
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2019 r.

Poz. 807

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 kwietnia 2019 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 2018 r. poz. 475, 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 i 1694 oraz z 2018 r. poz. 1555) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) określa zachowanie stanowiące wykroczenie, czas i miejsce jego popełnienia oraz kwalifikację prawną,”;
2) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sprawcy wykroczenia ukaranemu mandatem karnym zaocznym pozostawia się odcinki „A”, „B” i „C” formu-
larza albo je doręcza.”;

3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Formularze mandatów karnych wydane na podstawie przepisów dotychczasowych mogą być używane do czasu 
wyczerpania ich nakładu, jednak nie dłużej niż przez okres 4 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. W przypadku ukarania mandatem karnym, w formularzach, o których mowa w ust. 1:
1) na odcinku „C”:

a) na stronie 1 w „opisie i kwalifikacji prawnej wykroczenia” określa się „zachowanie stanowiące wykroczenie, 
czas i miejsce jego popełnienia oraz kwalifikację prawną”,

b) na stronie 2 w:
– pkt 2 w zdaniu pierwszym po wyrazie „grzywny” dodaje się wyrazy „uprawnionemu organowi” i wykreśla się 

wyrazy „i miejscu”,
– pkt 5 w zdaniu drugim wyrazy „7 dni” zastępuje się wyrazami „14 dni”, po wyrazie „wystawienia” dodaje się 

wyrazy „albo doręczenia” i po wyrazach „art. 98 § 5” dodaje się wyrazy „pkt 1 i 2”;
2) na odcinku „D” na stronie 1 w „opisie i kwalifikacji prawnej wykroczenia” określa się „zachowanie stanowiące wy-

kroczenie, czas i miejsce jego popełnienia oraz kwalifikację prawną”;
3) na odcinku „E” na stronie 1 w „opisie i kwalifikacji prawnej wykroczenia” określa się „zachowanie stanowiące wy-

kroczenie, czas i miejsce jego popełnienia oraz kwalifikację prawną”.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1039, 1387, 1467, 1481 i 2077 oraz 
z 2019 r. poz. 76.
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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 uprawnionemu 

organowi we wskazanym terminie. 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 14 dni od daty wystawienia 
albo doręczenia mandatu (art. 98 § 5 pkt 1 i 2 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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