
 

 

projekt 3.12.10 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

 

z dnia ………………… 2010 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 

 

Na podstawie art. 95 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania 

w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.
2)

) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
z dnia 11 sierpnia 

2003 r. 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 (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 karnego za wykroczenia określone w art. 82 § 1-5 oraz w 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 

 

 

 

 

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 tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344, 

Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 190, poz. 1474, Nr 178, poz. 1375 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 182, 

poz. 1228, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466. 
3)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 672, Nr 

152, poz. 1017, Nr 217, poz. 1427 i Nr 225, poz. 1466. 



 

 

UZASADNIENIE 

W art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, 

ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy - 

Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 206, poz. 1589, Dz. U. 

z 2010 r. Nr 98, poz. 625) wprowadzono istotne zmiany w katalogu wykroczeń z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej, dotyczących czynów zabronionych, polegających na działaniu 

lub zaniechaniu, które mogą stanowić przyczyny pożaru lub jego rozprzestrzenienia się, 

dostosowując je do brzmienia nakazów i zakazów, wyszczególnionych w przepisach 

przeciwpożarowych. Ponadto katalog wykroczeń rozszerzono o czynności uniemożliwiania 

lub utrudniania przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej przez uprawnionego strażaka Państwowej Straży Pożarnej (art. 82a § 3). 

W związku z powyższym powinno ulec zmianie rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 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 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 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, wiąże możliwość nakładania grzywien w drodze mandatu 

karnego za wykroczenia określone w art. 82 § 1 ustawy – Kodeks wykroczeń, jedynie 

z upoważnieniem do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm., zwanej dalej 

„ustawą o PSP”), prawo do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych mają 

strażacy upoważnieni przez właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej. W art. 23 

ust. 6 ustawy o PSP określono, że osoby wymienione w art. 23 ust. 4 ustawy o PSP, 

w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, mają prawo do 

nakładania grzywny w drodze mandatu karnego. Zgodnie z art. 23 ust. 7 ustawy o PSP, 

upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych, wydawane jest za 

każdym razem na potrzeby konkretnej kontroli. W związku z tym, co do zasady, strażacy 

mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego wyłącznie w czasie zaplanowanych co do 

miejsca i czasu czynności kontrolno – rozpoznawczych.  

Ponadto, biorąc pod uwagę zmianę w ustawie – Kodeks wykroczeń, polegającą na 

nadaniu nowego brzmienia art. 82 ustawy – Kodeks wykroczeń i rozszerzenie katalogu 

wykroczeń, wyrażenie „(…) za wykroczenia określone w art. 82 § 1 ustawy (…)”, należy 

zastąpić wyrażeniem „(…) za wykroczenia określone w art. 82 § 1-5 ustawy (…)”, co 

odpowiada wykazowi nieprawidłowości, opisanych poprzednio w art. 82 § 1 ustawy – 

Kodeks wykroczeń.  

Ponadto art. 82a § 3 ustawy - Kodeks wykroczeń stanowi, że „Kto uniemożliwia lub 

utrudnia przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej przez uprawnionego strażaka Państwowej Straży Pożarnej, podlega karze 

aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Wskazanie tego przepisu w § 1 

nowelizowanego rozporządzenia uprawni strażaków, prowadzących czynności kontrolno-

rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej, do nakładania grzywny w drodze 

mandatu karnego za utrudnienia w przeprowadzaniu czynności, a komendantom powiatowym 

(miejskim) Państwowej Straży Pożarnej da podstawę do sporządzania wniosków o ukaranie.  



 

 

Dwukrotne użycie wyrazu „uprawniony” w projektowanej regulacji doprowadzi do 

ujednolicenia materii dotyczącej nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 

przez funkcjonariuszy. 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym  

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039, z późn. zm.). 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1.Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja 

Projektowana regulacja dotyczy organów Państwowej Straży Pożarnej uprawnionych do 

przeprowadzania czynności kontrolno – rozpoznawczych. 

2.Konsultacje społeczne 

Projekt rozporządzenia poddany został konsultacji ze Stowarzyszeniem Inżynierów 

i Techników Pożarnictwa, ze Związkiem Zawodowym Strażaków „Florian”, 

z NSZZ „Pracowników Pożarnictwa”, z Krajową Sekcją Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, 

które nie zgłosiły, w wyznaczonym terminie, uwag do projektu. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) projekt 

rozporządzenia zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach 

internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

3. Wpływ projektu na sektor finansów publicznych w tym budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych kosztów.  

4. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorstw, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Projekt rozporządzenia nie wpływa na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorstw, w tym 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

5. Wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy 

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na rynek pracy. 

6. Wpływ projektu na sytuację i rozwój regionalny 

Projekt rozporządzenia nie wpływa na sytuację i rozwój regionalny. 

 

 

 


