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Dz.U. 2014 poz. 1199 
 

USTAWA 
 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 
 

o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.2)) wprowadza się na-
stępujące zmiany: 

1) w art. 1 w ust. 2 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: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Policja składa się z następujących rodzajów służb: kryminalnej, śledczej, prewencyjnej oraz wspomaga-
jącej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.”, 

b) ust. 3b otrzymuje brzmienie: 

„3b. Organizację i zakres działania instytutów badawczych, o których mowa w ust. 3 pkt 3, oraz tryb po-
woływania i odwoływania dyrektorów tych instytutów oraz ich zastępców reguluje ustawa z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.3)).”; 

3) uchyla się art. 4a; 

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

„Art. 5a. 1. Centralne Biuro Śledcze Policji, zwane dalej „CBŚP”, jest jednostką organizacyjną Policji służby 
śledczej realizującą na obszarze całego kraju zadania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania prze-
stępczości zorganizowanej. 

2. Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, zwany dalej „Komendantem CBŚP”, jest organem Policji 
podległym Komendantowi Głównemu Policji, kieruje CBŚP i jest przełożonym policjantów CBŚP. 

3. Siedzibą Komendanta CBŚP jest miasto stołeczne Warszawa. 

4. Komendanta CBŚP powołuje, spośród oficerów Policji, i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych 
na wniosek Komendanta Głównego Policji. 

5. Zastępców Komendanta CBŚP powołuje, spośród oficerów Policji, i odwołuje Komendant Główny Policji na 
wniosek Komendanta CBŚP. 

6. W razie zwolnienia stanowiska Komendanta CBŚP Komendant Główny Policji, do czasu powołania nowego 
komendanta, powierza pełnienie obowiązków Komendanta CBŚP, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu 
z jego zastępców lub wyznaczonemu oficerowi Policji. 

7. W celu realizacji zadań określonych w ust. 1 Komendant CBŚP współdziała z innymi jednostkami organiza-
cyjnymi Policji oraz właściwymi organami i instytucjami, w tym innych państw.”; 

                                                           
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, ustawę z dnia 16 września 2011 r. o wymianie 
informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, ustawę z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bez-
pośredniego i broni palnej oraz ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie 
wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą. 

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, 486, 502, 538, 616 i 1055. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszo-
nych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371. 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2014 r. poz. 1198. 
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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 CBŚP, ko-
mendanta 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 odwoła-
niem.”; 

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 CBŚP z innymi jednostkami or-
ganizacyjnymi Policji.”; 

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

„6. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do Komendanta CBŚP.”; 

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

„7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do Komendanta CBŚP.”; 

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

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 
„Instytuty badawcze, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 3, otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe 
i podmiotowe na finansowanie działalności bieżącej związanej z wykonywaniem zadań Policji, 
a w szczególności:”, 

b) 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;”, 

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) realizowaniem zadań w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym wymiany danych daktyloskopij-
nych i wyników analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), prowadzonej na podstawie ustaw oraz obo-
wiązujących umów i porozumień międzynarodowych;”; 

10) w art. 14: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W granicach swych zadań Policja wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzenio-
wo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu: 
1) rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń; 
2) poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, zwanych dalej 
„osobami poszukiwanymi”; 
3) poszukiwania osób, które na skutek wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego ustalenie miejsca ich pobytu 
należy odnaleźć w celu zapewnienia ochrony ich życia, zdrowia lub wolności, zwanych dalej „osobami zagi-
nionymi”.”, 

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 CBŚP, komendantów 
wojewódzkich Policji lub uprawnionego policjanta, po okazaniu tego upoważnienia oraz legitymacji służbo-
wej.”, 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 
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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 unie-
możliwienie realizacji zadań ustawowych tych organów lub ujawnienie danych osoby niebędącej funkcjonariu-
szem tych organów, oraz sposób przekazywania informacji na wniosek, w tym przy wykorzystaniu urządzeń 
i systemów teleinformatycznych; 

2) wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając dane niezbędne do zidentyfikowania upo-
ważnionego policjanta oraz konieczność określenia terminu ważności upoważnienia.”, 

d) uchyla się ust. 7; 

11) w art. 15: 

a) 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 zagroże-
nie 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 toż-
samości;”, 

– pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

„6) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu 
terytorialnego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymie-
nione instytucje, organy i przedsiębiorcy są obowiązani, w zakresie swojego działania, do udzielenia tej po-
mocy, w zakresie obowiązujących przepisów prawa; 

7) zwracania się o niezbędną pomoc do innych przedsiębiorców i organizacji społecznych, jak również 
zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązują-
cych przepisów prawa;”, 

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania przy wykonywaniu uprawnień, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2a, 3, 3a lit. b i c, 3b i 5–7, oraz wzory dokumentów stosowanych w tych spra-
wach, mając na względzie zapewnienie skuteczności działań podejmowanych przez Policję oraz poszanowanie 
praw osób, wobec których działania te są podejmowane.”; 

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 postanowie-
nia, zarządzić kontrolę operacyjną, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji albo Komendanta 
CBŚP, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, albo na pisemny wniosek komendanta 
wojewódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora okręgowego właściwego ze względu 
na siedzibę składającego wniosek organu Policji.”, 

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, Komendant CBŚP albo komendant woje-
wódzki 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, Komendanta CBŚP albo komendanta wojewódzkiego Policji, złożony 
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po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż kolej-
ne 3 miesiące, wydać postanowienie o jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały przy-
czyny 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, Komendant CBŚP albo komendant woje-
wódzki 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, Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji może zarządzić, na czas 
określony, czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora okręgowego wła-
ściwego 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, Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji może, po uzyskaniu pi-
semnej 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, Komendant CBŚP albo 
komendant wojewódzki Policji może, po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o którym mowa w ust. 3, za-
rządzić 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, Komendant CBŚP albo komendant woje-
wódzki Policji przekazuje prokuratorowi okręgowemu, o którym mowa w ust. 3, wszystkie materiały zgroma-
dzone 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, 
Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji może zarządzić niejawne nadzorowanie wytwarzania, 
przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, jeżeli nie stworzy to zagrożenia dla ży-
cia lub zdrowia ludzkiego.”, 

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, Komendant CBŚP albo komendant woje-
wódzki 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) w ust. 2a po pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 
„6) 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, Komendanta CBŚP albo komendanta wojewódzkiego Policji 
przez sąd okręgowy właściwy miejscowo ze względu na siedzibę wnioskującego organu.”, 

c) w ust. 11 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 
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„Sąd, który wydał postanowienie o udostępnieniu informacji i danych, na wniosek Komendanta Głównego Po-
licji albo Komendanta CBŚP, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może zawiesić, 
w drodze postanowienia, na czas oznaczony, z możliwością dalszego przedłużania, obowiązek, o którym mowa 
w ust. 10, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że poinformowanie podmiotu, o którym mowa w ust. 6 pkt 4, 
może zaszkodzić wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych.”; 

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

„1) policjantowi wskazanemu w pisemnym wniosku Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP, komendan-
ta 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 CBŚP albo 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, 2a, 5 i 6 stosuje się; 

2) ujawniane dane dotyczące osób korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące faktu i okoliczności 
świadczenia lub korzystania z tych usług oraz może je przetwarzać; przepisy art. 20d ust. 2 i 3 stosuje się. 

2. Materiały uzyskane w wyniku czynności określonych w ust. 1, które nie zawierają informacji mających zna-
czenie dla poszukiwania 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 art. 192a Kodeksu postępowania karnego, 

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

c) zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości, 

d) śladów nieznanych sprawców przestępstw, 

e) osób stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wo-
bec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej 
innych osób, 

f) osób zaginionych, 

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

h) nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia 
publicznego; 

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

a) imiona, nazwiska lub pseudonimy, 

b) imiona i nazwiska rodowe rodziców tych osób, 

c) datę i miejsce urodzenia, 

d) oznaczenie i cechy identyfikacyjne dokumentu tożsamości, 

e) adres zamieszkania, 

f) numer ewidencyjny PESEL, 

g) obywatelstwo i płeć. 

3. W ramach zbioru danych DNA gromadzi się próbki pobrane od osoby albo ze zwłok ludzkich, w celu prze-
prowadzenia analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), w postaci wymazów ze śluzówki policzków, krwi, 
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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 za-
rządzenia: 

1) organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze lub sądu – w przypadku analizy kwasu deoksyrybonuklei-
nowego (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 psy-
chicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób; 

2) właściwego miejscowo organu Policji – w przypadku osób o nieustalonej tożsamości, osób usiłujących ukryć 
swoją tożsamość, zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości, osób zaginionych oraz osób, o których mowa w art. 15 
ust. 1 pkt 3a lit. c. 

Art. 21c. Informacji zgromadzonych w zbiorze danych DNA udziela się bezpłatnie organom prowadzącym po-
stępowanie 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) podej-
rzanych, 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 stwa-
rzających 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 wyko-
rzystywania. 

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 czyn-
ności protokół, w stosunku do osób: 

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

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

3) wobec których postępowanie karne warunkowo umorzono – po upływie okresu przedawnienia karalności prze-
stępstwa; 

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 da-
nych 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 
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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 zawiera-
jące odciski linii papilarnych osób; 

2) Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje 
o odciskach linii papilarnych osób, niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz śladach 
linii papilarnych, które mogą pochodzić od osób zaginionych. 

2. W zbiorach danych daktyloskopijnych są gromadzone i przetwarzane: 

1) informacje dotyczące: 
a) osób podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, 
b) nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane 
z oskarżenia publicznego, 
c) osób stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu 
wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej 
innych osób, 
d) osób poszukiwanych, 
e) niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych z miejsc przestępstw, 
f) śladów linii papilarnych, które mogą pochodzić od osób zaginionych; 

2) informacje dotyczące osób zgromadzone w zbiorze, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmujące: 
a) imiona, nazwiska lub pseudonimy, 
b) imiona i nazwiska rodowe rodziców tych osób, 
c) datę i miejsce urodzenia, 
d) oznaczenie i cechy identyfikacyjne dokumentu tożsamości, 
e) adres zamieszkania, 
f) numer ewidencyjny PESEL, 
g) obywatelstwo i płeć, 
h) oznaczenie i numer sprawy, 
i) miejsce i powód daktyloskopowania; 

3) informacje dotyczące osób zgromadzone w zbiorze, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obejmujące: 
a) obrazy odcisków linii papilarnych, 
b) rok urodzenia, 
c) płeć, 
d) rodzaj rejestracji, 
e) datę rejestracji, 
f) jednostkę rejestrującą; 

4) informacje dotyczące niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych z miejsc przestępstw obejmujące:  
a) obrazy śladów linii papilarnych, 
b) datę i miejsce zabezpieczenia, 
c) kategorię przestępstwa, 
d) jednostkę rejestrującą, 
e) oznaczenie i numer sprawy; 

5) informacje dotyczące śladów linii papilarnych, które mogą pochodzić od osób zaginionych, obejmujące: 
a) obrazy śladów linii papilarnych, 
b) datę i miejsce zabezpieczenia, 
c) kategorię zdarzenia, 
d) jednostkę rejestrującą, 
e) oznaczenie i numer sprawy. 
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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 prowa-
dzącego 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. Informacje o osobach, o których mowa w art. 21h ust. 2 pkt 1 lit. a–d, są przechowywane w zbiorach 
danych daktyloskopijnych i wykorzystywane w celu zwalczania przestępstw lub identyfikacji osób. 

Art. 21l. 1. Komendant Główny Policji dokonuje weryfikacji informacji o osobach, o których mowa w art. 21h 
ust. 2 pkt 1 lit. a–d, zgromadzonych w zbiorach danych daktyloskopijnych, stosując odpowiednio art. 20 ust. 17. 

2. Informacje o osobach, o których mowa w art. 21h ust. 2 pkt 1 lit. a–d, są usuwane ze zbiorów danych dakty-
loskopijnych w stosunku do osób: 

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

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

3) wobec których postępowanie karne warunkowo umorzono – po upływie okresu przedawnienia karalności prze-
stępstwa; 

4) które ukończyły 80. rok życia; 

5) zmarłych. 

Art. 21m. 1. Informacje o niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw są przechowy-
wane 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 miej-
sca 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 CBŚP, komendanci wojewódzcy i powiatowi (miejscy) Poli-
cji oraz komendanci szkół policyjnych.”; 

22) w art. 34 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Policji albo Komendant CBŚP może wyrazić zgo-
dę 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 CBŚP test i badania 
zarządza Komendant CBŚP.”; 

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 
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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 pań-
stwa, Komendant CBŚP w odniesieniu do policjanta CBŚP w ramach tej jednostki organizacyjnej, komendant wo-
jewódzki Policji na obszarze właściwego województwa, komendant powiatowy (miejski) Policji na obszarze wła-
ściwego powiatu (miasta). Jeżeli przeniesienie między województwami, a także między CBŚP a innymi jednostkami 
organizacyjnymi Policji, następuje w związku z porozumieniem zainteresowanych przełożonych i policjanta, prze-
niesienia dokonuje komendant wojewódzki Policji właściwy dla województwa, w którym policjant ma pełnić służbę, 
a w przypadku przeniesienia do CBŚP – Komendant CBŚP. 

3. Czas delegacji nie może przekraczać 6 miesięcy. Komendant Główny Policji albo Komendant CBŚP 
w wyjątkowych przypadkach może przedłużyć czas delegacji do 12 miesięcy.”; 

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 postępowa-
nia karnego przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.”; 

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 al-
bo Komendant CBŚP.”; 

27) w art. 110 ust. 15 otrzymuje brzmienie: 

„15. Komendant Główny Policji przyznaje nagrody roczne Komendantowi CBŚP, komendantom wojewódzkim 
Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji), komendantom szkół policyjnych i ich zastępcom oraz rektorowi 
i prorektorowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.”; 

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

„3) Komendant Główny Policji – w stosunku do Komendanta CBŚP, komendanta wojewódzkiego Policji, Komen-
danta Stołecznego Policji, komendanta szkoły policyjnej i dowódcy kontyngentu policyjnego.”; 

29) 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 niekodują-
cej 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, gro-
madzone w celach wykrywania sprawców przestępstw, ich ścigania, zapobiegania przestępczości lub jej 
zwalczania, z wyłączeniem danych, co do których uprawnione podmioty zastrzegły, że nie podlegają wymia-
nie 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 Europej-
skiej;”. 

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,”. 

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.4)) 
użyte w art. 16 ust. 1, art. 18 ust. 1–4, art. 18b ust. 1 i 3, art. 19 ust. 1 i 2 oraz art. 20 w różnym przypadku wyrazy „Ko-
mendant Główny Policji” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Komendant Centralnego Biura 

                                                           
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 

i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2012 r. poz. 1529. 
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Śledczego Policji”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111) w art. 2 w ust. 1 po pkt 4 
dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) Centralnym Biurze Śledczym Policji,”. 

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 prze-
pisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.5)).”. 

Art. 6. W ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628 i 1165 
oraz z 2014 r. poz. 24) w art. 35 w ust. 4 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) wobec użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8 lub 
pkt 12 lit. b–d, Komendant Główny Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, właściwy miejscowo 
komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji albo osoby przez nich upoważnione;”. 

Art. 7. W ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku 
lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz. U. poz. 616) w art. 34 w ust. 2 wprowadza się następuje zmiany: 

1) w pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) dyrektorów biur (równorzędnych) Komendy Głównej Policji i ich zastępców, Komendanta Centralnego Biura 
Śledczego Policji i jego zastępców, komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji i ich zastępców, Komendan-
ta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Zastępcy Komendanta-Prorektora Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie, Kanclerza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i ich zastępców oraz 
dyrektora instytutu badawczego Policji i jego zastępców, a także członków ich rodzin,”; 

2) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę 
w Centralnym Biurze Śledczym Policji oraz członków ich rodzin;”. 

Art. 8. Komendant Główny Policji w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy ustali tymczasowy regula-
min organizacyjny Centralnego Biura Śledczego Policji. Regulamin ten obowiązuje do czasu ustalenia regulaminu 
w trybie określonym w art. 7 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy. 

Art. 9. 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 za-
trudnionych 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 niniejszej ustawy, w których Komen-
dant 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. 10. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dotychczasowi policjanci oraz pracownicy Policji pełniący służbę 
                                                           
5) 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, 486, 502, 538, 616, 1055 i 1199. Test jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszo-
nych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371. 

 



©Kancelaria Sejmu  s. 11/11 

2014-09-19 

lub zatrudnieni w Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji stają się z mocy prawa policjantami oraz pra-
cownikami Centralnego Biura Śledczego Policji. Do pracowników Centralnego Biura Śledczego Policji stosuje się odpo-
wiednio art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.6)). 

Art. 11. 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 pro-
wadzonych przez Policję, przeprowadza się w terminie 7 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  

Art. 12. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 14 ust. 6 i 7, art. 15 ust. 8 oraz art. 20 ust. 19 
ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 14 ust. 6, art. 15 ust. 8 oraz art. 20 ust. 19 ustawy zmienianej w art. 1, nie dłużej jednak niż przez okres 12 
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 13. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 8, który wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 
 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski 

                                                           
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. 

 


