
WYTYCZNE NR 2
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 1 lipca 2019 r.

zmieniające wytyczne w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez 
policjantów

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, 125 i 1091) 
postanawia się, co następuje:

§ 1. W wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wykonywania 
niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów (Dz. Urz. KGP poz. 59) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 40 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Jeśli w odniesieniu do podejrzanego, pomimo zastosowania trybu, o którym mowa w § 18 ust. 2, 
nadal istnieją wątpliwości, co do jego tożsamości, należy przeprowadzić wywiad daktyloskopijny w sposób 
określony w odrębnych przepisach o prowadzeniu zbioru danych daktyloskopijnych o nazwie „Centralna 
Registratura Daktyloskopijna”, zwanego dalej „CRD”, oraz dokonać sprawdzeń w zbiorze danych 
zawierającym informacje o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), zwanego dalej 
„zbiorem danych DNA”.”;

2) w § 76 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Sprawdzeń w CRD należy dokonać jak najszybciej. Wynik sprawdzenia nie jest dowodem z opinii 
biegłego. Policjant po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku sprawdzenia jest obowiązany dopuścić 
dowód z opinii biegłego przez wydanie postanowienia:

1) w którym nie umieszcza się pytań związanych z wynikiem sprawdzenia lub rejestracji odwzorowań 
w CRD;

2) do którego jako materiał porównawczy dołącza się oryginalną kartę daktyloskopijną sporządzoną 
w ramach tego postępowania.”;

3) w § 85:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do sporządzania tablic poglądowych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych 
w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego można wykorzystywać zdjęcia uzyskane na 
podstawie art. 20 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
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„6. Okazanie zdjęć przybranych osób innych niż uzyskanych na podstawie art. 20 ust. 1 i 1a ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji wymaga uzyskania pisemnej zgody osoby. Pisemną zgodę umieszcza się 
w aktach postępowania przygotowawczego.”.

§ 2. Wytyczne wchodzą w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

Komendant Główny Policji
z up. Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Kamil BRACHA
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