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okreÊlony w rozporzàdzeniu, o którym mowa
w § 3 ust. 2.”;

2) w § 3:
a) w ust. 1:

4) w § 8:

— w pkt 1 uchyla si´ lit. b,

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„3. Ubój jest poprzedzony og∏uszeniem zwierz´cia, przeprowadzonym w sposób okreÊlony w przepisach w sprawie kwalifikacji
osób uprawnionych do zawodowego uboju
oraz warunków i metod uboju i uÊmiercania
zwierzàt4); powiatowy lekarz weterynarii
mo˝e zezwoliç na odstrzelenie zwierzàt jedynie w szczególnych przypadkach.”,

„6) w przypadku przywozu, spe∏nia∏o wymagania okreÊlone w przepisach o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz w przepisach Unii Europejskiej3).”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Mi´so królicze przeznaczone do handlu zaopatruje si´ w Êwiadectwo zdrowia, którego
wzór jest okreÊlony w rozporzàdzeniu Komisji (WE) nr 599/2004 z dnia 30 marca 2004 r.
dotyczàcym przyj´cia zharmonizowanego
wzoru Êwiadectwa i sprawozdania z kontroli zwiàzanych z wewnàtrzwspólnotowym
handlem zwierz´tami i produktami pochodzenia zwierz´cego (Dz. Urz. UE L 94
z 31.03.2004, str. 44).”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Wzór Êwiadectwa zdrowia zwierzàt ∏ownych
utrzymywanych na fermach, poddanych
ubojowi w gospodarstwie pochodzenia
i przewo˝onych do rzeêni, jest okreÊlony
w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia.”;
5) w § 27 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

c) uchyla si´ ust. 3;

„2) na Êrodku — weterynaryjny numer identyfikacyjny zak∏adu;”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Mi´so zwierzàt ∏ownych utrzymywanych na
fermach przeznaczone do handlu zaopatruje
si´ w Êwiadectwo zdrowia, którego wzór jest
———————
3)

Poz. 298 i 299

Decyzja Komisji 2000/585/WE z dnia 7 wrzeÊnia 2000 r.
ustanawiajàca warunki zdrowotne zwierzàt i warunki zdrowia publicznego oraz Êwiadectwa weterynaryjne przy
przywozie mi´sa zwierzàt ∏ownych, mi´sa zwierzàt dzikich
utrzymywanych przez cz∏owieka i mi´sa króliczego
z paƒstw trzecich oraz uchylajàca decyzje Komisji
97/217/WE, 97/218/WE, 97/219/WE i 97/220/WE (Dz. Urz.
WE L 251 z 06.10.2000) albo decyzja Rady 79/542/EWG
z dnia 21 grudnia 1976 r. ustalajàca wykaz paƒstw trzecich,
z których Paƒstwa Cz∏onkowskie dopuszczajà przywóz byd∏a, trzody chlewnej oraz Êwie˝ego mi´sa (Dz. Urz.
WE L 146 z 14.06.1979), albo decyzja Komisji 2000/609/WE
z dnia 29 wrzeÊnia 2000 r. ustanawiajàca warunki zdrowotne zwierzàt i warunki zdrowia publicznego oraz Êwiadectwa weterynaryjne przy przywozie mi´sa hodowlanych
ptaków bezgrzebieniowych, zmieniajàca decyzj´ 94/85/WE
ustalajàcà wykaz paƒstw trzecich, z których paƒstwa
cz∏onkowskie dopuszczajà przywóz Êwie˝ego mi´sa drobiowego (Dz. Urz. WE L 258 z 12.10.2000).

6) uchyla si´ za∏àczniki nr 1 i 2 do rozporzàdzenia;
7) w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia tytu∏ Êwiadectwa zdrowia otrzymuje brzmienie:
„Âwiadectwo zdrowia zwierzàt ∏ownych utrzymywanych na fermach, poddanych ubojowi w gospodarstwie pochodzenia i przewo˝onych do rzeêni”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem § 3 ust. 1 pkt 1
lit. b i ust. 2 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzàdzeniem, które wchodzà w ˝ycie z dniem 24 lutego
2005 r.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak
———————
4)

Przepisy wdra˝ajàce postanowienia dyrektywy 77/99/EWG
z dnia 21 grudnia 1976 r. w sprawie problemów zdrowotnych wp∏ywajàcych na handel wewnàtrzwspólnotowy
produktami mi´snymi (Dz. Urz. WE L 26 z 31.01.1977).
Dane dotyczàce og∏oszenia powy˝szych aktów dotyczà ich
og∏oszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika
Urz´dowego Unii Europejskiej.

299
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 23 lutego 2005 r.
w sprawie poddawania badaniom lub wykonywania czynnoÊci z udzia∏em oskar˝onego oraz osoby podejrzanej
Na podstawie art. 74 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. — Kodeks post´powania karnego (Dz. U.

Nr 89, poz. 555, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717,
Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17,
poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405
i Nr 264, poz. 2641 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70.
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Rozdzia∏ 1

Poz. 299

czas i miejsce, w którym badanie to mo˝e byç przeprowadzone lub czynnoÊç ta mo˝e byç wykonana.

Przepisy ogólne
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
i sposób:
1) poddawania oskar˝onego oraz osoby podejrzanej,
zwanych dalej „osobami”, ogl´dzinom zewn´trznym cia∏a oraz innym badaniom niepo∏àczonym
z naruszeniem integralnoÊci cia∏a, w tym pobraniu
krwi, w∏osów lub wydzielin organizmu,
2) wykonywania z ich udzia∏em czynnoÊci pobrania
od osób wymazu ze Êluzówki policzków, pobrania
odcisków, fotografowania, okazania w celach rozpoznawczych innym osobom, zwanych dalej
„czynnoÊciami”
— w post´powaniu karnym.
§ 2. 1. Osoby poddaje si´ ogl´dzinom zewn´trznym cia∏a oraz innym badaniom, zwanym dalej ,,badaniami”, oraz wykonuje si´ czynnoÊci na pisemne
polecenie organu prowadzàcego post´powanie karne,
zwanego dalej „organem post´powania”.
2. Polecenie, o którym mowa w ust. 1, powinno
w szczególnoÊci zawieraç dane niezb´dne do identyfikacji osoby, wskazywaç przedmiot i zakres badania
lub czynnoÊci oraz termin i miejsce przeprowadzenia
badania lub dokonania czynnoÊci.
3. Polecenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawieraç pytania do przeprowadzajàcego badanie lub
wykonujàcego czynnoÊci oraz wskazanie czynu zarzucanego oskar˝onemu lub okolicznoÊci pope∏nienia tego czynu.
4. W przypadku niecierpiàcym zw∏oki badanie
przeprowadza si´ oraz wykonuje czynnoÊci na ustne
polecenie funkcjonariusza organu post´powania, który jest obowiàzany okazaç legitymacj´ s∏u˝bowà. Polecenie powinno zostaç potwierdzone na piÊmie niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w terminie 7 dni od
dnia jego wydania.
5. Przepisów ust. 1—4 nie stosuje si´, gdy czynnoÊci wykonuje funkcjonariusz prowadzàcy post´powanie przygotowawcze.
§ 3. 1. Termin i miejsce badania lub czynnoÊci
ustala podmiot przeprowadzajàcy badanie lub dokonujàcy czynnoÊci, chyba ˝e okreÊli je organ post´powania w poleceniu, o którym mowa w § 2 ust. 2.
2. Organ post´powania zapewnia obecnoÊç osoby
w terminie i miejscu przeprowadzania badania lub
wykonywania czynnoÊci.
3. W przypadku gdy osoba przebywajàca na wolnoÊci nie stawi si´ celem poddania badaniu lub wykonania czynnoÊci z jej udzia∏em albo gdy z innych powodów badanie nie mog∏o odbyç si´ lub czynnoÊç nie
zosta∏a wykonana w wyznaczonym terminie, podmiot,
o którym mowa w ust. 1, jest obowiàzany zawiadomiç
o tym niezw∏ocznie organ post´powania, wskazujàc

§ 4. Organ post´powania informuje osob´ o celu
i zakresie badania lub rodzaju czynnoÊci oraz poucza
o obowiàzku poddania si´ poleceniom umo˝liwiajàcym przeprowadzenie badania lub wykonanie czynnoÊci z jej udzia∏em.
§ 5. 1. Organ post´powania zapewnia w czasie badania oraz wykonywania czynnoÊci asyst´, je˝eli jest
to niezb´dne do przeprowadzenia badania lub wykonania czynnoÊci, gdy zachodzi potrzeba zastosowania
wobec osoby przymusu bezpoÊredniego, albo na
wniosek przeprowadzajàcego badanie lub wykonujàcego czynnoÊci.
2. Zastosowanie przymusu bezpoÊredniego podlega odnotowaniu w dokumentacji sporzàdzonej w wyniku wykonania badania lub czynnoÊci.
Rozdzia∏ 2
Badania
§ 6. 1. Osoby poddaje si´ badaniom w zak∏adzie
opieki zdrowotnej:
1) w∏aÊciwym ze wzgl´du na miejsce zamieszkania
osoby;
2) w∏aÊciwym ze wzgl´du na siedzib´ organu post´powania;
3) który udzieli∏ osobie pierwszej pomocy lekarskiej
lub w którym osoba przebywa na leczeniu.
2. Badania osoby w miar´ mo˝liwoÊci przeprowadzajà zak∏ady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolnoÊci.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach badanie przeprowadza zak∏ad opieki zdrowotnej, albo lekarz inny ni˝ zatrudniony w takim zak∏adzie, równie˝
poza godzinami jego zatrudnienia, wskazany przez organ post´powania.
4. W uzasadnionych przypadkach, gdy przeprowadzenie badaƒ wymaga posiadania specjalistycznych
kwalifikacji lub sprz´tu medycznego, organ post´powania mo˝e poleciç przeprowadzenie badaƒ w odpowiedniej instytucji naukowej lub specjalistycznej.
§ 7. Badania przeprowadza lekarz posiadajàcy tytu∏ specjalisty w dziedzinie medycyny w∏aÊciwej ze
wzgl´du na zakres badania.
§ 8. 1. Zak∏ad opieki zdrowotnej lub lekarz przeprowadzajàcy badanie ustala metody i zakres post´powania lekarskiego.
2. Z pobrania krwi, w∏osów lub wydzielin organizmu lekarz przeprowadzajàcy badanie sporzàdza protokó∏.
§ 9. W przypadku gdy lekarz przeprowadzajàcy badanie stwierdzi potrzeb´ uzyskania opinii lekarza innej
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Poz. 299

specjalnoÊci albo przeprowadzenia badaƒ pomocniczych lub obserwacji w zak∏adzie opieki zdrowotnej,
informuje o tym niezw∏ocznie organ post´powania.

nieni pracownicy s∏u˝by zdrowia albo instytucji naukowej lub specjalistycznej powo∏anej do przeprowadzenia badaƒ genetycznych.

§ 10. 1. W przypadku gdy przeprowadzenie pe∏nego
badania jest niemo˝liwe, mimo zastosowania przymusu
bezpoÊredniego, lekarz ogranicza si´ do wykonania badania w zakresie mo˝liwym w tej sytuacji, umieszczajàc
o tym informacj´ w dokumentacji badania.

§ 14. 1. Pobieranie odcisków palców, d∏oni, stóp
lub uz´bienia odbywa si´ w sposób umo˝liwiajàcy ich
utrwalenie dla badaƒ porównawczych.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do pobrania krwi, w∏osów lub wydzielin organizmu.
§ 11. 1. Zak∏ad opieki zdrowotnej lub lekarz przeprowadzajàcy badanie wydaje opini´ w granicach
otrzymanego polecenia.
2. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna zawieraç:
1) opis z przeprowadzonego badania;
2) opis znaków szczególnych stwierdzonych u osoby
podczas badania okreÊlonych w rozporzàdzeniu
Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wype∏niania oraz katalogów rodzajów przest´pstw, cech rysopisowych
i znaków szczególnych (Dz. U. Nr 118, poz. 1016
i Nr 238, poz. 2024, z 2003 r. Nr 30, poz. 252 oraz
z 2004 r. Nr 280, poz. 2770);
3) spostrze˝enia;
4) wnioski.
3. Zak∏ad opieki zdrowotnej lub lekarz do∏àcza do
opinii protokó∏ pobrania w szczególnoÊci krwi, w∏osów lub wydzielin organizmu, jeÊli pobierano je do badaƒ laboratoryjnych.
§ 12. 1. Organ post´powania nie uczestniczy, z zastrze˝eniem art. 198 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. — Kodeks post´powania karnego, w przeprowadzaniu badaƒ.
2. Badania przeprowadza si´ w warunkach zapewniajàcych osobie bezpieczeƒstwo i swobod´ wypowiedzi. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek
przeprowadzajàcego badanie, organ post´powania
zapewnia w∏aÊciwie zabezpieczone pomieszczenie.
Rozdzia∏ 3
CzynnoÊci
§ 13. 1. Wymaz ze Êluzówki policzków od osób pobiera si´ przy u˝yciu przeznaczonych specjalnie do
tych celów pakietów kryminalistycznych, oznakowanych indywidualnym kodem kreskowym.
2. Wymaz pobrany ze Êluzówki policzków umieszcza si´ w pojemniku oznaczonym tym samym kodem
kreskowym, jakim zosta∏ oznaczony pakiet kryminalistyczny.
3. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1, wykonujà
funkcjonariusze Policji przeszkoleni w tym zakresie,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach upraw-

2. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1, dokonujà
przeszkoleni w zakresie podstaw daktyloskopii funkcjonariusze Policji prowadzàcy post´powanie przygotowawcze, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyspecjalizowane w zakresie kryminalistyki komórki organizacyjne Policji lub bieg∏y sàdowy.
3. Odciski uz´bienia pobierajà i utrwalajà wyspecjalizowane w zakresie kryminalistyki komórki organizacyjne Policji lub bieg∏y sàdowy.
§ 15. 1. Fotografowanie obrazu twarzy, sylwetki
lub okreÊlonej cz´Êci cia∏a odbywa si´ w sposób
umo˝liwiajàcy jego utrwalenie dla celów dowodowych.
2. Organ post´powania mo˝e wskazaç t∏o, na jakim ma byç wykonane utrwalenie obrazu, oraz pozycj´, ubiór, uczesanie lub zarost osoby, a tak˝e wskazaç
rodzaj urzàdzenia, na którym ma byç utrwalony obraz.
3. W przypadku gdy dla celów dowodowych niezb´dne jest utrwalenie obrazu intymnych cz´Êci cia∏a,
czynnoÊç t´ przeprowadza si´ pod nieobecnoÊç osób
trzecich, przez osob´ tej samej p∏ci.
§ 16. 1. Okazanie osoby w celach rozpoznawczych
odbywa si´ w sposób wskazany przez organ post´powania.
2. Osoba przy okazywaniu sylwetki lub twarzy,
w uzasadnionych przypadkach, wypowiada s∏owa lub
artyku∏uje g∏oski wskazane przez organ post´powania.
§ 17. 1. Utrwalenie g∏osu odbywa si´ w sposób
umo˝liwiajàcy jego utrwalenie do celów dowodowych.
2. Organ post´powania mo˝e okreÊliç s∏owa lub
g∏oski, które powinna wypowiedzieç w czasie utrwalania g∏osu osoba, a tak˝e wskazaç rodzaj urzàdzenia, na
którym g∏os ma byç utrwalony.
3. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1, dokonujà
wyspecjalizowane w zakresie kryminalistyki komórki
organizacyjne Policji lub bieg∏y sàdowy.
§ 18. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
28 lutego 2005 r.2)
Minister SprawiedliwoÊci: A. Kalwas
———————
2)

Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia traci
moc rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci z dnia
18 czerwca 2003 r. w sprawie poddawania badaniom lub
dokonywania czynnoÊci z udzia∏em oskar˝onego oraz osoby podejrzanej (Dz. U. Nr 108, poz. 1021), zachowane
w mocy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 17 grudnia
2004 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy — Kodeks
post´powania karnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 70).
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