
                                 Druk nr 3400
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
        IV kadencja

S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH

o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o Policji oraz ustawy – Kodeks
postępowania karnego (druk nr 3375).

Marszałek Sejmu - zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu –

po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 22 października 2004 r.

powyższy projekt ustawy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych do pierwszego

czytania.

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych po przeprowadzeniu pierwszego

czytania i rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2004 r.,

wnosi:

W y s o k i    S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 3 listopada 2004 r.

Sprawozdawca  Przewodniczący Komisji

/-/ Stanisław Piosik /-/ Bogdan Bujak
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P r o j e k t

USTAWA

z dnia                      2004 r.

o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego

Art. 1.

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn.
zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) prowadzenie bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy
kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA).”;

2) w art. 15:

a) w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:

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

a) w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postę-
powania karnego,

b) w celu identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz osób
usiłujących ukryć swoją tożsamość, jeżeli ustalenie tożsamości w
inny sposób nie jest możliwe,

3b) pobierania materiału biologicznego ze zwłok ludzkich o nieustalonej
tożsamości,”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

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

                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz.

185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr
176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188
i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r.
Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842 i Nr 210, poz. 2135.



Liczba stron : 5       Data :  04-11-10       Nazwa pliku : 3400-ustawa.doc
IV kadencja/ druk nr 3375

2

3) po art. 21 dodaje się art. 21a-21e w brzmieniu:

„Art. 21a. 1.Komendant Główny Policji prowadzi bazę danych zawierającą
informacje o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego
(DNA), zwaną dalej „bazą danych DNA”, i jest jej administrato-
rem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.

2. W bazie danych DNA gromadzi się i przetwarza:

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

a) osób wymienionych w art. 74 i 192a Kodeksu postępo-
wania karnego,

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

c) zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości,

d) śladów nieznanych sprawców przestępstw,

2) dane dotyczące osób, o których mowa w art. 74 i 192a Ko-
deksu postępowania karnego, 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 tożsamo-
ści,

e) adres zamieszkania,

f) numer ewidencyjny PESEL,

g) obywatelstwo i płeć.

3. Łącznie z bazą danych DNA prowadzi się zbiory próbek pobra-
nych od osoby albo ze zwłok ludzkich, w celu przeprowadzenia
analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), w postaci wy-
mazów ze śluzówki policzków, krwi, cebulek włosów lub wy-
dzielin, a w odniesieniu do zwłok ludzkich materiał biologiczny
w postaci próbki z tkanek, zwane dalej „próbkami biologiczny-
mi”.

4. Komendant Główny Policji dokonuje weryfikacji danych zgro-
madzonych w bazie danych DNA, stosując odpowiednio przepis
art. 20 ust. 17.

Art. 21b. Informacje, o których mowa w art. 21a ust. 1, wprowadza się do
bazy danych DNA na podstawie zarządzenia:

1) organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze lub są-
du - w przypadku analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego
(DNA) przeprowadzonej w związku z postępowaniem kar-
nym lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
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2) właściwego miejscowo organu Policji - w przypadku osób o
nieustalonej tożsamości, osób usiłujących ukryć swoją toż-
samość oraz zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości.

Art. 21c. Informacji zgromadzonych w bazie danych DNA udziela się bez-
płatnie organom prowadzącym postępowanie karne oraz organom
Policji prowadzącym czynności identyfikacyjne.

Art. 21d. 1. Próbki biologiczne i informacje dotyczące wyników analizy kwa-
su dezoksyrybonukleinowego (DNA) są przechowywane w bazie
danych DNA przez okres 20 lat i wykorzystywane w celu zwal-
czania przestępstw oraz w celach identyfikacji osób i zwłok.

2. Próbki biologiczne i informacje dotyczące wyników analizy kwa-
su dezoksyrybonukleinowego (DNA) podejrzanych, oskarżonych
lub skazanych w związku z popełnieniem zbrodni lub występków
określonych w rozdziałach XVI-XX, XXV i XXXV Kodeksu
karnego, a także osób określonych w art. 94 § 1 Kodeksu karne-
go, mogą być przechowywane w bazie danych DNA przez okres
do 35 lat.

Art. 21e. Usunięcia informacji, o których mowa w art. 21a ust. 1, z bazy da-
nych DNA oraz zniszczenia próbek biologicznych dokonuje komi-
sja powołana przez Komendanta Głównego Policji sporządzając z
tych czynności protokół, w stosunku do osób:

1) które zostały uniewinnione lub wobec których umorzono po-
stępowanie karne - niezwłocznie po uprawomocnieniu się
stosownego orzeczenia,

2) wobec których postępowanie karne warunkowo umorzono -
po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia okresu próby
wyznaczonego przez sąd,

3) wobec których postępowanie umorzono na podstawie przepi-
sów o świadku koronnym - po upływie roku od dnia upra-
womocnienia się postanowienia o umorzeniu,

4) o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. b, których tożsa-
mość została ustalona.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89,
poz. 555, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 74 § 2-4 otrzymują brzmienie:

„§ 2. Oskarżony jest jednak obowiązany poddać się:

1) oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom nie połączonym z
naruszeniem integralności ciała; wolno także w szczególności od

                                                
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50,

poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106,
poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz.
1188 oraz z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626 i Nr 93, poz. 889.
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oskarżonego pobrać odciski, fotografować go oraz okazać w celach
rozpoznawczych innym osobom,

2) badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz badaniom połączo-
nym z dokonaniem zabiegów na jego ciele, z wyjątkiem chirurgicz-
nych, pod warunkiem że dokonywane są przez uprawnionego do tego
pracownika służby zdrowia z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej
i nie zagrażają zdrowiu oskarżonego, jeżeli przeprowadzenie tych ba-
dań jest nieodzowne; w szczególności oskarżony jest obowiązany przy
zachowaniu tych warunków poddać się pobraniu krwi, włosów lub wy-
dzielin organizmu, z zastrzeżeniem pkt 3,

3) pobraniu przez funkcjonariusza Policji wymazu ze śluzówki policzków,
jeżeli jest to nieodzowne i nie zachodzi obawa, że zagrażałoby to zdro-
wiu oskarżonego lub innych osób.

§ 3. W stosunku do osoby podejrzanej można dokonać badań lub czynności, o
których mowa w § 2 pkt 1, a także, przy zachowaniu wymagań określonych
w § 2 pkt 2 lub 3, pobrać krew, włosy, wymaz ze śluzówki policzków lub
inne wydzieliny organizmu.

§ 4. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki
i sposób poddawania oskarżonego oraz osoby podejrzanej badaniom, a tak-
że wykonywania z ich udziałem czynności, o których mowa w § 2 pkt 1 i 3
oraz § 3, mając na uwadze, aby gromadzenie, utrwalanie i analiza materiału
dowodowego były dokonywane zgodnie z aktualną wiedzą w zakresie kry-
minalistyki i medycyny sądowej.”;

2) w art. 192a:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.W celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia wartości
dowodowej ujawnionych śladów można pobrać odciski daktyloskopij-
ne, wymaz ze śluzówki policzków, włosy, ślinę, próby pisma, zapach,
wykonać fotografię osoby lub dokonać utrwalenia głosu. Po wykorzy-
staniu w sprawie, w której dokonano pobrania lub utrwalenia, pobrany
lub utrwalony materiał zbędny dla postępowania należy niezwłocznie
usunąć z akt i zniszczyć.”,

b) dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Badania i czynności, o których mowa w § 1 i art. 192 § 1, wykonuje
się odpowiednio w warunkach i w sposób określony w przepisach wy-
danych na podstawie art. 74 § 4.”.

Art. 3.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 15 ust. 8 ustawy, o
której mowa w art. 1, oraz na podstawie art. 74 § 4 ustawy, o której mowa w art. 2,
zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie
tych samych artykułów w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednakże nie dłużej
niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
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Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


