Projekt z dnia 11 kwietnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia

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 mandatu 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” formularza lub 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 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”,

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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b)

na stronie 2 w:
-

ust. 2 w zdaniu pierwszym po wyrazie „grzywny” dodaje się wyrazy
„uprawnionemu organowi” i wykreśla się wyrazy „i miejscu”;

-

ust. 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 wykroczenie, 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 wykroczenie, czas i miejsce jego popełnienia oraz kwalifikację
prawną”.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r.
PREZES RADY MINISTRÓW
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UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w
sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 613 i 1694
oraz z 2018 r. poz. 1555) przewiduje wprowadzone ustawą z dnia 4 października 2018 r. o
zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2077)
zmiany w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie postępowania
mandatowego.
Na mocy art. 4 pkt 2 lit. b i pkt 3 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy
– Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw, został zmieniony przepis art. 97 § 3 oraz
art. 98 § 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o
wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, z późn. zm.), które od dnia 1 maja 2019 r. stanowią,
iż funkcjonariusz nakładający grzywnę w drodze mandatu karnego jest obowiązany wskazać
jej wysokość, określić zachowanie stanowiące wykroczenie, datę i miejsce jego popełnienia
oraz kwalifikację prawną, a także poinformować sprawcę wykroczenia o prawie odmowy
przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy.
Ponadto wymieniona nowelizacja Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
wprowadziła

obowiązek

doręczenia

mandatu

karnego

zaocznego

sprawcy

obok

dotychczasowej regulacji przewidującej pozostawienie mandatu w takim miejscu, z którego
sprawca będzie mógł go niezwłocznie odebrać. Dodatkowo z racji wydłużenia z 7 do 14 dni
terminu do uiszczenia grzywny (co jest z kolei związane ze wspomnianym zastępczym lub
pośrednim sposobem doręczenia mandatu karnego zaocznego) zmianie uległ sposób liczenia
tego terminu, tj. od dnia wystawienia mandatu bądź jego doręczenia a prawomocność
mandatu karnego zaocznego następuje z chwilą uiszczenia uprawnionemu organowi grzywny
we wskazanym terminie.
Dostosowano także treść wzorów formularzy mandatów karnych będących załącznikami
do zmienianego rozporządzenia oraz wprowadzono przepisy przejściowe dotyczący
możliwości stosowania formularzy mandatów karnych wydanych na podstawie przepisów
dotychczasowych do czasu wyczerpania ich nakładów.
Projekt rozporządzenia nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców
lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej i nie
wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.
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Projekt rozporządzenia przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 maja 2019 r.
Zakres projektu rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Jednocześnie należy wskazać, iż nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w
stosunku do interwencji legislacyjnej środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego
celu.
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i nie podlega notyfikacji
Komisji Europejskiej 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. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
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) projekt zostanie udostępniony w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie
Rządowy Proces Legislacyjny oraz na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości
w zakładce „Projekty aktów prawnych – prawo karne”.

