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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WEWNĘTlłZNEGO I USŁUG 

z onia 28 sierpnia '1987 r. 

w sprawie określenia wykroczeń, za ' które funkcjonarluszeorganów Państwowej Inspekcji Handlowej upowaźDienl 
są donakladanla gr%fWlen w citodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. 

Na podstawi~ att. 67 § 2 Kodeksu postępowania w 
. sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 1971r. Nr 12, poz; 116, 

. ł 
z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 iNr 45, 
poz. 234, z 1982 r. Nr 16, poz. 125 i Nr 45, poz. 291, 
z ,1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr , 44, poz. 203, z 1985 r. Nr 23, 
poz. 100 oraz z 1986 r. Nr 39, poz. 193) oraz w związku 
t § l pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady MInistrów 
z dnia 20 lutego 1987 r. w sprawie nadania funkcjonariu"
"szom niektórych organów uprawnień do nakładania grzy
wien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr. 6, poz. 34) 

. zarządza się; co następuje ; 

§ l. ,Funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji 
Handlowej są upoważnie'ni donakładartia grzywien w 
drodz-e mandatu karnego za' wykroczenia okJeślone w: 

1) art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 listopada 1961r. 
o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298 oraz z 1972 r. 
N~r 11, poz., 83), ~ , 

2) art. t6 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o mia.
'tach i narzędziach " pomiarowych (Dz. ' U.~r 23, 
poz. ]48 ~raz z 1.972 r. Nr l1,poz. 83), -

. 3) art. 32 pkt 7 ustawy z dnia 25 lis,topada 1970 r. o wa
runkach ~rowotnych żywności i żywieńia(Dz.U .. 

"' Nr 29, poz. 245, z 1971r. Nr ]2, poz. 115 oraz z 
1985 r. Nr 12, p~z. 49), -

4) art. 110, art. III § ' l pkt l i § 2, art. 112, tl3, ,H7, 
136 §, 2 i arl. 137 § II Kodeksu ' wykroczeń {Dz. U. 
z J971 r. Nr 12, poz. l t4, z 1981 r. Nr 24, poz. '124, 
z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 
i Nr '", ·Poz.203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. 
Nr 14, poz. 60 1 Nr 23, poz. 100 oraz Ż 1986 r. Nr 39; 
poz. 193), t 

... 

5) art. XII § 2 ustawy z dnia 26 czerwca ,]974 r. - Prze
pisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. Nr ~4, 
poz. ]42), . 

6) art. 45 ustawy z dnia 26 paidziernika 1982 r. o wy
chowaniu w trzeźwości r przeciwdziałaniu alkoholiz
mowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 oraz z 1984 r. Nr 34, 
poz. · 184). 

. § 2.. Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego wydają: 
l) Główny Inspektor Państwowej Inspekcji Handlowej: 

a) funkcjonariuszom dłównego Inspektoratu PaA· , 
stwowej Inspekcji Handlowej, 

b) okręgowym inspektorom Pań~owej Inspekcji 
Handlowej, . 

2) okręgowi jnspektorzy Państwowej Inspekcji~andlo
wej - funkcjonariUszom okręgowych inspektoratów 
Państwowej Inspekcji Handlowej. 
§ 3. ' Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze 

mandatu karnego powinno zawierać: datę wydania i okres 
ważności, oznaczenie organu wydającego upoważnienie, 
podstawę prawną jego wydania, imię, nazwisko i sta
nowisko służbowe upowaźnionegofunkcjonariusza, nu· 
mer legitymacji slużbowej, określenie wykroczeń, za 
~tórefunkcjonatiusz upoważniony jest do nakładania 
grzywien w drodze mandatu karnego, oraz obszaru, na 
którym upoważnienie jest ważne. Upoważnienie powinno 
być podpisane przez osobę wydającą oraz opatrzone pie-
częcią· . 

§ 4. R-ozporządzenie wchodzi w . życie z dniem ogło-
szenia. 

Minister HandlU Wewnętrznego r Usług: w z: T. Hyla 
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