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Szanowny Panie Generale
Uprzejmie informuję, że w dniu 31 maja 2007 r. skierowałem wystąpienie do p. Konrada
Kornatowskiego,

ówczesnego Komendanta Głównego

Policji

w

sprawie

podejmowanych

przez Policję działań na podstawie tzw. "algorytmu czynności związanych z rejestracją,
uzupełnianiem i sprawdzaniem w module legitymowania".
Według osób, które skierowały do mnie skargi w tej sprawie, wszystkie osoby legitymowane
przez Policję,

na podstawie

wskazanego

algorytmu,

mają być

szczegółowo

opisywane,

co wymaga poświęcenia sporej ilości czasu przez osobę legitymowaną i udzielenia odpowiedzi
na dość intymne pytania m.in. o posiadane cechy szczególne, w tym tatuaże czy kolczyki
oraz przynależność do grup subkulturowych.
Zważywszy, że tego rodzaju działania Policji stanowią głęboką ingerencję w Konstytucyjne
prawa i wolności człowieka, poprosiłem Komendanta Głównego Policji o wyjaśnienie, czy
w istocie i na jakiej podstawie prawnej opisane czynności są podejmowane oraz czy uzyskane
w ich wyniku dane są przez Policję przetwarzane i rejestrowane.
Wobec wątpliwości dotyczących odpowiedzi w tej sprawie z dnia 31 lipca 2007 r. (znak
pisma WK-I-4600/3475/2007), wystąpiłem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
prosząc o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Z otrzymanej na to wystąpienie odpowiedzi z dnia 7 grudnia 2007 r. wynika, że zbieranie
dodatkowych informacji, określonych w algorytmie nie jest możliwe od wszystkich osób
legitymowanych, a jedynie od osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa ściganego z
oskarżenia publicznego, nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako
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przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamość lub usiłujących
ukryć swoją tożsamość oraz osób poszukiwanych. Podstawą prawną dla takich działań wskazanego
art. 20 ust. 2a ustawy o Policji. Przepis art. 20 ust. 2b w zw. z ust. 2a ustawy o Policji upoważnia
w stosunku do wskazanych osób, do pobierania, uzyskiwania i gromadzenia, przetwarzania
i wykorzystywania w celu realizacji ustawowych zadań Policji m.in. informacji dotyczących opisu
wizerunku, cech, znaków szczególnych i pseudonimów, czy informacji o środowisku i kontaktach
sprawców. A zatem, wyłącznie dane tej grupy osób mogą znaleźć się w Krajowym Systemie
Informacyjnym Policji, do którego odnosi się wymieniony algorytm czynności.
Wobec treści poprzedniej korespondencji w przedmiotowej sprawie, uprzejmie proszę Pana
Komendanta o poinformowanie mnie, czy legitymowanie połączone ze zbieraniem informacji
dodatkowych o legitymowanej osobie, takich jak: pseudonimy, blizny, tatuaże, znaki szczególne,
kolczyki, szaliki klubowe etc. dokonywane jest także wobec innych osób, niż wskazane
w cytowanym piśmie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a jeżeli tak, to proszę także
o wskazanie podstawy prawnej dla takiego działania.
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