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Krajowy System Informacyjny Policji – 
wątpliwości związane z prawidłowością 

gromadzenia i udostępniania 
danych zawartych w rejestrze

Streszczenie:

W toku codziennej służby funkcjonariusze Policji gromadzą setki informacji o obywatelach. 
Są one rejestrowane, a następnie przechowywane w Krajowym Systemie Informacyjnym 
Policji, który został stworzony w celu ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania 
bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego. Policja co jakiś czas weryfikuje, czy 
dane zgromadzone w KSIP są nadal niezbędne do należytego wykonywania jej ustawowych 
zadań. Jeżeli informacja okazuje się zbędna, organy Policji usuwają ją z systemu. Jeżeli zaś 
informacja okazuje się niezbędna, to pozostaje ona w systemie aż do weryfikacji, podczas 
której zostanie stwierdzona jej zbędność. Zdarza się, że informacje jeszcze niezweryfikowa-
ne lub takie, które nie zostały usunięte podczas systemu weryfikacji dotyczą skazania, które 
uległo już zatarciu. Czy ich przechowywanie jest zgodne z instytucją zatarcia skazania? Da-
lej idąc, czy udostępnienie takich informacji jest zgodne z instytucją zatarcia skazania oraz 
czy przechowywanie tych informacji jawi się jako niezbędne?

Słowa kluczowe: zatarcie skazania, skazanie, Krajowy System Informacyjny Policji,  
rejestr

Wprowadzenie

Funkcjonariusze Policji w toku codziennej pracy gromadzą o obywatelach setki in-
formacji. Dane te wykorzystywane są w różnych celach. Przede wszystkim po to, aby 

1  Autorzy są studentami V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie.
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ująć sprawców przestępstw. W granicach kompetencji Policja może dzielić się zgro-
madzonymi informacjami z innymi organami administracji publicznej, organami in-
nych państw lub Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnych – INTERPOL. 
Niemniej jednak, nie każde tego typu działanie jest zgodne z innymi instytucjami 
prawnymi, w omawianym zakresie, z instytucją zatarcia skazania.

Inspiracją do napisania artykułu o relacji przetwarzania i udostępniania informacji 
rejestrowanych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji2 w odniesieniu do in-
stytucji zatarcia skazania była sprawa ujawnienia prezesowi sądu okręgowego przez 
komendanta wojewódzkiego Policji3 informacji o ukaraniu kandydata na asystenta 
sędziego zaczerpniętej z KSIP4. Postępowanie KWP nie budziłoby większych wątpliwo-
ści gdyby nie to, że ukaranie kandydata na asystenta sędziego, w chwili udostępnienia 
informacji o ukaraniu prezesowi sądu okręgowego, uległo już zatarciu. W świetle pra-
wa, kandydat na asystenta sędziego był osobą niekaraną, w związku z czym ukaranie 
z przeszłości nie powinno stanowić podstawy oceny nieskazitelności jego charakteru5, 
a tym samym nie powinno rzutować na szansę uzyskania pracy w sądzie okręgowym. 
Na kanwie analizowanej sprawy, ujawnienie przez KWP informacji o ukaraniu spowo-
dowało jednak, że kandydat utracił szansę na znalezienie zatrudnienia na stanowisku 
asystenta sędziego. Przy ocenie dokonanej przez prezesa sądu okręgowego, kandydat 
na asystenta sędziego nie spełnił ustawowej przesłanki nieskazitelności charakteru, 
stanowiącej jeden z warunków uzyskania zatrudnienia na tym stanowisku.

Autorzy artykułu postarają się przeanalizować, czy postępowanie KWP na gruncie 
rzeczonej sprawy było słuszne oraz czy ustawa o Policji lub inne akty normatywne 
uprawniają organy Policji do przetwarzania danych w KSIP oraz ich udostępniania 
podmiotom trzecim po zatarciu ukarania (skazania), a także czy przepisy ustawy o Po-
licji dotyczące gromadzenia, przechowywania oraz usuwania danych z KSIP są sfor-
mułowane w sposób, który nie budzi wątpliwości co do ich zgodności z Konstytucją. 

Funkcjonowanie KSIP

Krajowy System Informacyjny Policji to centralny teleinformatyczny zbiór da-
nych m.in. o osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia 
publicznego oraz o osobach poszukiwanych lub usiłujących ukryć swoją tożsamość6. 
KSIP powstał po to, aby zapewnić koordynację informacji oraz efektywne wykonywa-
nie zadań przez funkcjonariuszy Policji w zakresie wykrywania i ścigania sprawców 

2  Dalej jako “KSIP”.
3  Dalej jako “KWP”.
4  Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Komendanta Głównego Policji z dnia 19 listopada 2008 r., 
znak: RPO-579528-I/08/KŁ. Zob. także: pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 27 kwietnia 2010 r., znak: RPO-644453-II/10/PS oraz odpowiedź Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 28 maja 2010 r., znak: Gb-1885/1495/SIP/10/PB.

5  Wymóg spełnienia przesłanki nieskazitelnego charakteru wynika z art. 155 § 2 pkt. 2 ustawy z dnia 
27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 133, dalej jako 
p.u.s.p.). J.B. Stefańska, Zatarcie skazania, LEX 2014.

6  Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 stycznia 2014 r., II SA/Wa 1366/13, LEX nr 1576097.
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przestępstw oraz zapobiegania przestępczości, jak i jej zwalczania, a także ochrony życia 
i zdrowia ludzi7. Nie budzi wątpliwości, że utworzenie KSIP było konieczne do przy-
spieszenia wymiany informacji pomiędzy jednostkami Policji w całej Polsce. Bez stwo-
rzenia nowoczesnego systemu wymiany informacji praktycznie niemożliwa byłaby 
w dzisiejszych czasach sprawna realizacja przez Policję jej ustawowych zadań. System 
jest wykorzystywany przez funkcjonariuszy Policji niemal w każdej sprawie, zarów-
no przy rutynowej kontroli drogowej, jak i podczas prowadzonych skomplikowanych 
śledztw czy dochodzeń. Dostęp do bazy KSIP jest niezwykle prosty (wprowadzenie 
identyfikatora oraz hasła przez funkcjonariusza zajmuje nie więcej niż kilkanaście 
sekund), z kolei dane w nim zgromadzone mogą być na bieżąco sprawdzane i uzupeł-
niane, co nie pozostaje bez znaczenia dla aktualności informacji tam zarejestrowanych. 

Organizację KSIP regulują: 
1. ustawa o Policji8,
2.  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przetwa-

rzania informacji przez Policję9;
a także akt kierownictwa wewnętrznego,

3.  decyzja nr 125 Komendanta Głównego Policji w sprawie funkcjonowania Krajowego 
Systemu Informacyjnego Policji10.
Krajowy System Informacyjny Policji jest podzielony na cztery zbiory danych: 

zbiór Osoba; zbiór Fakt; zbiór Rzecz oraz zbiór Podmiot11. Informacje do zbioru 
Osoba wprowadza się w drodze rejestracji12. Rejestracja polega na utworzeniu usys-
tematyzowanego zestawu informacji o osobie podejrzanej lub podejrzanym (oskarżo-
nym) o popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego, a także o po-
bieranych, uzyskiwanych lub gromadzonych przez policjanta w toku wykonywania 
czynności dochodzeniowo-śledczych w związku z prowadzonym postępowaniem 
przygotowawczym. W zakresie gromadzonych informacji znajdują się m.in. nazwi-
ska, imiona, znak (numer) sprawy, a w przypadku prowadzonego postępowania 
karnego numer RSD i Ds.; kwalifikacja prawna przestępstwa; forma postępowania 
przygotowawczego; identyfikator KSIP przestępstwa oraz postępowania przygoto-
wawczego; informacje o zakończeniu postępowania przygotowawczego przez Policję 
wraz ze wskazaniem wyniku tego postępowania oraz organu procesowego, któremu 
przekazano materiały zakończonego postępowania oraz informacje o zakończeniu 
postępowania przygotowawczego przez prokuratora13.
7  Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 30 stycznia 2015 r., znak: DOLiS/
DEC-55/15/7003,7005/15.

8  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2016 poz. 1782, j.t., dalej jako u.p.).
9  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie 
przetwarzana informacji przez Policję (Dz.U. 2016 poz. 1091, dalej jako r.p.i.p.p.).

10  Decyzja nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania 
Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz.Urz.KGP 2013 poz. 28, dalej jako d.f.KSIP.).

11  Na potrzeby niniejszego artykułu Autorzy zawężą analizę do wyjaśnienia sposobu funkcjonowania 
zbioru Osoba.

12  D.f.KSIP wyszczególnia m.in. rejestrację procesową, operacyjną, zatrzymania i legitymowania.
13  Zob. § 14 d.f.KSIP.
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“Niezbędność” – przesłanka uzasadniająca przechowywanie danych 
dotyczących zatartego skazania w KSIP

Informacje dotyczące nazwiska, imienia oraz m.in. kwalifikacji prawnej przestępstwa, 
a także informacji o zakończeniu postępowania przygotowawczego pozostają przechowy-
wane w KSIP aż do momentu weryfikacji, to jest do chwili opisanej w art. 20 ust. 17 u.p. 

Zgodnie z przepisem: 

Dane osobowe zebrane w celu wykrycia przestępstwa przechowuje się przez 
okres niezbędny do realizacji ustawowych zadań Policji. Organy Policji dokonu-
ją weryfikacji tych danych po zakończeniu sprawy, w ramach której dane te zostały 
wprowadzone do zbioru, a ponadto nie rzadziej niż co 10 lat od dnia uzyskania lub 
pobrania informacji, usuwając zbędne dane.

W powołanym przepisie do oznaczenia czasu, przez który dane osobowe zebrane 
w celu wykrycia przestępstwa mają być przechowane w KSIP, ustawodawca posłużył się 
nieostrym terminem: „niezbędny”. Tym samym terminem legislator posłużył się w § 29 
ust. 1 pkt. 10) r.p.i.p.p., który stanowi, że: „Oceniając dane zgromadzone w celu wykry-
wania przestępstw pod kątem ich przydatności uwzględnia się: aktualność przesłanek 
legalności oraz niezbędności dalszego przetwarzania danych do wykonania zadań usta-
wowych Policji”. Nieostrość terminu „niezbędny” w obydwu przytoczonych przepisach 
można by próbować usunąć za pomocą wykładni literalnej, np. interpretując przepis 
przy pomocy abstrakcyjnej definicji zaczerpniętej ze słownika języka polskiego. Według 
definicji zawartej w Wielkim słowniku języka polskiego14, termin: „niezbędny” oznacza: 
„taki, który jest koniecznie potrzebny i nie można się bez niego obejść”. Korzystając 
z dobrodziejstwa rzeczonej definicji, można by dojść do wniosku, że w istocie rzeczy, 
skorzystanie z literalnego sposobu wykładni przepisu nie jest wystarczające, bowiem po-
mimo zastosowania tego typu wykładni nie jest oczywiste, czy okresem, przez który dane 
osobowe zebrane w celu wykrycia przestępstwa mają być przechowane w KSIP jest rok, 
dziesięć czy sto lat. Wydaje się zatem, że korzystając z literalnego brzmienia przepisu nie 
jest możliwe sformułowanie ścisłej wykładni art. 20 ust. 17 u.p., a w celu wyjaśnienia, 
jaki czas jest konieczny do przechowania danych osobowych, termin „niezbędny” po-
winien być uściślany na gruncie konkretnej sytuacji faktycznej. Zdaniem autorów ten 
sposób sformułowania przepisu może stać w sprzeczności z zasadą określoności przepi-
sów prawa, która to zasada sprowadza się do ustanowienia obowiązku organu wyposa-
żonego w kompetencję prawotwórczą do konstruowania przepisów w sposób poprawny, 
precyzyjny i jasny15. W pierwszej kolejności, nie sposób nie zauważyć, że ustawodawca 
poprzez brak ostrej wypowiedzi na temat czasu, przez który dane osobowe powinny 
być gromadzone w systemie, skonstruował powołany przepis w sposób nieprecyzyjny. 

14  Wielki słownik języka polskiego, hasło: “niezbędny”, http://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=32583, 
11.12.2016. 

15  G. Koksanowicz, Zasada określoności przepisów w procesie stanowienia prawa, Studia Iuridica Lubli-
nensia 22/2014, s. 474; J. Zaleśny, Określoność przepisów prawa na tle orzecznictwa Trybunału Konstytu-
cyjnego, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 1/2011, s. 160; M. Wojciechowski, Pewność prawa, LEX 2014.
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Prawdopodobnie przy tworzeniu przepisu ustawodawca dążył do uformowania prakty-
ki, wedle której organy Policji najbliżej zapoznane ze sprawą oceniają, czy dane zawarte 
w KSIP, w świetle wiedzy tych organów, są informacją bez której nie da się obejść przy16 
wykonywaniu ustawowych zadań Policji. Jednak czy takie skonstruowanie przepisu jest 
zgodne z art. 2 Konstytucji RP, z którego wywodzi się zasadę określoności przepisów 
prawa17. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą TK, precyzyjność przepisów przejawia się 
w konkretności regulacji praw i obowiązków, tak aby ich treść była oczywista i pozwalała 
na ich wyegzekwowanie18. Oczywiste jest wprawdzie, że nie jest możliwe osiągnięcie ide-
alnej precyzji, niemniej jednak w przedmiocie gromadzenia danych dotyczących skazania 
(ukarania) w systemie KSIP, t.j. danych newralgicznych, przepis art. 20 ust. 17 u.p. winien 
zostać skonstruowany z jak największą starannością i możliwie jak najbardziej szczegó-
łowo. W ocenie autorów, na gruncie art. 20 ust. 17 u.p. brakuje szczegółowości, i właśnie 
ten problem rodzi liczne wątpliwości na gruncie relacji gromadzenia i udostępniania 
danych w KSIP oraz instytucji zatarcia skazania. 

Problem z wykładnią terminu „niezbędny” zawartego w art. 20 ust. 17 u.p. posiada 
swoje praktyczne źródła. Konstytucyjność przepisu była przedmiotem badania przed 
TK. W sprawie prowadzonej pod sygn. akt: K 32/04, zakończonej wyrokiem z dnia 
12 grudnia 2005 r., TK badając konstytucyjność między innymi art. 20 ust. 17 u.p. 
wprawdzie stwierdził, że „Art. 20 ust. 17 ustawy powołanej w punkcie 1 [u.p. – przyp. 
autorzy] jest zgodny z art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji”. Niemniej jed-
nak, w uzasadnieniu orzeczenia TK wyjaśnił, że w odniesieniu do interpretacji art. 20 
ust. 17 u.p. istnieje wprawdzie obawa ekscesywnego, t.j. ponad konieczną miarę, wy-
korzystania tych danych osobowych, niemniej jednak we współczesnych warunkach, 
w szczególności wobec zagrożenia bezpieczeństwa przez przestępczość zorganizowaną 
i terroryzm, regulacja ta mieści się w granicach swobody regulacyjnej kontrolowanej 
za pomocą zasady proporcjonalności19. Należy zauważyć, że już w 2005 r. TK dostrzegł 
zagrożenia płynące z nieprecyzyjnego uregulowania art. 20 ust. 17 u.p. 

 Dostęp do danych zawartych w KSIP oraz udostępnienie danych zawartych 
w rejestrze

Krajowy System Informacyjny Policji nie jest rejestrem powszechnie jawnym20. 
Uprawnionymi do korzystania z danych w nim zgromadzonych są wyłącznie poli-

16  Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
17  G. Koksanowicz, Zasada…, s. 471; M. Wojciechowski, op.cit.
18  Wyrok TK z dnia 5 grudnia 2007 r., sygn. akt K 36/06 (Dz.U. 2007 nr 231 poz. 1704); wyrok TK z dnia 
18 marca 2010 r., sygn. akt. K 8/08 (Dz.U. 2010 nr 48 poz. 287); M. Wojciechowski, op.cit.

19  Wyrok TK z dnia 12 grudnia 2005 r., K 32/04 (Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2116): „Dostrzegając zatem nie-
bezpieczeństwo płynące zarówno z samego faktu zachowania zbioru dla celów potencjalnych postępo-
wań, trudności kontroli prawidłowego postępowania ze zbiorami, jak również możliwości ekscesywnego 
ich wykorzystania, mimo wszystko należy uznać, że w demokratycznym państwie prawa, we współcze-
snych warunkach (zagrożenie bezpieczeństwa przez przestępczość zorganizowaną i terroryzm) norma 
art. 20 ust. 17 mieści się w granicach swobody regulacyjnej określanej m.in. zasadą proporcjonalności”.

20  Wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 maja 2015 r., II SA/Wa 1714/14, LEX nr 1758330.
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cjanci21 i pracownicy Policji, upoważnieni przez Komendanta Głównego Policji. Każdy 
z uprawnionych posiada dostęp do KSIP od momentu wprowadzenia swojego unikalne-
go identyfikatora oraz hasła użytkownika (zalogowania). Taki sposób dostępu do KSIP 
ma zapewniać, że dane zawarte w systemie pozostaną bezpieczne i będą udostępniane 
tylko podmiotom do tego uprawnionym. 

Pomimo zabezpieczenia danych, polegającego na bezpośrednim dostępie do bazy 
KSIP jedynie po wprowadzeniu unikalnych identyfikatorów i haseł dla osób uprawnio-
nych do przeglądania informacji zawartych w KSIP, nie zostało ostatecznie wykluczone, 
że dojdzie do sytuacji, w której dane, w szczególności dane osobowe zawarte w systemie, 
zostaną ujawnione podmiotowi, który jest do tego nieuprawniony. Nie jest to problem 
teoretyczny, a sytuacja w której dane zawarte w KSIP zostały udostępnione podmio-
towi spoza kręgu uprawnionych miała miejsce, gdy KWP udostępnił prezesowi sądu 
okręgowego informacje o osobie, która starała się o znalezienie zatrudnienia w sądzie 
okręgowym na stanowisku asystenta sędziego. Kandydat na asystenta sędziego był 
w przeszłości osobą ukaraną za wykroczenie. Ukaranie w chwili udzielenia informacji 
uległo zatarciu22. W tym miejscu powstał problem, czy prezes sądu okręgowego był 
osobą uprawnioną do pozyskania informacji o zatartym już ukaraniu. 

Zgodnie z § 72 ust. 8 pkt. 1 d.f.KSIP informacje przetwarzane w KSIP są udostęp-
niane sądom, prokuraturom lub innym podmiotom w zakresie i trybie wynikającym 
z odrębnych przepisów prawa określających uprawnienia tych podmiotów do otrzy-
mywania informacji źródłowych dotyczących informacji przetwarzanych w KSIP 
lub za zgodą dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego. 
Przepisy te są zawarte obecnie między innymi w Prawie o prokuraturze23 (art. 78; 
172 § 2; 176 § 4) czy p.u.s.p. (art. 58 § 3; 106n § 4; 150 § 3; 162 § 9). Należy zauważyć, 
że wskutek nowelizacji z 2009 r. przepis nakazujący prezesowi sądu uzyskania tego 
typu informacji dotyczących kandydatów na asystentów sędziego w sądach powszech-
nych został wyeliminowany24.

Konsekwencje zatarcia skazania oraz ich wpływ na udostępnianie danych 
zawartych w KSIP

G. Bogdan wyraził pogląd, że z chwilą zatarcia skazania (ukarania) ustają nie tylko praw-
ne konsekwencje skazania, ale wręcz odrzuca się samą świadomość faktu, że do niego 

21  Zob. A. Łyżwa, M. Tokarski [w:] Ustawa o Policji. Komentarz, red. Ł. Czebotar, LEX 2016. A. Łyżwa 
oraz M. Tokarski twierdzą, że: „Do korzystania z informacji, w tym z danych osobowych, przetwarza-
nych w zbiorach danych prowadzonych w Policji są uprawnione, w zakresie niezbędnym do wykony-
wania zadań służbowych, następujące służby policyjne: kryminalna, prewencyjna, śledcza, Lotnictwa 
Policji oraz wspomagająca działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym”. 
Zob. także § 27 ust. 1 i 2 r.p.i.p.p.

22  Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Komendanta Głównego Policji z dnia 19 listopada 2008 r., 
znak: RPO-579528-I/08/KŁ.

23  Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2016 poz. 177).
24  Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją zadań przez 
Policję (Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1777).
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doszło25. Przyjęcie takiego stanowiska prowadzi do jednoznacznej konstatacji, że z chwilą 
zatarcia skazania (ukarania) m.in. organy administracji publicznej, organy wymiaru 
sprawiedliwości powinny przyjmować taki stan rzeczy, jakby przestępstwo (wykroczenie) 
nigdy nie miało miejsca w rzeczywistości. Niejako konsekwencją fikcji zatarcia skazania 
(ukarania) jest wniosek, że osoba, w przypadku której skazanie (ukaranie) uległo zatarciu, 
nie jest w żaden sposób obowiązana do ujawniania faktu wcześniejszego skazania w ja-
kichkolwiek publicznych, czy prywatnych deklaracjach. W orzecznictwie Sądu Najwyż-
szego podkreśla się, że wszelkie wiadomości dotyczące skazania (ukarania) z przeszłości, 
chociażby miały miejsce, nie ulegają ujawnieniu i żadna władza nie jest uprawniona 
powoływać się na to, co ustawowo uznane jest za niebyłe26. Instytucja zatarcia skaza-
nia (ukarania) wiąże nie tylko organy wymiaru sprawiedliwości, lecz także inne organy 
sprawujące funkcje publiczne27. Rzeczone organy nie są uprawnione do analizowania 
przeszłości kryminalnej sprawcy, którego skazanie (ukaranie) w świetle prawa uznawane 
jest za niebyłe w zakresie skazania objętego już zatarciem28. 

Opierając się na przytoczonych tezach można dojść do wniosku, że KWP nie powinien 
był udostępniać informacji o ukaraniu, które uległo już zatarciu, a prezes sądu okręgowe-
go był osobą, która nie powinna znaleźć się w posiadaniu informacji na temat ukarania.

Udostępnianie informacji z KSIP o zatartym ukaraniu może wiązać się również 
z naruszeniem prawa do prywatności zagwarantowanego przez Konstytucję RP oraz 
Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności29. Część z zagad-
nień dotyczących prawa do prywatności została uregulowana na gruncie ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych30. Powołana ustawa określa szczególny 
reżim prawny ochrony danych osobowych. W szczególności art. 26 ust. 1 u.o.d.o. nakłada 
na administratorów danych osobowych obowiązek zachowania szczególnej staranności 
podczas gromadzenia danych osobowych w celu ochrony interesów osób, których dane 
dotyczą. KWP jako administrator danych winien więc gromadzić dane z poszanowaniem 
zasad ustanowionych przez u.o.d.o., w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed 
ich udostępnieniem osobie nieuprawnionej.

25  G. Bogdan [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Część II. Komentarz do art. 53‒116, red. W. Wró-
bel, A. Zoll, LEX 2016.

26  Zob. m.in. wyrok SN z dnia 7 listopada 1985 r., I KR 293/85, OSNPG 1986/10/126, wyrok SN z dnia 
27 marca 1970 r., III KR 25/70, OSNKW 1970/10/121, wyrok SN z dnia 17 grudnia 1976 r., I PR 185/76, 
OSNC 1977/8/139.

27  Wyrok NSA w Warszawie z dnia 15 stycznia 2009 r., II OSK 1847/07, LEX nr 516914.
28  G. Bogdan, op.cit.
29  Art. 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483): 
„Każdy ma prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydo-
wania o swoim życiu osobistym”. Por. art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284): „Każdy ma prawo 
do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji”. 
Zob. także wyrok Wielkiej Izby ETPCz w spawie S. i Marper przeciwko Zjednoczonemu Królestwu 
z dnia 4 grudnia 2008 r., 30562/04 i 30566/04.

30  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922, j.t., dalej jako 
u.o.d.o.).
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Stanowisko, iż udostępnienie danych o zatartym skazaniu stanowi naruszenie pra-
wa, zostało wyrażone przez Rzecznika Praw Obywatelskich w piśmie do KGP z dnia 
19 listopada 2008 r.: 

Jeżeli w świetle prawa skazanie (ukaranie) uległo zatarciu, to organy Policji nie 
mają prawa ujawniania tego typu informacji, opierając się na subiektywnym po-
czuciu, że będą to informacje istotne dla sądu. Stanowi to bowiem przekroczenie 
uprawnień przyznanych przez prawo Policji. Ponadto, jeżeli nawet przyjąć, iż prze-
twarzanie takich informacji w oparciu o w/w decyzję KGP jest nadal konieczne dla 
realizacji zadań powierzonych Policji, to informacje te nie mogą być udostępniane 
innym podmiotom.

Autorzy niniejszego artykułu podzielają stanowisko, iż KWP nie jest uprawniony 
do udostępniania osobom trzecim informacji dotyczących zatartego skazania (ukara-
nia). Zdaniem autorów, istotą instytucji zatarcia skazania jest, jak przytoczono powyżej, 
stworzenie fikcji prawnej braku skazania (ukarania)31. Naturalną konsekwencją przy-
jęcia takiej fikcji jest obowiązek przyjmowania przez organy administracji publicznej 
lub wymiar sprawiedliwości, działające w oparciu o konstytucyjną zasadę legalizmu 
(art. 7 Konstytucji RP), przy ustalaniu stanu faktycznego takiego stanu rzeczy, jak 
gdyby skazanie (ukaranie) nigdy nie miało miejsca. Tym samym KWP, udostępniający 
dane osobom trzecim, winien przy ustalaniu danych, które mają zostać udostępnione, 
pominąć te informacje, które mogą doprowadzić potencjalnego odbiorcę do wniosku, 
iż podmiot poddany weryfikacji został kiedykolwiek skazany (ukarany).

Ustawa o Policji jako lex specialis względem instytucji zatarcia skazania?

W ustawie o Policji występują regulacje pozwalające Policji na gromadzenie i przetwa-
rzanie danych dotyczących skazania (ukarania) również po zatarciu skazania (uka-
rania), w szczególności informacji dotyczących nazwiska, imienia, znaku (numeru) 
sprawy, a w przypadku prowadzonego postępowania karnego numeru RSD i Ds.; kwa-
lifikacji prawnej przestępstwa; formy postępowania przygotowawczego; identyfikatora 
KSIP przestępstwa oraz postępowania przygotowawczego; informacji o zakończeniu 
postępowania przygotowawczego przez Policję wraz ze wskazaniem wyniku tego po-
stępowania oraz organu procesowego, któremu przekazano materiały zakończonego 
postępowania oraz informacje o zakończeniu postępowania przygotowawczego przez 
prokuratora. Podstawę prawną gromadzenia powyższych informacji także po zatarciu 
skazania stanowią art. 20 ust. 1 i 2a u.p. w zw. z art. 20 ust. 17 u.p. W świetle normy 
dekodowanej z powołanych przepisów: Policja może gromadzić dane, w tym także 
wymienione powyżej dane dotyczące skazania, o ile jest to niezbędne dla wykonywania 
jej ustawowych zadań32. Norma ta stanowi lex specialis w odniesieniu do art. 106 k.k. 
31  G. Bogdan, op.cit.; I. Zieliński [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Wolters 
Kluwer 2016.

32  Por decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 22 kwietnia 2013 r., znak: 
DOLiS/DEC-464/13, niepubl., decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 
9 maja 2013 r., znak: DOLiS/DEC-520/13/29452,29456, niepubl.
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(art. 46 ust. 1 k.w.)33, bowiem wprawdzie zasadą jest, że po zatarciu skazania (ukarania) 
organy administracji publicznej powinny brać pod uwagę taki stan rzeczy, jakby ska-
zanie nigdy nie nastąpiło, niemniej jednak ustawodawca dopuszcza wyjątek od fikcji 
zatarcia skazania, pozwalający na gromadzenie danych dotyczących skazania przez 
Policję, o ile jest to niezbędne dla wykonywania ustawowych zadań Policji34. 

Warto zwrócić uwagę, iż art. 106 k.k. przewiduje, że „wpis o skazaniu usuwa się z re-
jestru skazanych”. Na gruncie k.k. termin „rejestr skazanych” odnosi się do Krajowego 
Rejestru Karnego35. Wyraźne wskazanie o tym, ze dane o skazaniu usuwa się z reje-
stru skazanych zdaje się przesądzać o tym, iż gdyby wolą ustawodawcy było, aby dane 
z KSIP zostały usunięte niezwłocznie po zatarciu, to wskazałby to wyraźnym przepisem 
ustawy tak jak w przypadku rejestru skazanych. Wówczas zdanie drugie art. 106 k.k. 
brzmiałoby najprawdopodobniej: „wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych oraz 
Krajowego Systemu Informacyjnego Policji”. Obecnie, zamiast automatycznego pro-
cesu usuwania z KSIP informacji dotyczących skazania, porównywalnego z instytucją 
z art. 106 zd. 2 k.k., ustawodawca posłużył się procedurą weryfikacji danych zawartych 
w rejestrze. Należy zauważyć, że procedura ta nie jest tak skuteczna, jak automatyczne 
usuwanie informacji o skazaniu z rejestru skazanych, o czym świadczą przypadki osób 
domagających się usunięcia danych dotyczących skazania z KSIP36.

Wnioski

Argumenty wywiedzione w artykule prowadzą do następujących wniosków: po pierw-
sze, informacje gromadzone w KSIP, w szczególności informacje dotyczące zatartego 
już skazania, powinny być częściej weryfikowane pod kątem niezbędności ich przecho-
wywania; po drugie, ustawodawca powinien zweryfikować, czy wymóg „niezbędno-
ści” przechowywania gromadzonych informacji w KSIP w odniesieniu do informacji 
dotyczących zatartego skazania mógłby zostać zastąpiony automatyzmem podobnym 
do instytucji wykreślenia informacji o zatartym skazaniu z rejestru skazanych; po trze-
cie, samo gromadzenie informacji w KSIP o zatartym już skazaniu jest dopuszczalne 
ze względu na stosowanie w odniesieniu do relacji z instytucją zatarcia skazania zasady 
lex specialis derogat legi generali; po czwarte, potwierdzone zostaje stanowisko wyrażo-
ne przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który stwierdził, że udostępnienie informacji 
o zatartym już skazaniu jest niezgodne z prawem, w szczególności z instytucją zatarcia 

33  Por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 listopada 2011 r., II SA/Wa 978/11, LEX nr 1133648, wy-
rok WSA w Warszawie z dnia 5 maja 2015 r., II SA/Wa 1714/14, LEX nr 1758330; zob. także Decyzja 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 30 stycznia 2015 r., znak: DOLiS/DEC-
55/15/7003,7005/15, niepubl.

34  Zdaniem Autorów warto się zastanowić czy zatarcie skazania jest wiążącą wskazówką od ustawodawcy, 
iż dalsze gromadzenie informacji dotyczących skazania jest działaniem zbędnym.

35  G. Bogdan, op.cit.; N. Kłączyńska [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, wyd. II, 
LEX 2012.

36  Zob. Wyrok NSA w Warszawie z dnia 12 listopada 2015 r., I OSK 1242/14, LEX nr 2094037; wyrok 
NSA w Warszawie z dnia 22 marca 2013 r., I OSK 786/12, LEX nr 1786838; wyrok WSA w Warszawie 
z dnia 24 października 2011 r., II SA/Wa 625/11, LEX nr 1260487.
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skazania, w związku z czym organy Policji powinny z większą starannością dokonywać 
weryfikacji, które udostępniają z systemu KSIP, aby zapobiec naruszeniu relacji z insty-
tucją zatarcia skazania, ażeby nie zaprzeczać celowi jej istnienia.

Autorzy postulują, aby ustawodawca zweryfikował, czy są możliwe do wprowadze-
nia zmiany zapobiegające udostępnianiu informacji o zatartym skazaniu. Na przy-
kład, poprzez techniczną zmianę w kodzie systemu polegającą na wprowadzeniu alertu 
przypominającego po pewnym czasie funkcjonariuszom udostępniającym informacje 
z rejestru, aby sprawdzili, czy skazanie dotyczące informacji mogło ulec zatarciu. Wów-
czas istniałyby większe szanse, że policjant przed zautomatyzowanym udostępnieniem 
informacji z rejestru sprawdziłby, czy w istocie takie skazanie nie uległo zatarciu.

*  *  *

KSIP – Doubts About the Correctness of the Collection 
and Sharing of Data Contained in the Register

During everyday duty the Police officers gather all the necessary information about the citizens. 
The information are registered and stored in the registry named “Krajowy System Informacy-
jny Policji”. The Police periodically verify whether the whole data stored in this registry are still 
necessary and valuable in order to perform their statutory tasks. If the information turns out 
to be unnecessary the Police remove it from the registry. On the other hand, if the information 
appears to be necessary, it remains in the registry until the verification which could shows 
that this information is redundant. Sometimes happens that information which are still un-
verified or those which were not removed in the process of verification relate to the institution 
of expungement. Whether the storage of such information is consistent with the institution 
of expungement of sentence?

Key words: expungement, conviction, National Police Information System, registry


