
Adnotacje komórki kadrowej:

Pan(i) ........................................................................................................................ funkcjonariusz w s∏u˝bie: sta∏ej —
(stopieƒ, imi´ i nazwisko)

przygotowawczej* mianowany dnia ..............................................................................................................................

pe∏niàcy(a) s∏u˝b´ w ........................................................................................................................................................

zajmujàcy(a) stanowisko .......................................................................................................................... przewidziane

etatem dla .........................................................................................................................................................................

zaszeregowane w grupie .................................................................................................................................................

rozkazem personalnym nr ............................ z dnia ........................................................................................................

zosta∏(a) delegowany(a) — przeniesiony(a)* s∏u˝bowo z urz´du — na w∏asnà proÊb´* .............................................

na okres od dnia ........................................................................ do dnia .........................................................................

.............................................
(data, podpis funkcjonariusza)

————————
* Niepotrzebne skreÊliç.
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 18 marca 2003 r.

w sprawie nadania pracownikom G∏ównego Urz´du Miar oraz okr´gowych i obwodowych urz´dów
probierczych uprawnieƒ do nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego

Na podstawie art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia
2001 r. — Kodeks post´powania w sprawach o wykrocze-
nia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Pracownikom G∏ównego Urz´du Miar oraz
okr´gowych i obwodowych urz´dów probierczych na-
daje si´ uprawnienia do nak∏adania grzywien w drodze
mandatu karnego. 

§ 2. Pracownicy, o których mowa w § 1, sà upraw-
nieni do nak∏adania grzywien za wykroczenia okreÊlo-
ne w art. 17 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. — Prawo
probiercze (Dz. U. Nr 55, poz. 249, z póên. zm.1)).

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

1) pracownikom G∏ównego Urz´du Miar — Prezes
G∏ównego Urz´du Miar;

2) pracownikom okr´gowych i obwodowych urz´dów
probierczych — dyrektorzy w∏aÊciwych okr´go-
wych urz´dów probierczych.

§ 4. 1. Upowa˝nienie, o którym mowa w § 3, powin-
no zawieraç:

1) dat´ wydania i termin wa˝noÊci;

2) oznaczenie organu wydajàcego;

3) przywo∏anie podstawy prawnej;

4) imi´, nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe i numer legi-
tymacji s∏u˝bowej upowa˝nionego pracownika;

5) okreÊlenie wykroczeƒ, za które pracownik jest upo-
wa˝niony do nak∏adania grzywien w drodze man-
datu karnego;

6) oznaczenie obszaru, na którym upowa˝nienie jest
wa˝ne.

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

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 636,
Nr 126, poz. 1382 i Nr 154, poz. 1800.


