
Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 18 pkt 1
lit. b, art. 24 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz
zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt (Dz. U. Nr 69,
poz. 625) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏o-
wych wymagaƒ weterynaryjnych majàcych zastoso-
wanie do zarodków byd∏a (Dz. U. Nr 108, poz. 1152)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 5 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) byç zaopatrzone w oddzielne dla ka˝dej prze-
sy∏ki Êwiadectwo zdrowia, wystawione przez
powiatowego lekarza weterynarii, którego
wzór jest okreÊlony w rozporzàdzeniu Komisji
(WE) nr 599/2004 z dnia 30 marca 2004 r. doty-
czàcym przyj´cia zharmonizowanego wzoru
Êwiadectwa i sprawozdania z kontroli zwiàza-
nych z wewnàtrzwspólnotowym handlem
zwierz´tami i produktami pochodzenia zwie-
rz´cego (Dz. Urz. WE L 94 z 31.03.2004).”;

2) uchyla si´ za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. S. Kowalczyk
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 28 grudnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ weterynaryjnych majàcych zastosowanie
do zarodków byd∏a

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134,
poz. 1433).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 21 grudnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie 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 rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie okreÊlenia orga-
nów uprawnionych obok Policji do prowadzenia do-
chodzeƒ oraz organów uprawnionych do wnoszenia
i popierania oskar˝enia przed sàdem pierwszej instan-
cji w sprawach podlegajàcych rozpoznaniu w post´-
powaniu uproszczonym, jak równie˝ zakresu spraw
zleconych tym organom (Dz. U. Nr 108, poz. 1019 oraz

z 2004 r. Nr 145, poz. 1543) w § 1 wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) organy Inspekcji Handlowej w sprawach

o ujawnione przez nie w czasie przeprowadza-
nia kontroli przest´pstwa przewidziane
w art. 36 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r.
o ogólnym bezpieczeƒstwie produktów (Dz. U.
Nr 229, poz. 2275), 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 przeciw-
dzia∏aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1231, z póên. zm.2)) oraz w art. 38———————

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 oraz z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626,
Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641.

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372, z 2003 r.
Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 29,
poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597 i Nr 273,
poz. 2703.
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ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25,
z póên. zm.3));”;

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Prezes Urz´du Regulacji Telekomunikacji
i Poczty w sprawach o przest´pstwa okreÊlone
w art. 208 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
— Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703).”.

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

Minister SprawiedliwoÊci: A. Kalwas

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145
i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 223, poz. 2220 i Nr 229,
poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 293.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 22 grudnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeƒ 
przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogà byç odr´bnie umieszczeni 

tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszà odpowiadaç

Na podstawie art. 254 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90,
poz. 557, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 15 stycznia 2002 r. w spra-
wie wykazu wydzielonych pomieszczeƒ przeznaczo-
nych dla osób zatrzymanych, w których mogà byç od-
r´bnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skaza-
ni, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszà

odpowiadaç (Dz. U. Nr 8, poz. 80 oraz z 2003 r. Nr 62,
poz. 574) za∏àcznik otrzymuje brzmienie okreÊlone
w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
R. Kalisz

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na podsta-

wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r.
Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194 i Nr 151, poz. 1686,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121, poz. 1033 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179,
poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703.


