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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 18 czerwca 2003 r.

w sprawie poddawania badaniom lub dokonywania 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:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
i sposób:

1) poddawania oskar˝onego oraz osoby podejrzanej,
zwanych dalej „osobami”, ogl´dzinom zewn´trz-
nym oraz innym badaniom, w tym pobraniu krwi,
w∏osów lub wydzielin organizmu,

2) dokonywania z ich udzia∏em czynnoÊci: pobrania
odcisków, fotografowania, okazania w celach roz-

poznawczych innym osobom, zwanych dalej
„czynnoÊciami”

— w post´powaniu karnym.

§ 2. 1. Badania przeprowadza si´ i czynnoÊci doko-
nuje si´ 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 identyfi-
kacji osoby, wskazywaç przedmiot i zakres badania lub
czynnoÊci oraz informacj´ o czasie i miejscu przepro-
wadzenia badania lub dokonania czynnoÊci.

3. Polecenie, o którym mowa w ust. 1, powinno za-
wieraç równie˝ pytania do przeprowadzajàcego bada-
nie lub dokonujàcego czynnoÊci, a ponadto wskazanie
czynu zarzucanego oskar˝onemu lub okolicznoÊci po-
pe∏nienia tego czynu.

4. W przypadku niecierpiàcym zw∏oki badanie prze-
prowadza si´ lub czynnoÊci dokonuje na ustne polece-

———————
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.



nie funkcjonariusza organu post´powania, który obo-
wiàzany jest okazaç legitymacj´ s∏u˝bowà. Polecenie
takie powinno zostaç potwierdzone na piÊmie nie-
zw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 7 dni od dnia
jego wydania.

5. Przepisów ust. 1—4 nie stosuje si´, gdy czynno-
Êci dokonuje funkcjonariusz prowadzàcy post´powa-
nie przygotowawcze.

§ 3. 1. Termin i miejsce badania lub czynnoÊci usta-
la podmiot przeprowadzajàcy badanie lub dokonujàcy
czynnoÊci, chyba ˝e okreÊli je organ post´powania.

2. Organ post´powania zapewnia obecnoÊç osoby
w miejscu i w czasie przeprowadzania badania lub do-
konywania czynnoÊci.

3. W razie gdy osoba przebywajàca na wolnoÊci
nie stawi si´ celem przeprowadzenia badania lub do-
konania czynnoÊci z jej udzia∏em albo gdy z innych
powodów badanie nie mog∏o si´ odbyç lub czynnoÊç
nie zosta∏a dokonana w wyznaczonym terminie, pod-
miot, o którym mowa w ust. 1, obowiàzany jest zawia-
domiç o tym niezw∏ocznie organ, który wyda∏ polece-
nie przeprowadzenia badania lub dokonania czynno-
Êci, wskazujàc czas i miejsce, w którym badanie to
mo˝e byç przeprowadzone lub czynnoÊç ta mo˝e byç
dokonana.

§ 4. Organ post´powania informuje osob´ o celu
i zakresie badania lub rodzaju czynnoÊci oraz poucza
o obowiàzku poddania si´ poleceniom umo˝liwiajà-
cym przeprowadzenie badania lub dokonanie czyn-
noÊci.

§ 5. 1. Organ polecajàcy przeprowadzenie badania
lub dokonanie czynnoÊci zapewnia w ich trakcie odpo-
wiednià asyst´, je˝eli jest to niezb´dne dla zapewnie-
nia prawid∏owego przeprowadzenia badania lub doko-
nania czynnoÊci albo na wniosek przeprowadzajàcego
badanie lub dokonujàcego czynnoÊci, zw∏aszcza gdy
zachodzi potrzeba zastosowania wobec osoby przymu-
su bezpoÊredniego.

2. Zastosowanie przymusu bezpoÊredniego podle-
ga odnotowaniu w dokumentacji sporzàdzonej w wy-
niku wykonania badania lub czynnoÊci.

Rozdzia∏ 2

Badania

§ 6. 1. Badania mogà przeprowadzaç zak∏ady opie-
ki zdrowotnej:

1) w∏aÊciwe ze wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby;

2) w∏aÊciwe ze wzgl´du na siedzib´ organu post´po-
wania;

3) które udzieli∏y osobie pierwszej pomocy lekarskiej
lub w których osoba przebywa na leczeniu.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ba-
danie przeprowadza zak∏ad opieki zdrowotnej, albo le-
karz niezatrudniony w takim zak∏adzie, równie˝ poza
godzinami jego zatrudnienia, wskazany przez organ
post´powania.

3. Badania osoby, z wyjàtkiem badania stanu zdro-
wia psychicznego, w miar´ mo˝liwoÊci przeprowadza-
jà zak∏ady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych
wolnoÊci.

4. W uzasadnionych przypadkach, zw∏aszcza gdy
przeprowadzenie badaƒ wymaga specjalnych kwalifi-
kacji lub urzàdzeƒ, organ post´powania mo˝e poleciç
przeprowadzenie badaƒ w odpowiedniej instytucji na-
ukowej lub specjalistycznej.

§ 7. 1. Badania przeprowadza lekarz b´dàcy specja-
listà w dziedzinie medycyny w∏aÊciwej ze wzgl´du na
zakres badania.

2. Pobranie materia∏u do badaƒ laboratoryjnych,
w szczególnoÊci treÊci ˝o∏àdka, krwi, w∏osów lub wy-
dzielin organizmu, mo˝e byç dokonane wy∏àcznie
przez osob´ uprawnionà do dokonywania takich czyn-
noÊci.

§ 8. 1. Zak∏ad opieki zdrowotnej lub lekarz przepro-
wadzajàcy badanie ustala metody i zakres post´powa-
nia lekarskiego.

2. Z pobrania materia∏u, o którym mowa w § 7
ust. 2, lekarz przeprowadzajàcy badanie sporzàdza
protokó∏.

§ 9. W przypadku gdy lekarz przeprowadzajàcy ba-
danie stwierdzi potrzeb´ uzyskania opinii lekarza innej
specjalnoÊci albo przeprowadzenia badaƒ pomocni-
czych lub obserwacji w zak∏adzie opieki zdrowotnej, in-
formuje o tym niezw∏ocznie organ polecajàcy przepro-
wadzenie badania.

§ 10. 1. W przypadku gdy, pomimo zastosowania
przymusu bezpoÊredniego, przeprowadzenie pe∏ne-
go badania jest niemo˝liwe, lekarz ogranicza si´ do
wykonania badania w zakresie mo˝liwym w tej sytu-
acji, umieszczajàc o tym informacj´ w dokumentacji
badania.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do pobra-
nia materia∏u do badaƒ laboratoryjnych, o którym mo-
wa w § 7 ust. 2.

§ 11. Na wniosek zak∏adu opieki zdrowotnej lub le-
karza, sàd lub prokurator ˝àda od zak∏adu opieki zdro-
wotnej lub od lekarza leczàcego osob´ jej indywidual-
nej dokumentacji medycznej, którà przekazuje przepro-
wadzajàcemu badanie.

§ 12. 1. Zak∏ad opieki zdrowotnej lub lekarz przepro-
wadzajàcy badanie wydaje w granicach otrzymanego
polecenia opini´.
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2. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna za-
wieraç:

1) sprawozdanie z przeprowadzonego badania;

2) stwierdzone u osoby podczas badania znaki szcze-
gólne, okreÊlone 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 prze-
st´pstw, cech rysopisowych i znaków szczegól-
nych (Dz. U. Nr 118, poz. 1016 i Nr 238, poz. 2024
oraz z 2003 r. Nr 30, poz. 252); 

3) spostrze˝enia;

4) wnioski.

3. Do wydanej opinii zak∏ad opieki zdrowotnej lub
lekarz do∏àcza protokó∏ z pobrania materia∏u do badaƒ
laboratoryjnych, w szczególnoÊci krwi, w∏osów, treÊci
˝o∏àdka lub wydzielin organizmu, jeÊli pobierano je do
badaƒ, oraz zestawienie kosztów przeprowadzonych
badaƒ, sporzàdzone stosownie do wymagaƒ okreÊlo-
nych odr´bnymi przepisami.

§ 13. 1. Badanie psychologiczne przeprowadza in-
stytucja naukowa lub specjalistyczna albo psycholog
b´dàcy bieg∏ym sàdowym.

2. Do badaƒ psychologicznych przepisy § 8 ust. 1
i § 12 ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio.

§ 14. 1. Organ post´powania nie uczestniczy, z za-
strze˝eniem art. 198 § 2 Kodeksu post´powania karne-
go, podczas badaƒ oraz badaƒ psychologicznych.

2. Badania oraz badania psychologiczne przepro-
wadza si´ w warunkach zapewniajàcych osobie bez-
pieczeƒstwo i swobod´ wypowiedzi. W uzasadnionych
przypadkach, na wniosek przeprowadzajàcego bada-
nie, organ polecajàcy zapewnia w∏aÊciwie zabezpie-
czone pomieszczenie.

§ 15. Szczegó∏owe warunki i sposób przeprowadza-
nia badaƒ na zawartoÊç alkoholu w organizmie oskar-
˝onego lub osoby podejrzanej regulujà przepisy rozpo-
rzàdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej z dnia
6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokony-
wania badaƒ na zawartoÊç alkoholu w organizmie
(Dz. U. Nr 25, poz. 117).

Rozdzia∏ 3

CzynnoÊci

§ 16. 1. Pobieranie odcisków palców, d∏oni, stóp lub
uz´bienia odbywa si´ w miejscu wskazanym przez or-
gan post´powania i w sposób umo˝liwiajàcy ich
utrwalenie dla badaƒ porównawczych.

2. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1, dokonujà
przeszkoleni w zakresie podstaw daktyloskopii funkcjo-
nariusze Policji prowadzàcy post´powanie przygoto-

wawcze, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach
wyspecjalizowane w zakresie kryminalistyki komórki
organizacyjne Policji lub bieg∏y sàdowy.

3. Odciski uz´bienia pobierajà i utrwalajà wyspe-
cjalizowane w zakresie kryminalistyki komórki organi-
zacyjne Policji lub bieg∏y sàdowy.

§ 17. 1. Utrwalenie obrazu twarzy, sylwetki lub
okreÊlonej cz´Êci cia∏a odbywa si´ w miejscu wskaza-
nym przez organ post´powania i w sposób umo˝liwia-
jàcy jego utrwalenie dla celów dowodowych.

2. Organ post´powania polecajàcy dokonanie
czynnoÊci, o których mowa w ust. 1, mo˝e wskazaç t∏o,
na jakim ma byç wykonane utrwalenie obrazu, oraz po-
zycj´, ubiór, uczesanie lub zarost osoby, a tak˝e wska-
zaç rodzaj urzàdzenia, na którym ma byç utrwalony
obraz.

3. W przypadku gdy dla celów dowodowych nie-
zb´dne jest utrwalenie obrazu intymnych cz´Êci cia∏a,
czynnoÊç t´ przeprowadza si´ pod nieobecnoÊç osób
trzecich, przez osob´ tej samej p∏ci.

§ 18. 1. Okazanie osoby w celach rozpoznawczych
odbywa si´ w miejscu i w sposób wskazany przez or-
gan post´powania.

2. Przy okazywaniu sylwetki lub twarzy osoba,
w uzasadnionych przypadkach, wypowiada s∏owa lub
artyku∏uje g∏oski wskazane przez organ post´powania.

3. Warunki techniczne okazania w celach rozpo-
znawczych regulujà przepisy rozporzàdzenia Ministra
SprawiedliwoÊci z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie
warunków technicznych przeprowadzenia okazania
(Dz. U. Nr 104, poz. 981).

§ 19. 1. Utrwalenie g∏osu odbywa si´ w miejscu
wskazanym przez organ post´powania i w sposób
umo˝liwiajàcy jego utrwalenie dla celów dowodowych.

2. Organ post´powania polecajàcy dokonanie
czynnoÊci, o której mowa w ust. 1, mo˝e okreÊliç s∏owa
lub g∏oski, które powinna wypowiedzieç w jej toku oso-
ba, a tak˝e wskazaç rodzaj urzàdzenia, na którym g∏os
ma zostaç utrwalony.

3. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1, dokonujà
wyspecjalizowane w zakresie kryminalistyki komórki
organizacyjne Policji lub bieg∏y sàdowy. 

§ 20. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2003 r.2)

Minister SprawiedliwoÊci: w z. J. ¸ankiewicz

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 9 stycznia 1999 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków i sposobu dokonywa-
nia badaƒ oskar˝onego oraz osoby podejrzanej (Dz. U.
Nr 7, poz. 63 oraz z 2002 r. Nr 193, poz. 1620), które traci
moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.
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