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Szanowna Pani Marszałek 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 

ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o Policji oraz 

niektórych innych ustaw z projektami aktów 

wykonawczych. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w 

tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw 

Wewnętrznych. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 

 
 



Projekt 

 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, 

poz. 1687, z późn. zm.
2)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 w ust. 2: 

a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) fizyczne zwalczanie terroryzmu przy wykorzystaniu specjalistycznych sił 

i środków;”, 

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„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);”; 

2) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

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

prewencyjnej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, 

logistycznym i technicznym.”; 

3) uchyla się art. 4a;  

4)  po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu: 

„Art. 5a. 1. Centralne Biuro Śledcze Policji jest jednostką organizacyjną Policji 

służby śledczej realizującą na obszarze całego kraju zadania w zakresie rozpoznawania, 

zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej. 

                                                 

1) 
Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, 

ustawę z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym, ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 

oraz ustawę z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich 

Unii Europejskiej. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 

i 1529, z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24. Tekst jednolity nie uwzględnia 

zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371. 
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2. W celu realizacji zadań określonych w ust. 1, Komendant Centralnego Biura 

Śledczego Policji współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji oraz 

właściwymi organami i instytucjami, w tym innych państw. 

3. Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji jest organem Policji podległym 

Komendantowi Głównemu Policji, kieruje Centralnym Biurem Śledczym Policji i jest 

przełożonym policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji. Siedzibą Komendanta 

Centralnego Biura Śledczego Policji jest miasto stołeczne Warszawa. 

4. Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji powołuje, spośród oficerów 

Policji, i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta 

Głównego Policji. 

5. Zastępców Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji powołuje, spośród 

oficerów Policji, i odwołuje Komendant Główny Policji na wniosek Komendanta 

Centralnego Biura Śledczego Policji. 

6. W razie zwolnienia stanowiska Komendanta Centralnego Biura Śledczego 

Policji Komendant Główny Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza 

pełnienie obowiązków Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, na okres nie 

dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu oficerowi 

Policji.”; 

5) w art. 6e: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Policjanta odwołanego ze stanowiska przenosi się do dyspozycji 

przełożonego policjanta uprawnionego do odwołania ze stanowiska, 

z zastrzeżeniem, że policjanta odwołanego ze stanowiska Komendanta Centralnego 

Biura Śledczego Policji, 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.”; 
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6) w art. 7 w ust. 1 po pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 

w brzmieniu: 

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

służby śledczej z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji.”;  

7) w art. 10 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do Komendanta Centralnego Biura Śledczego 

Policji.”; 

8) w art. 11 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do Komendanta Centralnego Biura Śledczego 

Policji.”; 

9) w art. 13 w ust. 1a: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) utrzymaniem, prowadzeniem i rozwojem wykrywczych zbiorów danych, 

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

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„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;”; 

10) w art. 14: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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, w tym osób, co do których na skutek wystąpienia 

zdarzenia uniemożliwiającego ustalenie miejsca ich pobytu istnieje 

uzasadniona potrzeba ich odnalezienia dla zapewnienia ochrony ich życia, 

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

b) w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

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

osobowe policjantowi wskazanemu w imiennym upoważnieniu Komendanta 

Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, 
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komendantów wojewódzkich Policji lub uprawnionego policjanta, po okazaniu 

tego upoważnienia oraz legitymacji służbowej.”, 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„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 przekazywanie informacji na wniosek, w tym przy 

wykorzystaniu urządzeń i systemów informatycznych; 

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

do zidentyfikowania upoważnionego policjanta oraz konieczność określenia 

terminu ważności upoważnienia.”, 

d)  uchyla się ust. 7; 

11) w art. 15 w ust. 1 pkt 3a i 3b otrzymują brzmienie: 

„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;”; 

12) w art. 19: 

a) w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie: 

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

może, w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną, na pisemny wniosek 
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Komendanta Głównego Policji lub Komendanta Centralnego Biura Śledczego 

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.”, 

b) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować utratę 

informacji lub zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, Komendant 

Główny Policji lub Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji 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.”, 

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

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

okręgowy może, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji lub 

Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji 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.”, 

d) w ust. 15 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania 

karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego 

Komendant Główny Policji lub Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji 

albo komendant wojewódzki Policji przekazuje prokuratorowi, o którym mowa 

w ust. 1, wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli 

operacyjnej.”; 

13) w art. 19a: 

a) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Komendant Główny Policji lub Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji 

albo komendant wojewódzki Policji może zarządzić, na czas określony, czynności, 

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



– 6 – 

okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu Policji składającego 

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

b) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Komendant Główny Policji lub Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji 

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.”, 

c) w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„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 Centralnego Biura Śledczego Policji 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.”, 

d) w ust. 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania 

karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego 

Komendant Główny Policji lub Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji 

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.”; 

14) w art. 19b: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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 

Centralnego Biura Śledczego Policji 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.”, 
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b) w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania 

karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego 

Komendant Główny Policji lub Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji 

albo komendant wojewódzki Policji przekazuje prokuratorowi, o którym mowa 

w ust. 2, wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania czynności, 

o których mowa w ust. 1.”; 

15) w art. 20: 

a) ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„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: 

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, w tym osobach zaginionych.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

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

postanowienia wydanego na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji lub 

Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji albo komendanta 

wojewódzkiego Policji przez sąd okręgowy właściwy miejscowo ze względu na 

siedzibę wnioskującego organu.”, 

c) w ust. 11 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Sąd, który wydał postanowienie o udostępnieniu informacji i danych, na wniosek 

Komendanta Głównego Policji lub Komendanta Centralnego Biura Śledczego 

Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może 

zawiesić, w drodze postanowienia, na czas oznaczony, z możliwością dalszego 
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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.”; 

16) w art. 20c w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

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

Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji lub komendanta wojewódzkiego 

Policji albo osoby przez nich upoważnionej;”; 

17) w art. 20d w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura 

Śledczego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji;”; 

18) po art. 20d dodaje się art. 20da w brzmieniu: 

„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. 2–6 

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 przy poszukiwaniu osób zaginionych, 

podlegają niezwłocznemu komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.”; 

19) art. 21a–21e otrzymują brzmienie:  

„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 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, 

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, 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 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 
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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. 

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 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; 



– 11 – 

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; 

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.”; 

20) po art. 21g dodaje się art. 21h–21n w brzmieniu: 

„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 
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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, 

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; 
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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. 

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

są przechowywane w zbiorach danych daktyloskopijnych przez okres do:  

1) 20 lat, albo 

2) 35 lat w przypadku 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. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są wykorzystywane w celu zwalczania 

przestępstw lub identyfikacji osób. 
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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 lub wobec których umorzono postępowanie karne  

– niezwłocznie po uprawomocnieniu się 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) 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.”; 

21) w art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do mianowania policjanta na stanowiska służbowe, przenoszenia oraz 

zwalniania z tych stanowisk właściwi są przełożeni: Komendant Główny Policji, 

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, komendanci wojewódzcy i powiatowi 

(miejscy) Policji oraz komendanci szkół policyjnych.”; 
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22) w art. 34 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Policji lub Komendant 

Centralnego Biura Śledczego 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.”; 

23) w art. 35a po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

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

służby w Centralnym Biurze Śledczym Policji, test i badania zarządza Komendant 

Centralnego Biura Śledczego Policji.”; 

24) w art. 36 ust. 1–3 otrzymują brzmienie: 

„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 Centralnego Biura Śledczego Policji 

w odniesieniu do policjanta Centralnego Biura Śledczego Policji 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 Centralnym Biurem Śledczym 

Policji 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 Centralnego Biura Śledczego Policji – 

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji. 

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

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji w wyjątkowych przypadkach może 

przedłużyć czas delegacji do 12 miesięcy.”; 

25) w art. 39 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. W razie wniesienia przeciwko policjantowi aktu oskarżenia, określonego 

w art. 55 § 1 Kodeksu postępowania karnego, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.”; 
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26) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

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

komendant wojewódzki Policji albo Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji.”;  

27) w art. 133 w ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) Komendant Główny Policji – w stosunku do Komendanta Centralnego Biura 

Śledczego Policji, komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Stołecznego 

Policji, komendanta szkoły policyjnej i dowódcy kontyngentu policyjnego.”; 

28) w art. 145j: 

a) w ust. 2: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„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;”, 

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) wykonywanie zautomatyzowanych, okresowych przeszukań baz danych 

udostępnianych przez punkty kontaktowe do spraw wymiany danych 

o profilach DNA innych państw członkowskich Unii Europejskiej;”, 

b) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) wykonywanie zautomatyzowanych, okresowych przeszukań zbiorów danych 

udostępnianych przez punkty kontaktowe do spraw wymiany danych 

daktyloskopijnych innych państw członkowskich Unii Europejskiej;”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 269) w art. 1 w ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) Centralnym Biurze Śledczym Policji,”. 
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Art. 3. W ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 36, poz. 232, z późn. zm.
3)

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

ust. 1 i 2, art. 20 w różnym przypadku wyrazy „Komendant Główny Policji” zastępuje się 

użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Komendant Centralnego Biura Śledczego 

Policji”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, 

poz. 1505, z późn zm.
4)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) Centralnym Biurze Śledczym Policji,”; 

2) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Stanowiska dyrektora generalnego urzędu nie tworzy się w Komendzie 

Głównej Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Komendzie Głównej Państwowej 

Straży Pożarnej oraz Komendzie Głównej Straży Granicznej.”. 

Art. 5. W ustawie 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) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

2) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„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.
5)

).”. 

Art. 6. Komendant Główny Policji w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej 

ustawy ustali pierwszy regulamin organizacyjny Centralnego Biura Śledczego Policji. 

                                                 

3) 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. poz. 1375, z 2010 r. 

Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2012 r. poz. 1529. 
4) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, 

z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183 oraz z 2012 r. poz. 1544. 
5)

 Zmiany wymienione w odnośniku 2. 
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Regulamin ten obowiązuje do czasu ustalenia regulaminu w trybie określonym w art. 7 ust. 4 

ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia 

jego wejścia w życie. 

Art. 7. 1. Sprawy prowadzone i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy w Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji lub w stosunku do 

policjantów oraz pracowników Policji pełniących służbę lub zatrudnionych w Centralnym 

Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji prowadzi się w Centralnym Biurze Śledczym 

Policji albo przed Komendantem Centralnego Biura Śledczego Policji, chyba że dalsze 

prowadzenie tych spraw należy wyłącznie do Komendanta Głównego Policji lub komendy, 

przy pomocy której wykonuje on swoje zadania. Wszystkie podjęte w sprawach czynności 

pozostają w mocy. 

2. W sprawach prowadzonych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, 

w których Komendant Główny Policji został decyzją sądu lub prokuratora zobowiązany lub 

uprawniony do dokonania czynności, które zgodnie z przepisami ustaw, o których mowa 

w art. 1 i 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przeszły do właściwości Komendanta 

Centralnego Biura Śledczego Policji – zobowiązania te lub uprawnienia wykonuje 

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji. 

Art. 8. Z dniem wejścia w życie ustawy dotychczasowi policjanci oraz pracownicy 

Policji pełniący służbę lub zatrudnieni w Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej 

Policji stają się z mocy prawa policjantami oraz pracownikami Centralnego Biura Śledczego 

Policji. Do pracowników Centralnego Biura Śledczego Policji stosuje się odpowiednio 

art. 23
1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 98, 

z późn. zm.
6)

). 

                                                 

6)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 

i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 

i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, 

poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, 

poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, 

poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. 

Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, 

Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, 

poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, 

poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, 

Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, 

Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. 

Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378, 

z 2012 r. poz. 908 i 1110, z 2013 r. poz. 2, 675, 896 i 1028 oraz z 2014 r. poz. 208. 
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Art. 9. Weryfikację informacji o osobach oraz usunięcie tych informacji, w tym 

zniszczenie kart daktyloskopijnych i chejroskopijnych, zgromadzonych do dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy w zbiorach danych daktyloskopijnych prowadzonych przez Policję, 

przeprowadza się w terminie 7 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  

Art. 10. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 14 ust. 6 i 7, 

art. 15 ust. 8 oraz art. 20 ust. 19 ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy, zachowują 

moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 

art. 14 ust. 6, art. 15 ust. 8 oraz art. 20 ust. 19 ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej 

ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 

art. 6 niniejszej ustawy, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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UZASADNIENIE 

Przedmiotowa nowelizacja ustawy o Policji ma na celu: 

1) utworzenie nowej jednostki organizacyjnej Policji pod nazwą: Centralne Biuro 

Śledcze Policji (CBŚP), kierowanej przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego 

Policji, będącego przełożonym policjantów tej jednostki; 

2) zwiększenie efektywności prowadzenia przez Policję poszukiwań osób zaginionych. 

Obecnie funkcjonujące w strukturze Policji – Centralne Biuro Śledcze KGP, zajmujące 

się problematyką przestępczości zorganizowanej, stanowi jedynie wewnętrzną komórkę 

organizacyjną Komendy Głównej Policji. Formuła ta, zastosowana ponad 13 lat temu 

(na początku 2000 r.) oparta była przede wszystkim na powstaniu nowej służby 

w Policji – służby śledczej, która w sposób kompleksowy zajmować się miała 

rozpoznaniem, zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. 

Z perspektywy czasu należy stwierdzić, że dotychczasowe rozwiązanie wypełniło swoją 

funkcję. Należy zauważyć, że stale i dynamicznie przekształcająca się przestępczość 

zorganizowana wymaga utworzenia bardziej elastycznych rozwiązań organizacyjnych 

w Policji, pozwalających na skuteczniejszą walkę z tym groźnym zjawiskiem. Aktualne 

rozwiązanie ma szereg wad, powodujących między innymi trudności w funkcjonowaniu 

oraz zarządzaniu tak nietypową, jak na swoją strukturę i zakres zadań, komórką 

organizacyjną KGP. Wymaga ono bowiem stałego zwiększania bezpośredniego 

zaangażowania Komendanta Głównego Policji w sferę wykonawczą tej komórki, co 

grozi uszczerbkiem w sferze zarządczej odnoszącej się do Policji jako całej formacji. 

Charakter realizowanych zadań, jak również specyfika organizacyjna, wskazują na to, 

że bardziej efektywnym rozwiązaniem jest wydzielenie CBŚ KGP jako odrębnej 

jednostki organizacyjnej Policji. 

W celu realizacji powyższej koncepcji dokonano analizy istniejących alternatywnych 

rozwiązań w zakresie uregulowania statusu CBŚP, np. w drodze upoważnienia 

Komendanta Głównego Policji. Wydaje się jednak, że jedynym rozwiązaniem 

umożliwiającym realizację koncepcji wyodrębnienia CBŚP ze struktur KGP jest 

nowelizacja ustawy o Policji. Przyznanie przyszłemu Komendantowi CBŚP uprawnień 

przełożonego właściwego w sprawach osobowych (mianowania, przenoszenia, 

zwalniania) możliwe jest wyłącznie w drodze zmiany ustawy o Policji, w szczególności 



2 

art. 32. Ponadto należy wskazać, że ustawa o Policji enumeratywnie i ściśle określa 

uprawnione podmioty policyjne, które posiadają możliwość wnioskowania 

o zastosowanie kontroli operacyjnej (art. 19 ustawy o Policji). Wskazane podmioty to: 

Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy Policji. Przedmiotowe 

uprawnienie realizowane jest pod nadzorem prokuratury, sądu oraz stanowi przedmiot 

sprawozdania składanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych Sejmowi. Należy 

zauważyć, że niniejsze uprawnienie przynależne jest wyłącznie dla organów Policji, nie 

zaś dla kierowników komórek organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji. 

Opisane uprawnienie jako ingerujące w prawa obywateli wymaga zatem uregulowania 

w drodze ustawy. Tym samym nadanie tego uprawnienia kolejnemu podmiotowi 

policyjnemu powinno nastąpić w drodze ustawy. Ponadto należałoby wskazać, że istotą 

zaproponowanej zmiany jest nie tylko utworzenie nowej wyspecjalizowanej jednostki 

organizacyjnej Policji, ale także nadanie Komendantowi CBŚP rangi organu Policji, a w 

konsekwencji nadanie temu organowi prawa wnioskowania na podstawie art. 19 o 

zastosowanie kontroli operacyjnej oraz podejmowania decyzji na podstawie art. 19a i 

19b. Uprawnienia te pozostają także kompatybilne z zaproponowaną zmianą ustawy o 

świadku koronnym, w której jako organ wykonawczy postanowień prokuratorskich o 

podjęciu ochrony ustanowiony byłby Komendant CBŚP. Jednocześnie zaproponowane 

rozwiązanie związane jest z przeniesieniem uprawnień wykonawczych w zakresie 

zwalczania przestępczości zorganizowanej z Komendanta Głównego Policji na 

Komendanta CBŚP. Dotychczasowe rozwiązania funkcjonujące w praktyce policyjnej 

w zakresie pełnej zależności od KGP oraz scedowania jedynie niektórych uprawnień na 

dyrektora CBŚ KGP nie pozwoliły na osiągnięcie optymalnych rozwiązań 

organizacyjnych w zakresie ogólnokrajowej walki z zagrożeniem przestępczością 

zorganizowaną.  

Dlatego też w projekcie zaproponowano utworzenie nowej, wyspecjalizowanej 

jednostki organizacyjnej Policji o ogólnokrajowym zasięgu działania. Rozwiązanie 

takie umożliwiłoby zwiększenie uprawnień kierownika tej jednostki organizacyjnej 

Policji w zakresie współdecydowania o przeznaczeniu i sposobie wydatkowania 

środków finansowych przewidzianych dla CBŚP w ramach środków określonych dla 

Policji i prowadzenie sprawniejszej polityki logistycznej i kadrowej wobec policjantów 

i pracowników Policji pełniących służbę lub zatrudnionych w Centralnym Biurze 

Śledczym Policji.  
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Z kolei drugi z zakładanych celów nowelizacji ustawy o Policji związany jest 

z obecnym art. 20 ust. 2a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.), który wskazuje, że Policja może pobierać, uzyskiwać, 

gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać w celu realizacji zadań ustawowych 

informacje, w tym dane osobowe, o osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw 

ściganych z oskarżenia publicznego, nieletnich dopuszczających się czynów 

zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, 

osobach o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość oraz 

o osobach poszukiwanych, także bez ich wiedzy i zgody. Metody i formy wykonywania 

zadań w zakresie prowadzenia poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania 

w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych 

zwłok oraz szczątków ludzkich określa zarządzenie nr 124 Komendanta Głównego 

Policji z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania 

osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej 

tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich (Dz. Urz. KGP 

poz. 29). 

Proponowana regulacja ma na celu uzupełnienie obowiązujących przepisów o regulacje 

dotyczące poszukiwania osób zaginionych. W projekcie zawarto przepisy wyrażające 

expressis verbis jako zadanie Policji poszukiwanie osób zaginionych. 

Art. 1 pkt 1 projektu – w art. 1 ust. 2 ustawy o Policji proponuje się rozszerzenie 

katalogu zadań Policji o zadanie polegające na „fizycznym zwalczaniu terroryzmu przy 

wykorzystaniu specjalistycznych sił i środków”. Policja, jako umundurowana 

i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa 

ludzi oraz do utrzymywania porządku publicznego, jest istotnym elementem systemu 

bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Do podstawowych zadań Policji należą kwestie 

związane z ochroną życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami 

naruszającymi te dobra, ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz 

wykrywanie przestępstw i wykroczeń, a także ściganie ich sprawców. Tak określony 

katalog zadań zobowiązuje Policję do podejmowania działań w zakresie 

przeciwdziałania przestępczości. W aktualnym stanie prawnym brak jednoznacznej 

ustawowej regulacji wskazującej na podstawę podejmowanych przez Policję działań 

antyterrorystycznych, a tym samym formalnego funkcjonowania utworzonych w tym 

celu jednostek i komórek organizacyjnych Policji.  
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W Policji zadania w obszarze fizycznego zwalczania terroryzmu i prowadzenia działań 

bojowych polegających na rozpoznawaniu i likwidowaniu zamachów terrorystycznych, 

w tym prowadzenie negocjacji policyjnych realizują policyjne jednostki 

antyterrorystyczne. Policja jest formacją posiadającą najbardziej rozbudowane 

i wyspecjalizowane komórki i jednostki do fizycznego zwalczania terroryzmu, działań 

minersko-pirotechnicznych, zatrzymań wysokiego ryzyka, wsparcia ochrony VIP. 

Należą do nich: 

– Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (posiadające status 

Specjalnej Jednostki Interwencyjnej Unii Europejskiej), 

– Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji, 

– sekcje antyterrorystyczne komend wojewódzkich Policji. 

Mimo że Policja w sposób istotny uczestniczy w systemie ochrony antyterrorystycznej 

Polski, w ustawie o Policji brak jednoznacznie wskazanego dla Policji zadania 

prowadzenia działań w zakresie reagowania na zagrożenia lub zaistniałe zdarzenia o 

charakterze terrorystycznym (w szczególności w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia 

fizycznego dla osób, majątku, infrastruktury lub instytucji, wzięcia zakładników, 

uprowadzeń). Wyodrębnienie ww. zadania nie wpłynie na wartość mierników ujętych w 

obowiązującym planie finansowym w układzie zadaniowym jednostki, gdyż zadania te 

są już realizowane w toku bieżącej działalności Policji. 

Projektowana zmiana usankcjonuje udział Policji w systemie ochrony 

antyterrorystycznej realizowanej za pośrednictwem wyspecjalizowanych komórek 

i jednostek do fizycznego zwalczania terroryzmu. Jednocześnie pozwoli na 

intensyfikację ze strony Policji udziału we współpracy transgranicznej w obszarze 

zwalczania terroryzmu i przestępczości transgranicznej, o której mowa w decyzji Rady 

2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy 

transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej 

oraz decyzji Rady 2008/617/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie współpracy 

pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich Unii 

Europejskiej w sytuacjach kryzysowych. Ponadto umożliwi realizację wyżej wskazanej 

decyzji Rady nr 2008/617/WSiSW w zakresie regularnych, wspólnych szkoleń 

specjalnych jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej, co pozwoli na korzystanie 

przez te jednostki z wzajemnych doświadczeń, dzielenia się wiedzą fachową oraz 
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praktycznymi i technicznymi informacjami na temat postępowania w sytuacjach 

kryzysowych, a w konsekwencji wpłynie korzystnie na współpracę międzynarodową 

prowadzoną w przedmiotowym zakresie. 

Natomiast zmiana art. 1 ust. 2 pkt 10 ustawy o Policji ma na celu uzupełnienie katalogu 

zadań o prowadzenie przez Policję zbioru danych, zawierających gromadzone przez 

uprawnione organy informacje o odciskach linii papilarnych osób, 

niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz o wynikach 

analizy kwasu deoksyrybonukleinowego. Przemawiają za tym zasady spójności 

i zupełności prawa. Centralna Registratura Daktyloskopijna funkcjonuje od początku 

XX wieku i gromadzi karty daktyloskopijne, sporządzane przez wszystkie uprawnione 

na podstawie ustaw organy porządku publicznego. Zawarte na kartach dane 

identyfikacyjne są przetwarzane w systemie AFIS oraz udostępniane przez CRD 

uprawnionym podmiotom. Analogicznie jak w przypadku zbioru danych DNA 

podstawa do gromadzenia i przetwarzania informacji w zbiorach danych 

daktyloskopijnych powinna wynikać z ustawy. 

Art. 1 pkt 2 projektu – w art. 4 ust. 1 ustawy o Policji wprowadzono uzupełnienie 

w zakresie katalogu ustawowo określonych rodzajów służb wchodzących w skład 

Policji poprzez jego rozszerzenie o służbę śledczą. Jest to potwierdzenie statusu służby 

śledczej funkcjonującej w Policji od 2000 r., powołanej w trybie określonym w art. 4 

ust. 4 ustawy o Policji. Ze względu na swój charakter i postawione zadania, działania 

służby śledczej są realizowane przede wszystkim podmiotowo (w odniesieniu do 

organizacji przestępczych), a w dalszej kolejności zaś przedmiotowo (w odniesieniu do 

danego rodzaju przestępstw). 

Art. 1 pkt 3 projektu – przepis art. 4a ustawy jest przepisem informacyjnym, 

określającym podstawy prawne zatrudnienia w Policji pracowników. Przepis ten nie ma 

znaczenia dla obowiązujących zasad zatrudniania w Policji. Aktualnie przepisy 

o pracownikach urzędów państwowych nie stanowią jedynej podstawy prawnej 

zatrudniania pracowników, a wręcz znajdują zastosowanie w stosunku do wąskiej grupy 

pracowników. Pracownicy Policji podejmują zatrudnienie w oparciu o różne podstawy 

prawne: Kodeks pracy, przepisy o służbie cywilnej, przepisy o pracownikach urzędów 

państwowych, przepisy o szkolnictwie wyższym. Różnorodność podstaw prawnych 

wiążących pracowników z Policją powoduje, że wskazane w przepisie odesłanie 
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wyłącznie do zasad określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych 

nie odzwierciedla zasad zatrudnienia w Policji. W związku z tym, projektowana zmiana 

przewidująca uchylenie przepisu art. 4a nie spowoduje żadnych negatywnych 

konsekwencji, bowiem odpowiednie przepisy ustaw dotyczących poszczególnych 

pracowników będą znajdowały zastosowanie.  

Art. 1 pkt 4 projektu – wprowadzenie do ustawy o Policji nowego art. 5a pozwala na 

wskazanie statusu Centralnego Biura Śledczego Policji jako jednostki organizacyjnej 

Policji o ogólnopolskim zasięgu działania. Zadania tej jednostki będą koncentrować się 

na rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i zostaną 

wskazane w ustawie. Wskazano na Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, 

podległego Komendantowi Głównemu Policji, jako organ Policji, a przy tym podmiot 

kierujący tą jednostką Policji. Komendant ten uzyskiwałby szereg uprawnień służących 

sprawnej realizacji zadań przez kierowaną jednostkę Policji, zarówno w ramach zadań 

Policji, jak i w sferze stosunków służbowych policjantów pełniących służbę w CBŚP 

(jako ich przełożony) oraz stosunków pracowniczych wynikających z przepisów prawa. 

Szerzej zmiany te przedstawiono w dalszej części uzasadnienia. Ponadto określono 

miasto stołeczne Warszawa jako siedzibę Komendanta CBŚP, co pozwoli na 

jednoznaczne wskazanie właściwości miejscowej Komendanta CBŚP w związku z 

realizacją uprawnień wynikających z art. 19, 19a i 19b. W zakresie określenia zadań 

CBŚP, organizacji tej jednostki, jak również metod i form wykonywania zadań, nie 

wprowadzano szczególnych regulacji ustawowych, ponieważ odpowiednie kompetencje 

i instrumenty prawne ich realizacji posiada Komendant Główny Policji (patrz art. 7 ust. 

1 ustawy o Policji), a w zakresie ustalania regulaminu CBŚP – komendant tej jednostki 

w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji (art. 7 ust. 4 ustawy o Policji). 

Zaproponowano, aby Komendanta CBŚP powoływał i odwoływał minister właściwy do 

spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji, zatem podobnie, jak 

ma to miejsce w przypadku komendantów wojewódzkich Policji oraz Komendanta 

Stołecznego Policji. Zastępcy Komendanta CBŚP byliby powoływani i odwoływani 

przez Komendanta Głównego Policji, na wniosek Komendanta Centralnego Biura 

Śledczego Policji. W podobny sposób, jak w przypadku komendantów wojewódzkich 

Policji, przewidziano także czasowe powierzanie obowiązków Komendanta CBŚP w 

razie zwolnienia stanowiska. 
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Art. 1 pkt 5 projektu – zmiana w art. 6e w ust. 1 polega na rozciągnięciu jego 

stosowania na Komendanta CBŚP i jego zastępców.  

Natomiast zmiana w ust. 3 związana jest z ujednoliceniem podległości służbowej 

odwołanego Komendanta CBŚP. W przypadku odwołania ze stanowiska Komendanta 

Centralnego Biura Śledczego Policji traktowany, jest on jak komendant wojewódzki 

(Stołeczny) Policji i przenoszony do dyspozycji Komendanta Głównego Policji. 

Art. 1 pkt 6 projektu – zmiana art. 7 ustawy o Policji ma na celu nadanie 

Komendantowi Głównemu Policji możliwości uregulowania, w drodze zarządzenia 

relacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Centralnego Biura Śledczego Policji 

a innymi jednostkami organizacyjnymi Policji. 

Art. 1 pkt 7 projektu – zmiana w art. 10 polegająca na dodaniu ust. 6 jednoznacznie 

wyłącza stosowanie przepisu ust. 1 tego artykułu do Komendanta CBŚP, z wyjątkiem 

ust. 2, tj. składania sprawozdań i informacji sądom i prokuratorom, na ich żądanie, 

w zakresie wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców. Uznano za nieracjonalne 

wykonywanie takiego obowiązku w pozostałym zakresie z uwagi na właściwość tej 

jednostki obejmującą terytorium całego kraju. Z kolei utrzymanie takiego instrumentu 

w odniesieniu do relacji z sądami i prokuratorami co do spraw prowadzonych przez 

CBŚ wydaje się w zasadne. 

Art. 1 pkt 8 projektu – zmiana w art. 11 polegająca na dodaniu ust. 7 wyłącza wobec 

Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji możliwość żądania przywrócenia 

stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających 

naruszeniu prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa 

i porządku publicznego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub starostę. Za 

zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatów lub gmin 

odpowiadają komendanci powiatowi/miejscy/rejonowi Policji oraz komendanci 

komisariatów Policji, którzy posiadają odpowiedni aparat pomocniczy do realizacji 

związanych z tym zadań. 

Art. 1 pkt 9 projektu – zmiana brzmienia pkt 2 w art. 13 ust. 1a wynika ze zmiany 

brzmienia pkt 10 w ust. 2 w art. 1 ustawy i zastąpienia określenia „bazy danych” 

wyrazami „zbiory danych”, natomiast zmiana brzmienia pkt 4 wskazanego przepisu 

związana jest ze zmianą nazwy kwasu „dezoksyrybonukleinowego” na 

„deoksyrybonukleinowy”. 
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Art. 1 pkt 10 projektu – proponuje się, aby Policja w celu poszukiwania osób, w tym 

osób zaginionych, miała prawo do wykonywania czynności: operacyjno- 

-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i administracyjno-porządkowych, co 

umożliwi Policji efektywniejsze podejmowanie działań w przedmiotowym zakresie. 

Z uwagi na szczególną kategorię poszukiwanych osób, jaką są osoby zaginione, 

wprowadzono definicję, zgodnie z którą osobami zaginionymi są osoby, co do których 

na skutek wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego ustalenie miejsca ich pobytu 

istnieje uzasadniona potrzeba ich odnalezienia dla zapewnienia ochrony ich życia, 

zdrowia lub wolności.  

Dodatkowo proponuje się wprowadzenie zmiany, która spowoduje, iż Komendant 

Centralnego Biura Śledczego Policji stanie się podmiotem uprawnionym do pisemnego 

upoważniania podległych policjantów do otrzymywania danych o osobie, w tym 

również w formie zapisu elektronicznego, które uzyskiwane są przez inne organy, 

służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno- 

-rozpoznawczych. Uprawnienie to jest szczególnie istotne z punktu widzenia 

zapewnienia skuteczności wykonywania zadań służbowych przez policjantów 

Centralnego Biura Śledczego Policji. 

W konsekwencji proponowanej zmiany w treści upoważnienia ustawowego do wydania 

aktu wykonawczego sformułowanego w ust. 6 konieczne jest uzupełnienie odnoszące 

się do Komendanta CBŚP. W celu zapewnienia poprawności legislacyjnej dokonano 

połączenia upoważnień ustawowych zawartych w ust. 6 i 7, ze względu na zakres 

regulacji przekazanej do uregulowania w rozporządzeniu oraz potrzebę zamieszczenia 

wytycznych co do treści rozporządzenia.  

Art. 1 pkt 11 projektu – zmiana w art. 15 ustawy sankcjonuje uprawnienia Policji do 

pobierania od osób odcisków linii papilarnych oraz wymazu ze śluzówki policzków 

w celu identyfikacji osób lub zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości. Metody i formy 

wykonywania zadań w zakresie prowadzenia poszukiwań osób zaginionych oraz 

postępowania w przypadku ujawnienia osób o nieustalonej tożsamości lub znalezienia 

nieznanych zwłok określa zarządzenie nr 124 Komendanta Głównego Policji z dnia 

4 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej 

oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub 

znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich (Dz. Urz. KGP poz. 29), 
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zgodnie z którym postępowanie w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej 

tożsamości wiąże się z niezwłocznym pobraniem przez policjanta prowadzącego 

czynności identyfikacyjne odbitek linii papilarnych palców rąk i dłoni oraz 

przeprowadzeniem wywiadu daktyloskopijnego. Z uwagi na podobieństwo uregulowań 

dotyczących tych dwóch elementów w Kodeksie postępowania karnego (np. w art. 74 

§ 2, art. 192a § 1) celowe jest dokonanie takiego uzupełnienia w ustawie o Policji.  

Art. 1 pkt 12 projektu – zmiany w art. 19 ustawy o Policji dotyczą nadania 

Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji uprawnień w zakresie czynności 

operacyjno-rozpoznawczych dotyczących kontroli operacyjnej. Uprawnienia byłyby 

tożsame z niektórymi uprawnieniami Komendanta Głównego Policji oraz komendanta 

wojewódzkiego (Stołecznego) Policji. Zmiany te dotyczą: występowania z wnioskiem 

o zarządzenie kontroli operacyjnej, zarządzania kontroli operacyjnej w przypadkach 

niecierpiących zwłoki, wnoszenia o przedłużenie stosowania kontroli operacyjnej oraz 

przekazywania prokuratorowi materiałów zgromadzonych w trakcie kontroli 

operacyjnej pozwalających na wszczęcie postępowania karnego na podstawie 

zgromadzonego materiału lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania 

karnego. 

Art. 1 pkt 13 projektu – zmiany w art. 19a ustawy o Policji dotyczą nadania 

Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji uprawnień w zakresie czynności 

operacyjno-rozpoznawczych, które odnoszą się do: zarządzania czynności 

kontrolowanego przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, zarządzania 

czynności kontrolowanego wręczenia korzyści majątkowej, przedłużania tych 

czynności i ich kontynuowania oraz przekazywania prokuratorowi materiałów 

zgromadzonych w trakcie tych czynności, pozwalających na wszczęcie postępowania 

karnego na podstawie zgromadzonego materiału lub mających znaczenie dla toczącego 

się postępowania karnego. 

Art. 1 pkt 14 projektu – zmiany odnoszą się do przepisu art. 19b ustawy o Policji 

i dotyczą nadania Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji uprawnień 

w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych, które odnoszą się do zarządzania 

przesyłki niejawnie nadzorowanej oraz regulują przekazywanie przez niego 

prokuratorowi materiałów zgromadzonych w trakcie tej czynności, pozwalających na 
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wszczęcie postępowania karnego na podstawie zgromadzonego materiału lub mających 

znaczenie dla toczącego się postępowania karnego. 

Podkreślenia wymaga, że nabycie uprawnień odnoszących się do czynności operacyjno- 

-rozpoznawczych przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji w sposób 

znaczący usprawni podejmowanie działań policyjnych w odniesieniu do członków 

zorganizowanych grup przestępczych. Skróci to również okres reakcji na informację, 

przygotowania operacji specjalnej, wpłynie pozytywnie na profesjonalizm działań oraz 

zapewni bezpieczeństwo obrotu informacją. Tak określone uprawnienia będą nadal 

pozostawać pod kontrolą prokuratorsko-sądową, jak w obecnie funkcjonujących 

rozwiązaniach w ustawie o Policji. Ponadto zgodnie z treścią art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 

6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych 

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, jako wyodrębniony podmiot w Policji, 

uzyskiwałby status podmiotu uprawnionego do otrzymywania informacji kryminalnych 

z Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych. Takie rozwiązanie w sposób znaczący 

poprawiłoby jakość prowadzonych analiz kryminalnych, w tym analiz przekrojowych 

odnoszących się do danego rodzaju działalności przestępczej prowadzonej przez 

zorganizowane grupy przestępcze oraz podejmowania działań koordynacyjnych 

w obszarze typowania i zapobiegania zagrożeniom wynikającym z przestępczości 

zorganizowanej. 

Art. 1 pkt 15 projektu – zmiana w art. 20 ust. 2a spowodowana jest koniecznością 

poszerzenia katalogu osób, których dane osobowe Policja może pobierać, uzyskiwać, 

gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać w celu realizacji ustawowych zadań, o osoby 

poszukiwane, w tym osoby zaginione.  

Natomiast zmiana w art. 20 w ust. 5 ustawy o Policji odnosi się do kwestii 

występowania przez Komendanta CBŚP z wnioskami do sądu o informacje dotyczące 

umów ubezpieczenia oraz o informacje stanowiące tajemnicę bankową. Tym samym 

Komendant CBŚP nabyłby dodatkowo uprawnienia do wnioskowania, w trybie art. 20 

ustawy o Policji, o informacje objęte tajemnicą zawodową na mocy art. 281 ust. 1 pkt 9 

ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych oraz na mocy art. 149 pkt 8 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

Postuluje się również, aby na Komendanta CBŚP rozciągnąć także przepis art. 20 ust. 

11 ustawy o Policji pozwalający mu, podobnie jak ma to miejsce obecnie w odniesieniu 



11 

do Komendanta Głównego Policji, na występowanie do sądu o zawieszenie obowiązku 

poinformowania podmiotu, którego informacje i dane dotyczą, o stosownym 

postanowieniu sądu wyrażającym zgodę na udostępnienie Policji informacji lub danych.  

Art. 1 pkt 16 projektu – zmiana w art. 20c ust. 2 pkt 1 ustawy o Policji odnosi się do 

występowania z wnioskami o udostępnianie danych telekomunikacyjnych przez 

Komendanta CBŚP, a tym samym umożliwienie realizacji tego uprawnienia 

policjantom oraz pracownikom CBŚP. 

Art. 1 pkt 17 projektu – zmiana w art. 20d ust. 2 pkt 1 dotyczy występowania przez 

Komendanta CBŚP z wnioskami o udostępnianie danych dotyczących osób 

korzystających z usług pocztowych, a w konsekwencji umożliwienie realizacji tego 

uprawnienia policjantom CBŚP. 

Art. 1 pkt 18 projektu – zmiana polega na dodaniu art. 20da przewidującego, że w celu 

poszukiwania osób zaginionych Policji przysługują uprawnienia do: 

1) udostępniania danych, o których mowa w art. 180d Prawa telekomunikacyjnego oraz 

ich przetwarzania; 

2) ujawniania danych dotyczących osób korzystających z usług pocztowych oraz 

danych dotyczących faktu i okoliczności świadczenia lub korzystania z tych usług 

oraz przetwarzania tych danych. 

Dodawany art. 20da w zakresie trybu udostępniania i ujawniania ww. danych odsyła do 

odpowiednich przepisów. Dodatkowo przepis reguluje kwestie zniszczenia materiałów 

uzyskanych w wyniku czynności określonych w ww. przepisie, które nie zawierają 

informacji mających znaczenie przy poszukiwaniu osób zaginionych. 

Stały i szybki rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce powoduje, iż dostępność 

nowoczesnych urządzeń zapewniających dostęp do szerokiego wachlarza usług 

telekomunikacyjnych, takich jak telefonia komórkowa lub dostęp do sieci Internet stała 

się powszechna. Urządzenia tego rodzaju wykorzystują już osoby ze wszystkich 

przedziałów wiekowych zamieszkałe zarówno w dużych aglomeracjach, jak i na 

terenach niezurbanizowanych. Sytuacja taka powoduje, że ze względu na sposób 

działania takich urządzeń, dostępnymi stają się informacje dotyczące aktualnego 

miejsca pobytu osoby korzystającej z tego typu środków komunikacji. Fakt ten sprzyja 

podejmowaniu przez Policję szybkich i efektywnych działań poszukiwawczych 
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w przypadku otrzymania zgłoszenia o zaginięciu osoby. Jak pokazuje praktyka, 

częstokroć tylko dzięki informacjom uzyskanym od przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych na temat aktualnego miejsca pobytu (np. ostatniego logowania 

telefonu komórkowego/smartfona lub lokalizacji przydzielonego adresu IP) udaje się 

Policji dotrzeć do nieletniego, który bez wiedzy i zgody swoich rodziców (opiekunów 

prawnych) oddalił się z miejsca zamieszkania (ucieczki z domu) lub osoby zaginionej. 

W związku z powyższym zasadne jest unormowanie uprawnień Policji w zakresie 

uzyskiwania danych telekomunikacyjnych na potrzeby prowadzonych akcji 

poszukiwawczych. Kwestie zakresu, zasad oraz procedur dostępu Policji do danych 

telekomunikacyjnych reguluje art. 20c ustawy o Policji oraz art. 180a i 180d ustawy  

– Prawo telekomunikacyjne, w których nałożone zostały odpowiednie obowiązki na 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych. W art. 20c ust. 1 ustawodawca wskazał, iż 

Policja może mieć dostęp i przetwarzać dane telekomunikacyjne, o których mowa 

w art. 180c i 180d ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Jednocześnie należy podkreślić, 

iż dane wskazane w art. 180c to dane telekomunikacyjne objęte obowiązkiem retencji 

wdrożonym do ustawy – Prawo telekomunikacyjne w art. 180a, co stanowi 

implementację dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych 

w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub 

udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE 

(wykaz danych został zawarty w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

28 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych oraz rodzajów operatorów 

publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawców publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych obowiązanych do ich zatrzymywania i przechowywania). Dostęp 

do tych danych zgodnie z postanowieniami ww. dyrektywy został ograniczony do 

przypadków zapobiegania lub wykrywania przestępstw. Odrębną i samodzielną 

kategorią danych, do których zagwarantowano Policji dostęp i prawo do ich 

przetwarzania, są dane, o których mowa w art. 180d ustawy – Prawo 

telekomunikacyjne. Przepis ten obliguje przedsiębiorcę telekomunikacyjnego m.in. do 

udostępniania uprawnionym podmiotom przetwarzanych przez siebie danych, które 

obejmują m.in. takie informacje, jak: dane osobowe użytkownika (np.: imię i nazwisko, 

imiona rodziców, adres, nr ewidencyjny PESEL, data urodzenia), dane transmisyjne (w 

tym dane lokalizacyjne oraz służące do naliczania opłat). Dane te są często tożsame 
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z wymienionymi w art. 180c ust. 1 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, niemniej 

przetwarzanie i gromadzenie tych danych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego 

nie wynika z obowiązku, jaki nakłada na niego art. 180c ustawy – Prawo 

telekomunikacyjne (a tym samym dyrektywa retencyjna), a jest związane 

ze świadczeniem przez niego usług telekomunikacyjnych. Dane te zgodnie dyspozycją 

art. 180d są udostępniane uprawnionym podmiotom na zasadach i przy zachowaniu 

procedur określonych w przepisach odrębnych. 

Istotnym jest także fakt, że ze względu na specyfikę czynności (natychmiastowe 

podejmowanie działań), jakie Policja wykonuje w związku z poszukiwaniem osób 

zaginionych (zwłaszcza ucieczki osób małoletnich z domu), korzystanie z danych 

telekomunikacyjnych jest ograniczone do aktualnych (bieżących) logów połączeń 

telefonicznych/transmisji danych lub logów lokalizacyjnych. W tego typu działaniach 

nie są więc wykorzystywane dane, do których dostęp łączyłby się z potrzebą sięgania 

do zasobów retencyjnych przedsiębiorcy gromadzonych na podstawie art. 180a ustawy 

– Prawo telekomunikacyjne. 

Art. 1 pkt 19 projektu – zmiana zakłada poszerzenie zbioru danych, które będą 

gromadzone i przetwarzane w bazie danych DNA, o dodatkowe kategorie osób, 

tj. osoby zaginione, oraz dane osób, od których pobierano wymaz ze śluzówki 

policzków w celu identyfikacji osób zaginionych lub zwłok o nieustalonej tożsamości 

(art. 21a–21e ustawy o Policji), co umożliwi szybsze dokonywanie sprawdzeń oraz 

ułatwi sprawniejszą weryfikację danych zawartych w tym zbiorze. Zakres przetwarzania 

danych w zbiorze DNA będzie obejmował informacje o profilu DNA wymienionych 

kategorii osób oraz dane o tych osobach obejmujące: imiona, nazwiska lub pseudonimy, 

imiona i nazwiska rodowe rodziców tych osób, datę i miejsce urodzenia, oznaczenie 

i cechy identyfikacyjne dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, numer 

ewidencyjny PESEL oraz obywatelstwo i płeć. 

Jednocześnie proponuje się wprowadzenie nomenklatury pojęciowej obowiązującej 

w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. 

Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), która definiuje „zbiór danych” (aktualne przepisy 

ustawy o Policji posługują się pojęciem „baza danych”). Użycie już zdefiniowanego 

pojęcia znacznie ułatwia proces stosowania prawa oraz wykładnię. Dodatkowo 
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proponuje się także dokonanie zmiany nazwy kwasu „dezoksyrybonukleinowego” na 

„deoksyrybonukleinowy”, który jest obecnie używany w terminologii fachowej. 

Art. 1 pkt 20 projektu – wprowadzone zmiany (art. 21h–21n) określają zasady 

funkcjonowania zbiorów danych daktyloskopijnych, których administratorem jest 

Komendant Główny Policji. Wynika to z konieczności uregulowania w ustawie zasad 

gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych, w tym danych 

daktyloskopijnych. Ponadto określono strukturę zbiorów (Centralna Registratura 

Daktyloskopijna oraz Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej) oraz 

zakres przetwarzanych informacji. Jako podstawę wprowadzania informacji do zbiorów 

danych daktyloskopijnych wskazano wniosek organu prowadzącego postępowanie lub 

poszukiwanie osoby zaginionej. Określono okresy przechowywania danych w zbiorach 

danych daktyloskopijnych oraz warunki usuwania tych danych ze zbiorów. Okres 

przechowywania danych w zbiorach jest ściśle związany z okresem przedawnienia 

określonych przestępstw z uwzględnieniem okresu weryfikacji. Ponadto w zbiorze 

danych daktyloskopijnych, oprócz kart daktyloskopijnych i chejroskopijnych 

z odciskami linii papilarnych osób, przetwarzane są niezidentyfikowane ślady linii 

papilarnych z miejsc przestępstw oraz ślady linii papilarnych, które mogą pochodzić od 

osób zaginionych. Okres przechowywania tych śladów jest ściśle powiązany z okresem 

przedawnienia ścigania przestępstwa lub okresem zakończenia prowadzenia czynności 

poszukiwania osoby. 

Art. 1 pkt 21 projektu – zmiana w treści przepisu art. 32 ust. 1 ustawy o Policji 

umożliwi nadanie Komendantowi CBŚP, jako właściwemu przełożonemu, uprawnień 

kadrowych wynikających z ustawy o Policji w odniesieniu do podległych policjantów 

CBŚP. W art. 32 ust. 1 wskazano, że do mianowania policjanta na stanowiska 

służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych stanowisk, jako właściwy przełożony, 

oprócz dotychczasowych organów, jest również Komendant Centralnego Biura 

Śledczego Policji w stosunku do policjantów pełniących służbę w CBŚP. 

Art. 1 pkt 22 projektu – zmiana w art. 34 w ust. 2 – w dotychczasowym stanie prawnym 

jedynie Komendant Główny Policji w szczególnie uzasadnionych przypadkach może 

wyrazić zgodę na mianowanie na stanowisko służbowe policjanta przed uzyskaniem 

przez niego kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby wymaganych na tym 

stanowisku, przy spełnieniu wymagań w zakresie wykształcenia. Nowelizacja przepisu 
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przyznaje kompetencję w tym zakresie również Komendantowi CBŚP, co pozwoli 

elastycznie reagować na potrzeby kadrowe podległej jednostki Policji.  

Art. 1 pkt 23 projektu – zmiana w przepisie art. 35a ustawy o Policji spowoduje, że 

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji będzie mógł zarządzać test sprawności 

fizycznej oraz badania psychologiczne lub psychofizjologiczne w stosunku do 

policjantów pełniących służbę lub ubiegających się o podjęcie służby w Centralnym 

Biurze Śledczym Policji. Należy wskazać, że jest to istotne uprawnienie z punktu 

widzenia zadań, jakie będzie realizowało CBŚP, w szczególności w zakresie 

prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych, uczestniczenia i typowania osób 

do realizowania zadań w ramach prowadzonych operacji specjalnych czy w działaniach 

ochronnych wobec świadków koronnych i członków ich rodzin. Proponowane 

rozwiązanie pozwoli na zapewnienie prawidłowości dobru kadrowego do służby 

w CBŚP, charakterystycznej z jednej strony ze względu na podmiotowość sprawców, 

z drugiej na rodzaj popełnianych przestępstw i stosowanej taktyki walki 

z przestępczością, przede wszystkim o zorganizowanym charakterze. 

Art. 1 pkt 24 projektu – zmiana w art. 36 ustawy o Policji jest konsekwencją zmiany 

w art. 32 ust. 1 i odnosi się do wskazania Komendanta CBŚP jako właściwego do 

przenoszenia lub delegowania policjanta CBŚP. Ponadto zaproponowano, aby 

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji uzyskał ustawowe uprawnienia 

w zakresie przenoszenia lub delegowania policjanta pełniącego służbę w Centralnym 

Biurze Śledczym Policji na obszarze całego kraju, co odpowiada właściwości 

miejscowej CBŚP. Zapewnienie właściwej rotacji kadrowej w wewnętrznych 

komórkach organizacyjnych CBŚP jest istotnym działaniem z punktu widzenia 

sprawności organizacyjnej, zapewnienia odpowiedniej obsady kadrowej, wzmocnienia 

poszczególnych komórek np. w odniesieniu do spraw skomplikowanych wymagających 

długofalowych przedsięwzięć na danym obszarze, wymagających zwiększenia 

osobowego dotychczasowych komórek organizacyjnych CBŚ KGP. Zmieniony przepis 

wprowadza również możliwość przeniesienia między jednostką organizacyjną Policji 

a Centralnym Biurem Śledczym Policji, gdy następuje to w związku z porozumieniem 

zainteresowanych przełożonych i policjanta. W takiej sytuacji przeniesienia dokonuje 

komendant wojewódzki Policji albo Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji. 

W przypadku braku takiego porozumienia, przeniesienia policjanta, stosownie do 

obowiązujących przepisów, pomiędzy jednostką organizacyjną Policji a Centralnym 
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Biurem Śledczym Policji dokonuje Komendant Główny Policji (tylko Komendant 

Główny Policji jest właściwy do przenoszenia na terenie całego państwa). Rozwiązanie 

takie zabezpiecza uzupełnianie kadry CBŚP, która powinna się wywodzić przede 

wszystkim z policjantów w służbie stałej, posiadających odpowiednie predyspozycje 

wymagane do pracy w CBŚP. 

Art. 1 pkt 25 projektu – wprowadzenie przepisu art. 39 ust. 2a wzmocni ochronę prawną 

policjanta. Istotą dodania ust. 2a jest wyłączenie z zakresu unormowania określonego w 

art. 39 ust. 1 ustawy o Policji przypadku wszczęcia postępowania karnego 

o przestępstwo umyślne publiczno-skargowe, które nastąpiło na skutek wniesienia przez 

pokrzywdzonego tzw. subsydiarnego aktu oskarżenia oraz wprowadzenie przepisu 

przewidującego w takim przypadku fakultatywność zawieszenia policjanta 

w czynnościach. Konieczność przedmiotowej zmiany jest podyktowana tym, że 

subsydiarny akt oskarżenia nie był znany prawu karnemu w czasie, gdy uchwalano 

ustawę o Policji, zatem intencją ustawodawcy nie mogło wówczas być połączenie 

obligatoryjnego zawieszenia policjanta w czynnościach z wniesieniem takiego aktu 

oskarżenia. Jedynym sposobem wszczęcia postępowania karnego przeciwko 

policjantowi o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego było 

przedstawienie policjantowi w postępowaniu przygotowawczym zarzutów przez 

prokuratora i tylko z taką sytuacją art. 39 ust. 1 ustawy o Policji wiązał obligatoryjne 

zawieszenie policjanta w czynnościach służbowych. Wniesienie subsydiarnego aktu 

oskarżenia rodzi stan zawisłości sprawy przed sądem i stanowi wszczęcie postępowania 

karnego przeciwko określonej w nim osobie. Od 1997 r., czyli od momentu 

wprowadzenia w kpk instytucji subsydiarnego aktu oskarżenia, objęcie nim 

przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego, z uwagi na treść art. 39 

ust. 1 ustawy o Policji, rodzi obowiązek zawieszenia policjanta w czynnościach 

służbowych. Z uwagi na to, że wniesienie przedmiotowego aktu oskarżenia staje się 

możliwe dopiero w sytuacji, gdy zawiadomienie o przestępstwie, dotyczące czynu 

popełnionego przez policjanta, zostanie dwukrotnie zbadane przez prokuratora 

w ramach postępowania sprawdzającego lub w ramach śledztwa, który pomimo 

wykonania stosownych poleceń sądu nadal nie znajduje podstaw do wszczęcia śledztwa 

lub wniesienia aktu oskarżenia – automatyczne zawieszenie policjanta w czynnościach 

nie znajduje racjonalnego uzasadnienia, gdyż co najwyżej musiałoby ono opierać się na 

subiektywnej ocenie pokrzywdzonego, że prokurator bezpodstawnie odmówił 
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wszczęcia śledztwa lub wszczęte śledztwo umorzył. Wystarczającym instrumentem 

w przypadku wniesienia przeciwko policjantowi subsydiarnego aktu oskarżenia 

o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego jest możliwość zastosowania 

w takiej sytuacji zawieszenia fakultatywnego. Podkreślenia wymaga, że dzięki 

wprowadzeniu postulowanej zmiany znacznemu ograniczeniu ulegnie możliwość 

nadużywania prawa do wnoszenia oskarżenia subsydiarnego w celu zdeprecjonowania 

policjantów w ich środowisku. Obligatoryjność zawieszania policjantów w przypadkach 

wnoszenia przeciwko nim oskarżenia subsydiarnego często prowadzi do osłabienia 

możliwości prawidłowego realizowania zadań przez Policję. 

Art. 1 pkt 26 projektu – ma na celu nadanie uprawnienia do dokonywania zwolnienia ze 

służby ze względu na wystąpienie fakultatywnej przesłanki, o której mowa w art. 41 

ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji, tj. gdy wymaga tego ważny interes służby, również 

Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji.  

Art. 1 pkt 27 projektu – zmiana w treści przepisu art. 133 ust. 8 pkt 3 ustawy o Policji 

związana jest z koniecznością zapewnienia uprawnień dyscyplinarnych Komendanta 

Głównego Policji wobec Komendanta CBŚP. Wyższym przełożonym dyscyplinarnym 

w stosunku do Komendanta CBŚP będzie zatem Komendant Główny Policji. 

Art. 1 pkt 28 projektu – obustronne przeszukiwanie baz danych zapewnia efektywną 

wymianę informacji między państwami członkowskimi Unii Europejskiej 

o przypadkach trafień w bazach danych tych państw, a tym samym przyczynia się do 

poprawy wykrywalności przestępstw w Polsce. Obecny stan prawny pozwala na 

prowadzenie automatycznych przeszukań danych DNA w bazach UE tylko na 

podstawie zlecenia podmiotów określonych w art. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. 

o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich UE (Dz. U. Nr 230, 

poz. 1371). Powyższy przepis powoduje, że Centralne Laboratorium Kryminalistyczne 

Policji (CLKP) praktycznie jest jedynie odbiorcą zapytań zagranicznych (dotychczas 

nie wpłynęło żadne zlecenie). Wobec powyższego, możliwości, jakie daje 

automatyczne porównywanie profili DNA, nie są wykorzystywane.  

Zmiana ma na celu umożliwienie w ustawie o Policji punktowi kontaktowemu, którego 

zadania wykonuje CLKP (zgodnie z art. 145j ust. 1 i 2 ustawy o Policji), dokonywania 

zautomatyzowanych, okresowych przeszukań baz danych DNA, również bez zlecenia 

organu, co wpłynie na zwiększenie wykrywalności sprawców przestępstw, a co za tym 
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idzie – skuteczności wymiany informacji pomiędzy organami ścigania państw 

członkowskich UE i będzie odpowiadać rozwiązaniom stosowanym przez punkty 

kontaktowe innych państw członkowskich UE (np. we Francji okresowe automatyczne 

przeszukanie baz danych DNA PCz UE przeprowadza się co 2 miesiące). Analogiczna 

argumentacja odnosi się do działania punktu kontaktowego do spraw wymiany danych 

daktyloskopijnych. Należy podkreślić, że zakres zadań punktów kontaktowych, zgodnie 

z art. 6 ust. 1 i art. 11 ust. 1 decyzji Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. 

w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu 

terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz. Urz. UE L 210 z 06.08.2008, str. 1) 

określa prawo krajowe każdego z państw.  

Art. 2 projektu – wprowadza w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach 

urzędów państwowych modyfikację polegającą na uzupełnieniu katalogu podmiotów, 

w których mogą pracować urzędnicy państwowi, o Centralne Biuro Śledcze Policji. 

Art. 3 projektu – wprowadza zmiany w ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku 

koronnym polegające na wskazaniu w art. 16 ust. 1, art. 18 ust. 1–4, art. 18b ust. 1 i 3, 

art. 19 ust. 1 i 2 oraz w art. 20 w miejsce Komendanta Głównego Policji – Komendanta 

Centralnego Biura Śledczego Policji. 

Art. 4 projektu – podobnie zmiany w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie 

cywilnej umożliwią utworzenie korpusu służby cywilnej w Centralnym Biurze 

Śledczym Policji bez jednoczesnej potrzeby tworzenia stanowiska dyrektora 

generalnego urzędu. 

Przedstawione zmiany w art. 2 i art. 4 projektu ustawy zapewniają wprowadzenie 

i utrzymanie stanowisk dla pracowników cywilnych podlegających ustawie o służbie 

cywilnej i ustawie o pracownikach urzędów państwowych. Przedstawione rozwiązania 

pozwolą na zatrudnianie dotychczasowych, jak i nowych pracowników cywilnych, na 

stanowiskach wspomagających, tak aby cały potencjał policjantów pełniących służbę 

w Centralnym Biurze Śledczym Policji został wykorzystany na merytoryczne 

zwalczanie przestępczości. Ponadto Komendant CBŚP będzie mógł wykonywać 

bezpośrednio obowiązki dyrektora generalnego bez potrzeby tworzenia tego stanowiska 

w CBŚP. 
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Art. 5 projektu – zmiana ma na celu dostosowanie nomenklatury ustawy o wymianie 

informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej do 

nazewnictwa przyjętego w projektowanej ustawie. 

Art. 6 projektu – przepis służy określeniu szczególnego trybu ustalenia po raz pierwszy 

regulaminu organizacyjnego Centralnego Biura Śledczego Policji, tj. aktu regulującego 

organizację i działanie tej jednostki. W celu zapewnienia nieprzerwanego 

funkcjonowania Policji w okresie tworzenia CBŚP wskazano Komendanta Głównego 

Policji jako podmiot uprawniony do ustalenia pierwszego regulaminu CBŚP, co 

powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia projektowanej ustawy, a zatem 

w dniu jej wejścia w życie. Założono, że okres obowiązywania pierwszego regulaminu 

będzie ograniczony maksymalnie do 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie, co 

pozwoli kierownictwu utworzonego CBŚP przygotować docelowy regulamin 

organizacyjny, poddać go stosownym uzgodnieniom i ustalić w trybie przewidzianym 

w art. 7 ust. 4 ustawy o Policji. Inne niezbędne działania w zakresie organizowania 

CBŚP nie wymagają szczególnych rozwiązań ustawowych i mogą być przeprowadzone 

na ogólnych zasadach przewidzianych w stosownych przepisach. 

Art. 7 projektu – przepis w założeniu służy określeniu dalszego biegu spraw 

prowadzonych w dniu wejścia w życie w CBŚ KGP w taki sposób, aby nie zaburzyć 

ciągłości ich prowadzenia. Postępowania wszczęte i niezakończone oraz sprawy 

prowadzone w dniu wejścia ustawy w życie przez policjantów i pracowników 

pełniących służbę lub zatrudnionych w Centralnym Biurze Śledczym Komendy 

Głównej Policji według propozycji będą kontynuowane w nowej jednostce – 

Centralnym Biurze Śledczym Policji (albo przed Komendantem Centralnego Biura 

Śledczego Policji). Z zasady tej wyłączone byłyby te postępowania, w których 

wyłącznie właściwy jest Komendant Główny Policji, zatem realizowane przez CBŚ 

KGP ściśle w ramach zadań Komendy Głównej Policji jako jednostki, przy pomocy 

której Komendant Główny Policji wykonuje swoje zadania. Jednocześnie wyraźnie 

przewidziano przejęcie z mocy przepisów prawa kompetencji w prowadzonych 

postępowaniach i sprawach oraz utrzymanie w mocy podjętych w ich toku czynności. 

Art. 8 projektu – przepis przejściowy, który określa następstwo prawne w zakresie 

kadrowym w kontekście utworzenia nowej jednostki organizacyjnej Policji w postaci 

Centralnego Biura Śledczego Policji. 
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Art. 9 projektu – przepis przejściowy, który określa czas potrzebny na uporządkowanie 

zbiorów daktyloskopijnych w taki sposób, aby ich zawartość była zgodna 

z obowiązującymi przepisami prawa. Z uwagi na ogromną liczbę kart 

daktyloskopijnych i chejroskopijnych (około 4,5 mln w Centralnej Registraturze 

Daktyloskopijnej i ok. 2,2 mln w wojewódzkich registraturach daktyloskopijnych 

zlokalizowanych w laboratoriach kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji 

i Komendy Stołecznej Policji) weryfikację, usunięcie i zniszczenie ww. kart 

zgromadzonych do dnia wejścia w życie ustawy przeprowadza się w terminie 7 lat od 

dnia wejścia w życie ustawy.  

Art. 10 projektu – przepis ten ma na celu zachowanie w mocy rozporządzeń wydanych 

na podstawie art. 14 ust. 6 i 7, art. 15 ust. 8 oraz art. 20 ust. 19 ustawy o Policji, które 

ulegną zmianie i w związku z tym rodziłoby się niebezpieczeństwo powstania luki 

prawnej w razie braku przepisu utrzymującego w mocy dotychczasowe akty 

wykonawcze. 

Art. 11 projektu – przepis końcowy wskazujący na dzień wejścia w życie ustawy. 

Jednocześnie wskazano na wyjątek dotyczący terminu wejścia w życie art. 6 ustawy.  

Projekt ustawy nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. 

Nr 65, poz. 597). 

Projekt ustawy nie wymaga przedłożenia instytucjom i organom Unii Europejskiej oraz 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu.  

Przedmiot regulacji nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje ustawa 

Projekt ustawy obejmuje swoim oddziaływaniem pracowników i policjantów 

Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, innych komórek 

organizacyjnych KGP oraz komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, komend 

powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji oraz komisariatów Policji, a także inne 

organy prowadzące postępowanie karne oraz czynności wykrywcze lub identyfikacyjne.  

2. Konsultacje społeczne 

Projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, 

z późn. zm.), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji 

w zakładce Rządowy proces legislacyjny, zgodnie z wymogami § 11a ust. 1 uchwały 

nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.). Nie odnotowano zgłoszeń zainteresowanych 

podmiotów w trybie ww. ustawy. 

W zakresie regulacji odnoszącej się do bazy danych DNA osób zaginionych, która na 

etapie uzgodnień międzyresortowych znajdowała się w projekcie ustawy o zmianie 

ustawy o Policji oraz ustawy o wymianie informacji między organami ścigania państw 

członkowskich Unii Europejskiej – projekt ten został przekazany do zaopiniowania 

przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych, Fundację ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Górskie 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów 

Ratowniczych z Psami STORAT, Helsińską Fundację Praw Człowieka, Stowarzyszenie 

Amnesty International, Fundację Panoptykon, Fundację im. Stefana Batorego oraz 

Fundację La Strada, które nie zgłosiły uwag.  

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 

Wejście w życie proponowanych zmian w ustawie o Policji nie wywołuje skutków 

w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
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z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) i nie spowoduje dodatkowych wydatków z budżetu 

państwa oraz budżetów samorządu terytorialnego.  

Finansowanie zadań ustawowych Policji, w tym Centralnego Biura Śledczego Policji, 

będzie się odbywało tak jak obecnie ze środków budżetu państwa. Proponowane 

zmiany z założenia przygotowują rozwiązania legislacyjne i organizacyjne zmierzające 

do zminimalizowania wysokości środków związanych z wyodrębnieniem ze struktury 

KGP – Centralnego Biura Śledczego i przekształcenia go w osobną jednostkę 

organizacyjną Policji. Temu rozwiązaniu służą przepisy art. 7 projektu ustawy 

o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym posiadany 

w całości potencjał osobowy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, aktualnie 

zatrudnionych w CBŚ KGP, zostanie wykorzystany na rzecz funkcjonowania jednostki 

organizacyjnej CBŚP. Zadanie to zostanie wykonane poprzez uznanie ich z mocy prawa 

za funkcjonariuszy i pracowników CBŚP. 

Takie rozwiązanie organizacyjne nie spowoduje potrzeby zbudowania w KGP 

odrębnego ogólnokrajowego pionu wsparcia o charakterze logistyczno-finansowym.  

W związku z tym należy przewidywać, że koszty wyodrębnienia nowej jednostki Policji 

stanowić będą wyłącznie koszty związane z jej reorganizacją (decyzje kadrowe, koszty 

kancelaryjne itp.), które zostaną sfinansowane w ramach limitu wydatków budżetu 

państwa zaplanowanego dla dysponenta części 42 – Sprawy wewnętrzne w danym roku 

budżetowym, bez konieczności jego dodatkowego zwiększania. Wejście w życie 

projektowanej regulacji nie będzie stanowiło podstawy ubiegania się o dodatkowe 

środki budżetu państwa na ten cel. Szacuje się, że koszty organizacyjne projektowanego 

przekształcenia wyniosą ok. 88 350 zł, na które składają się wydatki na: 

– pieczątki imienne – 7200 zł (240 x 30 zł), 

– pieczątki sekretariatów – 5400 zł (120 x 45 zł), 

– pieczątki kancelarii niejawnych – 32 000 zł (800 x 40 zł), 

– banery z nazwą CBŚP – 2400 zł (40 x 60 zł), 

– legitymacje funkcjonariuszy – 39 020 zł (1951 x 20 zł), 

– legitymacje pracownicze – 230 zł (230 x 1 zł), 

– wydanie rozkazów (materiały papiernicze i drukarskie) – 2100 zł. 
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Optymalizacji tworzenia CBŚP miała służyć także reforma organizacyjno-kadrowa 

Komendy Głównej Policji zakończona w kwietniu 2013 r. W jej wyniku z wakatów 

KGP wzmocniono i ujednolicono organizacyjnie komórki terenowe Centralnego Biura 

Śledczego KGP oraz utworzono na poziomie centralnym komórki organizacyjne, 

których zadania dostosowano do zadań przyszłej jednostki organizacyjnej Policji – 

CBŚP. Tym samym spełniono jedno z podstawowych założeń reformy organizacyjnej 

KGP – stopniowego dostosowywania CBŚ KGP do struktury organizacyjnej przyszłej 

jednostki organizacyjnej Policji – CBŚP. 

Ponadto wsparcie etatowe komórek organizacyjnych CBŚP będzie możliwe przez 

naliczenie środków w budżecie Policji (całości formacji) na dany rok budżetowy, 

z uwzględnieniem wakatów przydzielonych na rzecz nowej jednostki organizacyjnej 

Policji. 

W związku z tym, że środki finansowe przeznaczone na realizację zadań w zakresie 

fizycznego zwalczania terroryzmu przez komórki antyterrorystyczne Policji oraz na 

proces szkolenia znajdują zabezpieczenie w budżecie Policji, wejście w życie zmiany 

art. 1 ust. 2 ustawy o Policji, polegającej na rozszerzeniu katalogu zadań Policji 

o zadanie fizycznego zwalczania terroryzmu przy wykorzystaniu specjalistycznych sił 

i środków, nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa.  

Zmiany w zakresie przepisów dotyczących zbiorów danych DNA oraz zbiorów 

daktyloskopijnych również nie spowodują dodatkowych skutków finansowych dla 

budżetu państwa, a w odniesieniu do przeprowadzenia procesu weryfikacji i usuwania 

informacji ze zbiorów daktyloskopijnych na podstawie art. 9 ustawy ewentualne koszty 

zostaną sfinansowane w ramach limitu wydatków budżetu państwa zaplanowanego dla 

dysponenta części 42 – Sprawy wewnętrzne w danym roku budżetowym, bez 

konieczności jego dodatkowego zwiększania.  

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Wejście w życie ustawy nie spowoduje skutków związanych z rynkiem pracy. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w życie ustawy nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość oraz na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
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6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie ustawy nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

7. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej 

Projekt ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 






























































































































































