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Uzasadnienie 

 

Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 20 ust. 19 ustawy z dnia 6 

kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o Policji”, zgodnie z 

którym minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb gromadzenia, sposoby 

przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2ab, w zbiorach danych, 

rodzaje służb policyjnych uprawnionych do korzystania z tych zbiorów, wzory dokumentów obowiązujących przy 

przetwarzaniu danych oraz sposób oceny danych pod kątem ich przydatności w prowadzonych postępowaniach, 

uwzględniając potrzebę ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem i przesłanki zaniechania zbierania 

określonych rodzajów informacji, a w przypadku informacji, o których mowa w ust. 2aa i 2ab, uwzględniając 

konieczność dostosowania się do wymogów określonych przez organy innych państw lub przez Międzynarodową 

Organizację Policji Kryminalnych - INTERPOL wskazane w ust. 2aa w związku z pobieraniem lub uzyskiwaniem tych 

informacji. 

Projektowane rozporządzenie zastąpi dotychczasowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję (Dz. U. z 2013 r. poz. 8). 

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia w miejsce obecnie obowiązującego wynika ze zmiany art. 20 

ust. 2a, a także art. 15 ust. 1 ust. 3a i 3b ustawy o Policji ustawą z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o 

Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1199). Na podstawie art. 12 powyższej ustawy 

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, zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 14 ust. 6 i 7, art. 15 ust. 8 oraz art. 20 ust. 19 ustawy, o której mowa w art. 1, nie 

dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  

Wydanie nowego rozporządzenia na podstawie art. 20 ust. 19 ustawy o Policji jest konsekwencją zmiany 

zakresu upoważnienia ustawowego. Zmiana zakresu upoważnienia określonego w art. 20 ust. 19 ustawy o Policji 

związana jest bezpośrednio ze zmianą art. 20 ust. 2a ustawy o Policji, gdyż zakres uprawnień Policji w zakresie 

pobierania, uzyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych 

został uzupełniony o osoby stwarzające 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 oraz o osoby zaginione. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 20 ust. 2a ustawy o Policji, 

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: 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, 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, osobach poszukiwanych oraz o osobach zaginionych. Przepisy art. 

20 ust. 19 ustawy o Policji odwołują się natomiast do przepisów art. 20 ust. 2a nakładając na ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych obowiązek określenia w drodze rozporządzenia trybu gromadzenia, sposobów 

przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2ab, w zbiorach danych, 

rodzajów służb policyjnych uprawnionych do korzystania z tych zbiorów, wzorów dokumentów obowiązujących 

przy przetwarzaniu danych oraz sposobów oceny danych pod kątem ich przydatności w prowadzonych 

postępowaniach. 

W związku z powyższym zmianie ulega zakres spraw przekazanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych do 

uregulowania w rozporządzeniu, co oznacza potrzebę wydania nowego rozporządzenia zgodnie z art. 92 

Konstytucji RP oraz przepisami rozdziału 8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. 

w sprawie „Zasad Techniki Prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908). 

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika również ze zmiany art. 20 ust. 2a ustawy o Policji 

wprowadzonej ustawą 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 24). Na 

podstawie art. 49 pkt 2 powyższej ustawy art. 20 ust. 2a ustawy o Policji otrzymał następujące 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.” 

Zgodnie z powyższym katalog podmiotowy osób, o których Policja może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, 

przetwarzać i wykorzystywać w celu realizacji zadań ustawowych informacje, w tym dane osobowe został 

uzupełniony o osoby stwarzające 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. Natomiast zgodnie z art. 20 ust. 19 ustawy o Policji minister właściwy do spraw 

wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb gromadzenia, sposoby przetwarzania informacji, w tym 

danych osobowych, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2ab, w zbiorach danych, rodzaje służb policyjnych 

uprawnionych do korzystania z tych zbiorów, wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych oraz 

sposób oceny danych pod kątem ich przydatności w prowadzonych postępowaniach uwzględniając potrzebę 

ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem i przesłanki zaniechania zbierania określonych rodzajów 

informacji. Zatem Minister Spraw Wewnętrznych został również upoważniony do określenia w drodze 

rozporządzenia trybu gromadzenia, sposobów przetwarzania informacji, w tym danych osobowych 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 w 

zbiorach danych, a także do określenia rodzajów służb policyjnych uprawnionych do korzystania z tych zbiorów, 

wzorów dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych oraz sposobów oceny danych pod kątem ich 

przydatności w prowadzonych postępowaniach uwzględniając potrzebę ochrony danych przed nieuprawnionym 

dostępem i przesłanki zaniechania zbierania określonych rodzajów informacji. 

 Jednocześnie nowe rozporządzenie zawiera dostosowanie do zmienionych przepisów ustawy o Policji 

związanych z uregulowaniem uprawnień Policji w zakresie poszukiwania osób zaginionych oraz dostosowanie do 

zawartej w ustawie definicji „osób zaginionych”. Ponadto z uwagi na zmianę ustawy o Policji w zakresie 

pobierania danych daktyloskopijnych oraz wymazu ze śluzówki policzków ze zwłok ludzkich o nieustalonej 

tożsamości, określenia zbiorów danych daktyloskopijnych i zasad ich prowadzenia, a także w zakresie dotyczącym 

utworzenia nowej jednostki organizacyjnej Policji tj. Centralnego Biura Śledczego Policji, a co się z tym wiąże 

ustanowieniem funkcji Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji należało dokonać niezbędnych zmian w 

przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przetwarzania 

informacji przez Policję. Powyżej wymienione zmiany dotyczą bowiem materii regulowanej ww. rozporządzeniem. 

Rozporządzenie reguluje w granicach wyznaczonych ustawą o Policji, tryb (procedurę) gromadzenia 

i przetwarzania informacji, w tym danych osobowych przez Policję w związku z realizacją przez nią jej zadań 

ustawowych na poziomie organizacyjnym i strukturalnym tej służby zapewniając jednocześnie skuteczną realizację 

tych zadań oraz odpowiedni poziom ochrony informacji i danych osobowych. Przepisy rozporządzenia bazują na 

dotychczasowych rozwiązaniach obowiązujących w zakresie funkcjonowania zbiorów danych w Policji oraz 

jednocześnie uwzględniając obowiązujące przepisy ustawy o Policji i doświadczenia w zakresie prowadzenia 

zbiorów danych przez Policję. 

Projekt zawiera propozycje normatywne dotyczące trybu gromadzenia oraz sposobów przetwarzania 

w zbiorach danych - informacji, w tym danych osobowych: o osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw 
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ściganych z oskarżenia publicznego, o nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako 

przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, o osobach i zwłokach ludzkich o nieustalonej tożsamości lub 

osobach usiłujących ukryć swoją tożsamość, 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, o osobach poszukiwanych ukrywających się przed organami ścigania 

lub wymiaru sprawiedliwości, jak również o osobach zaginionych. Przedmiotem rozporządzenia są również: 

1) tryb gromadzenia oraz sposoby przetwarzania informacji, w tym danych osobowych uzyskanych lub 

przetwarzanych przez organy innych państw lub przez Międzynarodową Organizację Policji 

Kryminalnych – INTERPOL w zbiorach danych; 

2) tryb gromadzenia i sposoby przetwarzania w zbiorach danych informacji, określonych w pkt 1 

przekazywanych organom innych państw lub Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnych – 

INTERPOL w celu zapobiegania przestępczości i jej zwalczania; 

3) rodzaje służb policyjnych uprawnionych do korzystania ze zbiorów danych prowadzonych przez Policję 

lub zbiorów danych udostępnionych Policji; 

4) wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych; 

5) sposób oceny danych pod kątem ich przydatności w prowadzonych postępowaniach. 

Zakres przedmiotowy rozporządzenia został także rozszerzony o tryb gromadzenia i sposoby 

przetwarzania informacji o zwłokach ludzkich o nieustalonej tożsamości, zwanych dalej „zwłokami NN”.  

NN zwłoki pozostają w zakresie przedmiotowym przepisów art. 20 ust. 2a ustawy o Policji, gdyż zgodnie z 

tym przepisem katalog pobieranych, gromadzonych, uzyskiwanych, przetwarzanych i wykorzystywanych 

informacji jest otwarty i nie wyklucza także przetwarzania innych rodzajów informacji niż wskazane bezpośrednio 

w ustawie. Informacje o NN zwłokach pozostają zatem w zakresie art. 20 ust. 2a ustawy. Informacje o NN 

zwłokach nie są bowiem danymi osobowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i nie odnoszą się do osób fizycznych jako podmiotów 

praw i obowiązków. Natomiast przepisy art. 20 ust. 2a ustawy o Policji określają zamknięty katalog osób, o 

których Policja może gromadzić informacje, w tym dane osobowe nie wykluczając gromadzenia innych informacji, 

które nie dotyczą osób i nie są danymi osobowymi. 

Ponadto pobieranie informacji o NN zwłokach osób podlega przepisom ustawy o Policji określonym w art. 

15 ust. 1 pkt 3a i 3b tej ustawy, a przetwarzanie informacji o NN zwłokach ludzkich odbywa się w celu realizacji 

ustawowych zadań Policji. Realizacja zadań Policji w zakresie ustalenia tożsamości NN zwłok i przyczyn zgonu 

osoby wymaga natomiast przetwarzania informacji w zbiorach danych prowadzonych w Policji. Celem uściślenia 

przepisów rozporządzenia oraz dostosowania ich do materii ustawowej i uprawnień Policji związanych 

z gromadzeniem, pobieraniem i przetwarzaniem informacji o NN zwłokach konieczne jest wskazanie w przepisach 

rozporządzenia tych informacji jako podlegających trybowi gromadzenia określonemu w przepisach 

rozporządzenia.  

Jednocześnie w poprzednio obowiązujących przepisach  rozporządzenia obowiązywały przepisy dotyczące 

pobierania informacji w formie zdjęć osób, w tym zdjęć sygnalitycznych, a także przepisy odnoszące się do 

warunków technicznych i sposobów wykonywania zdjęć sygnalitycznych i zdjęć zwłok. Z powyższych względów 

należało uzupełnić zakres przedmiotowy rozporządzenia o NN zwłoki, które dotychczasowe przepisy 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przetwarzania informacji przez 

Policję pominęły w zakresie przedmiotowym regulacji. Jednocześnie zakres przedmiotowy rozporządzenia został 

zmieniony poprzez wskazanie bezpośrednio osób zaginionych zamiast osób poszukiwanych uznanych za zaginione 

co wynika bezpośrednio ze zmiany wprowadzonej w art. 20 ust. 2a ustawy o Policji oraz zdefiniowania „osób 

zaginionych” w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji. 

Pozostałe zmiany wprowadzone w projektowanym rozporządzeniu w porównaniu do obowiązującego 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przetwarzania informacji przez 

Policję mają charakter porządkowy i dostosowawczy do uregulowań ustawy o Policji. Wprowadzone zmiany 

w porównaniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia dotyczą następujących kwestii: 
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1) w § 10 ust. 4 uregulowano, iż przetwarzanie w KSIP informacji, o których mowa w art. 20 ust. 2a i 2b 

ustawy o Policji, nie wyklucza przetwarzania tych informacji w innych zbiorach danych prowadzonych 

przez Komendanta Głównego Policji, w tym utworzonych zgodnie z przepisami ustawy o Policji lub 

przepisami niniejszego rozdziału. Przepis ten ma charakter doprecyzowujący, gdyż informacje wymienione 

w art. 20 ust. 2a i 2b ustawy o Policji są przetwarzane w KSIP, który został specjalnie utworzony dla 

zapewnienia gromadzenia i przetwarzania tych informacji, jednakże informacje te mogą być również 

przetwarzane w innych zbiorach danych prowadzonych w Policji, jeżeli wynika to z ustawy np. zbiór 

danych DNA lub w zbiory danych daktyloskopijnych – Centralna Registratura Daktyloskopijna i 

Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS); 

2) w § 11 ust. 4 rozporządzenia wskazano, iż informacje, w tym dane osobowe, wprowadza się do zbioru 

danych także na zarządzenie sądu lub innego właściwego organu jeżeli taki tryb gromadzenia informacji 

określa ustawa. Przepis ten stanowi odstępstwo od § 11 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym policjanci 

lub pracownicy Policji są obowiązani do wprowadzania informacji, w tym danych osobowych, do zbioru 

danych, jeżeli w toku wykonywania czynności służbowych, zaistniały okoliczności uzasadniające pobranie, 

uzyskanie lub zgromadzenie tych informacji. Jednocześnie przepis ten uwzględnia przepisy art. 17 ustawy 

z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających 

zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób; 

3) w § 15 pkt 10 dostosowano definicje wykorzystywania informacji do obowiązujących przepisów ustaw, 

gdyż Policja korzysta z informacji zgromadzonych w zbiorach danych w celach wykrywczych, 

dowodowych, identyfikacyjnych lecz również w innych celach określonych w ustawie, m.in., mogą to być 

cele określone w ww. ustawie dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami 

psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, gdzie celem 

realizacji przez Policje zadań jest ograniczenie zagrożenia życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych 

osób ze strony osoby stwarzającej zagrożenie. Ponadto celem korzystania przez Policje z informacji 

zgromadzonych w zbiorach danych może być realizacja poleceń organów procesowych lub obowiązków 

informacyjnych względem innych podmiotów, jeżeli wynika to z ustawy, a także realizacja obowiązków 

administratora danych; 

4) w § 21 zawiera dostosowanie do przepisów art. 21h – 21n ustawy o Policji regulujących przetwarzanie 

danych osobowych w zbiorach daktyloskopijnych. W przepisach rozporządzenia uwzględniono 

wprowadzenie nazwy karta chejroskopijna w odniesieniu do odcisków linii papilarnych dłoni; 

5) w § 22 ust. 2 uregulowano, iż pobierane i uzyskiwane przez Policję informacje w formie zdjęć osób, w tym 

zdjęć sygnalitycznych, lub szkiców i opisów wizerunków w odniesieniu do osób określonych w art. 20 ust. 

2a ustawy o Policji można przetwarzać w KSIP. Zdjęcia sygnalityczne, szkice i opisy wizerunków osób 

wymienionych w art. 20 ust. 2a ustawy o Policji mogą być przetwarzane w KSIP w powiązaniu z innymi 

danymi o tych osobach zgromadzonymi w zbiorach danych KSIP. W związku  powyższym celowym było 

uzupełnienie przepisu § 22 ust. 1 o wskazanie wprost uprawnienia Policji do przetwarzania informacji 

w postaci zdjęć sygnalitycznych, szkiców i opisów wizerunków w KSIP jeżeli dotyczą osób wymienionych 

w art. 20 ust. 2a ustawy o Policji; 

6) w § 23 ust. 1 dodano Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji jako uprawnionego do 

podejmowania czynności w zakresie kontroli i nadzoru służbowego, co wiąże się bezpośrednio 

z powstaniem Centralnego Biura Śledczego Policji jako odrębnej jednostki organizacyjnej Policji oraz 

Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji jako organu Policji; 

7) w § 23 ust. 4 przewidziano natomiast uprawnienie dla Komendanta Głównego Policji, komendantów 

wojewódzkich (Stołecznego) Policji oraz kierowników komórek organizacyjnych KGP do upoważniania 

podległych policjantów lub pracowników Policji do podejmowania w ich imieniu czynności w zakresie 

kontroli i nadzoru służbowego. Przepis ma charakter porządkowy i jednocześnie pozostawia w 

kompetencji podmiotów, dysponujących prawem do podejmowania czynności w zakresie kontroli i 
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nadzoru służbowego, uprawnienie do decydowania o tym, czy i kogo upoważnić do podejmowania 

czynności w zakresie kontroli i nadzoru służbowego w ich imieniu; 

8) w § 25 ust. 5 zawarto odstępstwo od trybu składania pisemnego wniosku o przekazanie lub udostępnienie 

informacji kierowanego do podmiotu dysponującego informacjami, jeżeli informacje, które podlegają 

udostępnieniu są zawarte w zbiorach danych udostępnionych Policji w drodze teletransmisji danych 

zgodnie z art. 20 ust. 16 ustawy o Policji. Udostępnienie Policji danych w drodze teletransmisji danych 

wymaga bowiem spełnienia określonych wymogów wskazanych bezpośrednio w art. 20 ust. 16 ustawy o 

Policji, co jednocześnie wyłącza konieczność składania pisemnych wniosków, są to wymóg posiadania 

urządzeń umożliwiających odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał, a 

także wymóg posiadania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych uniemożliwiających wykorzystanie 

danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

9) w § 28 pkt 2 i 4 wprowadzono wzory kart chejroskopijnych w miejsce odpowiednio wzoru karty 

daktyloskopijnej dłoni i wzoru karty sporządzanej w przypadku pobierania odcisków linii papilarnych na 

podstawie art. 192a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, co wiąże się ze 

zmiana art. 21h ust. 1 ustawy o Policji. Zmiana wzorów kart ma na celu dostosowanie do nomenklatury 

pojęciowej wprowadzonej w art. 21 h ustawy o Policji. Tym samym zmianie uległy załączniki nr 3 i 5 do 

projektu rozporządzenia, które określają ww. wzory kart; 

10) przepis § 31 ust. 1 uzupełniono natomiast o uprawnienie do korzystania z informacji, w tym danych 

osobowych, przetwarzanych w zbiorach danych udostępnionych Policji w drodze teletransmisji danych, 

w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań służbowych przez służbę wspomagająca działalność Policji 

w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym. Zmiana m charakter dostosowujący do przepisów 

§ 30 rozporządzenia; 

11) w § 38 ust. 1 dodano wyrażenie „informacji” celem dostosowania do pozostałej treści rozporządzenia, 

natomiast w § 32 ust. 2 wprowadzono przepis przejściowy dotyczący możliwości wyczerpania nakładów 

dotychczasowych kart daktyloskopijnych; 

12) w § 38 ust. 2 dodano przepis przejściowy do wydania przez Komendanta Głównego Policji nowych decyzji 

w sprawie utworzenia zbiorów danych lub zestawów zbiorów danych zgodnych z przepisami niniejszego 

rozporządzenia. 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na ochronę informacji, w tym danych osobowych z uwagi na 

to, iż dodanie osób zaginionych, NN zwłok oraz powstanie Centralnego Biura Śledczego Policji i utworzenie funkcji 

Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, a także przeniesienie regulacji dotyczących prowadzenia 

zbiorów daktyloskopijnych z decyzji Komendanta Głównego Policji do ustawy o Policji nie wpłynie na zakres, 

warunki, tryb i sposoby przetwarzana informacji, w tym danych osobowych, przez Policję w zbiorach danych. 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje powstania nowych zbiorów danych, nie spowoduje również 

zwiększenia liczby osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych, gdyż Centralne Biuro Śledcze Policji 

przejmie zadania obecnie funkcjonującego w ramach struktury Komendy Głównej Policji Centralnego Biura 

Śledczego. Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na zwiększenie liczby przetwarzanych informacji, w tym 

danych osobowych przez Policję, jak również na zmniejszenie ich ochrony, gdyż wprowadzone ustawą o Policją 

zmiany mają charakter formalny, uzupełniający i dostosowawczy do metod i form realizowanych przez Policję 

zadań w zakresie poszukiwania osób zaginionych oraz identyfikowania NN osób i NN zwłok. Zmienione przepisy 

ustawy oraz wydane na ich podstawie rozporządzenie nie wprowadzają zatem nowych metod i form działania 

Policji, jak również nowych uprawnień w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji o osobach. Zmienione 

przepisy ustawy wprowadzają natomiast zmiany w zakresie nomenklatury pojęciowej prowadzonych czynności 

i nazw podmiotów wobec, których te działania są prowadzone, a także przenosząc uregulowania dotyczące 

zbiorów daktyloskopijnych, poszukiwania osób zaginionych oraz identyfikowania NN zwłok z decyzji Komendanta 

Głównego Policji do ustawy o Policji nie wpłyną na zmniejszenie ochrony informacji i danych osobowych 

przetwarzanych przez Policję, jak również na zwiększenie uprawnień w zakresie liczby przetwarzanych informacji. 

Nowe uregulowania poprzez konkretyzację i zwiększenie przejrzystości przepisów w zakresie uprawnień Policji do 

http://lexonline-02.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.21469:part=a192%28a%29%C2%A71&full=1
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poszukiwania osób zaginionych i identyfikowania NN zwłok, w tym przez pobieranie danych daktyloskopijnych, a 

także przez przetwarzanie danych w tych celach zapewnią pełną ochronę przetwarzanych danych na poziomie 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 

Projekt został skierowany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów celem zaopiniowania Oceny skutków 

regulacji.  

 

 WSTĘPNA OPINIA O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z PRAWEM UNII EUROPEJSKIEJ  

 

Na podstawie § 27 ust. 1 pkt 4 lit. a uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. — 

Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2013, poz. 979) przedstawia się następującą opinię: Analiza 

przepisów zawartych w projekcie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przetwarzania 

informacji, w tym danych osobowych przez Policję wykazuje, iż jest on zgodny z prawem Unii Europejskiej.  

 

 


