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ZARZĄDZENIE NR 26
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 10 lipca 2017 r.
w sprawie wykonywania przez Policję zadań związanych z przetwarzaniem informacji o wynikach
analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) oraz prowadzeniem bazy danych DNA
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1718, z późn. zm.1))
zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Zarządzenie określa:
1) metody i formy wykonywania zadań związanych z przetwarzaniem informacji o wynikach analizy kwasu
deoksyrybonukleinowego (DNA) dotyczących osób, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz przetwarzaniem danych i gromadzeniem próbek biologicznych, o których
mowa w art. 21a ust. 2 pkt 2 i ust. 3 tej ustawy;
2) metody i formy wykonywania zadań związanych z prowadzeniem zbioru danych DNA, o którym mowa
w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
3) wykonywanie zadań administratora danych zbioru danych, o którym mowa w pkt 2, w tym nadawanie
upoważnień dotyczących przetwarzania informacji.
§ 2. Użyte w zarządzeniu określenia i skróty oznaczają:
1) baza danych DNA – zbiór danych DNA w rozumieniu art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji zawierający informacje o wynikach kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA);
2) baza danych DNA Interpolu – bazę danych DNA zarządzaną przez Sekretariat Generalny Interpolu,
w której przetwarzane są profile DNA udostępnione przez państwa członkowskie Interpolu;
3) CLKP – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji;
4) Interpol – Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnej – Interpol;
5) k.p.k. – ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749, 1948,
2138 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 244, 768 i 966);
6) KSIP – Krajowy System Informacyjny Policji;
7) kwalifikacja profilu DNA – ocenę, czy profil DNA lub profil DNA dominujący z mieszaniny zawiera co
najmniej osiem pełnych układów autosomalnych oraz amelogeninę, przeprowadzaną przez biegłego CLKP

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 1955 oraz z 2017 r.
poz. 60, 244, 708, 768 i 1086.
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lub lk kwp/KSP wykonującego badania i wydającego opinię w celu zapisu profilu DNA w systemie CODIS
i rejestracji w bazie danych DNA;
8) lk kwp/KSP – laboratoria kryminalistyczne komend wojewódzkich Policji lub Laboratorium
Kryminalistyczne Komendy Stołecznej Policji;
9) laboratoria pozapolicyjne – inne niż policyjne ośrodki, instytucje lub podmioty naukowe wykonujące
badania i wydające opinie z zakresu genetyki sądowej na potrzeby prowadzonych postępowań;
10) NN osoby – osoby o nieustalonej tożsamości lub osoby usiłujące ukryć swoją tożsamość;
11) NN ślady – ślady nieznanych sprawców przestępstw;
12) NN zwłoki – zwłoki ludzkie o nieustalonej tożsamości;
13) system CODIS – wchodzący w skład bazy danych DNA system informatyczny służący do przetwarzania
profili DNA;
14) osoby stwarzające zagrożenie – osoby, 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 24 oraz z 2015 r. poz. 396);
15) osoby zaginione – osoby, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy;
16) pakiet – pakiet kryminalistyczny do pobierania wymazów ze śluzówki policzków od osób lub materiału
biologicznego ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości, oznakowany indywidualnym kodem
kreskowym;
17) profil DNA – informację o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) w postaci
wariantów identyfikacyjnych osoby oznaczonych w różnych miejscach obszaru niekodującego DNA,
umożliwiających uzyskanie indywidualnego zapisu numerycznego;
18) próbka biologiczna – próbkę pobraną od osoby albo ze zwłok ludzkich w celu przeprowadzenia analizy
kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), o której mowa w art. 21a ust. 3 ustawy;
19) ustawa – ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
20) wynik badań DNA – profil DNA zapisany w karcie rejestracyjnej profilu DNA, kopii opinii biegłego,
sprawozdaniu, notatce urzędowej, systemie CODIS, wydruku aparaturowym (elektroforegramie);
21) zarządzenie – zarządzenie o wprowadzeniu do bazy danych DNA informacji o wynikach analizy kwasu
deoksyrybonukleinowego (DNA), o którym mowa w art. 21b ustawy.
§ 3. 1. W CLKP prowadzi się bazę danych DNA, w której gromadzone są i przetwarzane:
1) informacje i dane, o których mowa w art. 21a ust. 1 i 2 ustawy, w tym przechowywane w formie:
a) zarządzenia,
b) karty rejestracyjnej próbki biologicznej sporządzonej według wzoru określonego w załączniku nr 1,
c) dokumentów, na których został utrwalony profil DNA;
2) próbki biologiczne;
3) materiały zawierające DNA osoby zaginionej zabezpieczone na zasadach i w sposób określony
w odrębnych przepisach, w szczególności przedmioty osobistego użytku, z których można oznaczyć profil
DNA osoby zaginionej;
4) informacje i dane określone w art. 10 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
(Dz. U. poz. 904 i 1948) dotyczące osób, od których pobrano materiał biologiczny w celu oznaczenia
profilu DNA;
5) informacje o pozytywnych wynikach porównania profili DNA lub inne informacje związane
z przetwarzaniem profili DNA, w tym korespondencja prowadzona z uprawnionymi organami.
2. CLKP wykonuje zadania krajowego punktu kontaktowego do spraw wymiany danych o profilach DNA,
o którym mowa w art. 145j ust. 1 pkt 1 ustawy.
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Rozdział 2
Czynności związane z gromadzeniem informacji o profilach DNA
§ 4. 1. W celu rejestracji w bazie danych DNA profilu DNA osób stwarzających zagrożenie, osób
wymienionych w art. 74 k.p.k., art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. c ustawy, nieletnich, NN osób oraz NN zwłok pobiera
się próbki biologiczne na jeden pakiet, niezależnie od próbek biologicznych pobranych do innych celów.
2. Można odstąpić od pobrania próbki biologicznej od osoby wymienionej w art. 74 k.p.k. lub nieletniego,
jeżeli informacja o fakcie pobrania próbki biologicznej od tej osoby, w celu rejestracji w bazie danych DNA,
została wcześniej zarejestrowana w KSIP w związku z innym postępowaniem, a tożsamość tej osoby nie budzi
wątpliwości.
3. W przypadku czynności poszukiwawczych za osobą zaginioną, próbki biologiczne pobiera się w miarę
możliwości od co najmniej dwóch osób, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. c ustawy.
4. Do każdego pakietu sporządza się kartę rejestracyjną próbki biologicznej.
5. Fakt pobrania próbki biologicznej do bazy danych DNA rejestruje się w KSIP.
§ 5. 1. W celu rejestracji w bazie danych DNA profilu DNA osoby wymienionej w art. 74 k.p.k., policjant
prowadzący postępowanie przygotowawcze wykonuje następujące czynności:
1) sporządza dwa egzemplarze zarządzenia, którego wzór określa załącznik nr 2;
2) przekazuje do CLKP kartę rejestracyjną próbki biologicznej oraz pakiet;
3) przekazuje do CLKP jeden egzemplarz zarządzenia, a drugi egzemplarz włącza do akt postępowania.
2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podpisuje właściwy miejscowo organ Policji lub
upoważniony przez niego policjant.
3. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2, wykonuje się czynności określone w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz
ust. 2.
§ 6. 1. W celu rejestracji w bazie 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, policjant prowadzący postępowanie przygotowawcze:
1) wykonuje czynności określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2;
2) przekazuje do CLKP wynik badań DNA.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1, można wykonać jednocześnie z przekazaniem do CLKP lub do
odpowiedniego lk kwp/KSP postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego oraz pobranej próbki
biologicznej do badań genetycznych. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku badań genetycznych lub
niezakwalifikowania profilu DNA do rejestracji w bazie danych DNA zarządzenie podlega zwrotowi.
§ 7. W celu rejestracji profilu DNA na zarządzenie sądu w przypadkach, o których mowa w art. 21b
pkt 1 ustawy albo zarządzenie prokuratora w związku z postępowaniem przygotowawczym, policjant
przekazuje do CLKP zarządzenie sądu lub prokuratora z pakietem i kartą rejestracyjną próbki biologicznej,
celem uzyskania profilu DNA lub z profilem DNA uzyskanym w ramach opinii biegłego.
§ 8. 1. W przypadku uzyskania profilu DNA osoby z opinii biegłego w toku czynności określonych
w art. 192a k.p.k., a analiza informacji uzyskanych w tej sprawie wskazuje na zasadność rejestracji w bazie
danych DNA profilu DNA osoby, policjant prowadzący postępowanie przygotowawcze wykonuje czynności
określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2.
2. Po ustaniu przesłanek do przetwarzania informacji o profilu DNA osób wymienionych w art. 192a k.p.k.,
policjant, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie zwraca się do CLKP o usunięcie danych dotyczących tych
osób.
§ 9. 1. W celu rejestracji w bazie danych DNA profilu DNA NN śladu uzyskanego na podstawie opinii
z dowodu biegłego, policjant wykonuje czynności określone w § 5 ust. 1 pkt 1, 3 i ust. 2 oraz przekazuje do
CLKP wynik badań DNA.
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2. Można przekazać do CLKP lub lk kwp/KSP zarządzenie jednocześnie wraz z postanowieniem
o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego i NN śladami zabezpieczonymi do badań. W przypadku uzyskania
negatywnego wyniku badań genetycznych lub niezakwalifikowania profilu DNA do rejestracji w bazie danych
DNA zarządzenie podlega zwrotowi.
§ 10. 1. W celu rejestracji w bazie danych DNA profilu DNA NN zwłok lub NN osoby policjant
prowadzący postępowanie lub czynności identyfikacyjne wykonuje następujące czynności:
1) sporządza dwa egzemplarze zarządzenia oraz przedstawia je do podpisu właściwego miejscowo organu
Policji lub osobie przez niego upoważnionej;
2) przekazuje do CLKP próbkę biologiczną;
3) przekazuje do CLKP kartę rejestracyjną próbki biologicznej, o ile próbka została zabezpieczona na pakiet;
4) przekazuje do CLKP jeden egzemplarz zarządzenia, a drugi egzemplarz włącza do akt postępowania lub
czynności identyfikacyjnych.
2. W celu rejestracji w bazie danych DNA profilu DNA NN zwłok lub NN osoby uzyskanego na podstawie
opinii z dowodu biegłego, policjant:
1) wykonuje odpowiednio czynności określone w ust. 1 pkt 1 i 4;
2) przekazuje do CLKP wynik badań DNA.
3. Można przekazać do CLKP lub lk kwp/KSP zarządzenie jednocześnie wraz z postanowieniem
o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego i z zabezpieczonymi do badań próbkami biologicznymi NN zwłok
lub NN osoby. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku badań genetycznych lub niezakwalifikowania
profilu DNA do rejestracji w bazie danych DNA zarządzenie podlega zwrotowi.
§ 11. 1. W celu rejestracji w bazie danych DNA profilu DNA osoby zaginionej, policjant prowadzący
czynności poszukiwawcze za osobą zaginioną wykonuje odpowiednio czynności:
1) sporządza dwa egzemplarze zarządzenia oraz przedstawia je do podpisu właściwego miejscowo organu
Policji lub osobie przez niego upoważnionej;
2) przekazuje do CLKP materiały, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3;
3) przekazuje do CLKP jeden egzemplarz zarządzenia, drugi egzemplarz włącza do teczki poszukiwań.
2. W celu rejestracji w bazie danych DNA profilu DNA osoby zaginionej uzyskanego na podstawie opinii
z dowodu biegłego, policjant:
1) wykonuje czynności określone w ust. 1 pkt 1 i 3;
2) przekazuje do CLKP wynik badań DNA;
3) przekazuje do CLKP materiały, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, o ile dysponuje takim materiałem.
§ 12. 1. W celu rejestracji w bazie danych DNA profilu DNA osoby wymienionej w art. 15 ust. 1 pkt 3a lit.
c ustawy, policjant prowadzący czynności poszukiwawcze za osobą zaginioną wykonuje następujące
czynności:
1) sporządza dwa egzemplarze zarządzenia oraz przedstawia je do podpisu właściwego miejscowo organu
Policji lub osobie przez niego upoważnionej;
2) przekazuje do CLKP kartę rejestracyjną próbki biologicznej oraz pakiet;
3) przekazuje do CLKP jeden egzemplarz zarządzenia, a drugi egzemplarz włącza do teczki poszukiwań.
2. W celu rejestracji w bazie danych DNA profilu DNA osoby wymienionej w art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. c
ustawy, uzyskanego na podstawie opinii z dowodu biegłego, policjant:
1) sporządza dwa egzemplarze zarządzenia oraz przedstawia je do podpisu właściwego miejscowo organu
Policji lub osobie przez niego upoważnionej;
2) przekazuje do CLKP jeden egzemplarz zarządzenia, a drugi włącza do akt sprawy;
3) przekazuje do CLKP próbkę biologiczną o ile nią dysponuje;
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4) przekazuje do CLKP wynik badań DNA.
§ 13. 1. Profile DNA zarejestrowane w bazie danych DNA, są automatycznie przeszukiwane
i porównywane w celach identyfikacyjnych i wykrywczych przez cały okres przechowywania w bazie danych
DNA.
2. Profile DNA niezarejestrowane w bazie danych DNA, są sprawdzane każdorazowo na pisemne zlecenie
uprawnionego organu.
3. Dopuszcza się wielokrotne sprawdzenie w bazie danych DNA profilu DNA, w tym profilu, który
nie został zakwalifikowany do rejestracji.
Rozdział 3
Wymiana międzynarodowa informacji o profilach DNA
§ 14. 1. Profile DNA zarejestrowane w bazie danych DNA, są udostępniane i przeszukiwane w ramach
zautomatyzowanej wymiany profili DNA pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, realizowanej
na podstawie art. 145j ust. 2 ustawy, z wyjątkiem:
1) profili DNA osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. c ustawy;
2) profili DNA, co do których organ zlecający rejestrację zastrzegł pisemnie, że nie podlegają wymianie
międzynarodowej.
2. Zlecenie, o którym mowa w art. 145j ust. 2 pkt 2 ustawy, stanowi zarządzenie.
§ 15. 1. Profile DNA mogą być sprawdzane w bazach danych DNA wybranych państw członkowskich
Interpolu lub rejestrowane i sprawdzane w bazie danych DNA Interpolu.
2. W celu dokonania sprawdzenia lub rejestracji, o których mowa w ust. 1, policjant:
1) zwraca się do CLKP lub lk kwp/KSP o wypełnienie formularza „Interpol DNA profile search request”
w zakresie profilu DNA;
2) przekazuje uzupełniony formularz „Interpol DNA profile search request” za pośrednictwem oficera
kontaktowego do spraw międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych komendy wojewódzkiej
Policji lub Komendy Stołecznej Policji do komórki organizacyjnej w Komendzie Głównej Policji właściwej
do spraw współpracy międzynarodowej.
Rozdział 4
Zadania CLKP oraz lk kwp/KSP związane z przetwarzaniem informacji o profilach DNA w bazie
danych DNA
§ 16. 1. Do zadań CLKP należy:
1) dokonywanie weryfikacji formalno-merytorycznej obejmującej sprawdzanie nadesłanej dokumentacji
dotyczącej rejestracji profili DNA;
2) zwracanie dokumentacji bez rejestracji profilu DNA w bazie danych DNA, organowi zlecającemu
rejestrację w przypadku, gdy:
a) pakiet jest uszkodzony, niekompletny lub nieprawidłowo zabezpieczony,
b) stwierdzono nieprawidłowe wypełnienie bądź niekompletność dokumentacji,
c) stwierdzono niezgodność danych na karcie rejestracyjnej próbki biologicznej z danymi podanymi na
zarządzeniu,
d) nie uzyskano profilu DNA,
e) profil DNA nie został zakwalifikowany do rejestracji;
3) dokonywanie rejestracji profilu DNA w bazie danych DNA na podstawie zarządzenia właściwego organu;
4) kwalifikowanie profilu DNA w celu rejestracji w bazie danych DNA;
5) dokonywanie rejestracji do KSIP informacji dotyczących profilu DNA zarejestrowanego w bazie danych
DNA;
6) przeprowadzanie badań genetycznych w celu uzyskania profili DNA;
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7) wykonywanie przeszukań profili DNA w bazie danych DNA;
8) wykonywanie zadań krajowego punktu kontaktowego, o których mowa w art. 145j ust. 1 pkt 1 ustawy;
9) udostępnianie zgromadzonych informacji i danych uprawnionym organom;
10) weryfikowanie uzyskanych wyników przeszukań bazy danych DNA;
11) przekazywanie informacji o zweryfikowanych pozytywnych wynikach przeszukania jednostkom
i komórkom organizacyjnym Policji, którym te informacje mogą być przydatne dla celów wykrywczych,
dowodowych lub identyfikacyjnych;
12) informowanie zlecającego sprawdzenie o wynikach przeszukania profili DNA w przypadkach, o których
mowa w § 13 ust. 2;
13) dokonywanie weryfikacji, o której mowa w art. 21a ust. 4 i art. 21d ust. 4 ustawy na podstawie informacji
przekazanych przez uprawnione podmioty.
2. CLKP może zwracać się do jednostek lub komórek organizacyjnych Policji o dokonanie weryfikacji,
o której mowa w art. 21a ust. 4 i art. 21d ust. 4 ustawy, w tym również w zakresie wystąpienia przesłanek,
o których mowa w art. 21e ust. 1 ustawy oraz przekazanie wyników tej weryfikacji.
§ 17. 1. Do zadań lk kwp/KSP należy:
1) kwalifikowanie profilu DNA w celu rejestracji w bazie danych DNA;
2) przekazywanie do CLKP wyników badań DNA w formie karty rejestracyjnej profilu DNA sporządzonej
według wzoru określonego w załączniku nr 3 lub w postaci zapisu w systemie CODIS;
3) przekazywanie do CLKP zarządzenia;
4) przeprowadzanie sprawdzeń profili DNA w systemie CODIS w ramach wykonywanych opinii
genetycznych, sprawozdań, notatek urzędowych.
§ 18. 1. Dyrektora CLKP upoważnia się do:
1) wykonywania zadań administratora danych i informacji zgromadzonych w bazie danych DNA, w tym
zadań administratora danych wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
2) przetwarzania danych i informacji, o których mowa w art. 21a ust. 1 i 2 ustawy, gromadzonych w bazie
danych DNA w zakresie niezbędnym do wykonania zadań określonych w niniejszym zarządzeniu;
3) nadawania i cofania policjantom lub pracownikom CLKP lub lk kwp/KSP upoważnień do przetwarzania
danych osobowych w bazie danych DNA;
4) kontroli dostępu do danych i informacji przetwarzanych w bazie danych DNA;
5) udostępniania danych i informacji podmiotom określonym w ustawie, jednostkom organizacyjnym Policji
oraz innym podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych i informacji przetwarzanych w bazie danych
DNA na podstawie przepisów odrębnych;
6) nadzoru nad realizacją zadań krajowego punktu kontaktowego, o których mowa w art. 145j
ust. 1 pkt 1 ustawy;
7) współpracy z komórkami organizacyjnymi KGP w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania
czynności służbowych związanych z przetwarzaniem informacji w bazie danych DNA;
8) oceny danych i informacji przetwarzanych w bazie danych DNA, o której mowa w art. 21a ust. 4 i art. 21d
ust. 4 ustawy lub pod kątem wystąpienia innych wynikających z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego okoliczności skutkujących koniecznością weryfikacji oraz usunięcia danych i informacji
z bazy danych DNA na podstawie informacji przekazanych przez uprawnione podmioty;
9) wyznaczania oraz upoważniania policjantów lub pracowników CLKP do realizacji zadań, o których mowa
w pkt 4-6 i pkt 8 lub innych związanych z realizacją zadań krajowego punktu kontaktowego, o którym
mowa w art. 145j ust. 1 pkt 1 ustawy.
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Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 19. Traci moc zarządzenie nr 1565 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie
wykonywania przez policjantów zadań związanych z prowadzeniem bazy danych zawierającej informacje
o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (Dz. Urz. KGP z 2006 r. poz. 2).
§ 20. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Komendant Główny Policji
z upoważnienia
Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Andrzej SZYMCZYK
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Załączniki do zarządzenia nr 26
Komendanta Głównego Policji
z dnia 10 lipca 2017 r.

Załącznik nr 1
WZÓR
Pieczęć jednostki

Nazwa jednostki

KARTA REJESTRACYJNA
PRÓBKI BIOLOGICZNEJ

………………………………………
………………………………………

Znak sprawy

Kod paskowy

Data pobrania próbki (dd-mm-rrrr)

Nazwisko
2. Pseudonimy

1. Imię/Imiona
3. Imiona i nazwiska rodowe rodziców
5.

4. Data urodzenia (dd-mm-rrrr)
7.

6. PESEL
8.

Adres zamieszkania

9.

Rodzaj i numer dokumentu tożsamości

Miejsce urodzenia

Obywatelstwo

10. Dodatkowe informacje
Rodzaj materiału:*
11.

Wymaz ze śluzówki policzków

Źródło próbki:

12.

Krew

13.

Włosy

14.

Kości

15.

Tkanki

16.

Inny

*

17.

Osoba wymieniona w 74 art. k.p.k.

21.

Osoba stwarzająca zagrożenie

25.

18.

Osoba wymieniona w 192a art. k.p.k.

22.

NN zwłoki ludzkie

26.

19.

Nieletni

23.

NN osoba

Osoba, o której mowa w art. 15 ust. 1
pkt 3a lit. c ustawy
……………………………

27.

Inna osoba ……………………………

Osoba zaginiona

stopień relacji względem osoby zaginionej

20.

Osoba wymieniona w art. 10 ust. 1 pkt 1-5
ustawy o działaniach antyterrorystycznych

24.

Osoba usiłująca ukryć swoją
tożsamość

28. Identyfikator, nazwisko, imię i podpis pobierającego próbkę

* w puste pole wyboru należy wpisać „X”

określić jakiej osoby dotyczy
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Załącznik nr 2
WZÓR
egz. nr

ZARZĄDZENIE
O WPROWADZENIU DO BAZY
DANYCH DNA INFORMACJI O
WYNIKACH ANALIZY KWASU
DEOKSYRYBONUKLEINOWEGO

.........................................................
(nazwa i numer rejestru, znak sprawy)

.........................................................
(nazwa organu, który wydał zarządzenie)

.........................................................
Na podstawie art. 21b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1718, z późn. zm.)
Data pobrania próbki (dd-mm-rrrr)

ZARZĄDZAM
w sprawie o ................................................................................................................................................................................................................
(określenie i kwalifikacja prawna czynu będącego przedmiotem postępowania, dane określające czynności identyfikacyjne
lub dane dotyczące sprawy poszukiwawczej)

............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

Identyfikator
KSIP
Rodzaj
*
materiału:

krew

włosy

wymaz ze śluzówki policzków

kości

tkanki

inny

Wprowadzenie do bazy danych DNA informacji dotyczących:
nr opinii/sprawozdania/notatki urzędowej

I. osoby wymienionej w:
74 art. k.p.k.

*

nr próbki z opinii

II.

*

osoby zaginionej

Data wydania opinii
(dd-mm-rrrr)

III.

osoby, o której mowa
*
w art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. c ustawy

192a art. k.p.k.
DDD...DDDDDDDD

(stopień relacji względem osoby zaginionej)

Nazwisko
Imię/Imiona

Pseudonimy

Imiona i nazwiska rodowe rodziców
Data urodzenia (dd-mm-rrrr)

Miejsce urodzenia

PESEL

Obywatelstwo

Adres zamieszkania
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości
Informacja o odstąpieniu od pobrania próbki w trybie § 4 ust. 2 zarządzenia oraz o wcześniejszym wprowadzeniu profilu DNA do bazy
danych DNA (wskazanie znaku sprawy i nazwy organu, który wydał zarządzenie, jeżeli organ wydający zarządzenie dysponuje takimi
informacjami).
................................................................................................................................................................................................
*

IV.

zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości

VI.

śladów nieznanych sprawców przestępstw

V. osoby:

*

o nieustalonej tożsamości/usiłującej ukryć swoją tożsamość

*

..........................................................
(imię i nazwisko osoby wydającej zarządzenie)

∗ w puste pole wyboru należy wpisać „X”
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Załącznik nr 3
WZÓR
1. Pieczęć instytucji wykonującej badanie

3. Nazwa instytucji wykonującej badanie

KARTA REJESTRACYJNA
PROFILU DNA

………………………………………….

2. Nazwa i kod jednostki zlecającej badanie i znak
sprawy

………………………………………….
………………………………………….

4. Kod paskowy nadawany przez CLKP

5. Data oznaczenia profilu DNA

dzień
6.

Numer opinii/sprawozdania/notatki urzędowej

Profil

8.

Pełny

10. Amelogenina

11. D3S1358

17. D16S539

18. D18S51

24. D21S11

25. D7S820

31. SE33

32.

7.

9.

Częściowy

12.

D1S1656

rok

Numer identyfikacyjny próbki

13. D2S441

14. D10S1248

15. D13S317

16.

20. CSF1PO

21. Penta D

22. TH01

23. vWA

26. D5S818

27. TPOX

28. D8S1179

29. D12S391

30. D19S433

33. FGA

34.

35.

36.

37.

19. D2S1338

D22S1045

miesiąc

Penta E

38. Zestaw użyty do oznaczenia profilu DNA…………………………………………………………………………………
39. DYS576 40. DYS389 I 41. DYS448

42. DYS389 II

43. DYS19

44. DYS391

45. DYS481

46. DYS549

47. DYS533

48. DYS438 49. DYS437

50. DYS570

51. DYS635

52. DYS390

53. DYS439

54. DYS392

55. DYS643

56. DYS393

57. DYS458 58. DYS385

59. DYS456 60. YGATAH4

61. DYS627

62. DYS460

63. DYS518

64. DYF387S1

65. DYS449 66.

67.

69.

70.

71.

68.

72.

73.

74. Zestaw użyty do oznaczenia profilu DNA na chromosomie Y…………………………………………………………………………
75. Wyniki analizy regionu HV1 mitochondrialnego DNA
76. Polimorficzne pozycje regionu HV1
77. Próbka

78.

79.

80.

81.

82.

83.

92.

93.

94.

84. Obszar

85. Anderson
86. Wyniki analizy regionu HV2 mitochondrialnego DNA
87. Polimorficzne pozycje regionu HV2
88. Próbka

89.

90.

91.

95. Obszar

96. Anderson
97. Identyfikator, nazwisko i imię biegłego lk kwp/KSP

98. Podpis biegłego lk kwp/KSP

…………………………………………..........................

.…………………..………………

