
Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca
2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 oraz
z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó∏owych zasad
uwidaczniania cen towarów i us∏ug oraz sposobu ozna-
czania cenà towarów przeznaczonych do sprzeda˝y
(Dz. U. z 2002 r. Nr 99, poz. 894) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w § 2 dodaje si´ pkt 8 i 9 w brzmieniu:

„8) powierzchni sprzeda˝owej — nale˝y przez to
rozumieç powierzchni´ w miejscu sprzeda˝y
detalicznej, dostosowanà do samoobs∏ugi ku-
pujàcych, do której majà oni bezpoÊredni do-
st´p,

9) towarze o ma∏ych gabarytach — nale˝y przez to
rozumieç towar, którego ˝adna powierzchnia
nie przekracza 10 centymetrów kwadrato-
wych.”;

2) w § 9 w ust. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) liczba czytników umieszczonych przez przed-
si´biorc´ na sali sprzeda˝y zapewni kupujà-
cym niezw∏oczne odczytanie cen poszcze-
gólnych towarów na podstawie kodu kresko-
wego, przy czym na ka˝de rozpocz´te
400 metrów kwadratowych powierzchni

sprzeda˝owej powinien przypadaç co naj-
mniej 1 czytnik, nie uwzgl´dniajàc czytników
zainstalowanych w kasach rejestrujàcych,”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) system czytników, na ˝yczenie kupujàcego,
dokonuje odczytu ceny sprzeda˝y ka˝dego
towaru wraz z jego nazwà handlowà lub zro-
zumia∏ym dla kupujàcego skrótem tej nazwy,
umo˝liwiajàcym ∏atwà identyfikacj´ towaru
i ceny,”,

c) uchyla si´ pkt 7;

3) w § 13 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) towarów spo˝ywczych, których termin przydat-
noÊci do spo˝ycia albo data minimalnej trwa∏o-
Êci up∏ynie w ciàgu najbli˝szej doby, liczàc od
momentu ich wystawienia na sprzeda˝,”;

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Do dnia 31 marca 2003 r. przedsi´biorcy do-
stosujà dotychczasowe sposoby informo-
wania o cenach towarów i us∏ug oferowa-
nych kupujàcym do wymagaƒ wynikajàcych
z rozporzàdzenia.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Finansów: w z. H. Wasilewska-Trenkner
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 15 paêdziernika 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad uwidaczniania cen towarów i us∏ug
oraz sposobu oznaczania cenà towarów przeznaczonych do sprzeda˝y.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 15 paêdziernika 2002 r.

w sprawie okreÊlenia wykroczeƒ, za które pracownicy organów administracji morskiej sà uprawnieni 
do nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upowa˝nieƒ.

Na podstawie art. 95 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia
2001 r. — Kodeks post´powania w sprawach o wykro-

czenia (Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1148) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Pracownicy organów administracji morskiej sà
uprawnieni do nak∏adania grzywien w drodze manda-
tu karnego za wykroczenia pope∏nione na obszarze
morskiego pasa technicznego okreÊlone w art. 81

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 r. Nr 32, poz. 302).



i art. 161 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wy-
kroczeƒ (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114, z póên. zm.2)).

§ 2. 1. Upowa˝nienia do nak∏adania grzywien
w drodze mandatu karnego wydajà pracownikom,
o których mowa w § 1, dyrektorzy urz´dów morskich.

2. Upowa˝nienie do nak∏adania grzywien w drodze
mandatu karnego powinno zawieraç: dat´ wydania

i termin wa˝noÊci, oznaczenie organu wydajàcego
upowa˝nienie, powo∏anie podstawy prawnej, imi´
i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe upowa˝nionego pra-
cownika, numer legitymacji s∏u˝bowej, okreÊlenie wy-
kroczeƒ, za które pracownik jest upowa˝niony do na-
k∏adania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz
obszaru, na którym upowa˝nienie jest wa˝ne.

3. Upowa˝nienie powinno byç podpisane przez or-
gan, który je wyda∏, oraz opatrzone piecz´cià.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
18 paêdziernika 2002 r.3)

Minister Infrastruktury: M. Pol
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2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1981 r. Nr 24, poz.124, z 1982 r. Nr 16, poz.125, z 1983 r.
Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275,
z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39,
poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r.
Nr 34, poz.180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422
i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408,
z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r.
Nr 6, poz. 29 i Nr 60, poz. 310, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60,
poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661,
Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133,
poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1999 r.
Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 22, poz. 271,
Nr 73, poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 117, poz. 1228, z 2001 r.
Nr 100, poz. 1081, Nr 106, poz. 1149, Nr 125, poz. 1371,
Nr 128, poz. 1409 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 19,
poz. 185,  Nr 25, poz. 253 i Nr 135, poz. 1145.

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
20 marca 2000 r. w sprawie okreÊlenia wykroczeƒ, za które
funkcjonariusze organów administracji morskiej sà upowa˝-
nieni do nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego,
oraz zasad i sposobu wydawania upowa˝nieƒ (Dz. U. z 2000 r.
Nr 22, poz. 290), które traci moc z dniem 17 paêdziernika
2002 r. na podstawie art. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.
— Przepisy wprowadzajàce Kodeks post´powania w spra-
wach o wykroczenia (Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1149).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 11 paêdziernika 2002 r.

w sprawie wykroczeƒ, za które policjanci sà uprawnieni do nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego,
oraz wysokoÊci mandatów karnych nak∏adanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeƒ.

Na podstawie art. 95 § 2 i 6 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 2001 r. — Kodeks post´powania w sprawach o wy-
kroczenia (Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1148) zarzàdza
si´, co nast´puje:

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

1) ustawie z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeƒ
(Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114, z póên. zm.2)) w:

a) art. 50, 51 § 1, art. 54, 55, 64, 67 § 2, art. 69, 72,
75 § 1, art. 76—79, 80 § 1 pkt 1 i 5,  art. 81, 82 § 2,
art. 84, 85 § 1 i 2, art. 86 § 1, art. 88—91, 92 § 1
i 2, art. 94, 95, 96 § 1 pkt 2 oraz pkt 4—6 i § 2 za
czyny okreÊlone w § 1 pkt 2 oraz pkt 4—6, art. 97,
98, 99 § 1, art. 100—102, 106, 108, 117, art. 137
§ 1, art. 141, art. 145, 147 § 1 oraz art. 161,

b) art. 123 § 1, art. 126 § 1, art. 127 § 1, art. 151 
§ 1—3, art. 157 § 1, je˝eli pokrzywdzony ̋ àda Êci-
gania,

c) art. 153 § 1 i art. 154 § 1 i 2, je˝eli pokrzywdzo-
ny ˝àda Êcigania, gdy takie ˝àdanie jest wyma-
gane;

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

———————
2) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1981 r. Nr 24,

poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35
i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14,
poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r.
Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 180,
z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 86, poz. 504,
z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24,
poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29
i Nr 60, poz. 310, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369,
Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106,
poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133, poz. 884
i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 83,
poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 73,
poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 117, poz. 1228, z 2001 r. Nr 100,
poz. 1081, Nr 106, poz. 1149, Nr 125, poz. 1371, Nr 128,
poz. 1409 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185,
Nr 25, poz. 253 i Nr 135, poz. 1145.


