
Na podstawie art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia
2001 r. — Kodeks post´powania w sprawach o wykro-
czenia zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) uprawnienie inspektorów Inspekcji Handlowej,
zwanych dalej „inspektorami”, do nak∏adania grzy-
wien w drodze mandatu karnego,

2) wykaz wykroczeƒ, za które inspektorzy sà upraw-
nieni do nak∏adania grzywien,

3) zasady i sposób wydawania inspektorom upowa˝-
nieƒ do nak∏adania grzywien.

§ 2. Inspektorzy sà uprawnieni do nak∏adania grzy-
wien w drodze mandatu karnego za wykroczenia okre-
Êlone w:

1) art. 601 § 2 i 3, § 4 pkt 1, 2, 3 i 4 i § 5, art. 110, art. 111
§ 1 pkt 1 i § 2, art. 112, 113 i 117, art. 136 § 2, art. 137
§ 1, art. 138a § 1 i 2 oraz art. 138b § 1 i 2 Kodeksu
wykroczeƒ,

2) art. XII § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Prze-
pisy wprowadzajàce Kodeks pracy (Dz. U. 24,
poz. 142 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198),

3) art. 45 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 paêdziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu al-
koholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34,
poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35,
poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431,
z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r.
Nr 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r.
Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136
i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 60, poz. 610,
Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368, Nr 128,
poz. 1401 i Nr 131, poz. 1478),

4) art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 3 kwietnia 1993 r. — Prawo o miarach (Dz. U.
Nr 55, poz. 248, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 121,
poz. 770, z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 120, poz. 1268
oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 636 i Nr 154, poz. 1800),

5) art. 17 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. —
Prawo probiercze (Dz. U. Nr 55, poz. 249, z 2000 r.
Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 636,
Nr 126, poz. 1382 i Nr 154, poz. 1800),

6) art. 23 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 24 ustawy z dnia 3 kwiet-
nia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251,
z 1995 r. Nr 95, poz. 471, z 1997 r. Nr 121, poz. 770
oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 110, poz. 1166),

7) art. 65 ust.1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. —
Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101,
poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114,
poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679,
Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002 r.
Nr 1, poz. 2),

8) art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o In-
spekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25
i Nr 110, poz. 1189),

9) art. 35 pkt 1 i 2, art. 36, art. 37 ust. 1 i 2 oraz art. 38
ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach
i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84,
Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125,
poz. 1367),

10) art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o ko-
smetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473),

11) art. 51 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝y-
wienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408),

12) art. 21 pkt 2, art. 23 pkt 1 i 2, art. 24 pkt 1 i 2, art. 26
pkt 1, 2 i 3, art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowanio-
wych (Dz. U. Nr 63, poz. 638),

13) art. 38 pkt 1 i 2 oraz art. 39 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
11 maja 2001 r. o obowiàzkach przedsi´biorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej
(Dz. U. Nr 63, poz. 639),

14) art. 65 pkt 3 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o or-
ganizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U.
Nr 76, poz. 811).

§ 3. Upowa˝nienia do nak∏adania grzywien w dro-
dze mandatu karnego wydaje:

1) inspektorom G∏ównego Inspektoratu Inspekcji Han-
dlowej — G∏ówny Inspektor Inspekcji Handlowej,

2) inspektorom wojewódzkiego inspektoratu inspekcji
handlowej, na wniosek wojewódzkiego inspektora
inspekcji handlowej — w∏aÊciwy wojewoda.

§ 4. 1. Upowa˝nienie do nak∏adania grzywien
w drodze mandatu karnego powinno zawieraç: dat´
wydania i termin wa˝noÊci, oznaczenie organu wyda-
jàcego upowa˝nienie, powo∏anie podstawy prawnej,
imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe upowa˝nionego
inspektora, numer legitymacji s∏u˝bowej, okreÊlenie
wykroczeƒ, za które inspektor jest upowa˝niony do na-
k∏adania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz
obszaru, na którym upowa˝nienie jest wa˝ne.

Dziennik Ustaw Nr 14 — 798 — Poz. 130

130

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 lutego 2002 r.

w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnieƒ do nak∏adania grzywien 
w drodze mandatu karnego.



Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759
i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19,
poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111,
poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i try-
bu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli
i szkó∏ oraz przechodzenia z jednych typów szkó∏ do in-
nych (Dz. U. Nr 97, poz. 1054) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 wyrazy „— liceów profilowanych
i szkó∏ zawodowych” zast´puje si´ wyrazami 
„, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a)—d)
ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwia-
ty, zwanej dalej «ustawà»,”;

2) w § 3 w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „z dnia 7 wrzeÊnia
1991 r. o systemie oÊwiaty, zwanej dalej «usta-
wà»”;

3) w § 6 w ust. 1 wyrazy „publicznej poradni psycho-
logiczno-pedagogicznej lub innej publicznej porad-
ni specjalistycznej” zast´puje si´ wyrazami „pu-
blicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej”;

4) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. O przyj´cie do klasy pierwszej szkó∏ ponad-
gimnazjalnych, o których mowa w art. 9
ust. 1 pkt 3 lit. a)—d) ustawy, mogà ubiegaç
si´ absolwenci gimnazjum.”,

b) w ust. 2 wyrazy „szko∏y zawodowej” zast´puje
si´ wyrazami „szko∏y prowadzàcej kszta∏cenie
zawodowe”;

5) w § 8:

a) w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„O przyj´ciu kandydatów do klasy pierwszej
szkó∏ ponadgimnazjalnych, o których mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a)—d) ustawy, decydu-
jà kryteria zawarte w statucie szko∏y, uwzgl´d-
niajàce:”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Na wniosek dyrektora szko∏y ponadgimna-
zjalnej, zaopiniowany przez kuratora oÊwia-
ty, minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty
i wychowania mo˝e wyraziç zgod´ na prze-
prowadzenie sprawdzianu uzdolnieƒ kie-
runkowych w innych przypadkach ni˝ wy-
mienione w ust. 2, na warunkach ustalo-
nych przez rad´ pedagogicznà, je˝eli pro-
gram nauczania realizowany w szkole wy-
maga od kandydatów szczególnych indywi-
dualnych predyspozycji, w szczególnoÊci
plastycznych lub muzycznych.”,
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2. Upowa˝nienie powinno byç podpisane przez or-
gan, który je wyda∏, oraz opatrzone piecz´cià.

§ 5. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 17 lutego 1998 r.
w sprawie okreÊlenia wykroczeƒ, za które funkcjonariu-
sze organów Paƒstwowej Inspekcji Handlowej upo-
wa˝nieni sà do nak∏adania grzywien w drodze manda-
tu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upowa˝-
nieƒ (Dz. U. Nr 25, poz. 140).

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem § 2 pkt 10, któ-
ry wchodzi w ˝ycie z dniem 12 maja 2002 r.
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zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli
i szkó∏ oraz przechodzenia z jednych typów szkó∏ do innych.


