
 
 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) 

z dnia ...................…………………….. r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych 
są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 

 

 

Na podstawie art. 95 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w 
sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 
2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do 
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 208, poz. 2026) w § 2 w ust. 1 
uchyla się pkt 6. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
w porozumieniu: 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI 

 

 

                                                 
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, 
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 109, poz. 1031 i Nr 213, poz. 2081,  
z 2004 r. Nr 128, poz. 1351, z 2005 r. Nr 132, poz. 1103 i Nr 143, poz. 1203, z 2006 r. Nr 226, poz. 1648 oraz  
z 2007 r. Nr 89, poz. 589 i Nr 99, poz. 664. 

MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

I ADMINISTRACJI 

         projekt 
z dnia 3 grudnia 2007r. 
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UZASADNIENIE 
 

Zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni 

do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 208, poz. 2026) wynika  

z potrzeby dostosowania przepisów rozporządzenia do ustawy z dnia 9 maja 2007 roku  

o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 99, poz. 663). 

Ustawa z dnia 9 maja 2007 roku o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych, która weszła w życie w dniu 6 lipca 2007 roku, wprowadziła nowe brzmienie  

art. 21 określającego przepisy karne, co ma bezpośredni wpływ na rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży 

gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,  

a w szczególności na § 2 ust. 1 pkt 6. Przepis ten stanowi, że strażnicy są uprawnieni do 

nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenie określone w art. 21 ust. 2 

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.  

Do dnia 5 lipca 2007 roku art. 21 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 

stanowił, że kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy lub 

regulaminu imprezy masowej (obiektu) przez organizatora imprezy lub służby porządkowe, 

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 

Na mocy nowelizacji art. 21 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 

otrzymał brzmienie, zgodnie z którym kto wnosi lub posiada na imprezie masowej wyroby 

pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu, ograniczenia 

wolności albo grzywny nie niższej niż 1.000 złotych. 

Natomiast obecnie to art. 21 ust. 5 tejże ustawy stanowi, w brzmieniu nadanym na 

mocy art. 1 pkt 7 powołanej wyżej ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych, że kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy lub 

regulaminu imprezy masowej (obiektu) przez organizatora imprezy lub służby porządkowe, 

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1.000 złotych. 

 Jednocześnie z uwagi na art. 96 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku Kodeks 

postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z późn. zm.) który 

określa, że w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 

złotych, a w sprawach, w których oskarżycielem publicznym jest inspektor pracy oraz  

w wypadku gdy jeden czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub 
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więcej przepisach – do 1000 złotych, postępowanie mandatowe w zakresie wykroczenia 

określonego obecnie w art. 21 ust. 5 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych jest 

niemożliwe. 

 Znowelizowane przepisy art. 21 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 

wskazują nie mniej niż 1000 złotych jako dolną granicę wysokości grzywny za wykroczenia 

wskazane w tych przepisach.  

Ponadto, zgodnie z dyspozycją art. 21a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 

postępowanie w sprawach o wykroczenia wskazane w art. 21 ust. 1-3, 5-7, 9 i 10 tejże ustawy 

prowadzi się na podstawie przepisów o trybie przyspieszonym. W związku z powyższym nie 

jest możliwe prowadzenie postępowania mandatowego w powyższych sprawach. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących 

notyfikacji norm i aktów prawnych. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia instytucjom i organom Unii 

Europejskiej oraz Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania 

konsultacji lub uzgodnienia. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projekt: 

Projekt oddziałuje na sytuację straży gminnych. 

 

2. Konsultacje społeczne: 

W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia został umieszczony  

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. 

Projekt został również skierowany do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. 

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych: 

Wejście w życie projektowanych regulacji nie będzie miało skutków finansowych dla 

budżetu państwa. 

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki  

i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw, a także rozwój 

regionalny: 

Wydanie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, a także rozwój regionalny. 

 

5. Wstępna ocena o zgodności z prawem Unii Europejskiej:  

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

 

 


