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1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 
(druk senacki nr 672, druki sejmowe nr 1381, 2192 i 2462).



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Janusz 
Sepioł)

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Dzień dobry państwu.
Otwieram posiedzenie Komisji Samorządu Terytorial-

nego i Administracji Państwowej, sto osiemdziesiąte czwar-
te posiedzenie.

Witam wszystkich naszych gości. Według listy gości-
my tutaj pana Grzegorza Karpińskiego, podsekretarza sta-
nu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych; panią Elżbietę 
Skop z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, głównego spe-
cjalistę w Departamencie Prawnym; pana nadinspektora 
Igora Parfieniuka, dyrektora Centralnego Biura Śledczego; 
panią podinspektor Marię Walczuk, kierownika Zakładu 
Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego 
w Komendzie Głównej Policji – witamy; panią Elizę Wójcik, 
dyrektor Biura Finansów w Komendzie Głównej Policji; 
panią Annę Wilczyńską-Dykty, radcę prawnego w Gabinecie 
Komendanta Głównego Policji; pana nadinspektora Wiesława 
Schosslera, zastępca komendanta głównego Policji…

(Głos z sali: Mirosława Schosslera.)
Mirosława, przepraszam. Jest też pan nadkomisarz 

Grzegorz Prusek z Komendy Głównej Policji, naczelnik 
Wydziału Poszukiwań. Witam też państwa senatorów.

Mamy tylko jeden punkt dzisiejszego posiedzenia, a jest 
to ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych in-
nych ustaw.

Bardzo proszę pana ministra o przestawienie istoty 
zmiany, jej celu.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Grzegorz Karpiński:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Nie jest przypadkiem to, że osoby, które zostały przy-

witane przez pana przewodniczącego, reprezentują te, a nie 
inne podmioty w strukturze Policji. Jest tak, bo odzwiercie-
dlają one istotę zmian, które Sejm zaakceptował, uchwala-
jąc ustawę, która w dalszym toku procesu legislacyjnego 
została przedłożona Senatowi.

Są tak naprawdę trzy istotne cele ustawy. Pierwszy za-
kłada wyodrębnienie Centralnego Biura Śledczego jako 
nowej jednostki organizacyjnej Policji, przy czym mia-

łoby ono stać się odpowiednikiem dzisiejszych komend 
wojewódzkich Policji. Istota tej zmiany, istota tego wy-
odrębnienia, do którego się zmierza, jest taka, że dyrektor 
Centralnego Biura Śledczego – a po uchwaleniu ustawy 
komendant Centralnego Biura Śledczego Policji – uzy-
ska samodzielne uprawnienia do prowadzenia niektórych 
czynności związanych ze zwalczaniem przestępstw, do 
zwalczania których biuro jest powołane. Dzisiaj, z uwagi 
na to, że Centralne Biuro Śledcze jest jednostką organiza-
cyjną Komendy Głównej Policji, a szef Centralnego Biura 
Śledczego jest dyrektorem Centralnego Biura Śledczego, 
zadania, które realizuje on w ramach zwalczania przestęp-
czości, w odniesieniu do której Centralne Biuro Śledcze 
zostało powołane, wymagają akceptacji komendanta głów-
nego Policji, co oczywiście w znacznym stopniu wydłuża 
proces podejmowania decyzji oraz ogranicza możliwość 
samodzielnego występowania przez osobę, która za zwal-
czanie przestępczości zorganizowanej odpowiada, z niektó-
rymi wnioskami do innych organów państwowych.

Druga istotna zmiana, która jest zawarta w przedłożonej 
ustawie, dotyczy wyposażenia Policji w dodatkowe zada-
nie, jakim jest poszukiwanie osób zaginionych. W zgodzie 
z dzisiejszym stanem prawnym Policja oczywiście wy-
konuje te zadania, ale oprzyrządowanie prawne, w które 
jest dzisiaj wyposażona, jest niewystarczające do tego, 
żeby wykonywać to skutecznie. Wysoka Komisjo, jeśli 
spojrzymy dzisiaj na ustawę i zadania, które są dla Policji 
określone, to zauważymy, że one oczywiście w głównej 
mierze dotyczą bezpieczeństwa i porządku publicznego 
oraz zwalczania i zapobiegania przestępczości, ale dla sku-
tecznej realizacji zadań związanych z poszukiwaniem osób 
zaginionych konieczne byłoby wpisanie tego jako nowego 
zadania, wraz z pełnymi konsekwencjami dla realizacji 
tego nowego celu.

I trzecia kwestia, która jest uregulowana w ustawie, to 
jest kwestia związana z gromadzeniem danych w bazach, 
które Policja prowadzi. Ta zmiana ma charakter – nie wa-
ham się użyć tego słowa – czyszczący, to znaczy z uwagi na 
to, że związane to jest ze zbieraniem przez organ publiczny 
informacji o obywatelach, przenosi się na poziom ustawy, 
tak jak wymaga tego konstytucja, kwestie związane z gro-
madzeniem linii papilarnych oraz z gromadzeniem danych 
wynikających z DNA.

Rozwiązania, które były zawarte w przepisach obowią-
zujących w dotychczasowym stanie prawnym, były częścio-
wo w ustawie o Policji, a częściowo w rozporządzeniach, 
część zaś niestety była zawarta tylko i wyłącznie w aktach 
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tylko na zbiorach danych obejmujących na przykład… czy 
potrzebnych do identyfikacji daktyloskopijnej, na danych 
daktyloskopijnych… Ale skoro on już jest tak uszczegóło-
wiony, że po kolei mówi o wszystkim – o odciskach, o śla-
dach takich, takich i takich – to opuszczenie tego jednego 
elementu staje się nieścisłością, staje się błędem. Skoro już 
jesteśmy tak szczegółowi w tym pkcie 10 i podajemy zakres 
od A do Z, to trzeba tam też powiedzieć o Ż.

Druga uwaga…

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Tu może zatrzymajmy się, bo dla mnie to nie jest jasne. 

Jeszcze raz…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:
Proszę spojrzeć, ważniejszy jest art. 21h. Tam w pkcie 2 

mamy wspomniany Automatyczny System Identyfikacji 
Daktyloskopijnej. I mamy, po pierwsze, odciski linii pa-
pilarnych osób; po drugie, niezidentyfikowane ślady linii 
papilarnych z miejsc przestępstw; i po trzecie, ślady linii 
papilarnych, które mogą pochodzić od osób zaginionych.

(Przewodniczący Janusz Sepioł: Okej, są trzy kate-
gorie.)

A pkt 10, ten na samym początku ustawy, obejmuje: od-
ciski linii papilarnych osób, niezidentyfikowane ślady linii 
papilarnych z miejsc przestępstw. I nie ma tego trzeciego 
elementu: ślady linii papilarnych osób zaginionych.

(Przewodniczący Janusz Sepioł: Zaraz, ale nie widzę… 
Pkt 10 w art. 1…)

Tak, na samym początku ustawy, pierwszy zmieniany 
przepis.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Policja wykonuje czynności… w celu rozpoznawania, 

zapobiegania… poszukiwania osób…
(Głos z sali: Nie to, na pierwszej stronie.)
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Beata Mandylis: Na tej pomarańczowej stronie.)
A, tu. Dobrze.
Jakiś komentarz w tej sprawie z państwa strony? Bardzo 

proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Grzegorz Karpiński:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Do końca nie podzielam tego poglądu o tym, że mamy 

do czynienia z nieścisłością czy rozbieżnością między prze-
pisem art. 1 ust. 2 pkt 10, czyli tym, który mówi o zadaniu 
Policji, jakim jest prowadzenie zbiorów danych zawie-
rających to, tamto i owo – przepraszam za uproszczenie, 
ale nie chcę już powtarzać wszystkiego po pani mecenas 
– a przepisem art. 21h. Ten pierwszy przepis, czyli kom-
petencyjny w zakresie uprawnienia Policji do prowadze-

wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Policji, czyli 
w zarządzeniach komendanta głównego Policji. Jednak 
z uwagi na wrażliwość danych, które są gromadzone przez 
Policję, niezbędne wydaje się przeniesienie tego wszyst-
kiego na poziom ustawy.

Ustawa wprowadza również inne zmiany, mają one 
charakter doprecyzowujący czy dostosowujący ustawę do 
innych przepisów zmienionych – jak choćby zmiana do-
tycząca jednostek badawczo-rozwojowych i ich zmiany 
na jednostki badawcze, zmiana dotycząca w części po-
stępowań dyscyplinarnych… To są zmiany nie tyle ko-
smetyczne – bo mają one charakter merytoryczny – ile 
zmiany dostosowujące ustawę o Policji do innych ustaw, 
które wcześniej zostały zmienione. Bardzo dziękuję, Panie 
Przewodniczący.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Bardzo dziękuję.
Oddaję głos pani legislator. My dość późno dostaliśmy 

opinię, w związku z czym proszę, żeby pani nam szczegó-
łowo powiedziała, jakie są rzeczywiście uwagi biura.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:
Dziękuję bardzo.
Biuro Legislacyjne przedstawiło w swojej opinii dwie 

propozycje poprawek, które są związane z pewnymi nie-
ścisłościami – bo nie chciałabym tego nazwać błędami – 
jakie znalazłam w ustawie. Polegają one mianowicie na… 
To znaczy pierwsza uwaga dotyczy braku, że tak powiem, 
związku… braku odpowiedniości pomiędzy art. 1 usta-
wy… Art. 1 pkt 1 to jest w ogóle pierwsza zmiana, która 
dotyczy przepisu określającego zadania Policji, i ta zmiana 
uzupełnia właśnie przepis, mówiąc o danych gromadzonych 
w zbiorach danych i zawierających odciski linii papilar-
nych osób oraz ślady linii papilarnych osób niezidentyfi-
kowanych pobrane z miejsc przestępstw. I chodzi o to, że 
artykuł… Dalej jest już mowa tylko o wynikach analizy 
kwasu deoksyrybonukleinowego. Z kolei w innym prze-
pisie, który jest dodawany ustawą, mianowicie w art. 21h 
– on znajduje się na stronie 10 ustawy – w ust. 1 w pkcie 2 
stanowi się, że komendant główny Policji będzie prowadził 
zbiór danych daktyloskopijnych w postaci Automatycznego 
Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej, i tutaj mówi się 
o gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o odciskach linii 
papilarnych osób, śladach linii papilarnych osób nieziden-
tyfikowanych zebranych z miejsc przestępstw…

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Tu są ślady. …A także mówi się o śladach linii pa-

pilarnych, które mogą pochodzić od osób zaginionych. 
I chodzi mi o ten trzeci element, mianowicie o ślady linii 
papilarnych, które mogą pochodzić od osób zaginionych. 
W art. 1 w tym zmienianym pkcie 10 nie mówi się nic 
o tym, że Policja będzie się zajmowała takim zadaniem, 
a mianowicie gromadzeniem, przetwarzaniem śladów linii 
papilarnych, które mogą pochodzić od osób zaginionych. 
Zdaniem Biura Legislacyjnego skoro już przepis pktu 10 
jest taki szczegółowy – choć można by było poprzestać tam 
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Senator Jadwiga Rotnicka:
Ja mam pytanie. Kwas DNA ma określoną nazwę. Ale 

w końcu jaką, „dezoksy-” – tak jak mnie uczono – czy 
„deoksy-”?

(Wypowiedzi w tle nagrania)
A więc nie wiem, czy eliminujemy błąd literowy, czy 

po prostu mówimy o innym kwasie.
(Głos z sali: To jest to samo…)
(Wypowiedzi w tle nagrania)

Kierownik Zakładu Biologii 
w Centralnym 
Laboratorium Kryminalistycznym Policji 
– Instytucie Badawczym Maria Walczuk:
Ja może odpowiem na to pytanie. Jestem kierowni-

kiem Zakładu Biologii w Centralnym Laboratorium 
Kryminalistycznym Policji.

Tu chodzi po prostu o zmianę w nomenklaturze świa-
towej, przyjętą w nomenklaturze naukowej. Po prostu na-
ukowcy stwierdzili, że nazwa „deoksyrybonukleinowy”, 
bez „z”, jest bardziej adekwatna do budowy tego kwasu. 
A więc zmiana w ustawie wynika tylko z ujednolicenia 
nazewnictwa z tym w literaturze naukowej.

(Głos z sali: A chodzi o ten sam kwas.)
Chodzi o ten sam kwas.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
W tej sytuacji pytam: ktoś z państwa senatorów chciałby 

przejąć poprawkę?… Nie widzę zgłoszeń.
Otwieram dyskusję.
Może na początku sobie udzielę głosu.
Chyba nie ma wątpliwości, że Centralne Biuro Śledcze, 

jego powołanie i dorobek to jeden z bardziej chwalebnych 
rozdziałów w historii Policji. Teraz zaś następuje wyod-
rębnienie całej tej struktury z Komendy Głównej Policji. 
Jak patrzę na uzasadnienie, to widzę, że pojawiają się tam 
głównie wzmianki o nowych etatach w logistyce, w admi-
nistracji itd., w związku z powołaniem samodzielnej struk-
tury. Proszę więc rozwiać moją wątpliwość, że efektem tej 
całej zmiany nie będzie przyrost etatów administracyjnych 
z powodu wyodrębnienia nowej jednostki.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Grzegorz Karpiński:
Panie Przewodniczący, w Sejmie spotkały się dwa 

projekty ustaw w tej sprawie, w sprawie wyodrębnienia 
Centralnego Biura Śledczego i utworzenia Centralnego 
Biura Śledczego Policji – projekt rządowy i projekt Klubu 
Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Projekt Klubu 
Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zakładał samo-
dzielność finansowo-organizacyjną Centralnego Biura 
Śledczego Policji, czyli to, o czym powiedział pan prze-
wodniczący, a więc stworzenie dodatkowej – przepraszam 
za to uproszczenie – biurokratycznej struktury w Policji do 
obsługi nowej komendy. Projekt rządowy nie przewiduje 

nia takiej, a nie innej czynności, mówi ogólnie: Policja 
prowadzi takie oto zbiory. Z kolei przepis art. 21h jest 
już przepisem szczegółowym, który rozróżnia Centralną 
Registraturę Daktyloskopijną i Automatyczny System 
Identyfikacji Daktyloskopijnej, i dlatego tutaj zawartych 
jest nieco więcej informacji niż w przepisie kompetencyj-
nym, w tym przepisie zadaniowym, określającym to, co 
należy do zadań Policji.

Poproszę jeszcze o szczegółowe wyjaśnienia pana ko-
mendanta, bo jest też rozróżnienie między… No, dziękuję.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby przejąć tę pro-

pozycję jako poprawkę? Nie widzę zgłoszeń.
Proszę drugą zreferować.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:
Druga proponowana poprawka ma charakter redakcyj-

ny i związana jest z tym, że w całej ustawie rezygnuje się 
z dotychczasowej nazwy „kwas dezoksyrybonukleinowy” 
na rzecz nazwy tego kwasu bez literki „z”. Ale zmiana ta 
niejako przekłada się też na potrzebę zmiany w ustawie 
o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, 
ponieważ w tamtej ustawie zapis w art. 17 w pktach 1 i 4 
odnosi się do gromadzonych przez Policję danych dotyczą-
cych właśnie kwasu dezoksyrybonukleinowego, do tego 
w pkcie 1 wyraźnie powtarza się tę nazwę w dotychczaso-
wym brzmieniu, od którego państwo obecnie odstępujecie. 
A więc konieczne byłoby wprowadzenie tam zmiany, która 
dostosowałaby nazewnictwo kwasu DNA do nazewnictwa 
zastosowanego w ustawie o Policji. Dziękuję.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Jakiś komentarz w tej sprawie?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Grzegorz Karpiński:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Bardzo dziękuję, Pani Mecenas, za zwrócenie uwagi 

na to. Ale z punktu widzenia zmiany, której dokonujemy, 
czyli zmiany ustawy o Policji i ustaw, które związane są 
bezpośrednio z realizacją zadań przez Policję, taka zmiana 
jest zbędna, to znaczy niedokonanie zmiany w ustawie, 
która nie jest istotna z punktu widzenia realizacji zadań 
policyjnych, nie utrudni realizacji zadań, w dalszym ciągu 
każdy stosujący przepis będzie rozumiał, co to jest DNA. 
Tak że zapisanie jego nazwy w ustawie o Policji w ten 
sposób, a inaczej w innej ustawie, nie wydaje się czymś, 
co może być przeszkodą w stosowaniu przepisów.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Ja mam pytanie.)

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Tak, bardzo proszę, Pani Profesor.
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Przewodniczący Janusz Sepioł:

Może pan senator Iwan jeszcze.

Senator Stanisław Iwan:

Ja chciałbym uzyskać dwie drobne informacje szcze-
gółowe. Rozumiem, że skoro pan minister powołuje szefa 
CBŚ na wniosek komendanta głównego, to on będzie chyba 
jednym z jego zastępców w strukturze… Tak?

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Nie? To nie będzie tak? Będzie zupełnie wydzielony? 

Aha, czyli źle to rozumiałem, teraz mam już jasność.
A druga sprawa jest taka, jeżeli chodzi już o praktykę. 

Będą struktury wojewódzkie i ich siedziby będą w komen-
dach wojewódzkich, czy niezależnie…

(Głos z sali: Niezależnie. W zależności od tego…)
O właśnie, bo bardzo…

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Myślałem, że te pytania jakoś się wiążą, a one się nie 
wiążą. A więc może pan minister by odpowiedział na py-
tanie pana senatora Matusiewicza, a potem…

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Grzegorz Karpiński:

Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Problem, o którym powiedział pan senator, był przed-

miotem analiz na poziomie prac sejmowych i w podko-
misji, i w komisji, a też podczas pierwszego czytania 
i drugiego czytania. On wynikał z jednej kwestii, to zna-
czy i projekt rządowy, i projekt Klubu Parlamentarnego 
Prawo i Sprawiedliwość zmierzały w istocie do tego sa-
mego, to znaczy do możliwości przyznania komendanto-
wi Centralnego Biura Śledczego Policji samodzielności 
w decyzji co do tego, na co przeznacza on środki, którymi 
dysponuje. Różnica polegała na jednej kwestii: czy ko-
mendant CBŚP będzie dysponentem trzeciego stopnia? 
Projekt rządowy nie przewidywał wyodrębnienia komen-
danta CBŚP jako dysponenta trzeciego stopnia z tych po-
wodów, o których mówiłem, to znaczy w takiej sytuacji 
byłaby konieczność wyposażenia go w strukturę związaną 
z rozliczaniem środków budżetu państwa – co oczywi-
ście nie wynika z przepisów policyjnych, lecz z przepisów 
ustawy o finansach publicznych. Pojawił się też dodatko-
wy argument – i ja poproszę pana dyrektora o to, żeby 
o tym opowiedział w szczegółach – to znaczy że próbo-
wano już wyodrębnić tego rodzaju działalność finansową 
Centralnego Biura Śledczego i spotkało się to z pewnymi 
problemami, z uwagi na to, że siedziba Centralnego Biura 
Śledczego jest w Warszawie. A ponieważ za chwilę i tak 
pan dyrektor będzie, za zgodą pana przewodniczącego, 
odpowiadał, to ja bym prosił, żeby uwzględnił w swojej 
wypowiedzi także ten fragment.

tego rodzaju rozwiązań, Centralne Biuro Śledcze Policji 
zostało wyodrębnione funkcjonalnie w tym znaczeniu, 
że pewne kompetencje będzie miał nowy komendant 
Centralnego Biura Śledczego Policji, ale obsługę admi-
nistracyjno-biurową w dalszym ciągu wykonywać będzie 
Komenda Główna Policji. I tej kwestii dotyczyła główna 
oś sporów w trakcie prac parlamentarnych. Ostatecznie 
posłowie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, 
rozumiejąc, że…

(Wypowiedzi w tle nagrania)
…rozumiejąc właśnie te uwarunkowania związane z ko-

niecznością stworzenia dodatkowej struktury do obsługi ad-
ministracyjno-biurowej, podzielili stanowisko rządu o braku 
potrzeby takiego wyodrębnienia, jakie proponowali.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Proszę, pan senator.

Senator Andrzej Matusiewicz:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Panie 

Ministrze!
Ja pozwolę sobie nie zgodzić się z tą argumentacją, 

którą pan przedstawił, że w projekcie poselskim chodziło 
tylko o strukturę biurokratyczną, bo w istocie chodziło 
o to, żeby CBŚ rzeczywiście było nie tylko jednostką sa-
modzielną organizacyjnie, ale również by było jednostką 
samodzielną finansowo. Pan sam tutaj w swoim pierwszym 
wywodzie podał, że to biuro powinno funkcjonować tak jak 
komendy wojewódzkie Policji, bo jest jakby odpowiedni-
kiem komend wojewódzkich Policji, a przecież komendy 
mają samodzielność finansową, komendant wojewódzki 
dysponuje częścią budżetu państwa. I w tym wspomina-
nym projekcie poselskim podnoszono również to, żeby 
komendant CBŚ, już po wyodrębnieniu organizacyjnym, 
dysponował samodzielną częścią budżetu państwa. Niestety 
w projekcie rządowym tak się nie stało, a z dyskusji sej-
mowej… Przecież ten poselski projekt przeleżał rok – bo 
został złożony w marcu 2013 r. i dopiero gdy wpłynął pro-
jekt rządowy, to został i jemu nadany bieg legislacyjny. 
I przecież potrzeba tego wyodrębnienia była postulowana 
już dużo wcześniej i należało to zrobić wcześniej, a nie 
czekać dwanaście miesięcy. Ten projekt przeleżał jednak 
w zamrażarce rządowej taki właśnie okres. Ale potrzeba 
wyodrębnienia i samodzielności CBŚ była postulowana 
przez środowiska policyjne i przez związki zawodowe 
już o wiele wcześniej. To stało się jednak dopiero teraz. 
I tu nie chodzi o to, że powstaną jakieś nowe struktury 
biurokratyczne, tylko chodzi o samodzielność finansową 
komendanta CBŚ, a tej samodzielności nie ma, jest jedynie 
delegacja do wydania rozporządzenia przez ministra finan-
sów. I to minister finansów będzie decydował o tym, jakie 
środki będzie miał komendant, ile będzie mógł w danym 
roku przeznaczyć na działania dotyczące rozpoznania, za-
pobiegania czy zwalczania przestępczości zorganizowanej. 
Na pewno lepszym rozwiązaniem byłoby to, żeby była 
samodzielność finansowa Centralnego Biura Śledczego. 
I ja się dziwię, że rząd tego nie poparł. Dziękuję.
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Zastępca Komendanta Głównego Policji 
Mirosław Schossler:
Panie Przewodniczący! Szanowny Senacie!
Ja jeszcze pozwolę sobie uzupełnić to o pewną in-

formację. Nie jest problemem – jeśli już byśmy przyjęli 
wyodrębnienie Centralnego Biura Śledczego – obsługa 
finansowa centrali Centralnego Biura Śledczego, czyli 
tego, co się mieści dzisiaj w Komendzie Głównej Policji. 
Tak naprawdę problemem, Panie Senatorze, takiej pełnej 
obsługi finansowej byłyby zarządy terenowe. Ja może tak 
przypomnę… Pewno państwo to znacie, ale może gwoli 
przypomnienia powiem: Centralne Biuro Śledcze to jest 
siedemnaście zarządów terenowych, czyli w każdym wo-
jewództwie funkcjonuje zarząd terenowy, i dwa zarządy, 
które są tutaj, w Warszawie, przy ulicy Puławskiej. Każdy 
z tych zarządów jest różny pod względem struktury – mamy 
zarządy, które są dwustuosobowe, ale mamy też zarządy, 
które są czterdziestoosobowe. I jeślibyśmy poszli na pełną 
niezależność finansową, to w takim zarządzie czterdziesto-
osobowym w województwie należałoby stworzyć komórkę 
finansową, która byłaby w stanie od początku do końca 
wszystko rozliczyć, taką samą komórkę finansową, jaką 
mamy dzisiaj na przykład w komendzie miejskiej, która 
liczy dwa tysiące funkcjonariuszy. I niestety wtedy by-
śmy rzeczywiście mówili o czymś takim, że jest przerost 
struktury administracyjnej – bo to byliby funkcjonariusze, 
którzy nie wychodziliby w teren, nie zwalczaliby prze-
stępczości, ale zajmowaliby się stricte i wyłącznie rozli-
czaniem Centralnego Biura Śledczego… Bo tu chodzi nie 
tylko o finanse, w takim momencie musielibyśmy pójść 
też w zakupy, poza tym jest wiele, wiele innych rzeczy – 
bo tutaj pominęliśmy cały aspekt logistyczny, a mówimy 
tylko o wyłączeniu finansowym, choć przecież prowadzi 
się zakupy, prowadzi się gospodarkę łącznością, samo-
chodami, transportem itd. I to stworzyłoby taką sytuację, 
że zarząd, który dzisiaj liczy czterdziestu funkcjonariuszy 
zwalczających przestępczość zorganizowaną, dla swojego 
pełnego usamodzielnienia potrzebowałby przynajmniej 
dwudziestu funkcjonariuszy, którzy by go obsługiwali. I to 
stanowi wielki problem. Bo tu jest już nie tylko kwestia 
podejmowania decyzji o zakupie tej wspomnianej ryzy 
papieru, ale też to, że należało dokonać rozliczenia tej 
ryzy papieru, a wtedy, w okresie próbnym – robiliśmy 
to dwa lata temu – z powodu tej ryzy papieru za jakieś 
symboliczne 20 zł trzeba było przyjechać z dokumentem 
rozliczeniowym KP i innymi do Komendy Głównej Policji 
do Warszawy i tu to rozliczyć. Myśmy przekonywali, two-
rząc ten właśnie projekt rządowy, żeby nie pójść w takim 
kierunku, i dziękujemy, że to znalazło w Sejmie taki finał, 
jaki znalazło. Dziękuję.

Senator Andrzej Matusiewicz:
Proszę państwa, kolejny raz przedstawiany jest pro-

jekt rządowy, a nie ma rozporządzenia – w tym przypadku 
ministra finansów. Nie jest to zgodne z ustawą o tworze-
niu aktów prawnych. A odpowiadając na argumenty, które 
przedstawiają tu przedstawiciele ministerstwa, chciałbym 
powiedzieć, że mnie nie chodzi o środki na biurokrację, 

Dyrektor Centralnego Biura Śledczego 
w Komendzie Głównej Policji 
Igor Parfieniuk:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Może zaczniemy od sprawy finansowej. Dwa lata temu 

tytułem próby wprowadzono zasadę, że Centralne Biuro 
Śledcze jest rozliczane centralnie. A w tej chwili to polega 
na tym, że centrala jest rozliczana przez biuro finansów, 
a zarządy terenowe są rozliczane – rozliczane tudzież 
zaopatrywane – przez komendy wojewódzkie, na zasadzie 
porozumienia komendanta głównego z komendantami 
wojewódzkimi i po przekazaniu im tej części budżetu, 
która dotyczy działalności Centralnego Biura Śledczego. 
Bo po pół roku, kiedy się okazało, że wszystko trzeba 
niestety ściągać do Warszawy i każdy naczelnik zarządu, 
który chciał kupić głupią ryzę papieru, musiał uzyski-
wać zgodę Warszawy… A więc wycofaliśmy się z tego 
pomysłu i wróciliśmy do takiej sytuacji, że naczelnik 
zarządu też jest w pewien sposób dysponentem budże-
tu, Panie Senatorze, bo on w kontakcie z komendantem 
wojewódzkim, a szczególnie z jego zastępcą do spraw 
logistyki ustala, jakie ma bieżące potrzeby do pokrycia 
w ramach tych pieniędzy, które zostały mu przekazane 
z budżetu Komendy Głównej Policji. Tak to w tej chwi-
li wygląda i dlatego się z tego wcześniejszego pomysłu 
wycofaliśmy.

Jeżeli chodzi o siedziby, Panie Przewodniczący, to jest 
tak: część zarządów mieści się w siedzibach komend wo-
jewódzkich, a część mieści się w budynkach należących 
do komend wojewódzkich, ale rozlokowanych na terenie 
miast, siedzib województw.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Grzegorz Karpiński:

Ja tylko uzupełnię… I to do pana senatora chciałbym 
skierować to uzupełnienie.

W tej chwili przygotowywany jest projekt rozporządze-
nia ministra finansów, które w budżecie państwa stworzy 
nowy rozdział budżetowy 75401 „Centralne Biuro Śledcze 
Policji”. Utworzenie rozdziału 75401 oznacza, że na etapie 
tworzenia projektu budżetu państwa minister jako dysponent 
pierwszego stopnia części 42 „Bezpieczeństwo publiczne” 
podzieli środki między kolejnych dysponentów, w tym 
również w określonych rozdziałach, i po zaakceptowaniu 
projektu ustawy przez Sejm i Senat i podpisie prezydenta 
nikt do tego rozdziału 75401, czyli do sposobu wydatkowa-
nia tych środków – z wyjątkiem ministra oczywiście, który 
jest dysponentem całej części – nie będzie miał… no, nie 
chcę powiedzieć „wglądu”, ale nie będzie mógł tym dyspo-
nować zamiast komendanta Centralnego Biura Śledczego 
Policji. I to być może jest ta istota samodzielności, którą, 
naszym zdaniem, za pomocą rozdziału 75401 przyznamy 
komendantowi CBŚP.

Jeszcze pan komendant Schossler chciałby uzupełnić… 
Bo są tu też praktyczne rozwiązania w zakresie funkcjono-
wania finansów Policji.
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Skoro ustawa przewiduje wyodrębnienie w istniejącej 
strukturze nowego podmiotu, to będzie to miało odzwier-
ciedlenie w budżecie państwa poprzez utworzenie w nim 
nowego rozdziału 75401. Jakie to będzie miało konsekwen-
cje? Minister, który w toku prac nad budżetem otrzyma od 
ministra finansów informacje o wysokości środków prze-
znaczonych na całą część 42 – w której będzie się mieścił 
również ten nowy rozdział – będzie dokonywał podziału 
tych środków i będzie proponował to parlamentowi. Po 
uchwaleniu budżetu przez parlament wszystkie pieniądze, 
które znajdą się w tym rozdziale, będą w dyspozycji komen-
danta CBŚP, a więc jego samodzielność… Jeżeli tak samo 
rozumiemy samodzielność – czyli że to komendant będzie 
decydował, na zwalczanie jakiego rodzaju przestępczości, 
na jaki rodzaj zakupów, na ilu funkcjonariuszy, których 
mu potrzeba, przeznaczy środki – to mogę powiedzieć: 
tak, właśnie taką samodzielnością będzie dysponował ko-
mendant CBŚP. A stanie się tak nie za pomocą zabiegu 
polegającego na wpisaniu tego w ustawie o Policji, ale na 
podstawie wykonania budżetu uchwalonego przez parla-
ment. Dziękuję.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Proszę.

Senator Krzysztof Słoń:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Ja mam pytanie dotyczące technicznych aspektów 

omawianych zmian. Chodzi mi o to, gdzie będą fizycznie 
przechowywane wspomniane próbki. Bo, jak rozumiem, 
na przestrzeni dwudziestu czy trzydziestu pięciu lat ich 
ilość będzie narastała w tempie lawinowym. Czy jeste-
ście państwo przygotowani do tego zadania logistycz-
nie? I gdzie to wszystko będzie przechowywane? Gdzieś 
w centralnym zbiorze czy na obszarze poszczególnych 
komend? I jakie to pociąga za sobą wymagania technicz-
ne? Bo rozumiem, że próbki biologiczne nie mogą być 
przechowywane tak jak dokumenty czy tak jak, powiedz-
my, materiał na nośnikach informatycznych, tylko musi 
być do tego celu jakieś określone pomieszczenie, które 
zapewni skuteczne przechowywanie próbki biologicznej 
przez długi czas. Czy jesteśmy na to przygotowani logi-
stycznie i finansowo?

Kolejne pytanie dotyczy wydolności Centralnego 
Laboratorium Kryminalistycznego – bo, jak rozumiem, to 
biuro będzie jedynym uprawnionym do tego, by pobrane 
próbki badać, a wyniki przetwarzać na dane papierowe 
czy umieszczane na jakichś nośnikach informatycznych. 
Czy w pewnym momencie wydolność tego centralnego 
laboratorium nie zostanie zachwiana? Bo z miesiąca na 
miesiąc, z roku na rok będzie przybywało materiału do ba-
dań, a w naszej rzeczywistości to jest tak lawinowy wzrost, 
że trudno, nie mając przygotowania logistycznego, mówić 
o tym, że to będzie robione sprawnie i nie zakłóci bieżącego 
funkcjonowania centralnego laboratorium. Na razie to tyle, 
te dwa pytania.

na symboliczną ryzę papieru, mnie chodzi o środki, które 
powinny być w gestii komendanta CBŚ na podstawową 
działalność, na rozpoznawanie, na zapobieganie i w końcu 
na zwalczanie zorganizowanej przestępczości, która jest 
coraz większa i coraz... no, najbardziej nowoczesnymi środ-
kami się posługuje. Chyba zgodzicie się państwo ze mną 
w tym zakresie. Muszą być na to przeznaczone środki i to 
powinno być… Jeżeli już tak ma być, to nie powinno tu być 
rozporządzenia ministra finansów, ale kryteria przyznawa-
nia tych środków powinny być zapisane w samej ustawie. 
A tu teraz minister spraw wewnętrznych będzie wszystko 
uzgadniał z ministrem finansów… Te kryteria powinny być 
kryteriami ustawowymi, ale tego, proszę państwa, w ogóle 
tu nie ma. Więc jak może być tutaj samodzielność, jak nie 
ma samodzielności finansowej?

(Wypowiedzi w tle nagrania)
No, komendant nie ma prawdziwej samodzielności 

finansowej, ta samodzielność finansowa jest dość iluzo-
ryczna. Dziękuję.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Ale sekundę… O którym rozporządzeniu pan… O jakiej 

delegacji mowa, w którym artykule, do jakiego rozporzą-
dzenia to jest delegacja?

(Senator Andrzej Matusiewicz: Rozporządzenie mini-
stra finansów powinno być…)

Bo ja tutaj, w projekcie ustawy, nie widzę…

Senator Andrzej Matusiewicz:
Przecież minister finansów będzie ustalał w rozporzą-

dzeniu, jakie mają być przyznane środki.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
No, jak nie? Dopiero co pan to powiedział.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Nie, nie, wyjaśnijmy to, bo tu jest coś nie tak.
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Grzegorz Karpiński:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Panie Senatorze, ja chętnie przesłucham nagrania, żeby 

sprawdzić, czy ja rzeczywiście powiedziałem, że minister 
finansów będzie ustalał środki. Ja powiedziałem, że mi-
nister finansów będzie ustalał rozdział budżetowy 75401, 
a nie że będzie ustalał środki. Minister spraw wewnętrznych 
będzie…

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Nie, nie, moment. Rozporządzenie, o którym mówiłem, 

nie jest załączone do ustawy, bo to nie jest akt wykonu-
jący ustawę. Zgodnie z zasadami techniki załącza się te 
rozporządzenia, które wykonują ustawę. A to rozporzą-
dzenie ministra finansów jest wydawane nie na podstawie 
zmienianej ustawy o Policji, tylko na podstawie ustawy 
o finansach publicznych.
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to ministerstwo przyznaje dotację – o zwiększenie takiej 
dotacji. I myślę, że w taki właśnie sposób to będzie dzia-
łać. Czyli w zależności od tego, jaki jest wpływ, jakie jest 
zapotrzebowanie, dotacja celowa na prowadzenie tych baz 
będzie stosowana.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Dziękuję bardzo.
Chciałbym zapytać: czy są jakieś wnioski legislacyjne? 

Nie widzę zgłoszeń.
W tej sytuacji myślę, że możemy przystąpić do gło-

sowania.
Ponieważ innego wniosku nie zgłoszono, będziemy 

głosować nad przyjęciem ustawy w całości.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem usta-

wy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych 
ustaw? (9)

Ponieważ wynik jest jednogłośny i, rozumiem, jed-
nomyślny – nie ma wstrzymania się od głosu i głosów 
przeciw – to teraz szukam tylko kandydata na senatora 
sprawozdawcę ustawy.

Pan senator Obremski był pasywny w czasie dyskusji…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
A może pan senator Słoń by się zgodził?
(Senator Krzysztof Słoń: Dobrze.)
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję panu ministrowi.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

Grzegorz Karpiński: Dziękuję, Panie Przewodniczący.)
Dziękuję naszym gościom, dziękuję państwu.

Kierownik Zakładu Biologii 
w Centralnym 
Laboratorium Kryminalistycznym Policji 
– Instytucie Badawczym Maria Walczuk:
Może odpowiem na to drugie pytanie. Bazy danych 

DNA… To znaczy bazy danych, które funkcjonują 
w Policji, w tym baza danych DNA, działają już od 2007 r., 
bo ta kwestia była już zapisana w ustawie o Policji – teraz 
tylko są dodawane zapisy dotyczące osób zaginionych. 
A więc wiemy, jaki jest, mniej więcej, roczny wzrost ilo-
ści takich danych. W chwili obecnej mamy przeznaczone 
na to pomieszczenia i cały czas przechowujemy próbki 
biologiczne. Na szczęście te próbki biologiczne mogą być 
przechowywane w warunkach praktycznie takich jak do-
kumenty, to nie muszą być warunki… tu nie muszą być 
zamrażane próbki. Kwas deoksyrybonukleinowy ma taką 
właściwość, że długo zachowuje on swoją trwałość, dlatego 
my przechowujemy te próbki w warunkach pokojowych, 
w odpowiednich pomieszczeniach, które są do tego przy-
stosowane, mają zapewnioną odpowiednią temperaturę 
i wilgotność. Dbamy o to cały czas, więc pod tym wzglę-
dem nic się nie zmieni w naszych działaniach.

Jeżeli chodzi o Centralne Laboratorium Kryminalistyczne 
Policji, to jest ono instytutem badawczym i utrzymuje się 
z dotacji, w tym z dotacji celowej, która jest przeznaczona 
między innymi na prowadzenie kryminalistycznych zbio-
rów i baz danych, w tym bazy danych DNA. Jeżeli następu-
je wzrost wpływu do bazy danych, tak jak obserwowaliśmy 
to również w tym roku… W związku z tym wzrostem nasze 
kierownictwo zwróciło się do ministerstwa – oczywiście 
poprzez komendanta głównego, ale do ministerstwa, bo 
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