
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 5 września 2017 r.

Poz. 1694

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 4 września 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Na podstawie art. 96 § 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1713, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze man-
datu karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 613) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  na odcinku „A” formularza wpisuje wysokość nałożonej grzywny; wysokości grzywny nie wpisuje się, je-
żeli sprawca wykroczenia uiścił ją w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej lub innego instru-
mentu płatniczego;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Sprawca wykroczenia ukarany mandatem karnym kredytowanym otrzymuje odcinki „A”, „B” i „C” for-

mularza. W przypadku gdy grzywna została uiszczona w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej lub 
innego instrumentu płatniczego, sprawca wykroczenia otrzymuje wyłącznie odcinek „C” formularza.”;

2) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:
„§ 5a. Jeżeli grzywna nałożona w drodze mandatu karnego, o którym mowa w § 4 ust. 1 albo § 5 ust. 1, zo-

stała uiszczona przez sprawcę wykroczenia w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej lub innego in-
strumentu płatniczego, funkcjonariusz:
1)  na odcinku „C” formularza zaznacza także znakiem X pole „płatność kartą lub innym instrumentem płatniczym”;
2)  do odcinka „D” formularza dołącza potwierdzenie dokonania płatności uzyskane z urządzenia do autoryza-

cji rozliczeń.”;
3)  załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Formularze mandatów karnych wydane na podstawie dotychczasowych przepisów mogą być używane do czasu 
wyczerpania ich nakładu, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. W przypadku gdy grzywna nałożona mandatem karnym kredytowanym albo gotówkowym została uiszczona przez 
sprawcę wykroczenia w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, na formula-
rzach, o których mowa w ust. 1, na odcinku „C” formularza po wyrazach „kredytowany/gotówkowy/zaoczny – zaznaczyć 
właściwy” dopisuje się wyrazy „płatność kartą” lub „płatność instrumentem płatniczym”.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 708, 962, 966, 
1477 i 1543.
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Załącznik  
do rozporządzenia  
Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 
(poz. …) 
 

 
 
 

WZÓR FORMULARZA MANDATU KARNEGO 
 
 

Odcinek A 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 4 września 2017 r. (poz. 1694)

WZÓR FORMULARZA MANDATU KARNEGO
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Odcinek B 
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Odcinek C – strona 1 
 

 
  

MANDAT KARNY SERIA  

zł  ..................................... słownie .............................................................................. 

....................................................................................................................................................................... 

numer PESEL /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... / ........................................................................................ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................; liczba punktów: ............. 

stempel 
dzienny 

nr służbowy / identyfikacyjny 
/ ... / ... / ... / ... / ... / ... / data: 20....r. / ...... / ...... / 

miejsce na pieczęć 
organu nakładającego 

mandat 

(imię, nazwisko, imię ojca)   lub   (dane wskazujące sprawcę wykroczenia – osobę ukaraną mandatem karnym zaocznym) 

(nazwa i numer dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość) 

(adres miejsca zamieszkania, w tym gmina i powiat) 

(opis i kwalifikacja prawna wykroczenia) 

Na podstawie art. 95 § 1 i art. 96 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713, z późn. zm.) 
nałożono  mandat  karny  w wysokości: 
 

 

 

pouczony o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego przyjmuję mandat i potwierdzam jego odbiór 
oraz zgadzam się uiścić grzywnę w wyznaczonym terminie za popełnienie wykroczenia: 

NUMER Aa 0000000 

opłata podpis funkcjonariusza czytelny podpis osoby ukaranej 
................. ......................................... .............................................................. ................. 

podpis 

kredytowany/ gotówkowy/ zaoczny – zaznaczyć właściwy płatność kartą lub innym instrumentem płatniczym 
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Odcinek C – strona 2 
 
 

POUCZENIE 
1. Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego (art. 97 § 2 Kodeksu 

postępowania w sprawach o wykroczenia). 
2. Mandat karny zaoczny staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny we wskazanym 

terminie i miejscu. Mandat karny kredytowany staje się prawomocny z chwilą pokwitowania 
jego odbioru przez ukaranego. Mandat karny wydawany ukaranemu po uiszczeniu grzywny 
funkcjonariuszowi, który ją nałożył, staje się prawomocny z chwilą tego uiszczenia. 

3. Grzywnę można uiścić w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej lub innego 
instrumentu płatniczego, o ile funkcjonariusz dysponuje odpowiednim urządzeniem do 
autoryzacji rozliczeń. Grzywnę uważa się za uiszczoną z chwilą potwierdzenia dokonania 
płatności uzyskanego z urządzenia do autoryzacji rozliczeń. 

4. Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 100 § 12  Kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia). 

5. Grzywnę nałożoną mandatem karnym kredytowanym uiszcza się w terminie 7 dni od daty 
przyjęcia mandatu (art. 98 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Grzywnę 
nałożoną mandatem karnym zaocznym uiszcza się w terminie 7 dni od daty wystawienia 
mandatu (art. 98 § 5 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). 

6. Uiszczający grzywnę ponosi koszty opłat manipulacyjnych, w tym związane z autoryzacją 
kosztów transakcji i przekazem środków na właściwy rachunek bankowy. 

7. W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie 
grzywny nałożonej mandatem karnym zaocznym organ, którego funkcjonariusz nałożył 
grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie sprawcy wykroczenia (art. 99 Kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczenia). 

8. Ukarany, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny może, w terminie 7 dni od 
uprawomocnienia się mandatu, wystąpić do sądu o jego uchylenie (art. 101 Kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczenia). Wystąpienie do sądu o uchylenie mandatu nie 
zwalnia z obowiązku uiszczenia nałożonej tym mandatem grzywny. 
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Odcinek D – strona 1 
 

 
 
 

MANDAT KARNY SERIA  

zł  ..................................... słownie .............................................................................. 

....................................................................................................................................................................... 

numer PESEL /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... / ....................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................; liczba punktów: ............. 
nr służbowy / identyfikacyjny 

/ ... / ... / ... / ... / ... / ... / data: 20....r. / ...... / ...... / 

miejsce na pieczęć 
organu nakładającego 

mandat 

(imię, nazwisko, imię ojca)   lub   (dane wskazujące sprawcę wykroczenia – osobę ukaraną mandatem karnym zaocznym) 

(nazwa i numer dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość) 

(adres miejsca zamieszkania, w tym gmina i powiat) 

(opis i kwalifikacja prawna wykroczenia) 

Na podstawie art. 95 § 1 i art. 96 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713, z późn. zm.) 
nałożono  mandat  karny  w  wysokości: 
 
 

 

pouczony o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego przyjmuję mandat i potwierdzam jego odbiór 
oraz zgadzam się uiścić grzywnę w wyznaczonym terminie za popełnienie wykroczenia: 

NUMER Aa 0000000 

  

 

 

podpis funkcjonariusza czytelny podpis osoby ukaranej 
......................................... .............................................................. 

kredytowany/ gotówkowy/ zaoczny – zaznaczyć właściwy 
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płatność kartą lub innym instrumentem płatniczym 
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Odcinek D – strona 2 
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Odcinek E 
  

 

MANDAT KARNY SERIA  

zł  ..................................... słownie .............................................................................. 

....................................................................................................................................................................... 

numer PESEL /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... / ........................................................................................ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................; liczba punktów: ............. 
nr służbowy / identyfikacyjny 

/ ... / ... / ... / ... / ... / ... / data: 20....r. / ...... / ...... / 

(imię, nazwisko, imię ojca)   lub   (dane wskazujące sprawcę wykroczenia – osobę ukaraną mandatem karnym zaocznym) 

(nazwa i numer dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość) 

(adres miejsca zamieszkania, w tym gmina i powiat) 

(opis i kwalifikacja prawna wykroczenia) 

Na podstawie art. 95 § 1 i art. 96 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713, z późn. zm.)  
nałożono  mandat  karny  w wysokości: 
 

 
 

pouczony o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego przyjmuję mandat i potwierdzam jego odbiór 
oraz zgadzam się uiścić grzywnę w wyznaczonym terminie za popełnienie wykroczenia: 

NUMER Aa 0000000 

  

podpis funkcjonariusza czytelny podpis osoby ukaranej 
......................................... .............................................................. 

kredytowany/ gotówkowy/ zaoczny – zaznaczyć właściwy 

miejsce na pieczęć 
organu nakładającego 

mandat 

płatność kartą lub innym instrumentem płatniczym 
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