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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
 

 

(druk nr 672) 

 

U S T A W A    z dnia 6 kwietnia 1990 r. o POLICJI (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, 

z późn. zm.) 

Art. 1. 

1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i 

przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i 

porządku publicznego. 

1a. Nazwa "Policja" przysługuje wyłącznie formacji, o której mowa w ust. 1. 

2. Do podstawowych zadań Policji należą: 

1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami 

naruszającymi te dobra; 

2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w 

miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji 

publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego 

korzystania; 

3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu 

przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym 

zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi; 

4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców; 

5) nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie 

określonym w odrębnych przepisach; 

6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z 

działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych; 

7) współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, a 

także z organami i instytucjami Unii Europejskiej na podstawie umów i porozumień 

międzynarodowych oraz odrębnych przepisów; 

8) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych; 

9) (uchylony); 

[10) prowadzenie bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy kwasu 

dezoksyrybonukleinowego (DNA);] 

<10) prowadzenie zbiorów danych zawierających informacje gromadzone przez 

uprawnione organy o odciskach linii papilarnych osób, niezidentyfikowanych 

śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz o wynikach analizy kwasu 

deoksyrybonukleinowego (DNA);> 

11) (uchylony). 

3. Policja realizuje także zadania wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz umów 

i porozumień międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych. 
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Art. 4. 

[1. Policja składa się z następujących rodzajów służb: kryminalnej, prewencyjnej oraz 

wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i 

technicznym.] 

<1. Policja składa się z następujących rodzajów służb: kryminalnej, śledczej, 

prewencyjnej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, 

logistycznym i technicznym.> 

2. W skład Policji wchodzi policja sądowa. Szczegółowy zakres zadań i zasady organizacji 

policji sądowej określa, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw 

wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw sprawiedliwości. 

3. W skład Policji wchodzą również: 

1) Wyższa Szkoła Policji, ośrodki szkolenia i szkoły policyjne; 

2) wyodrębnione oddziały prewencji i pododdziały antyterrorystyczne; 

3) instytuty badawcze. 

[3a. Organizację i zakres działania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie jako szkoły wyższej 

oraz tryb wyznaczania i odwoływania rektora oraz wyznaczania, wyboru i odwoływania 

prorektorów reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 

U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).] 

<3b. Organizację i zakres działania instytutów badawczych, o których mowa w ust. 3 

pkt 3, oraz tryb powoływania i odwoływania dyrektorów tych instytutów oraz ich 

zastępców reguluje ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. 

U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092).> 

3b.  Organizację i zakres działania jednostek badawczo-rozwojowych, o których mowa w ust. 

3 pkt 3, oraz tryb powoływania i odwoływania dyrektorów tych jednostek oraz ich 

zastępców reguluje ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 159 poz. 993 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323). 

4. Komendant Główny Policji, za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, może 

powoływać, w uzasadnionych przypadkach, inne niż wymienione w ust. 1 rodzaje służb, 

określając ich właściwość terytorialną, organizację i zakres działania. 

[Art. 4a. 

Pracownicy na stanowiskach administracyjnych, technicznych i gospodarczych w komendach 

i komisariatach Policji, z wyjątkiem stanowisk określonych przez Komendanta Głównego 

Policji, są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów 

państwowych.] 

Art. 5. 

1. Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony 

bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, jest 

Komendant Główny Policji, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 

2. Komendant Główny Policji jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji, zwanych 

dalej "policjantami". 

3. Komendanta Głównego Policji powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

4. Zastępców Komendanta Głównego Policji, w tym I Zastępcę, powołuje i odwołuje minister 

właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji. 

5. W razie zwolnienia stanowiska Komendanta Głównego Policji, minister właściwy do spraw 

wewnętrznych, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków 

Komendanta Głównego Policji, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, jednemu z jego 
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zastępców. 

6. W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta Głównego Policji, 

minister właściwy do spraw wewnętrznych, do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu 

tej funkcji przez dotychczasowego komendanta, jednak na okres nie dłuższy niż 6 

miesięcy, powierza pełnienie obowiązków Komendanta Głównego Policji jednemu z jego 

zastępców. 

<Art. 5a. 

1. Centralne Biuro Śledcze Policji, zwane dalej „CBŚP”, jest jednostką organizacyjną 

Policji służby śledczej realizującą na obszarze całego kraju zadania w zakresie 

rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej. 

2. Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, zwany dalej „Komendantem 

CBŚP”, jest organem Policji podległym Komendantowi Głównemu Policji, kieruje 

CBŚP i jest przełożonym policjantów CBŚP.   

3. Siedzibą Komendanta CBŚP jest miasto stołeczne Warszawa. 

4. Komendanta CBŚP powołuje, spośród oficerów Policji, i odwołuje minister właściwy 

do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji. 

5. Zastępców Komendanta CBŚP powołuje, spośród oficerów Policji, i odwołuje 

Komendant Główny Policji na wniosek Komendanta CBŚP. 

6. W razie zwolnienia stanowiska Komendanta CBŚP Komendant Główny Policji, do 

czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków Komendanta 

CBŚP, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub 

wyznaczonemu oficerowi Policji. 

7. W celu realizacji zadań określonych w ust. 1 Komendant CBŚP współdziała z innymi 

jednostkami organizacyjnymi Policji oraz właściwymi organami i instytucjami, w tym 

innych państw.> 

Art. 6e. 

[1. Odwołać ze stanowiska, o którym mowa w art. 6b ust. 1, 2 i 5, art. 6c ust. 1-4, 6 i 7 oraz 

art. 6d ust. 1, 2 i 6, można w każdym czasie.] 

<1. Odwołać ze stanowiska, o którym mowa w art. 5a ust. 4 i 5, art. 6b ust. 1, 2 i 5, art. 

6c ust. 1–4, 6 i 7 oraz art. 6d ust. 1, 2 i 6, można w każdym czasie.> 

2. W przypadku braku opinii, o których mowa w art. 6b ust. 1 i 2, art. 6c ust. 1 i 2 oraz art. 6d 

ust. 1 i 6, organ uprawniony do powołania na stanowisko komendanta może odwołać 

odpowiednio komendantów: wojewódzkiego i Stołecznego, powiatowego (miejskiego), 

rejonowego lub komendanta komisariatu Policji, po upływie 14 dni od dnia doręczenia 

wniosku o wydanie opinii. 

[3. Policjanta odwołanego ze stanowiska przenosi się do dyspozycji przełożonego policjanta 

uprawnionego do odwołania ze stanowiska, z zastrzeżeniem, że policjanta odwołanego ze 

stanowiska komendanta wojewódzkiego i Komendanta Stołecznego Policji przenosi się do 

dyspozycji Komendanta Głównego Policji. Policjant przez okres 6 miesięcy ma prawo do 

uposażenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem.] 

<3. Policjanta odwołanego ze stanowiska przenosi się do dyspozycji przełożonego 

policjanta uprawnionego do odwołania ze stanowiska, z zastrzeżeniem, że policjanta 

odwołanego ze stanowiska Komendanta CBŚP, komendanta wojewódzkiego i 

Komendanta Stołecznego Policji przenosi się do dyspozycji Komendanta Głównego 
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Policji. Policjant przez okres 6 miesięcy ma prawo do uposażenia w wysokości 

przysługującej przed odwołaniem.> 

 

Art. 7. 

1. Komendant Główny Policji określa: 

1) szczegółowe zasady organizacji i zakres działania komend, komisariatów i innych 

jednostek organizacyjnych Policji; 

2) metody i formy wykonywania zadań przez poszczególne służby policyjne, w zakresie 

nieobjętym innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy; 

3) (uchylony); 

4) (uchylony); 

4a) programy szkoleń zawodowych policjantów; 

4b) zakres oraz szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania oraz zasady oceniania testu 

sprawności fizycznej policjantów; 

5) szczegółowe zasady szkolenia zwierząt wykorzystywanych do realizacji zadań Policji, a 

także normy ich wyżywienia; 

6) szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby, po konsultacji z Państwową 

Inspekcją Pracy; 

7) zasady etyki zawodowej policjantów, po zasięgnięciu opinii związku zawodowego 

policjantów[.]<;> 

<8) organizację, rzeczowy i miejscowy zakres działania oraz zasady współdziałania 

CBŚP z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji.> 

2. Komendant wojewódzki Policji określa właściwość terytorialną komisariatów Policji na 

terenie swojego działania. 

3. Komendant Główny Policji może tworzyć i likwidować ośrodki szkolenia i szkoły 

policyjne. 

4. Regulaminy komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji ustala 

właściwy dla nich komendant Policji w porozumieniu z właściwym przełożonym. 

Regulamin komendy wojewódzkiej Policji nie stanowi części regulaminu urzędu 

wojewódzkiego. 

Art. 10. 

1. Komendanci Policji, z zastrzeżeniem ust. 1a, składają roczne sprawozdania ze swojej 

działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego 

właściwym wojewodom, starostom, wójtom (burmistrzom lub prezydentom miast), a także 

radom powiatu i radom gmin. W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub 

zakłócenia porządku publicznego sprawozdania i informacje składa się tym organom 

niezwłocznie na każde ich żądanie. 

1a. Komendant Stołeczny Policji składa sprawozdanie, a także informacje, o których mowa w 

ust. 1, Wojewodzie Mazowieckiemu oraz, w zakresie dotyczącym działalności Policji na 

obszarze m.st. Warszawy, Prezydentowi m.st. Warszawy i Radzie m.st. Warszawy. 

Komendanci rejonowi Policji nie składają odrębnych sprawozdań. 

2. W zakresie wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców sprawozdania i informacje, o 

których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane wyłącznie sądom i prokuratorom, na ich 

żądanie. 

3. Rada powiatu (miasta) oraz rada gminy na podstawie sprawozdań i informacji, o których 

mowa w ust. 1, może określić, w drodze uchwały, istotne dla wspólnoty samorządowej 

zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, nie może dotyczyć wykonania konkretnej czynności 
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służbowej ani określać sposobu wykonywania zadań przez Policję. 

5. Komendanci powiatowi (miejscy) Policji są obowiązani udostępniać komisji 

bezpieczeństwa i porządku, na żądanie jej przewodniczącego, dokumenty i informacje 

dotyczące pracy Policji na terenie powiatu, z wyjątkiem akt personalnych pracowników i 

funkcjonariuszy, materiałów operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych 

oraz akt w indywidualnych sprawach administracyjnych. 

<6. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do Komendanta CBŚP.> 

 

Art. 11. 

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta może żądać od właściwego komendanta 

Policji przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań 

zapobiegających naruszeniu prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć czynności operacyjno-

rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz czynności z zakresu ścigania wykroczeń. 

Żądanie to nie może dotyczyć wykonania konkretnej czynności służbowej ani określać 

sposobu wykonania zadania przez Policję. 

3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta ponoszą wyłączną odpowiedzialność za 

treść żądania, o którym mowa w ust. 1. 

4. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, przekazane ustnie wymaga potwierdzenia na piśmie. 

5. Właściwy komendant Policji niezwłocznie przedkłada sprawę komendantowi Policji 

wyższego stopnia, jeżeli nie jest w stanie wykonać żądania, o którym mowa w ust. 1. 

6. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, naruszające prawo jest nieważne. O nieważności żądania 

stwierdza wojewoda. 

<7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do Komendanta CBŚP.> 

 

Art. 13. 

1. Koszty związane z funkcjonowaniem Policji są pokrywane z budżetu państwa. 

1a. [Jednostki badawczo-rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 3, otrzymują z 

budżetu państwa dotacje celowe i podmiotowe na finansowanie działalności bieżącej 

związanej z wykonywaniem ustawowych zadań Policji, a w szczególności:] <Instytuty 

badawcze, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 3, otrzymują z budżetu państwa dotacje 

celowe i podmiotowe na finansowanie działalności bieżącej związanej z 

wykonywaniem zadań Policji, a w szczególności:> 

1) prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojowych przy realizacji zadań, o których 

mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 i 4; 

[2) utrzymaniem, prowadzeniem i rozwojem wykrywczych baz danych, w tym bazy danych, 

o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 10;] 

<2) utrzymaniem, prowadzeniem i rozwojem wykrywczych zbiorów danych, w tym 

zbiorów danych, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 10;> 

3)  utrzymaniem, prowadzeniem i rozwojem infrastruktury niezbędnej do gromadzenia i 

przetwarzania danych daktyloskopijnych, o których mowa w art. 428 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650) i art. 119 ust. 1 

pkt 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680); 

[4) realizowaniem zadań w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym wymiany 



- 6 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

danych daktyloskopijnych i wyników analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), 

prowadzonej na podstawie ustaw oraz obowiązujących umów i porozumień 

międzynarodowych;] 

<4) realizowaniem zadań w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym wymiany 

danych daktyloskopijnych i wyników analizy kwasu deoksyrybonukleinowego 

(DNA), prowadzonej na podstawie ustaw oraz obowiązujących umów i 

porozumień międzynarodowych;> 

5) wykonywaniem zadań jednostki uprawnionej do zatwierdzania specyfikacji technicznej 

oraz do potwierdzania pozbawienia cech użytkowych broni palnej wszelkiego rodzaju, 

o której mowa w art. 6a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.); 

6) wykonywaniem zadań Komendanta Głównego Policji w zakresie nadzoru 

merytorycznego nad funkcjonowaniem laboratoriów kryminalistycznych komend 

wojewódzkich Policji; 

7) realizowaniem prawa do uposażenia i innych należności ze stosunku służbowego 

policjantów pełniących służbę w tych jednostkach. 

2. Etaty Policji określa ustawa budżetowa. 

3. Jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, 

fundacje, banki oraz instytucje ubezpieczeniowe mogą uczestniczyć w pokrywaniu 

wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania 

i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich 

potrzeb towarów i usług. 

3a. (uchylony). 

3b. (uchylony). 

3c. (uchylony). 

4. Na wniosek rady powiatu lub rady gminy liczba etatów Policji w rewirach dzielnicowych i 

posterunkach Policji na terenie powiatu lub gminy może ulec zwiększeniu ponad liczbę 

ustaloną na zasadach określonych w art. 12 ust. 2, jeżeli organy te zapewnią pokrywanie 

kosztów utrzymania etatów Policji przez okres co najmniej 5 lat, na warunkach 

określonych w porozumieniu zawartym między organem powiatu lub gminy a właściwym 

komendantem wojewódzkim Policji i zatwierdzonym przez Komendanta Głównego 

Policji. 

4a. Rada powiatu lub rada gminy może przekazać, na warunkach określonych w 

porozumieniu zawartym między organem wykonawczym powiatu lub gminy a właściwym 

komendantem powiatowym (miejskim) Policji, środki finansowe stanowiące dochody 

własne powiatu lub gminy, dla Policji z przeznaczeniem na: 

1) rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2, 

2) nagrodę za osiągnięcia w służbie, 

dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) i komisariatów, 

którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej. 

4b. Porozumienie, o którym mowa w ust. 4a, określa w szczególności: 

1) rodzaje ustawowych zadań Policji, finansowanych na podstawie porozumienia: 

a) wykonywanych w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2, 

b) za wykonywanie których może być przyznana nagroda za osiągnięcia w służbie; 

2) wysokość oraz tryb i terminy przekazywania środków finansowych, o których mowa w 

ust. 4a; 

3) sposób dokonywania oceny prawidłowości wykonania porozumienia. 

4c. Tworzy się Fundusz Wsparcia Policji, zwany dalej "Funduszem", składający się z 

funduszy: centralnego, wojewódzkich i Szkół Policji. 
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4d. Fundusz jest państwowym funduszem celowym. 

4e. Środki finansowe uzyskane przez Policję w trybie i na warunkach określonych w ust. 3 i 

4a na podstawie umów i porozumień zawartych przez: 

1) Komendanta Głównego Policji - są przychodami funduszu centralnego; 

2) komendantów odpowiednio wojewódzkich lub Komendanta Stołecznego Policji albo 

podległych im komendantów powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji - są 

przychodami wojewódzkich funduszy; 

3) Komendanta Wyższej Szkoły Policji oraz komendantów szkół policyjnych - są 

przychodami funduszu Szkół Policji. 

4f. Środki Funduszu są przeznaczone na: 

1) pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz 

kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakup 

niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług; 

2) rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę określoną 

w art. 33 ust. 2; 

3) nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie. 

4g. Środkami Funduszu dysponują: 

1) Komendant Główny Policji - w zakresie funduszu centralnego; 

2) odpowiednio komendanci wojewódzcy lub Komendant Stołeczny Policji - w zakresie 

funduszy wojewódzkich; 

3) Komendant Wyższej Szkoły Policji oraz komendanci szkół policyjnych - w zakresie 

funduszu Szkół Policji. 

4h. Komendant Główny Policji sporządza łączny plan finansowy i łączne sprawozdanie 

finansowe Funduszu. 

4ha. Zmiany kwot przychodów i kosztów Funduszu ujętych w planie finansowym Funduszu 

oraz przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu dokonuje 

dysponent środków Funduszu. 

4hb. (uchylony). 

4hc. (uchylony). 

4i. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady 

gospodarki finansowej Funduszu oraz tryb i terminy sporządzania jego planów i 

sprawozdań finansowych, uwzględniając postanowienia umów i porozumień oraz 

racjonalne gospodarowanie środkami. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych określą, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki 

porozumienia, o którym mowa w ust. 4. 

 

Art. 14. 

[1. W granicach swych zadań Policja w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania 

przestępstw i wykroczeń wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-

śledcze i administracyjno-porządkowe.] 

<1. W granicach swych zadań Policja wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, 

dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu: 

1) rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń; 

2) poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru 

sprawiedliwości, zwanych dalej „osobami poszukiwanymi”; 
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3) poszukiwania osób, które na skutek wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego 

ustalenie miejsca ich pobytu należy odnaleźć w celu zapewnienia ochrony ich życia, 

zdrowia lub wolności, zwanych dalej „osobami zaginionymi”.> 

2. Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji 

państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim obowiązek ten został 

określony w odrębnych ustawach. 

3. Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania 

godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. 

4. Policja w celu realizacji ustawowych zadań może korzystać z danych o osobie, w tym 

również w formie zapisu elektronicznego, uzyskanych przez inne organy, służby i 

instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych 

oraz przetwarzać je w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), bez wiedzy i zgody osoby, 

której dane te dotyczą. 

5. [Administrator danych, o których mowa w ust. 4, jest obowiązany udostępnić dane 

osobowe, z zastrzeżeniem ust. 7, na podstawie imiennego upoważnienia Komendanta 

Głównego Policji, komendantów wojewódzkich Policji lub uprawnionego policjanta, 

okazanego przez policjanta wraz z legitymacją służbową.] <Administrator danych, o 

których mowa w ust. 4, jest obowiązany udostępnić dane osobowe policjantowi 

wskazanemu w imiennym upoważnieniu Komendanta Głównego Policji, Komendanta 

CBŚP, komendantów wojewódzkich Policji lub uprawnionego policjanta, po okazaniu 

tego upoważnienia oraz legitymacji służbowej.> Fakt udostępnienia tych danych 

podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228). 

5a. Policja może, w zakresie koniecznym do wykonywania jej ustawowych zadań, korzystać z 

informacji kryminalnej zgromadzonej w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych. 

5b.  W celu wykonywania zadań w zakresie kontroli ruchu drogowego, o których mowa w art. 

129 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1137, z późn. zm.), Policja może prowadzić wyszukiwania informacji za pośrednictwem 

Krajowego Punktu Kontaktowego, na zasadach określonych w art. 80k-80r tej ustawy. 

[6. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór upoważnienia, o którym 

mowa w ust. 5, uwzględniając wyłącznie niezbędne dane upoważnionego policjanta oraz 

szczegółowe warunki wydania upoważnień w imieniu Komendanta Głównego Policji lub 

komendantów wojewódzkich Policji innym policjantom.] 

<6. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) zakres, warunki i tryb przekazywania Policji informacji o osobie, uzyskanych 

przez organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-

rozpoznawczych w czasie wykonywania tych czynności, uwzględniając możliwość 

odmowy przekazywania informacji lub ograniczenia zakresu tych informacji ze 

względu na uniemożliwienie realizacji zadań ustawowych tych organów lub 

ujawnienie danych osoby niebędącej funkcjonariuszem tych organów, oraz 

sposób przekazywania informacji na wniosek, w tym przy wykorzystaniu 

urządzeń i systemów teleinformatycznych; 

2) wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając dane niezbędne do 

zidentyfikowania upoważnionego policjanta oraz konieczność określenia terminu 

ważności upoważnienia.> 

[7. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres, warunki i tryb 
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przekazywania Policji informacji o osobie, uzyskanych przez organy uprawnione do 

wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykonywania tych 

czynności, uwzględniając wymagania wynikające z przepisów o ochronie informacji 

niejawnych.] 

 

Art. 15. 

1. Policjanci wykonując czynności, o których mowa w art. 14, mają prawo: 

1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 

2) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu 

postępowania karnego i innych ustaw; 

2a) zatrzymywania osób pozbawionych wolności, które na podstawie zezwolenia 

właściwego organu opuściły areszt śledczy albo zakład karny i w wyznaczonym 

terminie nie powróciły do niego; 

3) zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla 

życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia; 

[3a) pobierania od osób wymazu ze śluzówki policzków: 

a)  w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego 

oraz ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami 

psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej 

innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24), 

b) w celu identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć 

swoją tożsamość, jeżeli ustalenie tożsamości w inny sposób nie jest możliwe; 

3b) pobierania materiału biologicznego ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości;] 

<3a) pobierania od osób odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki 

policzków: 

a) w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania 

karnego oraz ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z 

zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub 

wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24), 

b) w celu identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących 

ukryć swoją tożsamość, jeżeli ustalenie tożsamości w inny sposób nie jest 

możliwe, 

c) za ich zgodą – w celu identyfikacji osób zaginionych lub zwłok ludzkich o 

nieustalonej tożsamości; 

3b) pobierania odcisków linii papilarnych lub materiału biologicznego ze zwłok 

ludzkich o nieustalonej tożsamości;> 

4) przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach określonych w przepisach 

Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw; 

4a) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu z 

pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 

wytrzeźwienia, policyjnych izb dziecka, pokoi przejściowych oraz tymczasowych 

pomieszczeń przejściowych; 

5) dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania 

ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i 

wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego 

pod groźbą kary; 

5a) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w 
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miejscach publicznych, a w przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych i 

administracyjno-porządkowych podejmowanych na podstawie ustawy - także i dźwięku 

towarzyszącego tym zdarzeniom; 

[6) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji 

rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących 

działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i 

jednostki obowiązane są, w zakresie swojego działania, do udzielenia tej pomocy, w 

zakresie obowiązujących przepisów prawa; 

7) zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji 

społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o 

udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa;] 

<6) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji 

rządowej i samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców prowadzących 

działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i 

przedsiębiorcy są obowiązani, w zakresie swojego działania, do udzielenia tej 

pomocy, w zakresie obowiązujących przepisów prawa; 

7) zwracania się o niezbędną pomoc do innych przedsiębiorców i organizacji 

społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o 

udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa;> 

8) (uchylony). 

2. Osobie zatrzymanej na podstawie ust. 1 pkt 3 przysługują uprawnienia przewidziane dla 

osoby zatrzymanej w Kodeksie postępowania karnego. 

3. Zatrzymanie osoby może być zastosowane tylko wówczas, gdy inne środki okazały się 

bezcelowe lub nieskuteczne. 

4. Osoba zatrzymana, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może być okazywana, fotografowana lub 

daktyloskopowana tylko wtedy, gdy jej tożsamości nie można ustalić w inny sposób. 

5. Osobę zatrzymaną należy niezwłocznie poddać - w razie uzasadnionej potrzeby - badaniu 

lekarskiemu lub udzielić jej pierwszej pomocy medycznej. 

6. Czynności wymienione w ust. 1 powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej 

naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostają podjęte. 

7. Na sposób prowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1, przysługuje zażalenie do 

miejscowo właściwego prokuratora. 

7a. Osoba zatrzymana może zostać umieszczona w pomieszczeniu jednostki organizacyjnej 

Policji lub pomieszczeniu jednostki organizacyjnej Straży Granicznej przeznaczonym dla 

osób zatrzymanych. 

7b. Pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoje 

przejściowe oraz tymczasowe pomieszczenia przejściowe mogą tworzyć i znosić 

komendanci wojewódzcy Policji oraz Komendant Stołeczny Policji. 

[8. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania przy 

wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2a, 3, 3a lit. b, 3b i 5-7, oraz 

wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach, mając na względzie zapewnienie 

skuteczności działań podejmowanych przez Policję oraz poszanowanie praw osób, wobec 

których działania te są podejmowane.] 

<8. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania przy 

wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2a, 3, 3a lit. b i c, 3b i 5-7, 

oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach, mając na względzie 

zapewnienie skuteczności działań podejmowanych przez Policję oraz poszanowanie 

praw osób, wobec których działania te są podejmowane.> 
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8a. (uchylony). 

8b. (uchylony). 

9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania badań lekarskich, 

o których mowa w ust. 5, uwzględniając przypadki uzasadniające potrzebę niezwłocznego 

udzielenia osobie zatrzymanej pierwszej pomocy medycznej lub potrzebę poddania jej 

niezbędnym badaniom lekarskim, czas i organizację tych badań oraz sposób ich 

dokumentowania. 

10. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych 

Policji dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, zakres 

prowadzonej dokumentacji oraz wzory dokumentów wchodzących w jej skład, 

2) warunki, jakim powinny odpowiadać pokoje przejściowe w jednostkach 

organizacyjnych Policji, w których można umieścić osoby zatrzymane lub 

doprowadzone na czas wykonania czynności służbowych, oczekiwania na przewóz do 

pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia albo 

do policyjnej izby dziecka lub doprowadzenie do jednostki penitencjarnej, 

3) warunki, jakim powinny odpowiadać tymczasowe pomieszczenia przejściowe, które 

mogą być tworzone poza jednostkami organizacyjnymi Policji, w których można 

umieścić osoby zatrzymane lub doprowadzone w związku z naruszeniem porządku 

prawnego, na czas niezbędny do podjęcia decyzji co do dalszego zakresu i charakteru 

realizowanych wobec tych osób czynności służbowych, 

4) warunki, jakim powinny odpowiadać policyjne izby dziecka, 

5) regulamin pobytu osób w pomieszczeniach, pokojach i izbach, o których mowa w ust. 1 

pkt 4a, uwzględniając ich lokalizację, wyposażenie, warunki techniczne pomieszczeń i 

niezbędne części składowe, 

6) sposób przechowywania i niszczenia zapisów obrazu z pomieszczeń, pokoi i izb, o 

których mowa w ust. 1 pkt 4a, oraz udostępniania ich uprawnionym podmiotom oraz 

warunki właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu przed utratą, zniekształceniem 

lub nieuprawnionym ujawnieniem 

- kierując się potrzebą zapewnienia skuteczności działań podejmowanych przez Policję 

oraz potrzebą zapewnienia poszanowania praw osób, wobec których działania te są 

podejmowane. 

11. Zgromadzone zapisy obrazu z pomieszczeń, izb i pokoi, o których mowa w ust. 1 pkt 4a, 

niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo 

postępowania w sprawach o wykroczenia, postępowania dyscyplinarnego lub mogących 

być wykorzystanymi w postępowaniu w ramach czynności wyjaśniających albo dowodów 

mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, Policja przechowuje przez okres 

co najmniej 30 dni, nie dłużej jednak niż 60 dni od dnia zarejestrowania, a następnie je 

niszczy. 

 

Art. 19. 

1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez Policję 

w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców, a także uzyskania i utrwalenia 

dowodów ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych przestępstw: 

1) przeciwko życiu, określonych w art. 148-150 Kodeksu karnego, 

2)  określonych w art. 134, art. 135 § 1, art. 136 § 1, art. 156 § 1 i 3, art. 163 § 1 i 3, art. 

164 § 1, art. 165 § 1 i 3, art. 166, art. 167, art. 173 § 1 i 3, art. 189, art. 189a, art. 211a, 
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art. 223, art. 228 § 1 i 3-5, art. 229 § 1 i 3-5, art. 230 § 1, art. 230a § 1, art. 231 § 2, art. 

232, art. 245, art. 246, art. 252 § 1-3, art. 258, art. 269, art. 280-282, art. 285 § 1, art. 

286 § 1, art. 296 § 1-3, art. 296a § 1, 2 i 4, art. 299 § 1-6 oraz art. 310 § 1, 2 i 4 Kodeksu 

karnego, 

2a) określonych w art. 46 ust. 1, 2 i 4, art. 47 oraz art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), 

3) przeciwko obrotowi gospodarczemu, określonych w art. 297-306 Kodeksu karnego, 

powodujących szkodę majątkową lub skierowanych przeciwko mieniu, jeżeli wysokość 

szkody lub wartość mienia przekracza pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego 

wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów, 

3a)  przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, gdy pokrzywdzonym jest małoletni 

albo gdy treści pornograficzne, o których mowa w art. 202 Kodeksu karnego, obejmują 

udział małoletniego, 

4) skarbowych, jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności 

publicznoprawnej przekraczają pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego 

wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów, 

4a) skarbowych, o których mowa w art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, 

5) nielegalnego wytwarzania, posiadania lub obrotu bronią, amunicją, materiałami 

wybuchowymi, środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi albo ich 

prekursorami oraz materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi, 

6) określonych w art. 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks 

karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554, z późn. zm.), 

7) określonych w art. 43-46 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i 

przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z 2009 r. Nr 

141, poz. 1149, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654), 

8) ściganych na mocy umów i porozumień międzynarodowych,  

[gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, sąd okręgowy może, w 

drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną, na pisemny wniosek Komendanta 

Głównego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, albo na 

pisemny wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 

prokuratora okręgowego właściwego ze względu na siedzibę składającego wniosek organu 

Policji.] 

<gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, sąd okręgowy 

może, w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną, na pisemny wniosek 

Komendanta Głównego Policji albo Komendanta CBŚP, złożony po uzyskaniu 

pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, albo na pisemny wniosek komendanta 

wojewódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora 

okręgowego właściwego ze względu na siedzibę składającego wniosek organu Policji.> 

1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz z materiałami uzasadniającymi 

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje sąd okręgowy właściwy miejscowo ze 

względu na siedzibę składającego wniosek organu Policji. 

3. [W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować utratę informacji 

lub zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, Komendant Główny Policji lub 

komendant wojewódzki Policji może zarządzić, po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego 

prokuratora, o którym mowa w ust. 1, kontrolę operacyjną, zwracając się jednocześnie do 

właściwego miejscowo sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej 

sprawie.] <W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować 

utratę informacji lub zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, Komendant 
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Główny Policji, Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji może 

zarządzić, po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora, o którym mowa w 

ust. 1, kontrolę operacyjną, zwracając się jednocześnie do właściwego miejscowo sądu 

okręgowego z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie.> W razie 

nieudzielenia przez sąd zgody w terminie 5 dni od dnia zarządzenia kontroli operacyjnej, 

organ zarządzający wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz dokonuje protokolarnego, 

komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas jej stosowania. 

4. (uchylony). 

5. W przypadku potrzeby zarządzenia kontroli operacyjnej wobec osoby podejrzanej lub 

oskarżonego, we wniosku organu Policji, o którym mowa w ust. 1, o zarządzenie kontroli 

operacyjnej zamieszcza się informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu. 

6. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 

1) kontrolowaniu treści korespondencji; 

2) kontrolowaniu zawartości przesyłek; 

3) stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny 

informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności treści rozmów 

telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci 

telekomunikacyjnych. 

7. Wniosek organu Policji, o którym mowa w ust. 1, o zarządzenie przez sąd okręgowy 

kontroli operacyjnej powinien zawierać w szczególności: 

1) numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany; 

2) opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej; 

3) okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym 

stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków; 

4) dane osoby lub inne dane, pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub 

przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem 

miejsca lub sposobu jej stosowania; 

5) cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej, o której mowa w ust. 6. 

[8. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd okręgowy może, 

na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego 

Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora, o którym mowa w 

ust. 1, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać postanowienie o jednorazowym 

przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały przyczyny tej kontroli.] 

<8. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd okręgowy 

może, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP albo 

komendanta wojewódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego 

prokuratora, o którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, 

wydać postanowienie o jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie 

ustały przyczyny tej kontroli.> 

9. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się 

nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia 

sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd okręgowy, na pisemny wniosek 

Komendanta Głównego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora 

Generalnego, może wydać postanowienie o kontroli operacyjnej przez czas oznaczony 

również po upływie okresów, o których mowa w ust. 8. 

10. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 8 i 9, stosuje się odpowiednio ust. 1a i 7. Sąd 

przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, zapoznaje się z 

materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas 

stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 
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11. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 3-5, 8 i 9, sąd okręgowy rozpoznaje jednoosobowo, 

przy czym czynności sądu związane z rozpoznawaniem tych wniosków powinny być 

realizowane w warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i 

udostępniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów 

wydanych na podstawie art. 181 § 2 Kodeksu postępowania karnego. W posiedzeniu sądu 

może wziąć udział wyłącznie prokurator i przedstawiciel organu Policji wnioskującego o 

zarządzenie kontroli operacyjnej. 

12. Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną oraz podmioty świadczące usługi 

pocztowe są obowiązane do zapewnienia na własny koszt warunków technicznych i 

organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez Policję kontroli operacyjnej. 

13. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej 

zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona. 

14. Organ Policji, o którym mowa w ust. 1, informuje właściwego prokuratora o wynikach 

kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu tej kontroli. 

15. [W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego 

lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny 

Policji lub komendant wojewódzki Policji przekazuje prokuratorowi, o którym mowa w ust. 

1, wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej.] <W 

przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego 

lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny 

Policji, Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji przekazuje 

prokuratorowi, o którym mowa w ust. 1, wszystkie materiały zgromadzone podczas 

stosowania kontroli operacyjnej.> W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych 

materiałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania 

karnego. 

15a. Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej jest 

dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej 

kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot. 

15b. Prokurator, o którym mowa w ust. 1, podejmuje decyzję o zakresie i sposobie 

wykorzystania przekazanych materiałów. Art. 238 § 3-5 oraz art. 239 Kodeksu 

postępowania karnego stosuje się odpowiednio. 

15c. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli operacyjnej uzyskano dowód popełnienia 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić 

kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola 

operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej, albo popełnionego przez 

inną osobę, o zgodzie na jego wykorzystanie w postępowaniu karnym orzeka 

postanowieniem sąd, który zarządził kontrolę operacyjną albo wyraził na nią zgodę w 

trybie określonym w ust. 3, na wniosek prokuratora, o którym mowa w ust. 1. 

15d. Wniosek, o którym mowa w ust. 15c, prokurator kieruje do sądu nie później niż w ciągu 

miesiąca od dnia otrzymania materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli 

operacyjnej, przekazanych mu przez organ Policji niezwłocznie, nie później jednak niż w 

terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli. 

15e. Sąd wydaje postanowienie, o którym mowa w ust. 15c, w terminie 14 dni od dnia 

złożenia wniosku przez prokuratora. 

16. Osobie, wobec której kontrola operacyjna była stosowana, nie udostępnia się materiałów 

zgromadzonych podczas trwania tej kontroli. Przepis nie narusza uprawnień wynikających 

z art. 321 Kodeksu postępowania karnego. 

17. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały niezawierające 
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dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub dowodów mających 

znaczenie dla toczącego się postępowania karnego podlegają niezwłocznemu, 

protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza organ 

Policji, który wnioskował o zarządzenie kontroli operacyjnej. 

17a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których 

mowa w ust. 17, organ Policji jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania 

prokuratora, o którym mowa w ust. 1. 

18. (uchylony). 

19. (uchylony). 

20. Na postanowienia sądu w przedmiocie kontroli operacyjnej, o których mowa w ust. 1, 3, 8 

i 9, przysługuje zażalenie organowi Policji, który złożył wniosek o wydanie tego 

postanowienia. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania 

karnego. 

21. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw łączności, określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób dokumentowania kontroli operacyjnej oraz przechowywania i 

przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz 

przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, 

uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i 

uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych druków i rejestrów. 

22. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przedstawia corocznie Sejmowi i Senatowi 

informację o działalności określonej w ust. 1-21, w tym informacje i dane, o których mowa 

w art. 20 ust. 3. Informacja powinna być przedstawiona Sejmowi i Senatowi do dnia 30 

czerwca roku następnego po roku nią objętym. 

 

Art. 19a. 

1. W sprawach o przestępstwa określone w art. 19 ust. 1 czynności operacyjno-rozpoznawcze 

zmierzające do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o 

przestępstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa mogą polegać 

na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów 

pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, 

posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęciu lub wręczeniu 

korzyści majątkowej. 

2. Czynności operacyjno-rozpoznawcze, o których mowa w ust. 1, mogą polegać także na 

złożeniu propozycji nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z 

przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, 

przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści 

majątkowej. 

3. [Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji może zarządzić, na czas 

określony, czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, po uzyskaniu pisemnej zgody 

prokuratora okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu Policji składającego 

wniosek, którego na bieżąco informuje o wynikach przeprowadzonych czynności.] 

<Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji 

może zarządzić, na czas określony, czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, po 

uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora okręgowego właściwego ze względu na 

siedzibę organu Policji składającego wniosek, którego na bieżąco informuje o 

wynikach przeprowadzonych czynności.> Prokurator może zarządzić zaniechanie 

czynności w każdym czasie. 
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3a. Przed wydaniem pisemnej zgody prokurator zapoznaje się z materiałami uzasadniającymi 

przeprowadzenie czynności, o których mowa w ust. 1 i 2. 

4. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, zarządza się na czas nie dłuższy niż 3 miesiące. 

Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji może, po uzyskaniu 

pisemnej zgody prokuratora, o którym mowa w ust. 3, jednorazowo przedłużyć stosowanie 

czynności na czas nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, jeżeli nie ustały przyczyny ich 

zarządzenia. [Przepis ust. 3a stosuje się odpowiednio.] <Komendant Główny Policji, 

Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji może, po uzyskaniu pisemnej 

zgody prokuratora, o którym mowa w ust. 3, jednorazowo przedłużyć stosowanie 

czynności na czas nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, jeżeli nie ustały przyczyny ich 

zarządzenia.> 

5. [W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania czynności, o których mowa w ust. 

1 i 2, pojawią się nowe okoliczności istotne dla sprawdzenia uzyskanych wcześniej 

wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania dowodów 

przestępstwa, Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji może, po 

uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o którym mowa w ust. 3, zarządzić kontynuowanie 

czynności przez czas oznaczony również po upływie okresów, o których mowa w ust. 4.] 

<W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania czynności, o których mowa 

w ust. 1 i 2, pojawią się nowe okoliczności istotne dla sprawdzenia uzyskanych 

wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz ustalenia sprawców i 

uzyskania dowodów przestępstwa, Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP 

albo komendant wojewódzki Policji może, po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, 

o którym mowa w ust. 3, zarządzić kontynuowanie czynności przez czas oznaczony 

również po upływie okresów, o których mowa w ust. 4.> Przepis ust. 3a stosuje się 

odpowiednio. 

6. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być niejawnie rejestrowane za pomocą 

urządzeń służących do rejestracji obrazu lub dźwięku. 

7. [W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub 

mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny Policji 

lub komendant wojewódzki Policji przekazuje prokuratorowi okręgowemu, o którym mowa 

w ust. 3, wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania czynności, o których mowa 

w ust. 1 i 2]. <W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie 

postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania 

karnego Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki 

Policji przekazuje prokuratorowi okręgowemu, o którym mowa w ust. 3, wszystkie 

materiały zgromadzone podczas stosowania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2.> 

W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio 

art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego. 

8. Zgromadzone podczas stosowania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, materiały 

niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub 

dowodów mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego podlegają 

niezwłocznemu, protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów 

zarządza organ Policji, który wnioskował o zarządzenie czynności. 

8a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których 

mowa w ust. 8, organ Policji jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania 

prokuratora, o którym mowa w ust. 3. 

9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, 

określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności, o 

których mowa w ust. 1 i 2, a także przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów 
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uzyskanych podczas stosowania tych czynności, uwzględniając potrzebę zapewnienia 

niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory 

stosowanych druków i rejestrów. 

Art. 19b. 

[1. W celu udokumentowania przestępstw, o których mowa w art. 19 ust. 1, albo ustalenia 

tożsamości osób uczestniczących w tych przestępstwach lub przejęcia przedmiotów 

przestępstwa Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji może 

zarządzić niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i 

obrotu przedmiotami przestępstwa, jeżeli nie stworzy to zagrożenia dla życia lub zdrowia 

ludzkiego.] 

<1. W celu udokumentowania przestępstw, o których mowa w art. 19 ust. 1, albo 

ustalenia tożsamości osób uczestniczących w tych przestępstwach lub przejęcia 

przedmiotów przestępstwa Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP albo 

komendant wojewódzki Policji może zarządzić niejawne nadzorowanie wytwarzania, 

przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, jeżeli nie 

stworzy to zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.> 

2. O zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia się niezwłocznie prokuratora 

okręgowego, właściwego ze względu na siedzibę zarządzającego dokonanie czynności 

organu Policji. Prokurator może nakazać zaniechanie czynności w każdym czasie. 

3. Organ Policji, o którym mowa w ust. 1, bieżąco informuje prokuratora okręgowego o 

wynikach przeprowadzonych czynności. 

4. Stosownie do zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, organy i instytucje publiczne oraz 

przedsiębiorcy są obowiązani dopuścić do dalszego przewozu przesyłki zawierające 

przedmioty przestępstwa w stanie nienaruszonym lub po ich usunięciu albo zastąpieniu w 

całości lub w części. 

5. [W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub 

mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny Policji 

lub komendant wojewódzki Policji przekazuje prokuratorowi, o którym mowa w ust. 2, 

wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania czynności, o których mowa w ust. 1.] 

<W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania 

karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant 

Główny Policji, Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji przekazuje 

prokuratorowi, o którym mowa w ust. 2, wszystkie materiały zgromadzone podczas 

stosowania czynności, o których mowa w ust. 1.> W postępowaniu przed sądem, w 

odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze 

Kodeksu postępowania karnego. 

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, 

określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności, o 

których mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru 

podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych druków i 

rejestrów. 

Art. 20. 

1. Policja, z zachowaniem ograniczeń wynikających z art. 19, może uzyskiwać informacje, w 

tym także niejawnie, gromadzić je, sprawdzać oraz przetwarzać. 

2. (uchylony). 

2a.  Policja może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać w celu 

realizacji zadań ustawowych informacje, w tym dane osobowe, o następujących osobach, 

także bez ich wiedzy i zgody: 
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1) osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego; 

2) nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa 

ścigane z oskarżenia publicznego; 

3) osobach o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość; 

4) osobach stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 

r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie 

życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób; 

5) osobach poszukiwanych[.] <;> 

<6) osobach zaginionych.> 

2aa.  Policja, w celu realizacji zadań ustawowych, może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, 

przetwarzać, sprawdzać i wykorzystywać informacje, w tym dane osobowe, uzyskane lub 

przetwarzane przez organy innych państw oraz przez Międzynarodową Organizację Policji 

Kryminalnych - INTERPOL. 

2ab.  Policja może przekazywać informacje, w tym dane osobowe, służące zapobieganiu lub 

zwalczaniu przestępczości organom innych państw lub Międzynarodowej Organizacji 

Policji Kryminalnych - INTERPOL, o których mowa w ust. 2aa, na zasadach i w trybie 

określonych w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami 

ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 230, poz. 1371), w prawie 

Unii Europejskiej i w postanowieniach umów międzynarodowych. 

2b.  Informacje, o których mowa w ust. 1, 2a, 2aa i 2ab, dotyczą osób, o których mowa w ust. 

2a i mogą obejmować: 

1) dane osobowe, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych, z tym że dane dotyczące kodu genetycznego obejmują 

informacje wyłącznie o niekodującej części DNA; 

2) odciski linii papilarnych; 

3) zdjęcia, szkice i opisy wizerunku; 

4) cechy i znaki szczególne, pseudonimy; 

5) informacje o: 

a) miejscu zamieszkania lub pobytu, 

b) wykształceniu, zawodzie, miejscu i stanowisku pracy oraz sytuacji materialnej i 

stanie majątku, 

c) dokumentach i przedmiotach, którymi sprawca się posługuje, 

d) sposobie działania sprawcy, jego środowisku i kontaktach, 

e) sposobie zachowania się sprawcy wobec osób pokrzywdzonych. 

2c. Informacji, o których mowa w ust. 2a, nie pobiera się, w przypadku gdy nie mają one 

przydatności wykrywczej, dowodowej lub identyfikacyjnej w prowadzonym 

postępowaniu. 

3. Jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom określonym w art. 19 

ust. 1 lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, Policja może 

korzystać z informacji dotyczących umów ubezpieczenia, a w szczególności z 

przetwarzanych przez zakłady ubezpieczeń danych podmiotów, w tym osób, które zawarły 

umowę ubezpieczenia, a także przetwarzanych przez banki informacji stanowiących 

tajemnicę bankową. 

4. Informacje i dane, o których mowa w ust. 3, oraz informacje związane z przekazywaniem 

tych informacji i danych podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie 

informacji niejawnych i mogą być udostępniane jedynie policjantom prowadzącym 

czynności w danej sprawie i ich przełożonym, uprawnionym do sprawowania nadzoru nad 

prowadzonymi przez nich w tej sprawie czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi. Akta 

zawierające te informacje i dane udostępnia się ponadto wyłącznie sądom i prokuratorom, 
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jeżeli następuje to w celu ścigania karnego. 

[5. Informacje i dane, o których mowa w ust. 3, udostępnia się na podstawie postanowienia 

wydanego na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji albo komendanta 

wojewódzkiego Policji przez sąd okręgowy właściwy miejscowo ze względu na siedzibę 

wnioskującego organu.] 

<5. Informacje i dane, o których mowa w ust. 3, udostępnia się na podstawie 

postanowienia wydanego na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, 

Komendanta CBŚP albo komendanta wojewódzkiego Policji przez sąd okręgowy 

właściwy miejscowo ze względu na siedzibę wnioskującego organu.> 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, powinien zawierać: 

1) numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został ustalony; 

2) opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej; 

3) okoliczności uzasadniające potrzebę udostępnienia informacji i danych; 

4) wskazanie podmiotu, którego informacje i dane dotyczą; 

5) podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych; 

6) rodzaj i zakres informacji i danych. 

7. Po rozpatrzeniu wniosku sąd, w drodze postanowienia, wyraża zgodę na udostępnienie 

informacji i danych wskazanego podmiotu, określając ich rodzaj i zakres, podmiot 

zobowiązany do ich udostępnienia oraz organ Policji uprawniony do zwrócenia się o 

przekazanie informacji i danych albo odmawia udzielenia zgody na udostępnienie 

informacji i danych. Przepis art. 19 ust. 11 stosuje się odpowiednio. 

8. Na postanowienie sądu, o którym mowa w ust. 7, przysługuje zażalenie organowi Policji, 

wnioskującemu o wydanie postanowienia. 

9. Uprawniony przez sąd organ Policji pisemnie informuje podmiot zobowiązany do 

udostępnienia informacji i danych o rodzaju i zakresie informacji i danych, które mają być 

udostępnione, podmiocie, którego informacje i dane dotyczą, oraz o osobie policjanta 

upoważnionego do ich odbioru. 

10. W terminie do 90 dni od dnia przekazania informacji i danych, o których mowa w ust. 3, 

Policja, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12, informuje podmiot, o którym mowa w ust. 6 pkt 4, o 

postanowieniu sądu wyrażającym zgodę na udostępnienie informacji i danych. 

11. [Sąd, który wydał postanowienie o udostępnieniu informacji i danych, na wniosek 

Komendanta Głównego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora 

Generalnego, może zawiesić, w drodze postanowienia, na czas oznaczony, z możliwością 

dalszego przedłużania, obowiązek, o którym mowa w ust. 10, jeżeli zostanie 

uprawdopodobnione, że poinformowanie podmiotu, o którym mowa w ust. 6 pkt 4, może 

zaszkodzić wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych.] <Sąd, który 

wydał postanowienie o udostępnieniu informacji i danych, na wniosek Komendanta 

Głównego Policji albo Komendanta CBŚP, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 

Prokuratora Generalnego, może zawiesić, w drodze postanowienia, na czas 

oznaczony, z możliwością dalszego przedłużania, obowiązek, o którym mowa w ust. 

10, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że poinformowanie podmiotu, o którym 

mowa w ust. 6 pkt 4, może zaszkodzić wynikom podjętych czynności operacyjno-

rozpoznawczych.> Przepis art. 19 ust. 11 stosuje się odpowiednio. 

12. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 10 lub 11, zostało wszczęte postępowanie 

przygotowawcze, podmiot wskazany w ust. 6 pkt 4 jest powiadamiany o postanowieniu 

sądu o udostępnieniu informacji i danych przez prokuratora lub, na jego polecenie, przez 

Policję przed zamknięciem postępowania przygotowawczego albo niezwłocznie po jego 

umorzeniu. 

13. Jeżeli informacje i dane, o których mowa w ust. 3, nie dostarczyły podstaw do wszczęcia 



- 20 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

postępowania przygotowawczego, organ wnioskujący o wydanie postanowienia pisemnie 

zawiadamia o tym podmiot, który informacje i dane przekazał. 

14. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone naruszeniem przepisów 

ust. 4 na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

15.  Policja w celu zapobieżenia lub wykrycia przestępstw oraz identyfikacji osób może 

uzyskiwać, gromadzić i przetwarzać informacje, w tym również dane osobowe ze zbiorów 

prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez organy władzy publicznej, a w 

szczególności z Krajowego Rejestru Karnego oraz rejestru PESEL, w tym również ze 

zbiorów, w których przetwarza się informacje, obejmujące dane osobowe, uzyskane w 

wyniku wykonywania przez te organy czynności operacyjno-rozpoznawczych. 

Administratorzy danych gromadzonych w tych rejestrach są obowiązani do nieodpłatnego 

ich udostępniania. 

16. Organy władzy publicznej prowadzące rejestry, o których mowa w ust. 15, mogą, w 

drodze decyzji, wyrazić zgodę na udostępnianie za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych 

informacji zgromadzonych w rejestrach jednostkom organizacyjnym Policji, bez 

konieczności składania pisemnych wniosków, jeżeli jednostki te: 

1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu 

oraz jakie dane uzyskał; 

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywania zadań albo prowadzonej 

działalności. 

16a.  Dane osobowe, o których mowa w ust. 2a, 2aa, 2ab i ust. 15, z wyjątkiem danych 

osobowych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych. Policja może przetwarzać: 

1) w innym celu niż ten, w którym dane te zostały pobrane, uzyskane, przekazane, 

udostępnione lub zgromadzone - jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań 

ustawowych Policji; 

2) w celach historycznych, statystycznych lub innych naukowych - jeżeli dane te zostały 

zmodyfikowane w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie numeru 

identyfikacyjnego albo określonych cech fizycznych, fizjologicznych, umysłowych, 

ekonomicznych, kulturowych lub społecznych określonej lub możliwej do 

zidentyfikowania osobie fizycznej albo przyporządkowanie takie wymagałoby 

niewspółmiernych kosztów, czasu lub działań. 

17.  Dane osobowe zebrane w celu wykrycia przestępstwa przechowuje się przez okres 

niezbędny do realizacji ustawowych zadań Policji. Organy Policji dokonują 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. 

17a.  Dane osobowe uznane za zbędne można przekształcić w sposób uniemożliwiający 

przyporządkowanie poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych do określonej 

lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej albo w taki sposób, iż 

przyporządkowanie takie wymagałoby niewspółmiernych kosztów, czasu lub działań. 

17b.  Dane osobowe, o których mowa w ust. 17, usuwa się, jeżeli organ Policji powziął 

wiarygodną informację, że: 

1) czynu stanowiącego podstawę wprowadzenia informacji do zbioru nie popełniono albo 

brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia; 

2) zdarzenie lub okoliczność, w związku z którymi wprowadzono informacje do zbioru, 

nie ma znamion czynu zabronionego; 
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3) osoba, której dane dotyczą, została uniewinniona prawomocnym wyrokiem sądu. 

18. Dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 

przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową 

oraz dane o stanie zdrowia, nałogach lub życiu seksualnym osób podejrzanych o 

popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, które nie zostały skazane za 

te przestępstwa, podlegają komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu niezwłocznie po 

uprawomocnieniu się stosownego orzeczenia. 

19.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

gromadzenia, sposoby przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, o których 

mowa w ust. 2a, 2aa i 2ab, w zbiorach danych, rodzaje służb policyjnych uprawnionych do 

korzystania z tych zbiorów, wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu 

danych oraz sposób oceny danych pod kątem ich przydatności w prowadzonych 

postępowaniach, uwzględniając potrzebę ochrony danych przed nieuprawnionym 

dostępem i przesłanki zaniechania zbierania określonych rodzajów informacji, a w 

przypadku informacji, o których mowa w ust. 2aa i 2ab, uwzględniając konieczność 

dostosowania się do wymogów określonych przez organy innych państw lub przez 

Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnych - INTERPOL wskazane w ust. 2aa w 

związku z pobieraniem lub uzyskiwaniem tych informacji. 

 

Art. 20c. 

1. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw Policja może mieć udostępniane dane, o 

których mowa w art. 180c i 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), zwane dalej "danymi 

telekomunikacyjnymi", oraz może je przetwarzać. 

2. Podmiot prowadzący działalność telekomunikacyjną udostępnia nieodpłatnie dane 

telekomunikacyjne: 

[1) policjantowi wskazanemu w pisemnym wniosku Komendanta Głównego Policji lub 

komendanta wojewódzkiego Policji albo osoby przez nich upoważnionej;] 

<1) policjantowi wskazanemu w pisemnym wniosku Komendanta Głównego Policji, 

Komendanta CBŚP, komendanta wojewódzkiego Policji albo osoby przez nich 

upoważnionej;> 

2) na ustne żądanie policjanta posiadającego pisemne upoważnienie osób, o których mowa 

w pkt 1; 

3) za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej policjantowi posiadającemu pisemne 

upoważnienie osób, o których mowa w pkt 1. 

2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, udostępnianie danych telekomunikacyjnych 

odbywa się bez udziału pracowników podmiotu prowadzącego działalność 

telekomunikacyjną lub przy niezbędnym ich udziale, jeżeli możliwość taka jest 

przewidziana w porozumieniu zawartym pomiędzy Komendantem Głównym Policji a tym 

podmiotem. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. Udostępnienie Policji danych telekomunikacyjnych może nastąpić za pośrednictwem sieci 

telekomunikacyjnej jeżeli: 

1) wykorzystywane sieci telekomunikacyjne zapewniają: 

a) możliwość ustalenia osoby uzyskującej dane, ich rodzaju oraz czasu, w którym 

zostały uzyskane, 

b) zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiające osobie nieuprawnionej 
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dostęp do danych; 

2) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem zadań wykonywanych przez jednostki 

organizacyjne Policji albo prowadzonych przez nie czynności. 

6. Materiały uzyskane w wyniku czynności podjętych na podstawie ust. 2, które zawierają 

informacje mające znaczenie dla postępowania karnego, Policja przekazuje właściwemu 

miejscowo i rzeczowo prokuratorowi. 

7. Materiały uzyskane w wyniku czynności podjętych na podstawie ust. 2, które nie zawierają 

informacji mających znaczenie dla postępowania karnego, podlegają niezwłocznemu 

komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu. 

8. (uchylony). 

Art. 20d. 

1. Dane dotyczące osób korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące faktu i 

okoliczności świadczenia lub korzystania z tych usług mogą być ujawnione Policji i przez 

nią przetwarzane wyłącznie w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw oraz ich 

sprawców. 

2. Ujawnianie danych, o których mowa w ust. 1, następuje na: 

[1) pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji lub Komendanta Wojewódzkiego;] 

<1) pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP albo 

komendanta wojewódzkiego Policji;> 

2) żądanie policjanta posiadającego pisemne upoważnienie osób, o których mowa w pkt 1. 

3.  Podmioty uprawnione do świadczenia usług pocztowych, na podstawie ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) są obowiązane do udostępniania 

danych, określonych w ust. 1, policjantom wskazanym we wniosku organu Policji. 

<Art. 20da. 

1. W celu poszukiwania osób zaginionych Policja może mieć: 

1) udostępniane dane, o których mowa w art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – 

Prawo telekomunikacyjne, oraz może je przetwarzać; przepisy art. 20c ust. 2, 2a, 5 

i 6 stosuje się; 

2) ujawniane dane dotyczące osób korzystających z usług pocztowych oraz dane 

dotyczące faktu i okoliczności świadczenia lub korzystania z tych usług oraz może 

je przetwarzać; przepisy art. 20d ust. 2 i 3 stosuje się. 

 2. Materiały uzyskane w wyniku czynności określonych w ust. 1, które nie zawierają 

informacji mających znaczenie dla poszukiwania osób zaginionych, podlegają 

niezwłocznemu komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.> 

 

[Art. 21a. 

1. Komendant Główny Policji prowadzi bazę danych zawierającą informacje o wynikach 

analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), zwaną dalej "bazą danych DNA", i jest 

jej administratorem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. 

2. W bazie danych DNA gromadzi się i przetwarza: 

1) informacje, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do: 

a) osób wymienionych w art. 74 i 192a Kodeksu postępowania karnego, 

b) osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją tożsamość, 

c) zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości, 

d) śladów nieznanych sprawców przestępstw, 
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e)  osób stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 

r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających 

zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób; 

2)  dane dotyczące osób, o których mowa w pkt 1 lit. a i e, obejmujące: 

a) imiona, nazwiska lub pseudonimy, 

b) imiona i nazwiska rodowe rodziców tych osób, 

c) datę i miejsce urodzenia, 

d) oznaczenie i cechy identyfikacyjne dokumentu tożsamości, 

e) adres zamieszkania, 

f) numer ewidencyjny PESEL, 

g) obywatelstwo i płeć. 

3. Łącznie z bazą danych DNA prowadzi się zbiory próbek pobranych od osoby albo ze zwłok 

ludzkich, w celu przeprowadzenia analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), w 

postaci wymazów ze śluzówki policzków, krwi, cebulek włosów lub wydzielin, a w 

odniesieniu do zwłok ludzkich materiał biologiczny w postaci próbki z tkanek, zwane dalej 

"próbkami biologicznymi". 

4. Komendant Główny Policji dokonuje weryfikacji danych zgromadzonych w bazie danych 

DNA, stosując odpowiednio przepis art. 20 ust. 17. 

 

Art. 21b. 

Informacje, o których mowa w art. 21a ust. 1, wprowadza się do bazy danych DNA na 

podstawie zarządzenia: 

1)  organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze lub sądu - w przypadku analizy 

kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) przeprowadzonej w związku z postępowaniem 

karnym, postępowaniem w sprawach nieletnich lub postępowaniem określonym w ustawie 

z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 

stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób; 

2) właściwego miejscowo organu Policji - w przypadku osób o nieustalonej tożsamości, osób 

usiłujących ukryć swoją tożsamość oraz zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości. 

 

Art. 21c. 

Informacji zgromadzonych w bazie danych DNA udziela się bezpłatnie organom 

prowadzącym postępowanie karne oraz organom Policji prowadzącym czynności 

identyfikacyjne. 

Art. 21d. 

1. Próbki biologiczne i informacje dotyczące wyników analizy kwasu 

dezoksyrybonukleinowego (DNA) są przechowywane w bazie danych DNA przez okres 20 

lat i wykorzystywane w celu zwalczania przestępstw oraz w celach identyfikacji osób i 

zwłok. 

2. Próbki biologiczne i informacje dotyczące wyników analizy kwasu 

dezoksyrybonukleinowego (DNA) podejrzanych, oskarżonych lub skazanych w związku z 

popełnieniem zbrodni lub występków określonych w rozdziałach XVI-XX, XXV i XXXV 

Kodeksu karnego, osób określonych w art. 94 § 1 Kodeksu karnego, a także osób 

stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o 

postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, 

zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, mogą być przechowywane w bazie danych 

DNA przez okres do 35 lat. 
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Art. 21e. 

Usunięcia informacji, o których mowa w art. 21a ust. 1, z bazy danych DNA oraz zniszczenia 

próbek biologicznych dokonuje komisja powołana przez Komendanta Głównego Policji 

sporządzając z tych czynności protokół, w stosunku do osób: 

1) które zostały uniewinnione lub wobec których umorzono postępowanie karne - 

niezwłocznie po uprawomocnieniu się stosownego orzeczenia; 

2) wobec których postępowanie karne warunkowo umorzono - po upływie 6 miesięcy od dnia 

zakończenia okresu próby wyznaczonego przez sąd; 

3) wobec których postępowanie umorzono na podstawie przepisów o świadku koronnym - po 

upływie roku od dnia uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu; 

4) o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. b oraz zwłok ludzkich, których tożsamość została 

ustalona.] 

<Art. 21a. 

1. Komendant Główny Policji prowadzi zbiór danych zawierający informacje o 

wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), zwany dalej „zbiorem 

danych DNA”, którego jest administratorem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. 

2. W zbiorze danych DNA gromadzi się i przetwarza: 

1) informacje, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do: 

a) osób wymienionych w art. 74 i art. 192a Kodeksu postępowania karnego, 

b) osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją tożsamość, 

c) zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości, 

d) śladów nieznanych sprawców przestępstw, 

e) osób stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 

2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 

stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, 

f)  osób zaginionych, 

g) osób, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. c, 

h)  nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako 

przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego; 

2) dane dotyczące osób, o których mowa w pkt 1 lit. a oraz e–h, obejmujące: 

a) imiona, nazwiska lub pseudonimy, 

b) imiona i nazwiska rodowe rodziców tych osób, 

c) datę i miejsce urodzenia, 

d) oznaczenie i cechy identyfikacyjne dokumentu tożsamości, 

e) adres zamieszkania, 

f) numer ewidencyjny PESEL, 

g) obywatelstwo i płeć. 

3. W ramach zbioru danych DNA gromadzi się próbki pobrane od osoby albo ze zwłok 

ludzkich, w celu przeprowadzenia analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), w 

postaci wymazów ze śluzówki policzków, krwi, cebulek włosów lub wydzielin, a w 
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odniesieniu do zwłok ludzkich materiał biologiczny w postaci próbek z tkanek, zwane 

dalej „próbkami biologicznymi”. 

4. Komendant Główny Policji dokonuje weryfikacji danych zgromadzonych w zbiorze 

danych DNA, stosując odpowiednio przepis art. 20 ust. 17. 

Art. 21b. 

Informacje, o których mowa w art. 21a ust. 1, wprowadza się do zbioru danych DNA na 

podstawie zarządzenia: 

1) organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze lub sądu – w przypadku analizy 

kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) przeprowadzonej w związku z 

postępowaniem karnym, postępowaniem w sprawach nieletnich lub postępowaniem 

określonym w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z 

zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności 

seksualnej innych osób; 

2) właściwego miejscowo organu Policji – w przypadku osób o nieustalonej tożsamości, 

osób usiłujących ukryć swoją tożsamość, zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości, 

osób zaginionych oraz osób, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. c. 

Art. 21c. 

Informacji zgromadzonych w zbiorze danych DNA udziela się bezpłatnie organom 

prowadzącym postępowanie karne, postępowanie w sprawach nieletnich lub 

prowadzącym czynności wykrywcze lub identyfikacyjne. 

Art. 21d. 

1. Próbki biologiczne i informacje dotyczące wyników analizy kwasu 

deoksyrybonukleinowego (DNA) są przechowywane w zbiorze danych DNA przez 

okres do 20 lat i wykorzystywane w celu zwalczania przestępstw lub identyfikacji 

osób.  

2. Próbki biologiczne i informacje dotyczące wyników analizy kwasu 

deoksyrybonukleinowego (DNA) podejrzanych, oskarżonych lub skazanych w 

związku z popełnieniem zbrodni lub występków określonych w rozdziałach XVI–XX, 

XXV i XXXV Kodeksu karnego, osób określonych w art. 94 § 1 Kodeksu karnego, a 

także osób stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 

2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających 

zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, mogą być 

przechowywane w zbiorze danych DNA przez okres do 35 lat. 

3. Przechowywane w zbiorze danych DNA próbki biologiczne i informacje dotyczące 

wyników analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) osób zaginionych, osób, o 

których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. c, oraz zwłok ludzkich o nieustalonej 

tożsamości są wykorzystywane w celu identyfikacji osób zaginionych lub zwłok 

ludzkich o nieustalonej tożsamości. 

4. Komendant Główny Policji dokonuje weryfikacji próbek biologicznych i informacji, o 

których mowa w ust. 3, nie rzadziej niż co 10 lat od ich wprowadzenia do zbioru pod 

kątem celowości ich dalszego przetwarzania lub wykorzystywania. 
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Art. 21e. 

1. Usunięcia informacji, o których mowa w art. 21a ust. 1, ze zbioru danych DNA oraz 

zniszczenia próbek biologicznych dokonuje komisja powołana przez Komendanta 

Głównego Policji, sporządzając z tych czynności protokół, w stosunku do osób: 

1) które zostały uniewinnione –– niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia; 

2) wobec których umorzono postępowanie karne – po upływie okresu przedawnienia 

karalności przestępstwa; 

3) wobec których postępowanie karne warunkowo umorzono – po upływie okresu 

przedawnienia karalności przestępstwa; 

4) o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. b, oraz zwłok ludzkich, których 

tożsamość została ustalona; 

5) wymienionych w art. 192a Kodeksu postępowania karnego, jeżeli dalsze 

przetwarzanie informacji w zbiorze danych DNA i przechowywanie próbek 

biologicznych jest zbędne dla postępowania, w toku którego zostały pobrane; 

6) zaginionych – niezwłocznie po ich odnalezieniu; 

7) o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. c – niezwłocznie po odnalezieniu osoby 

zaginionej lub po złożeniu przez te osoby wniosku o usunięcie informacji. 

2. Usunięcia informacji, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1 lit. c, f i g, ze zbioru 

danych DNA, w trybie określonym w ust. 1, dokonuje się również w przypadku, gdy w 

wyniku weryfikacji, o której mowa w art. 21d ust. 4, stwierdzono niecelowość 

dalszego przetwarzania lub wykorzystywania tych informacji przez Policję.> 

 

Art. 21f. 

1. SWD Policji uzyskuje nieodpłatnie, za pośrednictwem centralnego punktu systemu 

powiadamiania ratunkowego, o którym mowa w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 

2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, informacje dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z 

którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego 112 albo innego numeru 

alarmowego, oraz dane dotyczące abonenta, o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 

16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. 

2. SWD Policji uzyskuje nieodpłatnie dostęp do danych przestrzennych i związanych z nimi 

usług, udostępnianych za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 40 ust. 3e ustawy 

z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 

1287, z późn. zm.). 

Art. 21g. 

1. Policja może przetwarzać dane uzyskane w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego, o 

której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania 

ratunkowego, w tym dane osoby zgłaszającej i innych osób, których zgłoszenie dotyczy. 

2. Komendant Główny Policji jest administratorem danych przetwarzanych w SWD Policji w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=17759275&loc=5&class=CONTENT&part=A475&part=A478&wersja=13&dataOceny=2014-07-09&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1404797680&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1295694:part=a78u4p1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=17759275&loc=5&class=CONTENT&part=A475&part=A478&wersja=13&dataOceny=2014-07-09&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1404797680&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1295694:part=a78u2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=17759275&loc=5&class=CONTENT&part=A475&part=A478&wersja=13&dataOceny=2014-07-09&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1404797680&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.875151:part=a40u3(e)&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=17759275&loc=5&class=CONTENT&part=A475&part=A478&wersja=13&dataOceny=2014-07-09&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1404797680&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1276085:part=a2p2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=17759275&loc=5&class=CONTENT&part=A475&part=A478&wersja=13&dataOceny=2014-07-09&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1404797680&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.191501&full=1
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3. Komendant Główny Policji może upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych 

Policji do udzielania i cofania, w jego imieniu, upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych w SWD Policji dla osób uczestniczących w przetwarzaniu tych danych. 

4. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji, o którym mowa w ust. 3, tworzy i aktualizuje 

ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w SWD Policji. 

5. W odniesieniu do danych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się obowiązku określonego 

w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

<Art. 21h. 

1. Komendant Główny Policji prowadzi następujące zbiory danych daktyloskopijnych, 

których jest administratorem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych: 

1) Centralną Registraturę Daktyloskopijną, w której są gromadzone karty 

daktyloskopijne i chejroskopijne zawierające odciski linii papilarnych osób; 

2) Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej, w którym są 

gromadzone i przetwarzane informacje o odciskach linii papilarnych osób, 

niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz 

śladach linii papilarnych, które mogą pochodzić od osób zaginionych. 

2. W zbiorach danych daktyloskopijnych są gromadzone i przetwarzane: 

1) informacje dotyczące: 

a) osób podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia 

publicznego, 

b) nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako 

przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, 

c) osób stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 

2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 

stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, 

d) osób poszukiwanych, 

e) niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych z miejsc przestępstw, 

f) śladów linii papilarnych, które mogą pochodzić od osób zaginionych; 

2) informacje dotyczące osób zgromadzone w zbiorze, o którym mowa w ust. 1 pkt 

1, obejmujące: 

a) imiona, nazwiska lub pseudonimy, 

b) imiona i nazwiska rodowe rodziców tych osób, 

c) datę i miejsce urodzenia, 

d) oznaczenie i cechy identyfikacyjne dokumentu tożsamości, 

e) adres zamieszkania, 

f) numer ewidencyjny PESEL,  

g) obywatelstwo i płeć, 

h) oznaczenie i numer sprawy, 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=17759275&loc=5&class=CONTENT&part=A475&part=A478&wersja=13&dataOceny=2014-07-09&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1404797680&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.191501:part=a24u1&full=1
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i) miejsce i powód daktyloskopowania; 

3) informacje dotyczące osób zgromadzone w zbiorze, o którym mowa w ust. 1 pkt 

2, obejmujące: 

a) obrazy odcisków linii papilarnych, 

b) rok urodzenia, 

c) płeć, 

d) rodzaj rejestracji, 

e) datę rejestracji, 

f) jednostkę rejestrującą; 

4) informacje dotyczące niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych z miejsc 

przestępstw obejmujące:  

a) obrazy śladów linii papilarnych,  

b) datę i miejsce zabezpieczenia, 

c) kategorię przestępstwa, 

d) jednostkę rejestrującą, 

e) oznaczenie i numer sprawy; 

5) informacje dotyczące śladów linii papilarnych, które mogą pochodzić od osób 

zaginionych, obejmujące: 

a) obrazy śladów linii papilarnych,  

b) datę i miejsce zabezpieczenia, 

c) kategorię zdarzenia, 

d) jednostkę rejestrującą, 

e) oznaczenie i numer sprawy. 

3. W zbiorach danych daktyloskopijnych przetwarza się informacje dotyczące osób o 

nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość oraz zwłok ludzkich o 

nieustalonej tożsamości obejmujące: 

1) obrazy odcisków linii papilarnych; 

2) płeć; 

3) oznaczenie i numer sprawy. 

Art. 21i. 

Informacje do zbiorów danych daktyloskopijnych wprowadza się na podstawie wniosku 

organu prowadzącego postępowanie lub poszukiwanie osoby zaginionej. 

Art. 21j. 

Informacji zgromadzonych w zbiorach danych daktyloskopijnych oraz informacji 

uzyskanych w wyniku ich przetwarzania udziela się bezpłatnie organom prowadzącym 

postępowanie karne, postępowanie w sprawach nieletnich lub prowadzącym czynności 

wykrywcze lub identyfikacyjne. 
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Art. 21k. 

Informacje o osobach, o których mowa w art. 21h ust. 2 pkt 1 lit. a–d, są 

przechowywane w zbiorach danych daktyloskopijnych i wykorzystywane w celu 

zwalczania przestępstw lub identyfikacji osób. 

Art. 21l. 

1. Komendant Główny Policji dokonuje weryfikacji informacji o osobach, o których 

mowa w art. 21h ust. 2 pkt 1 lit. a–d, zgromadzonych w zbiorach danych 

daktyloskopijnych, stosując odpowiednio art. 20 ust. 17. 

2. Informacje o osobach, o których mowa w art. 21h ust. 2 pkt 1 lit. a–d, są usuwane ze 

zbiorów danych daktyloskopijnych w stosunku do osób: 

1) które zostały uniewinnione – niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia; 

2) wobec których umorzono postępowanie karne – po upływie okresu przedawnienia 

karalności przestępstwa; 

3) wobec których postępowanie karne warunkowo umorzono – po upływie okresu 

przedawnienia karalności przestępstwa; 

4) które ukończyły 80. rok życia; 

5) zmarłych. 

Art. 21m. 

1. Informacje o niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw są 

przechowywane w zbiorze danych, o którym mowa w art. 21h ust. 1 pkt 2, nie dłużej 

niż do czasu przedawnienia karalności przestępstwa. Informacje te usuwa się po 

upływie okresu przedawnienia karalności przestępstwa lub na wniosek jednostki 

rejestrującej zgłoszony po analizie zgromadzonych w sprawie materiałów. 

2. Informacje o śladach linii papilarnych, które mogą pochodzić od osób zaginionych, są 

przechowywane w zbiorze danych, o którym mowa w art. 21h ust. 1 pkt 2, do czasu 

odnalezienia lub ustalenia miejsca pobytu osoby zaginionej, nie dłużej niż 55 lat. 

Informacje te usuwa się niezwłocznie w przypadku odnalezienia lub ustalenia miejsca 

pobytu osoby zaginionej na wniosek jednostki prowadzącej poszukiwanie lub z 

upływem 55 lat.  

Art. 21n.  

Usunięcia informacji ze zbioru danych daktyloskopijnych, w tym zniszczenia kart 

daktyloskopijnych i chejroskopijnych, dokonuje komisja powołana przez Komendanta 

Głównego Policji, sporządzając z tych czynności protokół.> 

 

Art. 32. 

[1. Do mianowania policjanta na stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych 

stanowisk, właściwi są przełożeni: Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy i 

powiatowi (miejscy) Policji oraz komendanci szkół policyjnych.] 

<1. Do mianowania policjanta na stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z 

tych stanowisk właściwi są przełożeni: Komendant Główny Policji, Komendant 

CBŚP, komendanci wojewódzcy i powiatowi (miejscy) Policji oraz komendanci szkół 

policyjnych.> 

2. Od decyzji, o których mowa w ust. 1, policjantowi służy odwołanie do wyższego 
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przełożonego. 

3. Jeżeli decyzję, o której mowa w ust. 1, ustawa zastrzega dla Komendanta Głównego 

Policji, od decyzji takiej służy odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

 

Art. 34. 

1. Mianowanie lub powołanie na stanowisko służbowe jest uzależnione od posiadanego przez 

policjanta wykształcenia, uzyskania określonych kwalifikacji zawodowych, a także stażu 

służby w Policji. 

2. [W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Policji może wyrazić 

zgodę na mianowanie na stanowisko służbowe policjanta, także w służbie 

przygotowawczej, przed uzyskaniem przez niego kwalifikacji zawodowych oraz stażu 

służby wymaganych na tym stanowisku, przy spełnieniu wymagań w zakresie 

wykształcenia.] <W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny 

Policji albo Komendant CBŚP może wyrazić zgodę na mianowanie na stanowisko 

służbowe policjanta, także w służbie przygotowawczej, przed uzyskaniem przez niego 

kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby wymaganych na tym stanowisku, przy 

spełnieniu wymagań w zakresie wykształcenia.> Kwalifikacje zawodowe policjant jest 

obowiązany uzyskać przed mianowaniem na stałe. 

3. Warunkiem uzyskania kwalifikacji zawodowych niezbędnych do mianowania na 

stanowisko służbowe jest ukończenie przez policjanta: 

1) szkolenia zawodowego podstawowego; 

2) szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych; 

3) Wyższej Szkoły Policji. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim 

powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych 

stanowiskach służbowych, oraz warunki mianowania na wyższe stanowiska służbowe, 

uwzględniając zakres wykonywanych przez nich zadań; 

2) szczegółowe warunki odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego 

w Policji, uwzględniając rodzaje, formy, warunki i tryb ich odbywania, a także 

organizację i sposób prowadzenia szkoleń i doskonalenia zawodowego oraz nadzór nad 

ich realizacją. 

Art. 35a. 

1. Policjant może zostać poddany procedurze określającej jego predyspozycje do służby na 

określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych, poprzez 

przeprowadzenie testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego lub badania 

psychofizjologicznego. 

2. Test lub badania są przeprowadzane przez uprawnioną komórkę organizacyjną Policji. 

3. W stosunku do policjantów pełniących służbę lub ubiegających się o podjęcie służby w 

Komendzie Głównej Policji test i badania zarządza Komendant Główny Policji. 

<3a. W stosunku do policjantów pełniących służbę lub ubiegających się o podjęcie 

służby w CBŚP test i badania zarządza Komendant CBŚP.> 

4. W stosunku do policjantów pełniących służbę na obszarze terytorialnego działania 

komendanta wojewódzkiego, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 3 i 4, test i badania zarządza 

komendant wojewódzki Policji. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb i 

warunki ustalania zdolności fizycznej lub psychicznej do służby na określonych 

stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych oraz przeprowadzania badań 
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psychofizjologicznych, uwzględniając wykaz komórek organizacyjnych uprawnionych do 

przeprowadzania testu lub badań, o których mowa w ust. 1, wykaz komórek 

organizacyjnych i stanowisk służbowych, dla których test lub badania mogą być 

przeprowadzane, oraz zakres i ramową metodykę badań na każde z tych stanowisk. 

 

Art. 36. 

[1. Policjant może być przeniesiony do pełnienia służby albo delegowany do czasowego 

pełnienia służby w innej miejscowości z urzędu lub na własną prośbę. 

2. Do przenoszenia lub delegowania policjanta właściwi są: Komendant Główny Policji na 

obszarze całego państwa, komendant wojewódzki Policji na obszarze właściwego 

województwa, komendant powiatowy (miejski) Policji na obszarze właściwego powiatu 

(miasta). Jeżeli przeniesienie między województwami następuje w związku z 

porozumieniem zainteresowanych przełożonych i policjanta, przeniesienia dokonuje 

komendant wojewódzki Policji, właściwy dla województwa, w którym policjant ma pełnić 

służbę. 

3. Czas delegacji nie może przekraczać 6 miesięcy. Komendant Główny Policji w 

wyjątkowych przypadkach może przedłużyć czas delegacji do 12 miesięcy.] 

<1. Policjant może być przeniesiony do pełnienia służby albo delegowany do czasowego 

pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Policji lub w innej miejscowości z 

urzędu lub na własną prośbę. 

2. Do przenoszenia lub delegowania policjanta właściwi są: Komendant Główny Policji 

na obszarze całego państwa, Komendant CBŚP w odniesieniu do policjanta CBŚP w 

ramach tej jednostki organizacyjnej, komendant wojewódzki Policji na obszarze 

właściwego województwa, komendant powiatowy (miejski) Policji na obszarze 

właściwego powiatu (miasta). Jeżeli przeniesienie między województwami, a także 

między CBŚP a innymi jednostkami organizacyjnymi Policji, następuje w związku z 

porozumieniem zainteresowanych przełożonych i policjanta, przeniesienia dokonuje 

komendant wojewódzki Policji właściwy dla województwa, w którym policjant ma 

pełnić służbę, a w przypadku przeniesienia do CBŚP – Komendant CBŚP.  

3. Czas delegacji nie może przekraczać 6 miesięcy. Komendant Główny Policji albo 

Komendant CBŚP w wyjątkowych przypadkach może przedłużyć czas delegacji do 12 

miesięcy.> 

4. Komendant Główny Policji może oddelegować policjanta, za jego zgodą, do pełnienia 

zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą na czas określony. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i 

tryb oddelegowania policjanta, o którym mowa w ust. 4, uwzględniając: 

1) charakter lub zakres zadań wykonywanych w czasie oddelegowania oraz odpowiednie 

do ich realizacji instytucje; 

2) warunki otrzymywania oraz wysokość uposażenia i innych świadczeń ze stosunku 

służbowego; 

3) rodzaje, warunki przyznawania oraz wysokość dodatkowych świadczeń związanych z 

oddelegowaniem; 

4) możliwość ograniczenia w całości albo w części prawa do uposażenia lub innych 

świadczeń ze stosunku służbowego w przypadku otrzymywania ze źródła 

zagranicznego wynagrodzenia lub innych świadczeń bądź należności przeznaczonych 

na pokrycie kosztów oddelegowania; 

5) sposób realizacji i zakres niektórych praw i obowiązków oddelegowanego, dotyczących 
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prawa do urlopu, podległości służbowej i składania informacji przełożonemu oraz 

wymóg zapewnienia po zakończeniu oddelegowania stanowiska co najmniej 

równorzędnego stanowisku zajmowanemu przed oddelegowaniem; 

6) tryb postępowania i właściwość przełożonych oraz innych podmiotów i instytucji, w 

szczególności w zakresie wnioskowania o oddelegowanie, odwołania z oddelegowania, 

a także wypłaty należności przysługujących oddelegowanemu. 

6. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, powinno uzależnić zakres uprawnień 

oddelegowanego od rodzaju wykonywanych zadań, czasu trwania oddelegowania, 

warunków bytowych i kosztów utrzymania związanych z oddelegowaniem oraz zakresu 

uprawnień i świadczeń przyznanych w czasie oddelegowania przez stronę zagraniczną lub 

inny podmiot. 

 

Art. 39. 

1. Policjanta zawiesza się w czynnościach służbowych w razie wszczęcia przeciwko niemu 

postępowania karnego w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne, 

ścigane z oskarżenia publicznego - na czas nie dłuższy niż 3 miesiące. 

2. Policjanta można zawiesić w czynnościach służbowych w razie wszczęcia przeciwko 

niemu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 

nieumyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowania dyscyplinarnego, jeżeli 

jest to celowe z uwagi na dobro postępowania lub dobro służby - na czas nie dłuższy niż 3 

miesiące. 

<2a. W razie wniesienia przeciwko policjantowi aktu oskarżenia określonego w art. 55 § 

1 Kodeksu postępowania karnego przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.> 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres zawieszenia w czynnościach służbowych 

można przedłużyć do czasu ukończenia postępowania karnego. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych, uwzględniając 

organy uprawnione do zawieszania policjanta w czynnościach służbowych, tryb 

zaskarżania decyzji o zawieszeniu oraz przypadki uchylania lub wygaśnięcia decyzji o 

zawieszeniu policjanta w czynnościach służbowych przed ukończeniem postępowania 

karnego. 

 

Art. 45. 

[1. Zwolnienia ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 dokonuje właściwy komendant 

wojewódzki Policji.] 

<1. Zwolnienia ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 dokonuje właściwy komendant 

wojewódzki Policji albo Komendant CBŚP.> 

2. Pozostawienie w służbie policjanta, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt 2, wymaga zgody 

właściwego komendanta wojewódzkiego Policji. 

3. W pozostałych przypadkach decyzje w sprawach, o których mowa w art. 37-41, podejmuje 

przełożony wymieniony w art. 32 ust. 1. 

 

Art. 110. 

1.  Policjantowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda 

roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który 

nagroda przysługuje. 

2.  (uchylony). 

3.  Nagroda roczna przysługuje, jeżeli policjant w danym roku kalendarzowym pełnił służbę 
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przez okres co najmniej 6 miesięcy kalendarzowych. Okresy służby krótsze od miesiąca 

kalendarzowego sumuje się, przyjmując, że każde 30 dni służby stanowi pełny miesiąc 

kalendarzowy. 

3a.  Do okresu, o którym mowa w ust. 3, nie zalicza się okresów niewykonywania zadań 

służbowych z następujących przyczyn: 

1) korzystania z urlopu bezpłatnego; 

2) przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, za które policjant nie zachował 

prawa do uposażenia, wymienionych w art. 126 ust. 1-3; 

3) zawieszenia w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania. 

3b.  Przepisu ust. 3a pkt 3 nie stosuje się, jeżeli postępowanie karne w sprawie o przestępstwo 

lub przestępstwo skarbowe lub postępowanie dyscyplinarne, w sprawie o czyn pozostający 

w związku z aresztowaniem lub zawieszeniem w czynnościach służbowych zostało 

umorzone prawomocnym orzeczeniem bądź policjant został uniewinniony na podstawie 

prawomocnego wyroku lub orzeczenia o uniewinnieniu w postępowaniu dyscyplinarnym. 

3c.  Umorzenie postępowania, o którym mowa w ust. 3b, nie dotyczy warunkowego 

umorzenia postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe 

ani umorzenia tego postępowania z powodu przedawnienia lub amnestii." 

4. Warunku, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się przy ustalaniu uprawnień do nagrody 

rocznej za rok kalendarzowy, w którym policjant: 

1)  korzystał z urlopu wychowawczego, urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego; 

1a)  korzystał ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych, z przyczyn, o których 

mowa w art. 185 § 2 lub art. 188 Kodeksu pracy; 

1b)  korzystał ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych w razie urodzenia się 

dziecka policjanta, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 298
2
 Kodeksu 

pracy; 

1c)  korzystał ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych z powodu konieczności 

osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159); 

2) został delegowany lub odwołany z delegowania bez prawa do uposażenia w 

przypadkach, o których mowa w art. 36 ust. 4 i art. 122a; 

3) został zwolniony ze służby w związku z nabyciem uprawnień do emerytury lub renty 

bądź na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 i 7; 

4) zmarł lub został uznany za zaginionego. 

4a.  Do uposażenia, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się uposażenia otrzymanego w 

okresie zawieszenia w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania. 

Przepisy ust. 3b i 3c stosuje się. 

5. Nagrodę roczną obniża się policjantowi, z zastrzeżeniem ust. 7, w przypadku: 

1) popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego stwierdzonego prawomocnym 

orzeczeniem sądu; 

2) naruszenia dyscypliny służbowej, stwierdzonego w prawomocnie zakończonym 

postępowaniu dyscyplinarnym; 

3) otrzymania opinii służbowej, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2; 

4) otrzymania pierwszej lub kolejnej opinii służbowej, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 

3. 

6. Obniżenie, o którym mowa w ust. 5, może nastąpić w granicach od 20% do 50%. 

7. Nagroda roczna nie przysługuje policjantowi w przypadku: 
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1) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, o 

których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 4; 

2) popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego albo czynu, z powodu którego 

policjanta zwolniono ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 4a i ust. 2 pkt 2 i 8; 

3) popełnienia czynu, za który policjantowi wymierzono jedną z kar dyscyplinarnych, o 

których mowa w art. 134 pkt 3-6; 

4) zwolnienia ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1. 

8. Obniżenie lub pozbawienie prawa do nagrody rocznej następuje za rok kalendarzowy, w 

którym policjant popełnił przestępstwo lub czyn, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, w art. 

41 ust. 1 pkt 4 i 4a oraz ust. 2 pkt 2 i 8, a także w art. 134 pkt 3-6, lub otrzymał opinię, o 

której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 i 3, albo został zwolniony ze służby w przypadkach, o 

których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1, a jeżeli nagroda została już wypłacona - 

za rok, w którym: 

1) postępowanie karne lub dyscyplinarne w tej sprawie zostało zakończone prawomocnym 

orzeczeniem lub 

2) policjant został zwolniony ze służby. 

8a.  Okoliczności uzasadniające pozbawienie lub ograniczenie prawa do nagrody rocznej 

ustala się na podstawie orzeczeń i decyzji organów właściwych w sprawach karnych o 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w sprawach dyscyplinarnych oraz w sprawach 

dotyczących opiniowania policjantów, a także na podstawie dokumentacji prowadzonej w 

sprawach osobowych policjantów. 

8b.  Przy obniżaniu nagrody rocznej uwzględnia się całokształt okoliczności sprawy, w 

szczególności charakter popełnionego przestępstwa, przestępstwa skarbowego lub 

przewinienia, jego skutki, rodzaj i wymiar orzeczonej kary oraz dotychczasowe wyniki 

policjanta w służbie. 

8c.  Od decyzji przełożonego o przyznaniu, obniżeniu lub odmowie przyznania nagrody 

rocznej policjantowi służy odwołanie do wyższego przełożonego. 

9. Nagrodę roczną wypłaca się do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po 

roku, za który przysługuje nagroda. 

10.  Policjantowi zwalnianemu ze służby nagrodę roczną wypłaca się w terminie 14 dni od 

dnia zwolnienia. 

11.  W razie śmierci albo zaginięcia policjanta należną mu nagrodę roczną wypłaca się 

małżonkowi, a w dalszej kolejności dzieciom oraz rodzicom uprawnionym do renty 

rodzinnej. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio. 

12.  W przypadku pełnienia przez policjanta w roku kalendarzowym służby w różnych 

jednostkach organizacyjnych Policji nagrodę roczną przyznaje się i wypłaca w jednostce, 

która była w danym roku ostatnim miejscem pełnienia przez niego służby. 

13.  Nagrody roczne przyznają przełożeni właściwi w sprawach mianowania policjantów na 

stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych stanowisk. 

14.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych przyznaje nagrody roczne Komendantowi 

Głównemu Policji oraz zastępcom Komendanta Głównego Policji. 

[15.  Komendant Główny Policji przyznaje nagrody roczne komendantom wojewódzkim 

Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji), komendantom szkół policyjnych i ich 

zastępcom oraz rektorowi i prorektorowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.] 

<15. Komendant Główny Policji przyznaje nagrody roczne Komendantowi CBŚP, 

komendantom wojewódzkim Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji), 

komendantom szkół policyjnych i ich zastępcom oraz rektorowi i prorektorowi 

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.> 
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Art. 133. 

1. Przełożonym dyscyplinarnym jest przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1, z 

zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Taką samą władzę dyscyplinarną posiada policjant, któremu 

powierzono pełnienie obowiązków na stanowisku służbowym, o którym mowa w art. 32 

ust. 1. 

2. Przełożonym dyscyplinarnym policjanta delegowanego do czasowego pełnienia służby lub 

któremu powierzono pełnienie obowiązków służbowych albo którego skierowano na 

szkolenie zawodowe, studia w Wyższej Szkole Policji lub kurs doskonalenia zawodowego 

w szkole policyjnej lub ośrodku szkolenia Policji jest przełożony dyscyplinarny w miejscu 

pełnienia służby, odbywania szkolenia lub nauki, z wyłączeniem możliwości orzekania kar 

określonych w art. 134 pkt 3-6, które wymierza przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 

1. 

3. Przełożonym dyscyplinarnym policjanta delegowanego do pełnienia służby poza granicami 

państwa jest dowódca kontyngentu policyjnego, w którym policjant pełni służbę, z 

wyłączeniem możliwości orzekania kar określonych w art. 134 pkt 3-6, które wymierza 

przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1. 

4. W przypadku przeniesienia policjanta do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej 

Policji i związanej z tym zmiany właściwości przełożonego dyscyplinarnego, 

postępowanie dyscyplinarne wszczęte wobec policjanta przejmuje i orzeka w pierwszej 

instancji nowy przełożony dyscyplinarny. 

5. Policjant oddelegowany do pełnienia zadań służbowych poza Policją podlega władzy 

dyscyplinarnej przełożonego, o którym mowa w art. 32 ust. 1. 

6. Przełożony dyscyplinarny może w formie pisemnej upoważnić swoich zastępców lub 

innych policjantów z kierowanej przez niego jednostki organizacyjnej Policji do 

załatwiania spraw dyscyplinarnych w jego imieniu w ustalonym zakresie. 

7. Wątpliwości w zakresie ustalenia właściwości przełożonego w sprawach dyscyplinarnych 

rozstrzyga wyższy przełożony dyscyplinarny w drodze postanowienia. 

8. Wyższymi przełożonymi dyscyplinarnymi w postępowaniu dyscyplinarnym są: 

1) komendant wojewódzki Policji - w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) 

Policji; 

2) Komendant Stołeczny Policji - w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) i 

rejonowego Policji; 

[3) Komendant Główny Policji - w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji, 

Komendanta Stołecznego Policji, komendanta szkoły policyjnej i dowódcy kontyngentu 

policyjnego.] 

<3) Komendant Główny Policji – w stosunku do Komendanta CBŚP, komendanta 

wojewódzkiego Policji, Komendanta Stołecznego Policji, komendanta szkoły 

policyjnej i dowódcy kontyngentu policyjnego.> 

 

Art. 145j. 

1. Komendant Główny Policji wykonuje zadania: 

1) krajowego punktu kontaktowego do spraw wymiany danych o profilach DNA, o którym 

mowa w art. 6 ust. 1 decyzji Rady 2008/615/WSiSW; 

2) krajowego punktu kontaktowego do spraw wymiany danych daktyloskopijnych ze 

zautomatyzowanych systemów identyfikacji daktyloskopijnej, o którym mowa w art. 11 

ust. 1 decyzji Rady 2008/615/WSiSW; 

3) krajowego punktu kontaktowego do spraw współpracy przy wymianie danych 

rejestracyjnych pojazdów, o którym mowa w art. 12 ust. 2 decyzji Rady 
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2008/615/WSiSW; 

4) krajowego punktu kontaktowego do spraw wymiany danych osobowych i 

nieosobowych, o którym mowa w art. 15 decyzji Rady 2008/615/WSiSW; 

5) punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 decyzji Rady 2008/616/WSiSW 

w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy 

transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej 

(Dz. Urz. UE L 210 z 06.08.2008, str. 12). 

2. Do zadań krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy: 

[1) udostępnianie punktom kontaktowym państw członkowskich Unii Europejskiej, do 

automatycznych przeszukań, danych referencyjnych obejmujących wyłącznie profile 

DNA ustalone na podstawie niekodującej części DNA oraz indywidualne oznaczenia 

identyfikacyjne ze zautomatyzowanego systemu gromadzenia i przetwarzania profili 

DNA, działającego w ramach bazy danych DNA, o której mowa w art. 21a, gromadzone 

w celach wykrywania sprawców przestępstw, ich ścigania, zapobiegania przestępczości 

lub jej zwalczania, z wyłączeniem danych, co do których uprawnione podmioty 

zastrzegły, że nie podlegają wymianie międzynarodowej;] 

<1) udostępnianie punktom kontaktowym państw członkowskich Unii Europejskiej, 

do automatycznych przeszukań, danych referencyjnych obejmujących wyłącznie 

profile DNA ustalone na podstawie niekodującej części DNA oraz indywidualne 

oznaczenia identyfikacyjne ze zautomatyzowanego systemu gromadzenia i 

przetwarzania profili DNA, działającego w ramach zbioru danych DNA, o którym 

mowa w art. 21a, gromadzone w celach wykrywania sprawców przestępstw, ich 

ścigania, zapobiegania przestępczości lub jej zwalczania, z wyłączeniem danych, co 

do których uprawnione podmioty zastrzegły, że nie podlegają wymianie 

międzynarodowej;> 

2) wykonywanie, na zlecenie podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 

września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich 

Unii Europejskiej, przeszukań w bazach danych DNA udostępnianych przez punkty 

kontaktowe do spraw wymiany danych o profilach DNA innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej; 

<2a) wykonywanie zautomatyzowanych, okresowych przeszukań baz danych 

udostępnianych przez punkty kontaktowe do spraw wymiany danych o profilach 

DNA innych państw członkowskich Unii Europejskiej;> 

3) współpraca z punktem kontaktowym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 

września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich 

Unii Europejskiej, w zakresie udostępniania, przetwarzania i wymiany danych o 

profilach DNA. 

3. Do zadań krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, należy: 

1) udostępnianie punktom kontaktowym państw członkowskich Unii Europejskiej, do 

automatycznych przeszukań, danych referencyjnych obejmujących wyłącznie dane 

daktyloskopijne oraz indywidualne oznaczenia identyfikacyjne ze zautomatyzowanego 

systemu identyfikacji daktyloskopijnej, działającego w ramach Centralnej Registratury 

Daktyloskopijnej, zgromadzone w celach wykrywania sprawców przestępstw, ich 

ścigania, zapobiegania przestępczości lub jej zwalczania, z wyłączeniem danych, co do 

których uprawnione podmioty zastrzegły, że nie podlegają wymianie międzynarodowej; 

2) wykonywanie, na zlecenie podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 

września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich 

Unii Europejskiej, przeszukań w zautomatyzowanych systemach identyfikacji 

daktyloskopijnej udostępnianych przez punkty kontaktowe do spraw wymiany danych 
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daktyloskopijnych innych państw członkowskich Unii Europejskiej; 

<2a) wykonywanie zautomatyzowanych, okresowych przeszukań zbiorów danych 

udostępnianych przez punkty kontaktowe do spraw wymiany danych 

daktyloskopijnych innych państw członkowskich Unii Europejskiej;> 

3) współpraca z punktem kontaktowym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 

września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich 

Unii Europejskiej, w zakresie udostępniania, przetwarzania i wymiany danych 

daktyloskopijnych. 

4. Do zadań krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, należy: 

1)  udostępnianie, we współpracy z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, 

punktom kontaktowym państw członkowskich Unii Europejskiej, do przeszukań, 

danych lub informacji zawartych w centralnej ewidencji pojazdów, o której mowa w art. 

80a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, w celu wykrywania 

sprawców przestępstw oraz innych czynów zabronionych należących do jurysdykcji 

sądów lub prokuratury w tych państwach; 

2) wykonywanie, na zlecenie podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 

września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich 

Unii Europejskiej, przeszukań w bazach krajowych danych rejestracyjnych pojazdów 

udostępnianych przez punkty kontaktowe do spraw wymiany danych o pojazdach 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej; 

3) współpraca z punktem kontaktowym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 

września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich 

Unii Europejskiej, oraz z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych w zakresie 

udostępniania, przetwarzania i wymiany danych o pojazdach. 

5. Do zadań krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, należy: 

1) przekazywanie punktom kontaktowym państw członkowskich Unii Europejskiej 

informacji, w tym danych osobowych, w związku z istotnymi wydarzeniami o skutkach 

transgranicznych, otrzymanych od właściwych organów krajowych, do których 

ustawowych zadań należy realizacja zadań w zakresie zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

2) otrzymywanie od punktów kontaktowych państw członkowskich Unii Europejskiej 

informacji, o których mowa w pkt 1, oraz ich przekazywanie właściwym organom 

krajowym, do których ustawowych zadań należy realizacja zadań w zakresie 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

6. Zadania, o których mowa w ust. 2 i 3, Komendant Główny Policji wykonuje przy pomocy 

Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 września 1982 r. o PRACOWNIKACH URZĘDÓW 

PAŃSTWOWYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 269) 

Art. 1.  

1. Ustawa określa obowiązki i prawa urzędników państwowych oraz innych pracowników 

zatrudnionych w: 

1)  Kancelarii Sejmu; 

2)  Kancelarii Senatu; 
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3)  Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

3a)  (uchylony); 

3b)  Sądzie Najwyższym; 

4)  (uchylony); 

5)  (uchylony); 

6)  Biurze Trybunału Konstytucyjnego; 

7)  Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; 

7a)  Biurze Rzecznika Praw Dziecka; 

8)  Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; 

8a)  Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w sprawach nieuregulowanych w odrębnych 

przepisach; 

9)  Krajowym Biurze Wyborczym; 

9a)  (uchylony); 

10)  (uchylony); 

11)  (uchylony); 

12)  regionalnych izbach obrachunkowych; 

13)  Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; 

14)  Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu. 

2. Ustawa określa obowiązki i prawa osób zatrudnionych w: 

1)  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

2)  urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady 

Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej, 

3)  urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy 

terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym 

organom administracji rządowej, 

4)  (uchylony), 

4a)  Rządowym Centrum Legislacji, 

5)   komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat 

pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz 

kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, 

<5a) Centralnym Biurze Śledczym Policji,> 

6)  (uchylony), 

7)  (uchylony), 

8) Biurze Nasiennictwa Leśnego, 

wobec których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie 

cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.
1)

). 
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U S T A W A   z dnia 25 czerwca 1997 r. o ŚWIADKU KORONNYM (Dz. U. z 2007 r. Nr 

36, poz. 232, z późn. zm.) 

 

Uwaga: 

użyte w art. 16 ust. 1, art. 18 ust. 1–4, art. 18b ust. 1 i 3, art. 19 ust. 1 i 2 oraz 

art. 20 w różnym przypadku wyrazy [Komendant Główny Policji] zastępuje się 

użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <Komendant Centralnego 

Biura Śledczego Policji> 

 

Art. 16. 

1. Objęcie osoby pełnoletniej ochroną lub pomocą, o których mowa w art. 14, uzależnia się od 

złożenia Komendantowi Głównemu Policji lub Dyrektorowi Generalnemu Służby 

Więziennej przez tę osobę pisemnego zobowiązania do: 

1) przestrzegania zasad i zaleceń w zakresie udzielonej ochrony, a także 

2) wykonywania obowiązków ciążących z mocy ustawy oraz wynikających z 

prawomocnych orzeczeń i decyzji - w razie korzystania z ochrony lub pomocy 

polegających na zmianie miejsca pobytu lub wydaniu dokumentów, o których mowa w 

art. 14 ust. 1. 

2. (uchylony). 

Art. 18. 

1. Organem właściwym do wykonywania postanowień, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 3, 

jest Komendant Główny Policji, z wyjątkiem postanowień o ochronie osobistej osób 

odbywających karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanych, 

przebywających w zakładach karnych lub aresztach śledczych. 

2. Komendant Główny Policji określa formy ochrony lub pomocy odpowiednio do stopnia 

zagrożenia osób, o których mowa w art. 17 ust. 1.  

3. Komendant Główny Policji, odpowiednio do okoliczności, może zmieniać formy ochrony 

lub pomocy, w tym wysokość pomocy finansowej. 

4. Na zarządzenie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie, o którym mowa w ust. 2 i 3, 

przysługuje zażalenie do prokuratora prowadzącego albo nadzorującego postępowanie 

przygotowawcze. 

5. Zażalenie w przedmiocie wydania dokumentów, przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego 

lub operacji plastycznej, o których mowa w art. 14, rozpoznaje Prokurator Generalny. 

 

Art. 18b. 

1. W wypadku umyślnego naruszenia przez osobę objętą ochroną zasad lub zaleceń w 

zakresie ochrony lub uporczywego uchylania się od wykonywania obowiązków, o których 

mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2, Komendant Główny Policji albo Dyrektor Generalny Służby 

Więziennej występuje do prokuratora prowadzącego postępowanie z wnioskiem o 

cofnięcie ochrony lub pomocy. 

2. W przedmiocie wniosku, o którym mowa w ust. 1, prokurator wydaje postanowienie. 

3. Prokurator prowadzący postępowanie może wydać postanowienie o cofnięciu albo 

zakończeniu ochrony lub pomocy - z urzędu lub na wniosek osoby, której udzielono 

ochrony lub pomocy, po zasięgnięciu opinii Komendanta Głównego Policji, a w wypadku, 

o którym mowa w art. 17 ust. 2, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. 
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4. Na postanowienie w przedmiocie cofnięcia albo zakończenia ochrony lub pomocy osobom, 

których postanowienie dotyczy, przysługuje zażalenie do prokuratora nadrzędnego. 

5. Wydanie postanowienia o cofnięciu albo zakończeniu ochrony lub pomocy nie jest 

uzależnione od wydania postanowienia o umorzeniu zawieszonego postępowania 

określonego w art. 9 ust. 2. 

Art. 19. 

1. W razie zastosowania ochrony lub pomocy polegającej na zmianie miejsca pobytu lub 

wydaniu dokumentów, o których mowa w art. 14 ust. 1, Komendant Główny Policji może 

zobowiązać operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) lub jego placówkę pocztową do: 

1) przekazywania pod wskazany przez siebie adres przesyłek przeznaczonych dla osoby 

objętej ochroną; 

2)  doręczania przesyłek przeznaczonych dla osoby objętej ochroną za pośrednictwem 

osoby przez niego upoważnionej. 

2. Komendant Główny Policji zapewnia niezwłoczne doręczanie przesyłek adresatowi w 

wypadkach, o których mowa w ust. 1. 

3. Przekazanie lub doręczenie przez placówkę pocztową przesyłki w sposób przewidziany w 

ust. 1 uważa się za doręczenie w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe. 

 

Art. 20. 

Komendant Główny Policji ustanawia, w razie stwierdzenia takiej potrzeby i za zgodą osoby 

objętej ochroną, pełnomocnika tej osoby; do pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy 

regulujące postępowanie, w którym został on ustanowiony. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 listopada 2008 r. o SŁUŻBIE CYWILNEJ (Dz. U. Nr 227, poz. 

1505, z późn. zm.) 

Art. 2. 

1. Korpus służby cywilnej tworzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w: 

1) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

2) urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady 

Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej, 

3) urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy 

terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym 

organom administracji rządowej, 

4) komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat 

pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz 

kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, chyba że odrębne ustawy stanowią 

inaczej, 

<4a) Centralnym Biurze Śledczym Policji,> 
5)  (uchylony), 

6) Biurze Nasiennictwa Leśnego, 
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7) jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe, których 

dysponentami są organy administracji rządowej 

- zwanych dalej "urzędami". 

2. Korpus służby cywilnej tworzą także powiatowi i graniczni lekarze weterynarii oraz ich 

zastępcy. 

3. Stanowiska urzędnicze w urzędach mogą zajmować także osoby oddelegowane na 

podstawie odrębnych przepisów do wykonywania zadań poza jednostką organizacyjną, w 

której są zatrudnione. 

4. Prawa i obowiązki członków korpusu służby zagranicznej oraz zasady organizacji i 

funkcjonowania tej służby określają przepisy o służbie zagranicznej. 

U S T A W A   z dnia 16 września 2011 r. o WYMIANIE INFORMACJI Z ORGANAMI 

ŚCIGANIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ (Dz. U. Nr 230, poz. 

1371 oraz z 2013 r. poz. 1650) 

Art. 1. 

1. Ustawa określa zasady i warunki wymiany informacji z organami ścigania państw 

członkowskich Unii Europejskiej w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw lub 

przestępstw skarbowych oraz zapobiegania przestępczości i jej zwalczania oraz 

przetwarzania informacji, a także podmioty uprawnione w tych sprawach. 

2. Podmiotami uprawnionymi do wymiany informacji z organami ścigania państw 

członkowskich Unii Europejskiej w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw lub 

przestępstw skarbowych, zapobiegania przestępczości i jej zwalczania oraz przetwarzania 

informacji są: 

1) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

2) Centralne Biuro Antykorupcyjne; 

3) Policja; 

4) Służba Celna; 

5) Straż Graniczna; 

6) organy kontroli skarbowej; 

7) Żandarmeria Wojskowa. 

3. Ustawę stosuje się również do wymiany oraz przetwarzania informacji: 

1) z organami ścigania państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej, 

które stosują przepisy dorobku Schengen; 

[2) w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany, zgromadzonych w zbiorach 

danych referencyjnych, w szczególności obejmujących dane o wynikach analizy kwasu 

dezoksyrybonukleinowego (DNA), oraz w zbiorach danych daktyloskopijnych.] 

<2) w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany, zgromadzonych w zbiorach 

danych referencyjnych, w szczególności obejmujących dane o wynikach analizy 

kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), oraz w zbiorach danych 

daktyloskopijnych.> 

4. Ustawa nie narusza przepisów o pomocy prawnej w sprawach karnych oraz postanowień 

umów międzynarodowych dotyczących współpracy w sprawach zapobiegania 

przestępczości, jej zwalczania oraz współdziałania na terenach przygranicznych. 

 

Art. 6. 

1. Punkt kontaktowy, w celu realizacji swoich zadań, posiada bezpośredni dostęp do: 

1) Krajowego Systemu Informacyjnego Policji; 
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2) rejestru PESEL; 

3) centralnej ewidencji pojazdów; 

4) centralnej ewidencji kierowców; 

5)  krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców; 

6) Krajowego Rejestru Karnego; 

7) Krajowego Rejestru Sądowego; 

8) Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej; 

9) ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych; 

10) Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych; 

11) Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności; 

12) danych udostępnianych za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego. 

[2. Punkt kontaktowy posiada pośredni dostęp do zbiorów danych zawierających informacje o 

wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) oraz zbiorów danych 

daktyloskopijnych prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 

o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.
(4)

).] 

<2. Punkt kontaktowy posiada pośredni dostęp do zbiorów danych zawierających 

informacje o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) oraz zbiorów 

danych daktyloskopijnych prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 

kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.).> 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 24 maja 2013 r. o ŚRODKACH PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO I 

BRONI PALNEJ (Dz. U. poz. 628 i 1165 oraz z 2014 r. poz. 24) 

Art. 35 

1. Decyzję o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego uprawniony 

podejmuje samodzielnie. 

2. Decyzję o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego przez 

uprawnionego będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej podejmuje: 

1) Dyrektor Generalny Służby Więziennej; 

2) właściwy miejscowo dyrektor okręgowy Służby Więziennej; 

3) właściwy miejscowo dyrektor zakładu karnego; 

4) właściwy miejscowo dyrektor aresztu śledczego; 

5) właściwy miejscowo kierownik oddziału podległego podmiotom, o których mowa w pkt 

1-4; 

6) właściwy miejscowo komendant ośrodka szkolenia Służby Więziennej; 

7) właściwy miejscowo komendant ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej; 

8) osoba zastępująca podmioty, o których mowa w pkt 1-7; 

9) funkcjonariusz Służby Więziennej wyznaczony jako dowodzący - w przypadku 

wykonywania czynności służbowych poza jednostką organizacyjną Służby Więziennej 

przez kilku funkcjonariuszy; 

10)  funkcjonariusz Służby Więziennej - wyłącznie w przypadku usiłowania 

bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie uprawnionego lub innej 

osoby, usiłowania ucieczki przez osobę pozbawioną wolności, a także w pościgu za nią 

lub osobą, która dokonała bezpośredniego, bezprawnego zamachu na obiekty zakładu 

karnego lub aresztu śledczego. 
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3. Decyzję o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego przez 

uprawnionego będącego pracownikiem zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich 

lub młodzieżowego ośrodka wychowawczego podejmuje: 

1) dyrektor zakładu, schroniska lub ośrodka, w których nieletni jest umieszczony, albo - w 

razie nieobecności tego dyrektora - zastępujący go pracownik pedagogiczny; 

2) inny pracownik zakładu, schroniska lub ośrodka, w których nieletni jest umieszczony - 

w razie bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie uprawnionego lub 

innej osoby. 

4. Decyzję o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego, o których mowa 

w art. 12 ust. 1 pkt 3, 4, 6, 8, pkt 12 lit. b-d oraz pkt 14 i 15, podejmują w przypadku: 

1) Policji: 

a)  kierownik jednostki organizacyjnej Policji albo osoby przez niego upoważnione, a 

w razie ich nieobecności - dyżurny jednostki, 

b)  podczas konwoju, doprowadzenia lub wykonywania innych zadań służbowych 

przez grupę funkcjonariuszy - dowódca konwoju lub grupy funkcjonariuszy 

wykonującej doprowadzenie lub inne zadania służbowe, 

[c)  wobec użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, o których 

mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8 lub pkt 12 lit. b-d, Komendant Główny Policji, właściwy 

miejscowo komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji albo osoby przez nich 

upoważnione;] 

<c) wobec użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, o 

których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8 lub pkt 12 lit. b–d, Komendant Główny 

Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, właściwy miejscowo 

komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji albo osoby przez nich 

upoważnione;> 

2) Straży Granicznej - Komendant Główny Straży Granicznej, właściwy miejscowo 

komendant oddziału Straży Granicznej, komendant dywizjonu Straży Granicznej, 

komendant placówki Straży Granicznej albo osoby przez nich upoważnione, a w razie 

ich nieobecności - dyżurny operacyjny lub kierownik zmiany; 

3) Biura Ochrony Rządu - szef komórki organizacyjnej albo osoby przez niego 

upoważnione, a w razie ich nieobecności - oficer operacyjny Biura Ochrony Rządu; 

4) Żandarmerii Wojskowej - Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, właściwy 

miejscowo komendant jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej albo osoby 

przez nich upoważnione, a w razie ich nieobecności - oficer dyżurny tej jednostki 

organizacyjnej; 

5) wojskowych organów porządkowych - właściwy miejscowo dowódca garnizonu, 

dowódca jednostki wojskowej albo osoby przez nich upoważnione; 

6) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - kierownik właściwej jednostki organizacyjnej 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo osoby przez niego upoważnione; 

7) Służby Kontrwywiadu Wojskowego - kierownik właściwej jednostki organizacyjnej 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo osoby przez niego upoważnione, a w razie ich 

nieobecności - oficer operacyjny Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

8)   Straży Marszałkowskiej - Komendant Straży Marszałkowskiej lub zastępca 

Komendanta Straży Marszałkowskiej, a w razie ich nieobecności - dowódca zmiany 

Straży Marszałkowskiej; 

9)   kontroli skarbowej - kierownik właściwej miejscowo wyodrębnionej komórki 

organizacyjnej kontroli skarbowej, o której mowa w art. 11g ust. 1 ustawy z dnia 28 

września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.). 
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5. Decyzję o użyciu środka przymusu bezpośredniego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 16, 

podejmuje Komendant Główny Straży Granicznej, właściwy miejscowo komendant 

oddziału Straży Granicznej, komendant dywizjonu Straży Granicznej, komendant placówki 

Straży Granicznej, kierownik strzeżonego ośrodka albo osoby przez nich upoważnione, a 

w razie ich nieobecności - dyżurny operacyjny lub kierownik zmiany. 

6. Decyzję o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego, o których mowa 

w art. 12 ust. 1 pkt 3 lub 4, przez uprawnionego będącego funkcjonariuszem Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego podejmuje funkcjonariusz kierujący działaniami, w trakcie 

których zachodzi konieczność zastosowania tych środków. 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ŚWIADCZENIACH ODSZKODOWAWCZYCH 

PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKU LUB CHOROBY POZOSTAJĄCYCH W 

ZWIĄZKU ZE SŁUŻBĄ (Dz. U. poz. 616) 

Art. 34. 

1. Prawo do świadczeń odszkodowawczych i ich wysokość ustala się w drodze decyzji.  

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydają: 

1) Prezes Rady Ministrów w stosunku do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego i ich zastępców 

oraz członków ich rodzin; 

2) minister właściwy do spraw wewnętrznych w stosunku do: 

a) Komendanta Głównego Policji i jego zastępców, Komendanta Głównego Straży 

Granicznej i jego zastępców, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i 

jego zastępców, Szefa Biura Ochrony Rządu i jego zastępców oraz członków ich 

rodzin, 

b) funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia zadań służbowych w urzędzie 

obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz członków ich 

rodzin; 

3) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w stosunku do funkcjonariuszy Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członków ich rodzin; 

4) Szef Agencji Wywiadu w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Wywiadu oraz 

członków ich rodzin; 

5) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego w stosunku do funkcjonariuszy Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego oraz członków ich rodzin; 

6) Komendant Główny Policji w stosunku do: 

[a) dyrektorów biur (równorzędnych) Komendy Głównej Policji i ich zastępców, 

komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji i ich zastępców, Komendanta-

Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Zastępcy Komendanta-Prorektora 

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Kanclerza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 

komendantów szkół policyjnych i ich zastępców oraz dyrektora instytutu badawczego 

Policji i jego zastępców, a także członków ich rodzin,] 
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<a) dyrektorów biur (równorzędnych) Komendy Głównej Policji i ich zastępców, 

Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji i jego zastępców, 

komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji i ich zastępców, 

Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Zastępcy 

Komendanta-Prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Kanclerza 

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i ich 

zastępców oraz dyrektora instytutu badawczego Policji i jego zastępców, a także 

członków ich rodzin,> 

b) funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Policji oraz członków ich 

rodzin; 

<6a) Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji w stosunku do funkcjonariuszy 

pełniących służbę w Centralnym Biurze Śledczym Policji oraz członków ich 

rodzin;> 

7) komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji w stosunku do funkcjonariuszy pełniących 

służbę na terenie ich działania oraz członków ich rodzin; 

8) Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komendanci szkół 

policyjnych w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych im 

szkołach oraz członków ich rodzin; 

9) dyrektor instytutu badawczego Policji w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę 

w instytucie oraz członków ich rodzin; 

10) Komendant Główny Straży Granicznej w stosunku do: 

a) dyrektorów komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej i ich 

zastępców, komendantów oddziałów Straży Granicznej i ich zastępców, 

komendantów ośrodków szkolenia Straży Granicznej i ich zastępców, komendantów 

ośrodków Straży Granicznej i ich zastępców oraz członków ich rodzin, 

b) funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz 

członków ich rodzin; 

11) komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci ośrodków szkolenia Straży 

Granicznej, komendanci ośrodków Straży Granicznej w stosunku do funkcjonariuszy 

pełniących służbę na terenie ich działania oraz członków ich rodzin; 

12) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do: 

a) komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej i ich zastępców, 

komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej i ich zastępców, dyrektora instytutu 

badawczego Państwowej Straży Pożarnej i jego zastępców, dyrektora Centralnego 

Muzeum Pożarnictwa oraz członków ich rodzin, 

b) funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży 

Pożarnej oraz członków ich rodzin; 

13) komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do komendantów 

powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej i ich zastępców, funkcjonariuszy 

pełniących służbę w podległych im komendach wojewódzkich Państwowej Straży 

Pożarnej oraz członków ich rodzin; 

14) komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do 

funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych im komendach powiatowych 

(miejskich) Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin; 

15) komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do funkcjonariuszy 

pełniących służbę w podległych im jednostkach organizacyjnych szkół oraz członków 

ich rodzin; 

16) dyrektor instytutu badawczego Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do 

funkcjonariuszy pełniących służbę w instytucie oraz członków ich rodzin; 
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17)  dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w stosunku do funkcjonariuszy 

pełniących służbę w tej jednostce oraz członków ich rodzin; 

18) Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w stosunku do funkcjonariuszy 

pełniących służbę w Inspektoracie Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej oraz 

członków ich rodzin; 

19) szefowie delegatur Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w stosunku do 

funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych im delegaturach oraz członków ich 

rodzin; 

20) właściwy terytorialnie szef delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w 

stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w wojskowych strażach pożarnych oraz 

członków ich rodzin; 

21) Szef Biura Ochrony Rządu w stosunku do funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu oraz 

członków ich rodzin. 

3. W przypadku funkcjonariusza zwolnionego ze służby przed ustaleniem uszczerbku na 

zdrowiu doznanego wskutek choroby oraz funkcjonariusza zaginionego decyzję, o której 

mowa w ust. 1, wydaje kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz 

ostatnio pełnił służbę. 

 


