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Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego

Krajowy System Informacji Policyjnej (KSIP) funkcjonuje według zasad uregulowanych ustawą
o Policji oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września
2007 r. w sprawie przetwarzania przez Policję danych o osobach. Należy zauważyć, że przepisy
tych aktów są nieprecyzyjne, jeśli chodzi o wskazanie okresu, przez jaki dane osobowe mogą być
przechowywane w systemie, bowiem art. 20 ust. 17 ustawy o Policji przewiduje, że „dane osobowe
zebrane w celu wykrycia przestępstwa przechowuje się przez okres, w którym są one niezbędne dla
realizacji ustawowych zadań wykonywanych przez Policję. Organy Policji dokonują weryfikacji
tych danych nie rzadziej niż co dziesięć lat do dnia uzyskania informacji, usuwając dane zbędne”.
Podobne regulacje zawiera wskazane rozporządzenie, które w §11 ust. 2 stanowi, iż „informacje
uznaje się za nadal przydatne, jeżeli na ich podstawie nie można wykluczyć możliwości popełnienia
w przyszłości przez osobę, której dotyczą, czynu zabronionego”. Jednocześnie przepisy nie definiują
ani pojęcia „dane zbędne”, ani też pojęcia „danych niezbędnych dla realizacji ustawowych zadań
wykonywanych przez Policję”. W konsekwencji praktycznie każde dane osobowe umieszczone w
systemie można uznać za niezbędne i na tej podstawie przechowywać je nawet bezterminowo.

Warto w tym miejscu wskazać na elementarną zasadę, zgodnie z którą wszelkie ograniczenia w
zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i
tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku
publicznego. Co więcej, władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych
informacji o obywatelach niż informacje niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Przed-
stawione stanowisko stanowi kanon konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela. Kwe-
stie te zostały również podobnie uregulowane na gruncie prawa międzynarodowego, na przykład w
art. 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Utrzymanie w obecnym kształcie przytoczonych na wstępie przepisów może stanowić zagrożenie
dla poszanowania podstawowych praw i wolności człowieka i obywatela. Potwierdzeniem przed-
stawionej tezy może być przypadek, gdy komendant główny Policji odmówił pozytywnego rozpa-
trzenia wniosku o usunięcie z KSIP danych osobowych wnioskodawcy wprowadzonych do zbioru w
ramach prowadzonych wobec niego postępowań karnych, które następnie zostały prawomocnie
umorzone, czyli de facto wnioskodawca nie był osobą karaną. Mimo to wnioskodawca zmuszony
był dochodzić swoich praw z pomocą generalnego inspektora ochrony danych osobowych oraz sądu
administracyjnego.

Biorąc to pod uwagę, uważam, że konieczna jest nowelizacja wymienionych przepisów. W
szczególności w sposób bardziej precyzyjny powinny zostać określone kryteria służące za podstawę
usunięcia danych osobowych z systemów prowadzonych przez Policję – na przykład dane powinny
być usuwane w każdym przypadku umorzenia postępowania. Nadto wypada rozważyć, czy w świe-
tle postanowień konstytucji oraz umów międzynarodowych przepisy rozporządzenia wykonawczego
określające kryteria przetwarzania danych osobowych w ramach KSIP nie powinny zostać przenie-
sione do aktu rangi ustawowej. W końcu zaś warto rozważyć, czy nie byłoby zasadne ustanowienie
– na gruncie przepisów regulujących działanie KSIP – procedury określającej tryb rozpatrzenia
wniosku osoby trzeciej w przedmiocie usunięcia jej danych osobowych z rejestru policyjnego.

Dlatego też zwracam się do Pana Ministra z prośbą o rozpoznanie zagadnienia przedstawionego
w niniejszym oświadczeniu i o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w tym zakresie.
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