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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 13 czerwca 2003 r.
w sprawie okreÊlenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeƒ oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskar˝enia przed sàdem pierwszej instancji w sprawach podlegajàcych
rozpoznaniu w post´powaniu uproszczonym, jak równie˝ zakresu spraw zleconych tym organom
Na podstawie art. 325d 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. W sprawach podlegajàcych rozpoznaniu w post´powaniu uproszczonym dochodzenie, obok Policji,
prowadziç mogà równie˝:
1) organy Inspekcji Handlowej w sprawach o ujawnione przez nie w czasie przeprowadzania inspekcji przest´pstwa przewidziane w art. 306 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U.
Nr 88, poz. 553, z póên. zm.2)), w art. 24 i 25 ustawy z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeƒstwie produktów (Dz. U. Nr 15, poz. 179 oraz
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 166, poz. 1360),
w art. 43 ust. 1 i 2 oraz w art. 453 ust. 1 ustawy
z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o wychowaniu
w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167,
poz. 1372 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 719) oraz
w art. 38 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25
i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145
i Nr 166, poz. 1360);
2) organy Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawach o przest´pstwa okreÊlone w art. 49 ust. 1 i 2
i art. 50 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach
zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia (Dz. U. Nr 63,
poz. 634, z póên. zm.3)), w art. 14 ust. 3 ustawy
z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U.
Nr 42, poz. 473 oraz z 2003 r. Nr 73, poz. 659) oraz
w art. 34 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11,
poz. 84, z póên. zm.4));

3) urz´dy skarbowe i inspektorzy kontroli skarbowej
w sprawach o przest´pstwa z art. 77, 78 ust. 1
i art. 79 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 oraz
z 2003 r. Nr 60, poz. 535);
4) Prezes Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty
w sprawach o przest´pstwa okreÊlone w art. 123
ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z póên.
zm.5)).
§ 2. 1. Organy uprawnione do prowadzenia dochodzeƒ, okreÊlone w § 1, mogà równie˝ w tym zakresie
wnosiç i popieraç oskar˝enie przed sàdem pierwszej
instancji w post´powaniu uproszczonym.
2. Uprawnienia do wnoszenia i popierania oskar˝enia przed sàdem pierwszej instancji przys∏ugujà tak˝e
organom Stra˝y Granicznej w sprawach o przest´pstwa z art. 137, 264, 270, 273, 275 i art. 277 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 553, póên. zm.2)) oraz art. 103 ustawy z dnia
25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r.
Nr 127, poz. 1400, z póên. zm.6)).
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie majà zastosowania, je˝eli
akt oskar˝enia wnosi i popiera prokurator.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca 2003 r.7)
Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk
———————
5)

———————
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 oraz
z 2003 r. Nr 17, poz. 155.
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116,
poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1071.
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 128, poz. 1408, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145
i Nr 166, poz. 1362 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450.
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125,
poz. 1367 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142,
poz. 1187.

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360
oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424.
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1180
i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 97, poz. 894.
7) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 31 sierpnia 1998 r.
w sprawie okreÊlenia organów uprawnionych obok Policji
do prowadzenia dochodzeƒ oraz organów uprawnionych
do wnoszenia i popierania oskar˝enia przed sàdem pierwszej instancji w sprawach podlegajàcych rozpoznaniu
w post´powaniu uproszczonym, jak równie˝ zakresu
spraw zleconych tym organom (Dz. U. Nr 114, poz. 740),
które traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.

