
oraz którzy zajmują się 

utrzymaniem technicznym 
systemu 

Osoby, których dane są 
przetwarzane w KSIP 

Zmienna w czasie Komenda Główna Policji Osoby, których dane są 
przetwarzane w KSIP – 

przetwarzanie danych tych 
osób 

(dodaj/usuń)    
(dodaj/usuń)    
(dodaj/usuń)    
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
 



 Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 248) projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz zgodnie z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – 
Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204 oraz z 2018 r. poz. 114 i 278) w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. Projektowane 
rozwiązania nie spowodują skutków dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego i nie wymagają konsultacji z 
Komisja Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
 
 
 
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 
Dochody ogółem - - - - - - - - - - - - 

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - - 

Wydatki ogółem - - - - - - - - - - - - 

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - - 

Saldo ogółem - - - - - - - - - - - - 

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - - 

Źródła finansowania   
Część 42 – Sprawy wewnętrzne  

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń 

 
Wejście w życie rozporządzenia nie wywoła skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366,1669 i 1693) 
 
 
 
 
 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe z 
…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        
W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

Przedmiotowy projekt z uwagi na swój charakter nie zawiera regulacji 
dotyczących majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw i 
obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej, a zatem 
nie podlega obowiązkowi dokonania oceny przewidywanego wpływu 
proponowanych rozwiązań na działalność mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw, stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców. 



rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  
Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń  

 
 
Projektowana zmiana nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 
funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 
 
 
 
 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
X nie dotyczy 
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz: Brak 
 
 

9. Wpływ na rynek pracy  
 
 Projektowana zmiana nie będzie miała wpływu na rynek pracy. 
 
 
 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Brak wpływu 
 
 
 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
 
Projektowane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ………………….. 
 
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Ze względu na charakter wprowadzanej regulacji nie jest planowana ewaluacja efektów projektu, a tym samym nie 
przewiduje się stosowania mierników ewaluacji. 
 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
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