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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 3 paêdziernika 2005 r. 

w sprawie gromadzenia przez Stra˝ Granicznà odcisków linii papilarnych, zdj´ç oraz danych osobowych, 
ich przechowywania, wykorzystywania i przekazywania innym organom

Na podstawie art. 10a ust. 8 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2002 r.
Nr 171, poz. 1399, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje: 

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób gromadzenia
odcisków linii papilarnych, zdj´ç oraz danych osobo-
wych, warunki przechowywania, wykorzystania i spo-
sób ich przekazywania innym organom uprawnionym
na podstawie przepisów odr´bnych.

§ 2. 1. W przypadku pobrania na karcie daktylosko-
pijnej, w toku prowadzonego post´powania przygoto-
wawczego, do celów identyfikacyjnych i wykrywczych
odcisków linii papilarnych palców i d∏oni od osób po-
dejrzanych o pope∏nienie przest´pstw Êciganych
z oskar˝enia publicznego, osób o nieustalonej to˝sa-
moÊci lub usi∏ujàcych ukryç swà to˝samoÊç, pierwszy
egzemplarz karty przesy∏a si´ do Centralnej Registra-
tury Daktyloskopijnej prowadzonej przez Centralne
Laboratorium Kryminalistyczne Komendy G∏ównej
Policji, zwanej dalej „Registraturà”, w celu rejestracji.

2. Drugi egzemplarz karty do∏àcza si´ do akt post´-
powania przygotowawczego i przechowuje w jednost-
ce organizacyjnej Stra˝y Granicznej, w∏aÊciwej ze
wzgl´du na miejsce prowadzenia post´powania przy-
gotowawczego.

§ 3. 1. Odciski linii papilarnych pobrane przy u˝y-
ciu urzàdzenia do elektronicznego daktyloskopowania
przesy∏a si´ drogà elektronicznà do Registratury w ce-
lu rejestracji. 

2. Kart´ daktyloskopijnà sporzàdzonà na urzàdze-
niu do elektronicznego daktyloskopowania mo˝na wy-
drukowaç i wykorzystaç tylko do celów procesowych.

3. Wydrukowanà kart´ do∏àcza si´ do akt post´po-
wania przygotowawczego i przechowuje w jednostce
organizacyjnej Stra˝y Granicznej w∏aÊciwej ze wzgl´-
du na miejsce prowadzenia post´powania przygoto-
wawczego.

§ 4. Odciski linii papilarnych znajdujàce si´ w Re-
gistraturze wykorzystuje si´ w celu ustalenia lub po-
twierdzenia to˝samoÊci osoby o nieustalonej to˝sa-
moÊci lub usi∏ujàcej ukryç swà to˝samoÊç, poprzez
przeprowadzenie wywiadu daktyloskopijnego, pole-
gajàcego na sprawdzeniu, czy odciski linii papilarnych
osób, których to˝samoÊç wymaga ustalenia lub po-
twierdzenia, odpowiadajà odciskom linii papilarnych
znajdujàcych si´ w Registraturze.

§ 5. 1. W przypadku pobrania odcisków linii papi-
larnych do celów wywiadu daktyloskopijnego, orygi-
na∏ karty daktyloskopijnej oznaczonej has∏em „WY-
WIAD” przesy∏a si´ do Registratury za pomocà poczty
specjalnej lub elektronicznych Êrodków przekazu albo
dostarcza osobiÊcie.

2. W przypadku braku danych osoby, której to˝sa-
moÊç jest ustalana lub potwierdzana, na karcie dakty-
loskopijnej zamieszcza si´ tak˝e wyrazy „NN OSOBA”.

3. Karta daktyloskopijna, o której mowa w ust. 1,
nie podlega rejestracji w Registraturze. Po uzyskaniu
wywiadu daktyloskopijnego karta ta jest zwracana do
jednostki organizacyjnej Stra˝y Granicznej, dla której
przeprowadzono wywiad.

4. Karta daktyloskopijna, po uzyskaniu wywiadu
daktyloskopijnego, zostaje bezzw∏ocznie protokolar-
nie zniszczona albo na ˝àdanie osoby daktyloskopo-
wanej zostaje jej przekazana.

§ 6. 1. Niezidentyfikowane Êlady linii papilarnych
palców i d∏oni, ujawnione w toku czynnoÊci proceso-
wych, przesy∏a si´ do Registratury za pomocà karty re-
jestracyjnej w celu rejestracji w zbiorach fotogramów
lub plików graficznych niezidentyfikowanych Êladów
linii papilarnych palców i d∏oni.

2. W przypadku rejestracji Êladów, o których mowa
w ust. 1, bezpoÊrednio z noÊników, na których zosta∏y
zabezpieczone, do Registratury przekazuje si´ te no-
Êniki wraz z wnioskiem o zarejestrowanie Êladów linii

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818
oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135
i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.



papilarnych w Automatycznym Systemie Informacji
Daktyloskopijnej (AFIS).

3. Kart´ rejestracyjnà, o której mowa w ust. 1, oraz
wniosek, o którym mowa w ust. 2, sporzàdza si´
w dwóch egzemplarzach. Drugi egzemplarz karty
i wniosku gromadzi si´ w aktach post´powania przy-
gotowawczego i przechowuje w jednostce organiza-
cyjnej Stra˝y Granicznej w∏aÊciwej ze wzgl´du na miej-
sce prowadzenia post´powania przygotowawczego.

§ 7. 1. Zdj´cia osób podejrzanych o pope∏nienie
przest´pstw Êciganych z oskar˝enia publicznego, osób
o nieustalonej to˝samoÊci lub usi∏ujàcych ukryç swojà
to˝samoÊç, wykonane w toku prowadzonego post´po-
wania przygotowawczego, gromadzi si´ w formie kar-
ty albumowej.

2. Kart´ albumowà sporzàdza funkcjonariusz Stra-
˝y Granicznej prowadzàcy post´powanie przygoto-
wawcze. 

3. Karty albumowe przechowuje si´ w opisanym,
ewidencjonowanym zbiorze kart albumowych w jed-
nostkach organizacyjnych Stra˝y Granicznej w∏aÊci-
wych ze wzgl´du na miejsce prowadzenia post´powa-
nia przygotowawczego. Dopuszcza si´ równoleg∏e
prowadzenie zbioru kart albumowych na elektronicz-
nych noÊnikach informatycznych.

4. Zdj´cia, o których mowa w ust. 1, mo˝na wyko-
rzystywaç do sporzàdzania tablic poglàdowych w pro-
wadzonych post´powaniach przygotowawczych.

§ 8. Kopie zdj´ç, o których mowa w § 7 ust. 1, prze-
kazuje si´ bezzw∏ocznie na pisemny wniosek upraw-
nionego organu za pomocà poczty specjalnej, tech-
nicznych Êrodków przekazu, w wersji elektronicznej al-
bo z wykorzystaniem urzàdzeƒ i systemów teleinfor-
matycznych. 

§ 9. Negatywy lub pliki cyfrowe, s∏u˝àce do wyko-
nania zdj´ç sygnalitycznych, przechowuje si´ w jed-
nostkach organizacyjnych Stra˝y Granicznej w∏aÊci-
wych ze wzgl´du na miejsce prowadzenia post´powa-
nia przygotowawczego w formie opisanych, ewiden-
cjonowanych zbiorów.

§ 10. Karty albumowe, o których mowa w § 7, oraz
negatywy lub pliki cyfrowe, o których mowa w § 9,
niszczy si´ protokolarnie po zatarciu skazania lub po
ustaleniu to˝samoÊci osoby. 

§ 11. 1. Dane osób podejrzanych o pope∏nienie
przest´pstw Êciganych z oskar˝enia publicznego sà

gromadzone w zbiorach danych prowadzonych w sys-
temach informatycznych lub innych zbiorach ewiden-
cyjnych.

2. Dane osobowe mogà byç gromadzone w cen-
tralnym zbiorze danych, w którym przetwarza si´ dane
niezb´dne do realizacji zadaƒ Stra˝y Granicznej uzy-
skane z terenu ca∏ego kraju.

§ 12. 1. Centralny zbiór danych tworzy Komendant
G∏ówny Stra˝y Granicznej, wskazujàc w szczególnoÊci: 

1) podstaw´ prawnà prowadzenia zbioru;

2) cel prowadzenia zbioru;

3) zakres danych przetwarzanych w zbiorze;

4) osoby odpowiedzialne za prowadzenie zbioru;

5) kategorie uprawnionych do korzystania ze zbioru;

6) tryb korzystania ze zbioru;

7) sposoby uzupe∏niania, uaktualniania lub prosto-
wania danych przetwarzanych w zbiorze.

2. Zbiór danych likwiduje Komendant G∏ówny
Stra˝y Granicznej, wskazujàc w szczególnoÊci: 

1) dat´ likwidacji zbioru;

2) sposób usuni´cia zgromadzonych w zbiorze da-
nych osobowych;

3) sk∏ad osobowy komisji likwidacyjnej;

4) dokumenty potwierdzajàce likwidacj´ zbioru.

§ 13. Dane osobowe wykorzystuje si´ w toku reali-
zacji ustawowych zadaƒ Stra˝y Granicznej, w szcze-
gólnoÊci dane te mogà byç koordynowane. Koordyna-
cja polega na niezw∏ocznym przekazaniu jednostce or-
ganizacyjnej Stra˝y Granicznej, która dane zarejestro-
wa∏a, informacji o zainteresowaniu innej jednostki or-
ganizacyjnej Stra˝y Granicznej tà samà osobà. 

§ 14. Dane osobowe przekazuje si´ bezzw∏ocznie,
na pisemny wniosek uprawnionych organów, za po-
mocà poczty specjalnej, technicznych Êrodków przeka-
zu, w wersji elektronicznej albo z wykorzystaniem
urzàdzeƒ i systemów teleinformatycznych.

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
R. Kalisz

Dziennik Ustaw Nr 211 — 14123 — Poz. 1763


