
Rejestracja w Zbiorze danych DNA profili DNA 

osób wymienionych w art. 74 kpk 

1. Pobranie próbki biologicznej 

W celu bezpośredniej rejestracji osoby w zbiorze danych DNA próbkę biologiczną pobiera się na pakiet 

kryminalistyczny oznakowany indywidualnym kodem kreskowym. 

2. Rejestracja w KSIP faktu pobrania próbki biologicznej 

Rejestracji w KSIP faktu pobrania próbki biologicznej od osoby wymienionej w art. 74 kpk dokonuje się 

wyłącznie w trybie rejestracji procesowej lub notowania kryminalnego osoby. 

W wyniku rejestracji otrzymuje się identyfikator KSIP -„OGE”. 

3. Wymagana dokumentacja do rejestracji w zbiorze danych DNA 

W celu rejestracji profilu DNA osoby wymienionej w art. 74 kpk w zbiorze danych DNA należy przesłać 

do Zakładu Biologii CLKP: 

A. zabezpieczony pakiet kryminalistyczny zawierający materiał biologiczny, kartę rejestracyjną próbki 

biologicznej i arkusz pozostałych kodów kreskowych; 

B. zarządzenie o wprowadzeniu do zbioru danych DNA [załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 13 KGP]. 

Zarządzenie wypełnia się w 2 egzemplarzach z czego 1 egz. włącza się do akt sprawy a 2 egz. przesyła 

się do CLKP; 

W celu rejestracji w zbiorze danych DNA profilu DNA osoby wymienionej w art. 74 k.p.k. uzyskanego 

na podstawie opinii biegłego z laboratorium posiadającego akredytację zgodnie z normą ISO17025, 

należy przesłać: 

A. wynik badań DNA; 

B. zarządzenie o wprowadzeniu do zbioru danych DNA [załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 13 KGP]. 

Zarządzenie wypełnia się w 2 egzemplarzach z czego 1 egz. włącza się do akt sprawy a 2 egz. przesyła 

się do CLKP; 



4. Przesłaną dokumentację Zakład Biologii CLKP odsyła do jednostki zlecającej 

w następujących przypadkach, gdy: 

- pakiet kryminalistyczny: 

• jest uszkodzony; 

• jest niekompletny; 

• jest nieprawidłowo zabezpieczony; 

• zawiera nieprawidłowo wypełniona kartę rejestracyjna próbki biologicznej; 

• zawiera różne numery kodów kreskowych; 

• brak karty rejestracyjnej próbki biologicznej; 

• stwierdzono niezgodność danych na karcie rejestracyjnej próbki biologicznej z danymi podanymi 

na zarządzeniu; 

- zarządzenie o wprowadzeniu o wprowadzeniu do zbioru danych DNA: 

• stwierdzono niezgodność danych na karcie rejestracyjnej próbki biologicznej z danymi podanymi 

na zarządzeniu; 

• nieprawidłowo wypełnione zarządzenie; 

• brak identyfikatora KSIP - „OGE”; 

• brak zarządzenia; 

• brak czytelnego podpisu prowadzącego postępowanie przygotowawcze. 

- nie uzyskano profilu DNA z pierwszej i drugiej próbki biologicznej w wyniku przeprowadzonych 

badań.



PODSTAWY PRAWNE OKREŚLAJĄCE OBOWIĄZKI POLICJANTÓW ORAZ 

ZASADY POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE POBIERANIA PRÓBEK 

BIOLOGICZNYCH I REJESTRACJI PROFILI W ZBIORZE DANYCH DNA: 

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 4 lutego 2020 roku 

w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów          
(Dz. U. z 2020 poz. 192); 

 

2. Zarządzenie nr 13 Komendanta Głównego Policji z dn. 12 kwietnia 2021 roku 

w sprawie zbioru danych DNA ( Dz. U. KGP z 2021 roku, poz. 27); 

 

3. Zarządzenie nr 70 Komendanta Głównego Policji z dn. 2 grudnia 2019 roku 

w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji ( Dz.U. KGP z 2019 roku, poz. 114); 


