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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 1 marca 1995 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń. za które funkcjonariusze organów Państwowej 
Inspekcji Handlowej upoważnieni są do nakładania grzewien w drodze mandatu karnego. oraz zasad i sposobu 

wydawania upoważnień. 

Na podstawie art. 67 § 2 ustawy z dn ia 20 maja 1971 r. 
- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 
Nr 12. poz. 116. z 1972 r. Nr 49. poz. 312, z 1975 r. Nr 16, poz. 
91 i Nr 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, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135, 
z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, Nr 43, poz. 
251 i Nr 72, poz. 422, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 94, poz. 
419, z 1992 r. Nr 24, poz. 101 oraz z 1994 r. Nr 27, poz. 96) 
i w związku z § 1 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 20 lutego 1987 r. w sprawie nadania 
funkcjonariuszom niektórych organów uprawn ień do na 
kładan ia grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 6, 
poz. 34 i z 1991 r. Nr 11, poz. 41) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu 
z dnia 24 lutego 1993 r. w sprawie określenia wykroczeń, za 
które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Hand
lowej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważ
nień (Dz. U. Nr 24, poz. 107 i z 1994 r. Nr 53, poz. 218) 
w § 1 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 

,,12) art. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego ' 

(Dz. U. Nr 84, poz. 386 i z 1995 r. Nr 16, poz. 79) ." 

§ 2. Rozporządzen ie wchodzi w życie z dniem ogłosze -

nia. 

Min ister Przemysłu i Handlu: M. Pol 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 16 marca 1995 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej. 

Na podstawie art. 37 pkt 1-3 ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 
400, z 1992 r. Nr 21 , poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, 
poz. 214 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 17) zarządza się, co 
następuje : 

§ 1. W rozporządzen i u M inistra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 24 wrześn ia 1992 r. w sprawie umundurowania 
strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 93, 
poz. 461) wprowadza s i ę następujące zm iany: 

1) użyty w § 2 w ust. 3 w pkt 1- 3 i 5 oraz w ust. 4 w pkt 1 
wyraz "granatowym" zastępuje s i ę wyrazem " ciemno
granatowym"; 

2) w § 16: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Absolwenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 

i szkół aspirantów otrzymują na promocję przed
mioty umundurowania zgodnie z normami okre
ślonymi w załączn i ku nr 6 do rozporządzenia.", 

b) dotychczasowy ust. 2 oznacza się jako ust. 3; 

3) w § 19 w ust. 1: 

a) po wyrazach "ich używalności" stawia się kropkę 
i skreśla się pozostałą część zdania, 

b) dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

" W wypadku niewydania przedmiotów umunduro -

wania wypłaca się równoważnik pien iężny na zasa
dach określonych w odrębnych przepisach." ; 

4) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Strażacy zwolnien i ze służby są obowiązan i oddać 

do magazynu przedmioty odzieży specjalnej i wyek
wipowania osobistego lub u iścić ich równowartość 
według cen detalicznych obowiązujących w dniu 
rozliczenia za czas, jaki pozostał do końca ich 
używalności. Nie zwraca się wydanych przedmio
tów osobistego użytku. "; 

5) § 26 otrzymuje brzmien ie: 

,,§ 26. Dopuszcza s ię noszenie przez strażaków przed
miotów umundurowania i odzieży specjalnej 
według dotychczas obowiązujących wzorów, aż 
do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż 
do dn ia 31 grudnia 1995 r."; 

6) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie 
określone Vi załączniku do niniejszego rozporządzenia . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwiet
nia 1995 r. 

M inister Spraw Wewnętrznych : A. Milczanowski 




