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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 grudnia 2001 r.

w sprawie sposobu gromadzenia odcisków linii papilarnych, zdj´ç oraz danych osobowych 
przez ˚andarmeri´ Wojskowà.

Na podstawie art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych or-
ganach porzàdkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 i
Nr 154, poz. 1800) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób gromadzenia
odcisków linii papilarnych, zdj´ç oraz danych osobo-
wych, a w szczególnoÊci przypadki i sposoby pobiera-
nia odcisków linii papilarnych, przeprowadzania wy-
wiadu daktyloskopijnego oraz wykonywania zdj´ç sy-
gnalitycznych, a tak˝e regu∏y ich przechowywania i wy-
korzystywania.

§ 2. Odciski linii papilarnych pobiera si´, gromadzi
i wykorzystuje w celach wykrywczych i identyfikacyj-
nych.

§ 3. 1. Pobierania odcisków linii papilarnych doko-
nuje si´ za pomocà kart daktyloskopijnych: 

1) do celów identyfikacyjnych na karcie daktyloskopij-
nej stanowiàcej za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia,

2) do celów wykrywczych na karcie daktyloskopijnej
stanowiàcej za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

2. Sporzàdzenie karty daktyloskopijnej polega na:

1) pobraniu czytelnych odcisków linii papilarnych pal-
ców,

2) pobraniu czytelnych odcisków linii papilarnych d∏o-
ni na podpisanym przez daktyloskopowanego ar-
kuszu papieru koloru bia∏ego formatu A-4,

3) wype∏nieniu rubryk karty zgodnie z przeznacze-
niem, przy czym imiona i nazwiska nale˝y wpisy-
waç literami drukowanymi.

3. Na potrzeby ekspertyzy kryminalistycznej mo˝na
równie˝ pobraç odciski linii papilarnych z innych cz´Êci
cia∏a.

4. Pobierajàcy odciski linii papilarnych sporzàdza
do celów wykrywczych i identyfikacyjnych dwa egzem-



plarze karty daktyloskopijnej dla podejrzanych o pope∏-
nienie przest´pstw Êciganych z oskar˝enia publiczne-
go, osób o nieustalonej to˝samoÊci lub usi∏ujàcych
ukryç swojà to˝samoÊç.

5. Odciski linii papilarnych pobiera ˝o∏nierz
jednostki organizacyjnej ˚andarmerii Wojskowej pro-
wadzàcej post´powanie przygotowawcze.

§ 4. 1. W celu ustalenia to˝samoÊci osoby przepro-
wadza si´ wywiad daktyloskopijny.

2. Wywiad, o którym mowa w ust. 1, polega na
sprawdzeniu, czy odciski linii papilarnych osób, któ-
rych to˝samoÊç wymaga ustalenia, odpowiadajà odci-
skom linii papilarnych znajdujàcych si´ w rejestrze
komputerowym lub zbiorze kart daktyloskopijnych
Centralnej Registratury Daktyloskopijnej prowadzonej
przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Ko-
mendy G∏ównej Policji, zwanej dalej „Registraturà”.

§ 5. 1. Przeprowadzenie wywiadu daktyloskopijne-
go polega na przes∏aniu do Registratury drogà poczto-
wà, za pomocà technicznych Êrodków przekazu albo
osobistym dostarczeniu:

1) orygina∏u karty daktyloskopijnej z odciskami linii
papilarnych osoby, której to˝samoÊç jest ustalana
bàdê weryfikowana,

2) Êladów linii papilarnych, ujawnionych na miejscu
przest´pstwa, celem porównania ze zbiorem odci-
sków linii papilarnych zawartym w rejestrze kom-
puterowym Registratury.

2. Materia∏y, o których mowa w ust. 1, oznacza si´
has∏em „WYWIAD”.

§ 6. 1. Orygina∏y kart daktyloskopijnych oraz zabez-
pieczone Êlady linii papilarnych dostarczone do Regi-
stratury, po uzyskaniu wywiadu daktyloskopijnego, sà
zwracane do jednostki organizacyjnej ˚andarmerii
Wojskowej zlecajàcej przeprowadzenie wywiadu.

2. Kopie kart daktyloskopijnych sà niszczone po
up∏ywie trzech miesi´cy na zasadach okreÊlonych
w odr´bnych przepisach.

§ 7. 1. Karty daktyloskopijne osób podejrzanych
o pope∏nienie przest´pstw Êciganych z oskar˝enia pu-
blicznego, osób o nieustalonej to˝samoÊci lub usi∏ujà-
cych ukryç swojà to˝samoÊç gromadzi si´:

1) egzemplarz pierwszy — w aktach post´powania
przygotowawczego, w ramach którego zaistnia∏
obowiàzek pobrania odcisków linii papilarnych,

2) egzemplarz drugi — w zbiorach Registratury.

2. Karty daktyloskopijne sporzàdzone do celów wy-
krywczych nie podlegajà rejestracji w zbiorze kart dak-
tyloskopijnych. Karty te przechowuje si´ wy∏àcznie
w aktach sprawy, w ramach której pobrano odciski linii
papilarnych.

§ 8. 1. Do Registratury przesy∏a si´ karty daktylo-
skopijne:

1) podejrzanego o pope∏nienie przest´pstwa Êcigane-
go z oskar˝enia publicznego — niezw∏ocznie po za-
koƒczeniu post´powania przygotowawczego
i skierowaniu sprawy z aktem oskar˝enia do sàdu,

2) osoby o nieustalonej to˝samoÊci lub usi∏ujàcej
ukryç swojà to˝samoÊç — w toku prowadzonego
post´powania.

2. Obowiàzek przes∏ania karty daktyloskopijnej do
Registratury spoczywa na komendancie oddzia∏u ˚an-
darmerii Wojskowej, który nadzorowa∏ post´powanie
przygotowawcze.

3. W przypadku ustalenia rzeczywistych danych
osoby daktyloskopowanej, usi∏ujàcej ukryç swojà to˝-
samoÊç, której kart´ daktyloskopijnà przes∏ano do Re-
gistratury, komendant oddzia∏u ˚andarmerii Wojsko-
wej jest obowiàzany powiadomiç o tym Registratur´.

§ 9. 1. Zdj´cie sygnalityczne osoby obejmuje uj´cie
twarzy z profilu i z przodu.

2. Na zdj´ciach ukazujàcych profil uwidocznia si´
ucho.

3. Je˝eli fotografowana osoba posiada na ciele wi-
doczne znaki szczególne, w szczególnoÊci tatua˝e, bli-
zny, deformacje, utrwala si´ je na osobnych zdj´ciach.

§ 10. Zdj´cia sygnalityczne oraz karty albumowe
wykonujà technicy kryminalistyki ̊ andarmerii Wojsko-
wej.

§ 11. Sposób wykonywania zdj´ç sygnalitycznych
okreÊla instrukcja stanowiàca za∏àcznik nr 3 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 12. 1. Zdj´cia sygnalityczne gromadzà wszystkie
jednostki organizacyjne ˚andarmerii Wojskowej, dla
których wykonano kart´ albumowà, w formie albu-
mów fotograficznych oraz na elektronicznych noÊni-
kach informatycznych.

2. Karty albumowe zawierajà — na pierwszej stro-
nie — zdj´cia sygnalityczne oraz nazw´ jednostki orga-
nizacyjnej ˚andarmerii Wojskowej prowadzàcej post´-
powanie przygotowawcze i numer sprawy, a na od-
wrocie — podstawowe dane pozwalajàce zidentyfiko-
waç osob´. Wzór karty stanowi za∏àcznik nr 4 do rozpo-
rzàdzenia.

3. Zdj´cia sygnalityczne mo˝na wykorzystywaç tak-
˝e do sporzàdzania tablic poglàdowych w prowadzo-
nych post´powaniach przygotowawczych.

§ 13. 1. Karty albumowe ze zdj´ciami sygnalitycz-
nymi podejrzanych o pope∏nienie przest´pstw Êciga-
nych z oskar˝enia publicznego, osób o nieustalonej
to˝samoÊci lub usi∏ujàcych ukryç swojà to˝samoÊç
ewidencjonuje si´, gromadzi i przechowuje na zasa-
dach okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

2. Negatywy s∏u˝àce do wykonania zdj´ç sygnali-
tycznych przechowuje si´ w oddzia∏ach ˚andarmerii
Wojskowej w∏aÊciwych ze wzgl´du na miejsce prowa-
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dzenia post´powania przygotowawczego, w formie
ewidencjonowanych zbiorów.

§ 14.  Albumy fotograficzne lub poszczególne karty
albumowe mo˝na okazywaç:

1) osobie przes∏uchiwanej w prowadzonym post´po-
waniu przygotowawczym, na zasadach okreÊlo-
nych w art. 173 Kodeksu post´powania karnego,

2) innym osobom w czasie poszukiwaƒ ̋ o∏nierzy ukry-
wajàcych si´ lub zaginionych, a tak˝e w celu usta-
lenia to˝samoÊci osoby.

§ 15. 1. Kart´ albumowà zawierajàcà dane osobo-
we, zdj´cie sygnalityczne oraz negatywy filmów nisz-
czy si´ komisyjnie:

1) po zatarciu skazania,

2) po ustaleniu to˝samoÊci osoby.

§ 16. 1. Dane osób podejrzanych o pope∏nienie
przest´pstw Êciganych z oskar˝enia publicznego, osób
o nieustalonej to˝samoÊci lub usi∏ujàcych ukryç swojà
to˝samoÊç gromadzà wszystkie jednostki organizacyj-
ne ̊ andarmerii Wojskowej w rejestrach spraw karnych
i w wyodr´bnionych zbiorach, zwanych dalej „bazà da-
nych”.

2. Bazy danych, o których mowa w ust. 1, obejmu-
jà nast´pujàce informacje:

1) sygnatur´ akt, pod którà zarejestrowane zosta∏o po-
st´powanie przygotowawcze,

2) nazw´ jednostki organizacyjnej ̊ andarmerii Wojsko-
wej prowadzàcej post´powanie przygotowawcze,

3) dat´ i miejsce pope∏nienia przest´pstwa,

4) opis pope∏nionego przest´pstwa i kwalifikacj´
prawnà czynu,

5) dane personalne:

a) nazwisko i imiona,

b) imiona rodziców,

c) imi´ i nazwisko poprzednie,

d) dat´ i miejsce urodzenia,

e) pseudonim,

f) adres zamieszkania lub zameldowania,

g) narodowoÊç i obywatelstwo,

h) numer ewidencyjny PESEL,

i) cechy dokumentów to˝samoÊci: rodzaj doku-
mentu, dat´ wystawienia, organ wystawiajàcy
dokument, numer i seri´ dokumentu,

j) numer identyfikacji podatkowej NIP,

k) numer identyfikacyjny REGON.

§ 17. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 grudnia 2001 r. (poz. 1859)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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§ 1. 1. Zdj´cie sygnalityczne obejmuje wizerunek
twarzy z profilu i z przodu w skali 1 : 8.

2. Na zdj´ciach nale˝y utrwaliç prawy profil oraz
twarz z przodu. W sytuacji gdy lewy profil jest bardziej
charakterystyczny od prawego, nale˝y wykonaç zdj´-
cie tego profilu i z przodu (en face). 

3. Na zdj´ciach ukazujàcych profil uwidocznia si´
ucho.

4. Je˝eli fotografowana osoba posiada na ciele wi-
doczne znaki szczególne, w szczególnoÊci tatua˝e, bli-
zny, znamiona, deformacje, znaki te nale˝y utrwaliç na
osobnych zdj´ciach.

§ 2. 1. Wykonujàc fotografi´ sygnalitycznà, stosuje
si´ oÊwietlenie takie, aby uzyskany obraz by∏ najbar-
dziej zbli˝ony do rzeczywistego wyglàdu osoby foto-
grafowanej.

2. Do oÊwietlenia twarzy stosuje si´ oÊwietlenie
dwustronne. Jeden z reflektorów umieszcza si´ —
w sytuacji fotografowania prawego profilu — z prawej
strony aparatu fotograficznego na wysokoÊci 210—250
cm, pod kàtem 35°, natomiast drugi reflektor o mniej-
szej sile Êwiat∏a — po lewej stronie aparatu na wysoko-
Êci twarzy fotografowanego.

3. W przypadku fotografowania lewego profilu, re-
flektory ustawia si´ odwrotnie.

4. W szczególnych sytuacjach, uniemo˝liwiajàcych
zastosowanie zalecanego oÊwietlenia ˝arowego, nale-
˝y wykorzystywaç inne êród∏a Êwiat∏a, które zapewnià
uzyskanie obrazu mo˝liwie najbardziej zbli˝onego do
rzeczywistego wyglàdu osoby fotografowanej.

5. Zdj´cia sygnalityczne wykonuje si´ na jednoli-
tym, jasnym tle. Na twarzy i tle nie mogà wyst´powaç
cienie deformujàce i zaciemniajàce zdj´cia. 

§ 3. 1. Do wykonywania zdj´ç twarzy wykorzystuje
si´ specjalne krzes∏a obrotowe. W przypadku braku ta-
kiego krzes∏a, zdj´cia sygnalityczne twarzy mogà byç
wykonywane na zwyk∏ych krzes∏ach lub przy ustawie-
niu osoby w pozycji stojàcej.

2. Na zdj´ciu z profilu wraz z osobà utrwala si´ ta-
bliczk´ informacyjnà zawierajàcà nast´pujàce dane:

1) nazw´ jednostki organizacyjnej ˚andarmerii Woj-
skowej, dla której wykonano zdj´cie,

2) kolejny numer ewidencyjny zdj´cia i rok jego wyko-
nania,

3) cyfry b´dàce odpowiednikami wzrostu i koloru w∏o-
sów.

3. Pierwsza cyfra na tabliczce oznacza wzrost, dru-
ga — kolor w∏osów.

4. Tabela przedstawia oznaczenia b´dàce odpo-
wiednikami wzrostu i koloru w∏osów osoby fotografo-
wanej.

§ 4. 1. Przed wykonaniem zdj´cia sygnalitycznego
osoba fotografowana powinna byç uczesana i ogolo-
na, je˝eli nie nosi zarostu na sta∏e.

2. Osoba poddana pomiarowi wzrostu wyst´puje
bez obuwia.

§ 5. 1. Do zdj´ç sygnalitycznych mogà byç wykorzy-
stane aparaty fotograficzne du˝ych i Êrednich forma-
tów oraz aparaty ma∏oobrazkowe, wyposa˝one
w obiektywy ostrorysujàce. Ogniskowa obiektywów
nie powinna byç krótsza od podwójnej i d∏u˝sza od po-
czwórnej d∏ugoÊci formatu negatywu.

2. Podczas fotografowania twarzy aparat fotogra-
ficzny ustawia si´ na wysokoÊci oczu, a w czasie foto-
grafowania ca∏ej sylwetki — na wysokoÊci piersi. OÊ
optycznà obiektywu ustawia si´ prostopadle do pozy-
cji fotografowanej osoby.

3. OstroÊç reguluje si´ podczas fotografowania
osoby z profilu, na kàt oka z zachowaniem niezb´dnej
g∏´bi ostroÊci.

§ 6. 1. Do wykonywania fotografii sygnalitycznej
stosuje si´ materia∏y negatywowe wszechbarwoczu∏e,
o ogólnej czu∏oÊci 18—22 DIN. Materia∏y te  wywo∏uje
si´ w wywo∏aczach drobnoziarnistych.

2. Odbitki fotograficzne w dwóch pozach wykonuje
si´ w formacie 5 x 8 cm. Poszczególne pozy na zdj´ciu,
w zale˝noÊci od tego, który z profilów jest fotografowa-
ny, nale˝y ujàç w nast´pujàcej kolejnoÊci: 

1) prawy profil twarzy i en face;

2) en face i lewy profil twarzy.

3. Zdj´cia sygnalityczne mo˝na wykonywaç z wy-
korzystaniem materia∏ów barwnych. Sposób oÊwietle-
nia oraz obróbka fotochemiczna u˝ytych materia∏ów
powinny odzwierciedlaç rzeczywisty wyglàd osoby fo-
tografowanej. Temperatura barwowa Êwiat∏a powinna
byç zbli˝ona do Êwiat∏a dziennego.

4. Odbitki zdj´ç sygnalitycznych i znaków szczegól-
nych nakleja si´ na kart´ albumowà, której wzór stano-
wi za∏àcznik nr 4.

Za∏àcznik nr 3

INSTRUKCJA
w sprawie szczegó∏owych zasad i warunków technicznych wykonywania zdj´ç sygnalitycznych

WZROST CYFRA KOLOR
W¸OSÓW CYFRA

do 150 cm 1 rudy 1

151—155 cm 2 blond 2

156—160 cm 3 szatyn 3

161—165 cm 4 brunet 4

166—170 cm 5 siwy 5

171—175 cm 6 szpakowaty 6

176—180 cm 7

181—185 cm 8

ponad 185 cm 9
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Za∏àcznik nr 4
WZÓR
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