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DZIENNIK USTAW

v.p
l

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r.
Poz. 2358

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓw

.go

z dnia 30 grudnia 2015 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 2013 r. poz. 395, 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 mandatu karnego (Dz. U. Nr 20, poz. 201, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 7 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

2)

w.
rcl

„Osoba ta potwierdza otrzymanie odcinków „A”, „B” i „C”, wpisując swoje imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania na odwrocie odcinka „D” oraz potwierdzając prawdziwość tych danych własnoręcznym podpisem.”;
w załączniku do rozporządzenia odcinki C, D i E wzoru odcinków formularza mandatu karnego otrzymują brzmienie
określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Formularze mandatu karnego używane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być stosowane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.
2. Odcinki D formularzy mandatu karnego, o których mowa w ust. 1, stosowane po dniu 31 grudnia 2015 r., przeznaczone są dla organu rozliczającego formularze.

ww

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

1)
2)

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 765 i 1247, z 2014 r. poz. 486, 579, 786
i 969 oraz z 2015 r. poz. 21, 396, 841, 1186, 1269, 1549, 1707 i 1855.
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 267, Nr 148, poz. 1233 i Nr 174, poz. 1424
oraz z 2011 r. Nr 187, poz. 1116.
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WZÓR
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Odcinek C strona 1

SERIA Aa NUMER
MANDAT KARNY
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 2013 r. poz. 395, z późn. zm.)
nałożono mandat karny w wysokości:

0000000

miejsce na pieczęć
organu nakładającego
mandat

kredytowany/ gotówkowy/ zaoczny –

zaznaczyć właściwy

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

.go

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

nr PESEL /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... / ...............................................................................................
(nazwa i numer dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość)

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
(adres miejsca zamieszkania, w tym gmina i powiat)

pouczony o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego przyjmuję mandat i potwierdzam jego odbiór
oraz zgadzam się uiścić grzywnę w wyznaczonym terminie za popełnienie wykroczenia:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................; liczba punktów: .............
nr służbowy / identyfikacyjny

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

w.
rcl

/ ... / ... / ... / ... / ... / ... /

(opis i kwalifikacja prawna wykroczenia)

ww

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

stempel
dzienny

.................
opłata

.................
podpis

Odcinek C – dla osoby ukaranej

zł ..................................... słownie ..............................................................................
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POUCZENIE

v.p
l

WZÓR

ww

w.
rcl

.go

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 uiszczany w gotówce staje się prawomocny
z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył.
3. 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).
4. 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).
5. Uiszczający grzywnę ponosi koszty opłat manipulacyjnych.
6. 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).
7. 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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SERIA Aa NUMER
MANDAT KARNY
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 2013 r. poz. 395, z późn. zm.)
nałożono mandat karny w wysokości:

0000000

miejsce na pieczęć
organu nakładającego
mandat

zł ..................................... słownie ..............................................................................
kredytowany/ gotówkowy/ zaoczny –

zaznaczyć właściwy

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

nr PESEL /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... / ...............................................................................................
(nazwa i numer dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość)

.go

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
(adres miejsca zamieszkania, w tym gmina i powiat)

pouczony o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego przyjmuję mandat i potwierdzam jego odbiór
oraz zgadzam się uiścić grzywnę w wyznaczonym terminie za popełnienie wykroczenia:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................; liczba punktów: .............
nr służbowy / identyfikacyjny

/ ... / ... / ... / ... / ... / ... /

(opis i kwalifikacja prawna wykroczenia)

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

ww

w.
rcl

......................................... ..............................................................
podpis funkcjonariusza
czytelny podpis osoby ukaranej
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Odcinek D – dla organu, którego funkcjonariusz nałożył mandat

Odcinek D strona 1

v.p
l

WZÓR
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Odcinek D strona 2

POTWIERDZENIE

…...……………………………………………………………………………………………….

.go

(imię i nazwisko osoby, która zobowiązała się przekazać mandat sprawcy wykroczenia)

…...……………………………………………………………………………………………….
(adres miejsca zamieszkania, w tym gmina i powiat)

……………………………………………

ww

w.
rcl

(data i podpis)
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Dziennik Ustaw

Poz. 2358

MANDAT KARNY

SERIA Aa NUMER 0000000

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 2013 r. poz. 395, z późn. zm.)
nałożono mandat karny w wysokości:

miejsce na pieczęć
organu nakładającego
mandat

zł ..................................... słownie ..............................................................................
kredytowany/ gotówkowy/ zaoczny –

zaznaczyć właściwy

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

.go

nr PESEL /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... / ...............................................................................................
(nazwa i numer dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość)

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
(adres miejsca zamieszkania, w tym gmina i powiat)

pouczony o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego przyjmuję mandat i potwierdzam jego odbiór
oraz zgadzam się uiścić grzywnę w wyznaczonym terminie za popełnienie wykroczenia:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................; liczba punktów: .............
nr służbowy / identyfikacyjny

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

w.
rcl

/ ... / ... / ... / ... / ... / ... /

(opis i kwalifikacja prawna wykroczenia)

ww

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

5

Odcinek E – dla organu rozliczającego formularz

Odcinek E

v.p
l

WZÓR

