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Na podstawie art. 95 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 
2001 r. — Kodeks postępowania w sprawach o wykro-
czenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.2)) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2003 r. w spra-
wie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa 
pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są 
uprawnieni do nakładania grzywien w drodze manda-
tu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania 

upoważnień (Dz. U. Nr 156, poz. 1529) § 1 otrzymuje 
brzmienie:

„§ 1.  Funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę 
w Państwowej Straży Pożarnej, zwani dalej 
„strażakami”, uprawnieni do wykonywania 
czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej, są uprawnieni do 
nakładania grzywien w drodze mandatu karne-
go za wykroczenia określone w art. 82 § 1—5 
oraz art. 82a § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. 
— Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, 
poz. 275, z późn. zm.3)).”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Miller

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 672, Nr 152, 
poz. 1017 i 1018, Nr 217, poz. 1427 i Nr 225, poz. 1466.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 31 marca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę 
w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,  

oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia-
łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady  
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, 
poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 
i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 197, 
poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466.
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