
Nazwa zbioru: System Wspomagania Obsługi Policji – podsystem KADRA (SWOP.KADRA) 
Komórka organizacyjna KGP: Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP 
a) imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe:  
 - administrator: 

  KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI 
  dane kontaktowe: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa ; 
 

- działający w imieniu administratora: 
  Dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP 
  dane kontaktowe: 
  ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa, 
  nr tel: 22 60 142-28, 
  nr faks: 22 60 134-75, 
  e-mail: biurokadr@policja.gov.pl 

 

b) cele przetwarzania:  
 Celem przetwarzania danych osobowych SWOP jest wspomaganie realizacji polityki kadrowo-płacowej w Policji oraz 

zadań określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.), ustawie        

z dnia 23 grudnia 1997 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917), ustawie z dnia 16 września 1982 r.                        o 

pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2142, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008r. 

o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889, z późn. zm.).  

 podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*: 
 art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO. 

– art. 5 oraz art. 32 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, ze zm.), 
– art. 22¹ ustawy z dnia 23 grudnia 1997 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917), 
– ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie z cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889, ze zm.), 

– ustawa z dnia 13 października1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, ze zm.), 

– ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, ze zm.), 

– ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), 

– ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579  
ze zm.), 

– ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r., poz.1155), 

– ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczegółowych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 
z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1474), 

– ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 747), 

– ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2191), 

– ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery 
budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2217, ze zm.), 

– ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1881), 

– ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065,  
ze zm.), 

– ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2179), 

– ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

– ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368), 

– ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, ze zm.), 

– ustawa – Kodeks cywilny, 

– ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1430, ze zm.), 
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– ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2142 ze zm.), 

– ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.), 

– rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości i planów kont dla budżetu Państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 1911), 

– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie 

niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków 

wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy z dnia 29 maja 1996 r. 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 927), 

– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy  
oraz udzielania pracownikom zwolnień z pracy z dnia 15 maja 1996 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632), 

– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu 

wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop z 
dnia 8 stycznia 1997 r. (Dz. U. Nr 2, poz. 14), 

– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać płatnicy składek 

przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych z dnia  

1 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 479), 

– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949), 

– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych 
jednostek (Dz. U. nr 27 z 2010 r. poz. 134, ze zm.), 

– rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej    

Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej, komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców 

(Dz. U. Nr 60 poz. 492), 

– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego 
w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 ze zm.), 

– decyzja nr 46 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie utworzenia centralnego rejestru 
doboru kandydatów do służby w Policji,  

– decyzja nr 102 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań jednostek  
i komórek organizacyjnych Policji w zakresie wdrożenia i eksploatacji Systemu Wspomagania Obsługi Policji. 

c) kategorie osób, których dane są przetwarzane: 
 1. policjanci w służbie oraz zwolnieni ze służby, 

2. pracownicy Policji zatrudnieni w ramach korpusu służby cywilnej oraz zwolnieni, 
3. pozostali pracownicy Policji oraz zwolnieni. 

d) kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich 

lub w organizacjach międzynarodowych: 
 - jednostki organizacyjne Policji, szkoły Policji lub inne podmioty, do których nastąpić może delegowanie, 

skierowanie lub przeniesienie, 
- podmioty, do których nastąpić może oddelegowanie w celu wykonywania zadań służbowych poza Policją 
 

e) gdy ma to zastosowanie, informację o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, w tym nazwę tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: 
 dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

f) okres przechowywania:  
 nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania:  

- art. 5 ust. 1 lit. e RODO, 
- ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217)  

g) prawa przysługujące na podstawie RODO: 
 - prawo dostępu do własnych danych osobowych, z zastrzeżeniem określonym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych  
- prawo żądania od administratora sprostowania lub uzupełnienia danych, 
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, 
- prawo do przenoszenia danych, 



- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 

* rozporządzenie 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 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
 

 


