
         

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 13 marca 2018 r. 

Poz. 522 

OBWIESZCZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 26 lutego 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  
w sprawie organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych  

do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach,  
w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie organów uprawnionych obok Policji do 

prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej 

instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom (Dz. U. 

poz. 1725), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2017 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów 

uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono 

dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom (Dz. U. poz. 442). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych obok 

Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem 

pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom 

(Dz. U. poz. 442), który stanowi: 

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.”. 

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro  



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 522 

 
Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 26 lutego 2018 r. (poz. 522) 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 22 września 2015 r. 

w sprawie organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych 
do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono 

dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom 

Na podstawie art. 325d ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1904 

i 2405 oraz z 2018 r. poz. 5, 106, 138 i 201) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Dochodzenie, obok Policji, prowadzić mogą również: 

1) organy Inspekcji Handlowej w sprawach o ujawnione przez nie w czasie przeprowadzania kontroli przestępstwa 

określone w art. 43 ust. 1 i 2 oraz w art. 45
3 

ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeź-

wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r. 

poz. 310) oraz w art. 38 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1063 

i 2056); 

2) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawach o przestępstwa określone w art. 37b ustawy z dnia 14 marca 

1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 i 2111 oraz z 2018 r. poz. 138), w art. 96–99 

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 i 60), 

w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. z 2013 r. poz. 475) oraz w art. 31–34, 

art. 36–40, art. 50 i art. 51 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 143); 

3) (uchylony);
1)

 

4) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawach o przestępstwa określone w art. 208 ust. 2 ustawy z dnia 

16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138). 

§ 2. 1. Organy uprawnione do prowadzenia dochodzeń, określone w § 1, mogą również w tym zakresie wnosić 

i popierać oskarżenie przed sądem pierwszej instancji. 

2. Uprawnienia do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji przysługują także organom 

Straży Granicznej w sprawach o przestępstwa określone w art. 264 § 2, art. 264a § 1, art. 270, art. 271 § 1 i 2 oraz 

w art. 272–277 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20 i 305), 

w art. 464 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107 

i 138), w art. 125 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 51 i 107) oraz w art. 9 i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach  

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej (Dz. U. poz. 769). 

2a.
2)

 Uprawnienia do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach o przestępstwa 

określone w art. 77–79 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 i 398) przysługują 

także: 

1) naczelnikowi urzędu celno-skarbowego – w sprawach z zakresu kontroli celno-skarbowej; 

2) naczelnikowi urzędu skarbowego – w pozostałych sprawach.  

                                                           
1) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organów 

uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed są-

dem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom 

(Dz. U. poz. 442), które weszło w życie z dniem 1 marca 2017 r. 
2) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1. 
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3.

3)
 Przepisów ust. 1–2a nie stosuje się, jeżeli akt oskarżenia wnosi i popiera prokurator. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
4)

.
5) 

                                                           
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1. 
4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 28 października 2015 r. 
5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie okreś- 

lenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania 

oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również  

zakresu spraw zleconych tym organom (Dz. U. poz. 1019, z 2004 r. poz. 1543, z 2005 r. poz. 26, z 2006 r. poz. 1477 oraz z 2009 r. 

poz. 30), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 

27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1247, z 2014 r. 

poz. 1556 i 1778 oraz z 2015 r. poz. 21 i 396). 




