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Na podstawie art. 74 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. — Kodeks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89,
poz. 555, 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
oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 9 stycznia 1999 r. w sprawie szczegó∏owych wa-
runków i sposobu dokonywania badaƒ oskar˝onego
oraz osoby podejrzanej (Dz. U. Nr 7, poz. 63) w § 15
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1, wykonujà

przeszkoleni w zakresie podstaw daktyloskopii

funkcjonariusze Policji prowadzàcy post´po-
wanie przygotowawcze, a w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach wyspecjalizowane
w zakresie kryminalistyki komórki organizacyj-
ne Policji lub bieg∏y sàdowy, z zastrze˝eniem
ust. 3.”;

2) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Odciski uz´bienia pobierajà i utrwalajà wyspe-

cjalizowane w zakresie kryminalistyki komórki
organizacyjne Policji lub bieg∏y sàdowy.”.

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

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk

1620
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 4 listopada 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków i sposobu dokonywania badaƒ oskar˝onego 
oraz osoby podejrzanej.

Na podstawie art. 3a § 3 ustawy z dnia 26 paêdzier-
nika 1982 r. o post´powaniu w sprawach nieletnich
(Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 i Nr 58, poz. 542) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie post´powania media-
cyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 56, poz. 591)
w § 6 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) pracownik placówki opiekuƒczo-wychowaw-
czej, specjalnego oÊrodka szkolno-wychowaw-
czego, zak∏adu poprawczego lub schroniska dla
nieletnich,”.

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

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk

1621
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 5 listopada 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie post´powania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

1622
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 12 listopada 2002 r.

w sprawie sposobu dokumentowania prawa do zasi∏ków pogrzebowych oraz warunków pokrywania 
kosztów pogrzebu funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu i cz∏onków ich rodzin.

Na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 16 mar-
ca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27,
poz. 298 i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 i Nr 153, poz. 1271) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rzàdu, zwa-
nemu dalej „funkcjonariuszem”, i cz∏onkom jego rodzi-
ny Biuro Ochrony Rzàdu pokrywa koszty pogrzebu,
które obejmujà wydatki zwiàzane z organizacjà pogrze-
bu, og∏oszeniem nekrologu w prasie, przewozem
zw∏ok, zakupem miejsca pochówku, trumny albo urny,
wieƒca i kwiatów, odzie˝y ˝a∏obnej oraz koszty posta-
wienia nagrobka.

§ 2. 1. Koszty pogrzebu poniesione przez osob´,
która zorganizowa∏a pogrzeb we w∏asnym zakresie,
pokrywa si´ do wysokoÊci rzeczywiÊcie poniesionych
kosztów.

——————————
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 Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
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2. Koszty pogrzebu cz∏onków rodziny funkcjonariu-
sza pokrywa si´ na jego pisemny wniosek, z∏o˝ony do
bezpoÊredniego prze∏o˝onego.

§ 3. Dokumentami wymaganymi do wyp∏aty zasi∏-
ku pogrzebowego sà:

1) wyciàg z aktu zgonu funkcjonariusza lub cz∏onka ro-
dziny funkcjonariusza, a w przypadku pogrzebu
dziecka martwo urodzonego — zaÊwiadczenie, ˝e
dziecko urodzi∏o si´ martwe;

2) orygina∏y rachunków obejmujàcych rzeczywiste
koszty pogrzebu poniesione przez funkcjonariusza
lub osob´, która pokry∏a koszty pogrzebu;

3) oÊwiadczenie funkcjonariusza lub cz∏onka rodziny
funkcjonariusza, i˝ nie przys∏uguje mu zasi∏ek z ty-
tu∏u Êmierci funkcjonariusza lub cz∏onka rodziny
funkcjonariusza na podstawie odr´bnych przepi-
sów, oraz dowód potwierdzajàcy wysokoÊç pobra-
nego na podstawie tych przepisów zasi∏ku.

§ 4. Zasi∏ek pogrzebowy wyp∏aca komórka finanso-
wa Biura Ochrony Rzàdu.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

1623
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 12 listopada 2002 r.

w sprawie stawek uposa˝enia wed∏ug stanowiska s∏u˝bowego typowych dla poszczególnych stopni 
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu.

Na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 16 marca
2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298
i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153,
poz. 1271) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ nast´pujàce stawki uposa˝enia we-
d∏ug stanowiska s∏u˝bowego typowe dla poszczegól-
nych stopni funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu:
1) genera∏a dywizji — 3 188,00 z∏;
2) genera∏a brygady — 2 579,00 z∏;
3) pu∏kownika — 1 791,00 z∏;
4) podpu∏kownika — 1 075,00 z∏;
5) majora — 996,00 z∏;
6) kapitana — 953,00 z∏;
7) porucznika — 845,00 z∏;
8) podporucznika — 824,00 z∏;
9) starszego chorà˝ego — 756,00 z∏;

10) chorà˝ego — 756,00 z∏;
11) m∏odszego chorà˝ego — 756,00 z∏;

12) starszego sier˝anta — 584,00 z∏;
13) sier˝anta — 584,00 z∏;
14) plutonowego — 584,00 z∏;
15) kaprala — 584,00 z∏;
16) starszego szeregowego — 200,00 z∏;
17) szeregowego — 150,00 z∏.

§ 2. Stawki, o których mowa w § 1, przys∏ugujà
funkcjonariuszom od dnia 1 kwietnia 2002 r.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik

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

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

1624
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 12 listopada 2002 r.

w sprawie szczegó∏owego zakresu obowiàzków i uprawnieƒ specjalistycznych organizacji ratowniczych, wa-
runków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokoÊci Êwiadczeƒ przys∏ugu-

jàcych ratownikom górskim i wodnym w zwiàzku z udzia∏em w akcji ratowniczej.

Na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycz-
nia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81,

poz. 889 i Nr 102, poz. 1115 oraz z 2002 r. Nr 4,
poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820
i Nr 130, poz. 1112) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy zakres obo-
wiàzków i uprawnieƒ specjalistycznych organizacji ra-
towniczych, warunki ich wykonywania przez inne organi-
zacje ratownicze oraz rodzaj i wysokoÊç Êwiadczeƒ przy-
s∏ugujàcych w zwiàzku z udzia∏em w akcji ratowniczej.

———————
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 Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).


