
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W BIURZE FINANSÓW KGP 

Komórka organizacyjna KGP: Biuro Finansów KGP 
 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 Finansów KGP 

  dane kontaktowe: 

  ul. Domaniewska 36/38, 02-624 Warszawa, 

  nr tel. 022 601 31 23 

  nr faks: 022 854 10 76; 126 94 (resort) 

  e-mail: sekbf@policja.gov.pl 

 

  

 cele przetwarzania:  

I wypełnienie obowiązków związanych ze stosunkiem służby/pracy policjantów i pracowników oraz 

wynikających z umów cywilno-prawnych, w tym: 

 1. płace (uposażenia), inne świadczenia zatrudnionych w KGP, CBŚP, BSWP, kartoteka i deklaracje podatku 

dochodowego od osób fizycznych oraz składki i świadczenia w ramach systemu ubezpieczeń społecznych, w 

tym: 

- równoważnik za przejazd PKP raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin; 

- zwrot kosztów za okulary, rozliczanie kosztów; 

- ewidencja dopłat do wypoczynku; 

- rozliczanie kosztów delegacji krajowej osób odbywających podróże służbowe na terenie kraju; 

- rozliczanie kosztów dojazdu policjantów z miejsca zamieszkania (z miejscowości pobliskiej) do miejsca 

pełnienia służby oraz ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu w celu odwiedzenia rodziny; 

- prowadzenie rejestru zrefundowanych kosztów poniesionych na naukę języka obcego oraz studiów; 

2. ewidencja przyznanych nagród z funduszu nagród i zapomóg Komendanta Głównego Policji; 

3. umowy o pracę (umowy cywilno-prawne) regulujące uprawnienia pracownika do płac i świadczeń wynikające ze 

stosunku służbowego. 

 podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*: 

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie do wypełnienia prawnego obowiązku administratora, wynikającego z 

przepisów: 

 

a) ustawy o Policji, 

b) kodeksu pracy , 

c) ustawy o służbie cywilnej, 

d) ustawy o pracownikach urzędów państwowych, 

e) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, 

f) ustawy o finansach publicznych,  

g) ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 

h) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

i) ustawy o czasie pracy kierowców, 

j) ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

k) ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, 

l) ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 

m) ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

n) ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 

o) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

p) rozporządzenia 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, 

q) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać płatnicy składek 

przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych, 

r) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru 

składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, 

s) rozporządzenia 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, 

t) decyzji MSW z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia dysponenta środków budżetu państwa w części 42 – 

Sprawy Wewnętrzne, 

u) rozporządzenia MSWiA z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków korzystania przez policjantów oraz 

członków ich rodzin z prawa przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego na  koszt 



właściwego organu Policji oraz warunków przyznawania zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie 

niewykorzystania przysługującego przejazdu, 

v) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 2014 roku w sprawie nagród i zapomóg dla 

policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów, 

w) zarządzenia nr 51 KGP z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Policji 

x) rozporządzenia MSWiA z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych 

przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin (Dz. U. Nr 23, poz. 236 z późn. Zm.) 

y) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31.10.2002 r w sprawie wysokości, 

warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia, 

z) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013r w sprawie należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej z tytułu podróży 

służbowych , 

aa) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25.03.2002 r.  w spr. warunków ustalania oraz sposobu dokonywania 

zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 

niebędących własnością pracodawcy, 

bb) rozporządzenia MSWiA z dnia 31.12.2002 r. w spr. wysokości i zasad otrzymania uposażenia i innych należności 

pieniężnych przez policjanta skierowanego do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju, 

cc) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31.10.2002r. w spr. wysokości, warunków i 

trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia, 

dd) zarządzenia nr 51 KGP z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zasad rachunkowości w Komendzie Głównej 

Policji. 

 kategoria osób, których dane są przetwarzane: 

 policjanci pełniący służbę oraz pracownicy zatrudnieni w KGP, CBŚP, BSWP oraz świadczący pracę na podstawie 

umów cywilno-prawnych. 

 

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

lub w organizacjach międzynarodowych: 

 dane nie są przekazywane odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. 

 

 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 nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

 okres przechowywania:  

 

 wynika z przepisów prawa. 

 

II SYSTEM PŁATNIK: 

 Prowadzenie bazy składek i świadczeń w ramach systemu ubezpieczeń społecznych przy wykorzystaniu 

systemu PŁATNIK. 

 podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*: 

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie do wypełnienia prawnego obowiązku administratora, wynikającego z 

przepisów: 

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 

 

 kategoria osób, których dane są przetwarzane: 

 policjanci i pracownicy KGP, CBŚP, BSWP, osoby obce zatrudnione na podstawie umowy cywilno-prawnej 

 

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

lub w organizacjach międzynarodowych: 

 dane nie są przekazywane odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO, 

dane przekazywane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

 

 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 nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

 okres przechowywania:  

 wynika z przepisów prawa. 

 

III Ewidencjonowanie świadczeń z PZU, w tym: 

 1. przyznanych świadczeń z Funduszu Prewencyjnego PZU Komendy Głównej Policji; 

2. przyznanych świadczeń z Funduszu Prewencyjnego PZU Komisja Centralna; 

3. ubezpieczonych w programie „Policja 2015” 



 podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*: 

 art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie do wypełnienia prawnego obowiązku administratora, wynikającego z 

przepisów: 

 Umowa ubezpieczenia grupowego pomiędzy Grupą PZU a związkami zawodowymi policyjnymi i cywilnymi; 

 

 kategoria osób, których dane są przetwarzane: 

 ubezpieczeni w PZU policjanci i pracownicy oraz ubezpieczeni członkowie ich rodzin 

 

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

lub w organizacjach międzynarodowych: 

  Grupa PZU. 

 

 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 nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

 okres przechowywania:  

 wynika z przepisów prawa. 

 

IV PROWADZENIE POSTEPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W ZAKRESIE: 

 uposażeń i innych świadczeń pieniężnych policjantów, emerytów i rencistów policyjnych. 

 podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*: 

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie do wypełnienia prawnego obowiązku administratora, wynikającego z 

przepisów: 

- art. 99 - 131 ustawy o Policji;  

- ustawy kodeks postępowania administracyjnego;  

- ustawy postępowanie egzekucyjne w administracji. 

 

 kategoria osób, których dane są przetwarzane: 

 policjanci pełniący służbę w KGP, emeryci i renciści policyjni 

 

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

lub w organizacjach międzynarodowych: 

 dane osobowe nie są przekazywane odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.  

 

 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 nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

 okres przechowywania:  

 wynika z przepisów prawa. 

 

V ROZLICZENIA PROJEKTÓW UE, w tym: 

 realizacja rozliczeń środków finansowych pozyskanych z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych. 

 podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*: 

 Wymogi współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji umów grantowych. 

 

 kategoria osób, których dane są przetwarzane: 

 policjanci i pracownicy KGP. 

 

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

lub w organizacjach międzynarodowych: 

 Wymogi współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji umów grantowych. 

 

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

międzynarodowej, w tym nazwę tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: 

 Wymogi współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji umów grantowych. 

 

 okres przechowywania:  

 wynika z przepisów prawa. 

 

VI BIEGLI 

 rozliczanie kosztów CBŚP i BSWP  związanych z okazaniem, powołaniem biegłych, świadków i tłumaczy. 

 



 podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*: 

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie do wypełnienia prawnego obowiązku administratora, wynikającego z 

przepisów: 

- ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, 

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.04.2013 roku w sprawie określenia stawek wynagrodzenia 

biegłych taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w 

postępowaniu karnym, 

- zarządzenie nr 51 KGP z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Policji 

 

 kategoria osób, których dane są przetwarzane: 

 biegli, świadkowie i tłumacze oraz osoby wezwane do okazania  

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

lub w organizacjach międzynarodowych: 

 dane osobowe nie są przekazywane odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.  

 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 nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

 okres przechowywania:  

 wynika z przepisów prawa. 

 

VII POSTĘPOWANIA, w tym: 

 1. prowadzenie postępowań odszkodowawczych. Wydawanie decyzji w przedmiocie prawa do jednorazowego    

    odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą w   

    Policji; 

2. koordynowanie i monitorowanie postępowań w przedmiocie szkód wyrządzonych w mieniu Skarbu  

    Państwa znajdującym się w dyspozycji Komendy Głównej Policji; 

 podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*: 

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie do wypełnienia prawnego obowiązku administratora, wynikającego z 

przepisów: 

ad.1 ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub 

choroby pozostających w związku ze służbą (Dz. U. z 2014 r. poz. 616, z późn. zm.) 

ad.2 decyzja nr 419 KGP z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie postępowania w przypadku szkód wyrządzonych w 

mieniu Skarbu Państwa znajdującym się  w dyspozycji Komendy Głównej Policji oraz udzielenia upoważnienia 

do realizacji niektórych czynności w tym postępowaniu (zmienionej decyzją nr 383 KGP z dnia 06.10.2014 r. i 

decyzją nr 128 KGP  z dnia 11.04.2018 r.); 

 

 kategoria osób, których dane są przetwarzane: 

 Ad.1. policjanci pełniący służbę w KGP 

Ad. 2 . policjanci pełniący służbę w KGP, pracownicy zatrudnieni w KGP 

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

lub w organizacjach międzynarodowych: 

 dane osobowe nie są przekazywane odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.  

 

 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 nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

 okres przechowywania:  

 wynika z przepisów prawa. 

 

VIII UMOWY WYNIKAJĄCE Z KODEKSU CYWILNEGO – KOMORNIK, w tym: 

 ewidencjonowanie zajęć wierzytelności komorniczych celem kontroli realizacji zajęcia. 

 

 podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*: 

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie do wypełnienia prawnego obowiązku administratora, wynikającego z 

przepisów: 

kodeksu postępowania cywilnego - art. 896, 909. 

 

 kategoria osób, których dane są przetwarzane: 

 osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, z którymi podpisano umowy zlecenia lub o dzieło.  

 

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

lub w organizacjach międzynarodowych: 

 dane osobowe nie są przekazywane odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.  



 

 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 nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 okres przechowywania:  

 wynika z przepisów prawa. 

IX REALIZACJA POSTĘPOWAŃ WNIOSKOWYCH, w tym: 

 1. prowadzenie wykazów osób uprawnionych do korzystania z pomocy finansowej na kształcenie dla sierot po 

zmarłych funkcjonariuszach na służbie; 

2. ewidencjonowanie świadczeń wypłaconych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS); 

 

 podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*: 

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie do wypełnienia prawnego obowiązku administratora, wynikającego z 

przepisów: 

1. ustawa o Policji; 

2. rozporządzenia MSWiA z 28 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą, 

3. ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 

 kategoria osób, których dane są przetwarzane: 

 1. dzieci po zmarłych policjantach; 

2. pracownicy, emeryci i renciści (byli pracownicy) oraz członkowie ich rodzin . 

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

lub w organizacjach międzynarodowych: 

 dane osobowe nie są przekazywane odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.  

 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 nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 okres przechowywania:  

 wynika z przepisów prawa. 

X OBSŁUGA FINANSOWO - KSIĘGOWA (SWOP - podsystem finansowo – księgowy – FK), w tym: 

 ewidencjonowanie dokumentów dotyczących rozrachunków z pracownikami i kontrahentami. Windykacja 

należności. 

 podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*: 

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie do wypełnienia prawnego obowiązku administratora, wynikającego z 

przepisów: 

- ustawy o rachunkowości, 

- ustawy o finansach publicznych, 

- rozporządzenia 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, 

 kategoria osób, których dane są przetwarzane: 

 policjanci pełniący służbę, korpus służby cywilnej, pracownicy zatrudnieni w KGP oraz osoby obce zatrudnione na 

podstawie umowy cywilno-prawnej 

 

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

lub w organizacjach międzynarodowych: 

 dane osobowe nie są przekazywane odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.  

 

 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 nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

 

 okres przechowywania:  

 wynika z przepisów prawa dotyczących dokumentów księgowych. 

 

 

 
* 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). 

 

 


