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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 7 stycznia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia szczegó∏owych zasad i sposobu wydawania funkcjonariu-
szom finansowych organów dochodzenia i niefinansowych organów dochodzenia upowa˝nieƒ do wymierza-

nia kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe oraz szczegó∏owych zasad ich 
wymierzania i sposobu uiszczania

Na podstawie art. 136 § 2 ustawy z dnia 10 wrzeÊnia
1999 r. — Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83,
poz. 930, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 9 li-
stopada 1999 r. w sprawie okreÊlenia szczegó∏owych
zasad i sposobu wydawania funkcjonariuszom finan-
sowych organów dochodzenia i niefinansowych orga-
nów dochodzenia upowa˝nieƒ do wymierzania kary
grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia
skarbowe oraz szczegó∏owych zasad ich wymierzania
i sposobu uiszczania (Dz. U. Nr 96, poz. 1114) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w § 1 uchyla si´ pkt 4;

2) w § 2:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) § 1 pkt 3 — naczelnik w∏aÊciwego urz´du cel-
nego.”,

b) uchyla si´ pkt 4;

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pobrana kara grzywny, wymierzona w drodze

mandatu karnego, o którym mowa w art. 138
§ 1 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego, jest
wp∏acana przez funkcjonariusza do:
1) kasy lub na rachunek bankowy:

a) w∏aÊciwego urz´du skarbowego, je˝eli ka-
r´ grzywny wymierzy∏ funkcjonariusz,
o którym mowa w § 1 pkt 1, 

b) w∏aÊciwego urz´du kontroli skarbowej, je-
˝eli kar´ grzywny wymierzy∏ funkcjona-
riusz, o którym mowa w § 1 pkt 2,

2) kasy w∏aÊciwego urz´du celnego albo do ka-
sy lub na rachunek bankowy w∏aÊciwej izby
celnej, je˝eli kar´ grzywny wymierzy∏ funk-
cjonariusz, o którym mowa w § 1 pkt 3.”;

4) w § 5 w ust. 3:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w∏aÊciwej izby celnej, za poÊrednictwem
w∏aÊciwego urz´du celnego, je˝eli mandat
zosta∏ wydany przez funkcjonariusza, o któ-
rym mowa w § 1 pkt 3.”,

b) uchyla si´ pkt 4; 

5) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kar´ grzywny wymierzonà w drodze mandatu

karnego kredytowanego ukarany jest obowià-
zany wp∏aciç w terminie 7 dni na: 
1) rachunek bankowy lub do kasy:

a) w∏aÊciwego urz´du skarbowego, je˝eli ka-
r´ grzywny w drodze mandatu karnego
kredytowanego wymierzy∏ funkcjonariusz,
o którym mowa w § 1 pkt 1, 

b) w∏aÊciwego urz´du kontroli skarbowej, je-
˝eli kar´ grzywny w drodze mandatu kar-
nego kredytowanego wymierzy∏ funkcjo-
nariusz, o którym mowa w § 1 pkt 2,

2) rachunek bankowy lub do kasy w∏aÊciwej
izby celnej albo do kasy w∏aÊciwego urz´du
celnego, je˝eli kar´ grzywny w drodze man-
datu karnego kredytowanego wymierzy∏
funkcjonariusz, o którym mowa w § 1 pkt 3.”.

§ 2. 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 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 11,
poz. 82 i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365,
Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 213,
poz. 1803.
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 stycznia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia w∏aÊciwoÊci miejscowej i rzeczowej delegatur Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 grud-
nia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 122, poz. 1319, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189

i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 129, poz. 1102
i Nr 166, poz. 1360) zarzàdza si´, co nast´puje:


