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Szanowny Panie Prezesie

uprzejmie informuję, że z prośbą o pomoc zwróciła się do mnie była

funkcjonariuszka Komendy Policji, starająca się o usunięcie dokumentów

znajdujących się w jej aktach osobowych.

Z udzielonej Skarżącej przez Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji odpowiedzi1 

wynika, że przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 

ze zm. dalej: ustawa o Policji) nie zawierają podstawy do orzekania w formie decyzji 

administracyjnej w sprawie odmowy usunięcia z akt osobowych notatki służbowej. Kwestie 

związane z prowadzeniem akt osobowych funkcjonariuszy Policji reguluje zarządzenie nr 

678 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zasad prowadzenia 

przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym 

policjantów oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz.Urz. KGP z 2018 r. poz. 104 dalej: 

zarządzenie). Zgodnie z § 1 ust. 2 zarządzenia w aktach osobowych gromadzi się 

dokumentację związaną ze stosunkiem służbowym. Na podstawie § 5 ust. 2 zarządzenia 

wyłącza się z akt osobowych prawomocne orzeczenia o odstąpieniu od ukarania albo ukaraniu 

karą dyscyplinarną, prawomocne postanowienia o odstąpieniu od wszczęcia postępowania 

dyscyplinarnego oraz skazujące wyroki sądowe i orzeczenia o warunkowym umorzeniu 

postępowania karnego. Ponadto § 6 ust. 1 zarządzenia stanowi, iż wyłączenie z akt

1 Pismo Zastępcy Dyrektora Biura Kontroli KGP z dnia 24 maja 2018 r. (Is-8498/331/18/TW).
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osobowych policjanta zgromadzonych w nich dokumentów może nastąpić tylko 

w przypadkach określonych w odrębnych przepisach. W ocenie Biura Kontroli KGP notatka 

sporządzona przez Naczelnika Wydziału Inspekcji Komendy Policji - kom.

Tadeusza O , w czasie gdy była funkcjonariuszem Policji, ma

charakter służbowy i dotyczy wniosku o przeniesienie z Komendy Rejonowej Policji 

w do innej jednostki Policji. Powyższy wniosek został zatwierdzony przez

ówczesnego Komendanta Policji. W ocenie organu, dokument ten jest związany

ze stosunkiem służbowym i jako taki, został włączony do akt osobowych. Ustawa o Policji 

wskazuje, iż z akt osobowych policjanta wyłącza się:

-  zgodnie z art. 132 ust. 4c notatkę z rozmowy dyscyplinującej, którą przeprowadza 

przełożony dyscyplinarny ze sprawcą przewinienia dyscyplinarnego mniejszej wagi 

włącza się na okres jednego roku, po tym czasie wyłącza się j ą z akt osobowych;

-  ponadto, zgodnie z art. 125q ust. 7 ustawy o Policji - zatarcie kary dyscyplinarnej 

powoduje usunięcie z akt osobowych policjanta orzeczenia o ukaraniu. Orzeczenie 

o odstąpieniu od ukarania usuwa się z akt osobowych po upływie 6 miesięcy od dnia 

jego uprawomocnienia się (...).

Przytoczone powyżej uregulowania, w sposób jednoznaczny określają rodzaj dokumentów, 

które wyłącza się z akt osobowych. Należą do nich orzeczenia i postanowienia dyscyplinarne 

oraz notatki z rozmów dyscyplinujących, wyroki i orzeczenia sądów. Notatka służbowa kom. 

Tadeusza Oi z dnia 19 marca 1992 r. nie jest tego typu dokumentem. Organ

uznał, że brak jest podstaw do usunięcia jej z akt osobowych.

Wydaje się, że notatka służbowa stanowiąca podstawę do przeniesienia 

funkcjonariuszki do innej jednostki Policji nie jest już niezbędna do celów, w której została 

zebrana, albowiem przeniesienie zostało już zrealizowane. Poza tym od wielu lat pozostaje 

ona poza służbą w Policji. Z tego względu zarządzenie KGP nr 678 -  jako akt prawa 

wewnętrznie obowiązującego -  może nie znajdować już do niej zastosowania.

W świetle niniejszej odpowiedzi wątpliwości Rzecznika budzi uniemożliwienie 

Skarżącej skorzystania z prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) 

wynikającego z treści art. 17 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz



uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Wobec powyższego na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o 

Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 2179 ze zm.) zwracam się do Pana 

Prezesa z uprzejmą prośbą o zbadanie i ustosunkowanie się do przedstawionego problemu.

Z poważaniem


