
Projekt  z dnia 27.07.2017 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

P R E Z E S A  R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia …………………. 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 mandatu 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, jeżeli sprawca wykroczenia uiścił ją w formie 

bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu 

płatniczego;”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Sprawca wykroczenia ukarany mandatem karnym kredytowanym 

otrzymuje odcinki „A”, „B” i „C” formularza. 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, została uiszczona przez sprawcę wykroczenia w formie 

bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, 

funkcjonariusz: 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. 

poz. 708, 962 i 966.  
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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 autoryzacji 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 

5 lat 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 formularzach, o których 

mowa w ust. 1, na odcinku „C” formularza po wyrazach „kredytowany/gotówkowy/zaoczny 

– zaznaczyć właściwy” dopisuje się wyrazy „płatność kartą”. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem … 

PREZES RADY MINISTRÓW 
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UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego stanowi wykonanie upoważnienia 
zawartego w 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.). 

Zasadniczą przesłanką do zmiany rozporządzenia jest dostosowanie jego treści 
do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. poz. …), umożliwiających uiszczenie 
grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego kredytowanego albo gotówkowego, w formie 
bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego.   

Uiszczenie przez sprawcę w formie bezgotówkowej grzywny nałożonej w drodze 
mandatu karnego kredytowanego spowoduje, że wpisanie wysokości grzywny na odcinku 
„A” formularza mandatowego, a następnie wręczenie sprawcy wykroczenia odcinków „A” 
i „B” formularza, stanie się bezprzedmiotowe, co znalazło swoje odzwierciedlenie 
w zmianach zaproponowanych w przepisach § 4 ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 3 rozporządzenia. 

Dodanie przepisu ust. 5a ma na celu określenie dodatkowych czynności, jakie podmiot 
nakładający grzywnę jest obowiązany wykonać w przypadku jej uiszczenia w formie 
bezgotówkowej. Należy w takim przypadku, obok oznaczenia rodzaju mandatu, zaznaczyć 
także pole „płatność kartą lub innym instrumentem płatniczym”, co jest informacją istotną 
z punktu widzenia ukaranego oraz późniejszego rozliczenia i zaewidencjonowania mandatu 
przez organ, na rachunek którego wpływają należności z tytułu nałożonych grzywien. 
Dodatkowo, nakładając grzywnę uiszczaną w formie bezgotówkowej, do odcinka „D” 
formularza mandatowego należy dołączyć potwierdzenie dokonania płatności uzyskane 
z urządzenia do autoryzacji rozliczeń. Czynność ta jest istotna z punktu widzenia organu, 
którego funkcjonariusz lub pracownik nałożył grzywnę, a który to organ jest obowiązany 
przechowywać takie potwierdzenie przez okres określony w odrębnych przepisach. Ponadto, 
w przypadku nałożenia mandatu karnego gotówkowego, potwierdzenie dokonania płatności 
w formie bezgotówkowej jest dokumentem potwierdzającym prawomocność takiego 
rozstrzygnięcia w sprawie o wykroczenie.  

W załączniku do rozporządzenia, który określa wzór odcinków formularza mandatu 
karnego, wprowadzono zmianę polegającą na dodaniu – obok rodzaju mandatu 
(kredytowany/gotówkowy/zaoczny) – pola „płatność kartą lub innym instrumentem 
płatniczym”. Powyżej uzasadniono konieczność dokonania takiej zmiany. 
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Wprowadzenie projektowanych regulacji nie wymaga dodatkowych wydatków 
w sektorze finansów publicznych, gdyż – jak określono w § 2 projektu – wzory formularzy 
wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do czasu wyczerpania 
nakładu, nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 
oraz pod warunkiem dokonania w ich treści stosownej korekty. Korekta ta polega 
na dopisaniu przez funkcjonariusza, na odcinku „C” formularza, wyrazów „płatność kartą” 
po słowach „kredytowany/gotówkowy/zaoczny – zaznaczyć właściwy”. Ze względów 
praktycznych treść podlegającą dopisaniu celowo skrócono w porównaniu do treści pola 
proponowanego w nowym wzorze formularza. Przyjęty 5-letni maksymalny okres stosowania 
dotychczasowych wzorów powinien pozwolić na wykorzystanie dotychczasowych zapasów 
formularzy bez konieczności ich niszczenia.  

Projekt nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. 239, poz. 2039, z późn. zm.), nie podlega 
zatem notyfikacji.  

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienie prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony 
na stronach urzędowego informatora teleinformatycznego – Biuletyn Informacji Publicznej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem przekazania do konsultacji 
międzyresortowych oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji.  

Regulacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.  
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Nazwa projektu 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające 
rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu 
karnego  

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo 
Sprawiedliwości 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  
Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
mł. insp. Artur Zawadzki Naczelnik Wydziału Opiniodawczo  
–Analitycznego  w Biurze Ruchu Drogowego  KGP, tel.601-32-22 
  adres  email: artur.zawadzki@policja.gov.pl  

Data sporządzenia 
26 lipca 2017 r. 
 
Źródło:  
Inne źródło 
 

Nr w wykazie prac PRM:  143   
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Dostosowanie treści rozporządzenia do zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia, w zakresie umożliwienia uiszczania grzywien nakładanych 
w drodze mandatów karnych w formie bezgotówkowej.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
1. Zmiana § 4 i dodanie § 5a rozporządzenia, precyzujących sposób wypełniania odcinków formularza mandatu 

karnego w przypadku,  gdy grzywna nim nałożona została uiszczona w formie bezgotówkowej przez 
sprawcę wykroczenia, a także dokumentowania dokonania takiej transakcji. 

2. Zmiana wzoru odcinków formularza mandatu karnego przez dodanie pola „płatność kartą lub innym 
instrumentem płatniczym”. 

3. Umożliwienie wykorzystania formularzy mandatów karnych wydanych na podstawie dotychczasowych 
przepisów. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
Z uwagi na charakter projektowanej regulacji odstąpiono od analizy prawnoporównawczej z rozwiązaniami 
z innych krajów.  
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

mailto:artur.zawadzki@policja.gov.pl
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Podmioty uprawnione do 
nakładania grzywien  
w drodze mandatów 
karnych, w 
szczególności są to 
Policja, ITD oraz straże 
gminne (miejskie). 
Innymi podmiotami 
posiadającymi takie 
uprawnienie są: 
- Straż Graniczna, 
- Państwowa Straż 
Pożarna, 
- Służba Celno-
Skarbowa, 
- Żandarmeria 
Wojskowa, 
- Państwowa Inspekcja 
Sanitarna, 
- Państwowa Inspekcja 
Pracy, 
- Państwowa Straż 
Rybacka, 
- Straż leśna  i Służba 
leśna, 
- Główny Inspektor 
Nadzoru Budowlanego, 
- Inspekcja Handlowa, 
- Inspekcja 
Weterynaryjna, 
- Główny Urząd Miar, 
- Państwowa Straż 
Łowiecka, 
- Inspekcja Ochrony 
Środowiska, 
- Inspekcja Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa, 
- straże ochrony kolei, 
- organy parków 
narodowych, 
- urzędy górnicze, 
- urzędy żeglugi 
śródlądowej, 
- urzędy morskie, 
- Inspekcja Jakości 
Handlowej Artykułów 
Rolno – Spożywczych, 

− Policja – ok. 
60 000 policjantów 
służby 
prewencyjnej, 
 

− ITD – ok. 700 
inspektorów, 
 

− straże gminne 
(miejskie) – 8890 
strażników, 

 
 
 
 
 
 
 

Meldunek o stanie kadr 
Policji  
 
 
Informacja przekazana przez 
Biuro Nadzoru 
Inspekcyjnego GITD  
 
Dane własne Departamentu 
Porządku Publicznego 
Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji za 2016 r.  
 
 

Projektowane przepisy będą 
oddziaływały przede 
wszystkim na te z 
podmiotów, które zostaną 
wyposażone w terminale 
płatnicze do obsługi 
transakcji bezgotówkowych.   
Funkcjonariusze Policji, 
z uwagi na zakres 
przyznanych uprawnień i 
nałożonych obowiązków, 
ujawniają największą liczbę 
wykroczeń, przede 
wszystkim w sferze 
przepisów o ruchu 
drogowym, i docelowo to na 
tę formację, projekt będzie 
oddziaływał w największym 
stopniu. Duża część spraw o 
wykroczenia ujawnione 
przez Policję, kończona jest 
w postępowaniu 
mandatowym.  
Przykładowo, w 2015 r., na 
ponad 8 mln spraw o 
wykroczenia, aż w 5,5 mln 
przypadków, na sprawcę 
został nałożony mandat 
karny.  
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce 
„Rządowy Proces Legislacyjny”.  
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 
Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia wydatków ani 
zmniejszenia dochodów budżetu państwa. Nie wpłynie także na budżety jednostek 
samorządu terytorialnego. 
W projekcie przewidziano, że formularze mandatów karnych wydane na podstawie 
dotychczasowych przepisów, zachowają ważność do czasu wyczerpania ich nakładu, 
nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 
oraz pod warunkiem dokonania w ich treści stosownej korekty. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 
oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe z 
…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        
W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  
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Niemierzalne (dodaj/usuń)  
(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń  

Nie przewiduje się wpływu projektowanych regulacji na konkurencyjność gospodarki 
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, 
obywateli i gospodarstwa domowe. 
 
 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 
tabeli zgodności). 

 tak 
 nie 

 X  nie dotyczy 

 X  zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 

 X  nie dotyczy 
 

Komentarz: 
W projekcie zaproponowano, aby w przypadku uiszczenia grzywny w formie bezgotówkowej za pomocą karty 
płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, podmiot nakładający grzywnę nie wypełniał i nie wręczał 
sprawcy wykroczenia odcinków A i B formularza mandatowego, co spowoduje zmniejszenie liczby 
generowanych dokumentów. 
9. Wpływ na rynek pracy  
Rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:  

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu Nie przewiduje się wpływu projektowanych regulacji na wymienione obszary.     

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Rozporządzenie wejdzie w życie wraz z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
w sprawach o wykroczenia.   
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Z uwagi na techniczny charakter projektowanych przepisów odstąpiono od ewaluacji efektów projektu. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
Brak 

 



             Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady  
             Ministrów z dnia ... (Dz. U. …) 
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Odcinek A 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Odcinek B 
 
 

 
 
 



Odcinek C – strona 1 
 
 



Odcinek C – strona 2 
 
 

 



Odcinek D – strona 1 
 
 

 
 



Odcinek D – strona 2 
 
 

 
 



Odcinek E 
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