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REGULATION
MINISTER OF INTERIOR AND ADMINISTRATION 1)
dated 30 September 2010
on the establishment of research and development unit - Police Central Forensic Laboratory
(Journal of Laws of 30 September 2010)

Pursuant to Art. Paragraph 6. 2 of the Act of 25 July 1985 on research and development (Journal of Laws of 2008
No. 159, item. 993 and of 2009 No. 168, item. 1323) is hereby ordered as follows:

§ 1st 1st Creates a research and development unit under the name of the Police Central Forensic Laboratory,
hereinafter referred to as "CLKP.
2. CLKP part of the Police.
3. The seat CLKP capital city of Warsaw.
4. Supervision CLKP minister responsible for internal affairs through the Chief of Police.
§ second object of CLKP are research and development work in the field of forensic technologies and techniques,
useful in the prevention of crime, its detection and eradication, as well as expert and analytical work and training
projects in this area, carried on the principles established by the Commander in Chief Police.
§ 3rd 1st The scope of activities CLKP in particular:
1) conducting research and developing technologies for the prevention and detection of crimes and their
perpetrators, including the development of opinion and expertise for the purpose of investigations carried out by
units of the Police;
2) maintaining, conducting investigations and development of databases and files and collections, formed under
separate regulations, including databases containing information on the lines of fingerprints, traces of fingerprints of
unknown perpetrators of crimes and the results of analysis of deoxyribonucleic acid (DNA);
3) implementation and dissemination of research results and development;
4) performing the tasks a unit authorized to approve the technical specifications and to validate the functional
characteristics of deprivation of firearms of any kind referred to in Article. 6a. 1 and 4 of the Act of 21 May 1999 on
firearms and ammunition (Journal of Laws of 2004 No. 52, item. 525, as amended. D.. 2) );
5) supervision over the operation of forensic laboratories of the provincial commands (Metropolitan) Police officers
in training and validation of competence of research staff and the determination of research standards used in these
laboratories.
2. The activities referred to in paragraph. 1, CLKP cooperates in particular with:
1) units of the Police and other organizational units subordinate to the minister for home affairs;
2) other domestic and foreign research and development institutions, universities and research institutions,
businesses and organizations and associations;
3) police entities in other countries and their organizations.
§ fourth to CLKP serving as a director until the appointment of the director, appoint a director of Central Forensic
Laboratory of the National Police Headquarters.

§ 5th bodies shall be responsible for equipment CLKP the means necessary to start a business referred to in § 3. 1,
are:
1) The Minister responsible for internal affairs - in terms of financial resources;
2) The Chief Police Commander, who will transmit on the basis of separate regulations, the assets remaining on its
board in the form of real estate and movable components, the value of intangible assets and provide the necessary,
corresponding to the object and scope of CLKP number of staff with appropriate qualifications, research equipment,
laboratory information potential, technical equipment and other material and technical conditions necessary to
conduct the activity specified in the regulation.
§ sixth Regulation shall enter into force upon promulgation.
______
1) The Minister of Internal Affairs and Administration manages the government administration - internal affairs, on
the basis of § 1. 2 point 3 of the Prime Ministers of 16 November 2007 on the detailed scope of the Minister of
Internal Affairs and Administration (Journal of Laws No. 216, item. 1604).
2) Amendments to the Act were published in the Journal. Laws 2004, No. 96, item. 959, 2006, No. 104, item. 708
and 711, of 2007 No. 176, pos. 1238, of 2008 No. 195, item. 1199, 2009, No. 168, item. 1323 and 2010, No. 127,
item. 857, No. 164, item. 1108.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne
Policji
(Dz. U. z dnia 30 września 2010 r.)

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr
159, poz. 993 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się jednostkę badawczo-rozwojową pod nazwą Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji,
zwaną dalej "CLKP".
2. CLKP wchodzi w skład Policji.
3. Siedzibą CLKP jest miasto stołeczne Warszawa.
4. Nadzór nad CLKP sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych za pośrednictwem Komendanta Głównego
Policji.
§ 2. Przedmiotem działania CLKP są badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie technik i technologii
kryminalistycznych, przydatne w procesie zapobiegania przestępczości, jej wykrywania i zwalczania, a także prace

eksperckie i analityczne oraz przedsięwzięcia szkoleniowe w tym zakresie, prowadzone na zasadach ustalonych przez
Komendanta Głównego Policji.
§ 3. 1. Do zakresu działania CLKP należy w szczególności:
1) prowadzenie prac badawczych i rozwój technologii służących do zapobiegania przestępstwom oraz wykrywania
przestępstw i ich sprawców, w tym opracowywanie opinii i ekspertyz na potrzeby postępowań prowadzonych przez
jednostki organizacyjne Policji;
2) utrzymanie, prowadzenie i rozwój wykrywczych baz danych oraz kartotek i zbiorów, utworzonych na podstawie
odrębnych przepisów, w tym baz danych zawierających informacje o liniach papilarnych osób, śladach linii
papilarnych nieznanych sprawców przestępstw oraz o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA);
3) wdrażanie i upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
4) wykonywanie zadań jednostki uprawnionej do zatwierdzania specyfikacji technicznej oraz do potwierdzania
pozbawienia cech użytkowych broni palnej wszelkiego rodzaju, o której mowa w art. 6a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21
maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.2));
5) nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich (Stołecznej)
Policji w zakresie doskonalenia zawodowego i potwierdzania kompetencji personelu badawczego oraz określania
standardów badawczych stosowanych w tych laboratoriach.
2. W zakresie działalności, o której mowa w ust. 1, CLKP współpracuje w szczególności z:
1) jednostkami organizacyjnymi Policji oraz pozostałymi jednostkami organizacyjnymi podległymi ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych;
2) innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi, szkołami wyższymi i placówkami
naukowymi, przedsiębiorcami oraz organizacjami i stowarzyszeniami;
3) podmiotami policyjnymi innych krajów oraz ich organizacjami.
§ 4. Do pełnienia funkcji dyrektora CLKP, do czasu powołania dyrektora, wyznacza się dyrektora Centralnego
Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji.
§ 5. Organami właściwymi do wyposażenia CLKP w środki niezbędne do rozpoczęcia działalności, o której mowa w §
3 ust. 1, są:
1) minister właściwy do spraw wewnętrznych - w zakresie środków finansowych;
2) Komendant Główny Policji, który przekaże na podstawie odrębnych przepisów mienie pozostające w jego
zarządzie w postaci nieruchomości i składników mienia ruchomego, wartości niematerialnych i prawnych oraz
zapewni niezbędną, odpowiadającą przedmiotowi i zakresowi działania CLKP liczbę pracowników o odpowiednich
kwalifikacjach, aparaturę badawczą, laboratoryjną, potencjał informacyjny, sprzęt techniczny i inne warunki
materialno-techniczne konieczne do prowadzenia działalności określonej w rozporządzeniu.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______
1)
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr
104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 195, poz. 1199, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z
2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 164, poz. 1108.

