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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 listopada 2006 r.
w sprawie trybu przeprowadzania badaƒ lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Na podstawie art. 14 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
(Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122) zarzàdza
si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) tryb przeprowadzania badania lekarskiego osoby
zatrzymanej przez funkcjonariuszy Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, zwanej dalej „osobà zatrzymanà”;
2) osoby przeprowadzajàce badanie lekarskie osoby
zatrzymanej;
3) organizacj´ oraz miejsce przeprowadzania badania lekarskiego osoby zatrzymanej;
4) przypadki uzasadniajàce potrzeb´ udzielenia osobie zatrzymanej pierwszej pomocy medycznej.
§ 2. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przeprowadza si´, gdy:
1) osobie zatrzymanej zosta∏a udzielona pierwsza pomoc medyczna;
2) zachodzi uzasadniona obawa, ˝e osoba ta znajduje si´ w stanie zagra˝ajàcym jej ˝yciu lub zdrowiu;
3) osoba zatrzymana za˝àda niezw∏ocznego zbadania
przez lekarza;
4) osoba zatrzymana oÊwiadcza, ˝e cierpi na schorzenia wymagajàce sta∏ego lub okresowego leczenia,
którego przerwanie zagra˝a∏oby jej ˝yciu lub zdrowiu;
5) z posiadanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, zwane dalej „CBA”, informacji lub okolicznoÊci zatrzymania wynika, ˝e osoba zatrzymana
mo˝e byç chora na chorob´ zakaênà;
6) osobà zatrzymanà jest kobieta w cià˝y.
§ 3. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przeprowadza si´ po dokonaniu przez funkcjonariuszy CBA
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niezb´dnych czynnoÊci zwiàzanych z zatrzymaniem,
chyba ˝e zachodzà okolicznoÊci, o których mowa
w § 2 pkt 2.
§ 4. 1. W przypadku gdy zachodzà okolicznoÊci,
o których mowa w § 2, osoba zatrzymana jest kierowana na badanie lekarskie na podstawie pisemnego
wniosku kierownika jednostki organizacyjnej CBA,
która dokona∏a zatrzymania, lub upowa˝nionego przez
niego funkcjonariusza, zwanych dalej „osobami wnioskujàcymi”.
2. Je˝eli zachodzà okolicznoÊci, o których mowa
w § 2 pkt 2, wniosek o przeprowadzenie badania lekarskiego osoby zatrzymanej mo˝e byç z∏o˝ony ustnie.
Wniosek ten osoba wnioskujàca niezw∏ocznie potwierdza na piÊmie.
§ 5. 1. CBA zapewnia przewiezienie osoby zatrzymanej do zak∏adu opieki zdrowotnej w celu przeprowadzenia badania lekarskiego.
2. Je˝eli stan zdrowia osoby zatrzymanej wskazuje
na potrzeb´ u˝ycia do jej przewiezienia specjalnego
Êrodka transportu sanitarnego, przewiezienia dokonuje si´ takim Êrodkiem, a w szczególnoÊci Êrodkiem
transportu pogotowia ratunkowego.
§ 6. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przeprowadza lekarz publicznego zak∏adu opieki zdrowotnej
utworzonego przez ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych albo innego zak∏adu opieki zdrowotnej.
§ 7. 1. Po przeprowadzeniu badania lekarskiego
osoby zatrzymanej lekarz wydaje osobie wnioskujàcej
zaÊwiadczenie lekarskie o istnieniu albo braku przeciwwskazaƒ medycznych do zatrzymania. ZaÊwiadczenie do∏àcza si´ do dokumentacji sporzàdzanej
w zwiàzku z zatrzymaniem osoby.
2. W przypadku gdy osoba zatrzymana nie wyra˝a
zgody na przeprowadzenie niezb´dnego badania lekarskiego albo swoim zachowaniem uniemo˝liwia
wykonanie tej czynnoÊci, lekarz okolicznoÊç t´ odnoto-
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wuje w zaÊwiadczeniu, o którym mowa w ust. 1,
a funkcjonariusz z jednostki organizacyjnej CBA dokonujàcej zatrzymania — w dokumentacji sporzàdzanej
w zwiàzku z zatrzymaniem osoby.
§ 8. Pierwszej pomocy medycznej osobie zatrzymanej udziela si´ w razie wypadku, urazu, zatrucia,
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porodu, nag∏ego zachorowania lub nag∏ego pogorszenia stanu zdrowia powodujàcego zagro˝enie ˝ycia.
§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski

