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201
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego.
Na podstawie art. 96 § 3 ustawy z dnia 24 sierpnia
2001 r. — Kodeks post´powania w sprawach o wykroczenia zarzàdza si´, co nast´puje:

1) na odcinku „A” formularza wpisuje wysokoÊç na∏o˝onej grzywny,

§ 2. 1. Formularz, przy wykorzystaniu którego nak∏ada si´ grzywn´ w drodze mandatu karnego, sk∏ada
si´ z 5 odcinków: „A”, „B”, „C”, „D” i „E”, oznaczonych serià i numerem, u∏o˝onych w ksià˝k´, umieszczonà w zespolonym pakiecie, w postaci bloczka, z zachowaniem ciàg∏oÊci numeracji. Odcinki „A”, „B”, „C”
i „D” sà wykonane na papierze samokopiujàcym.

2) na odcinku „C” formularza:
a) oznacza rodzaj mandatu oraz wype∏nia rubryki
dotyczàce sprawcy zgodnie z opisem; numer
PESEL wpisuje si´ w miar´ mo˝liwoÊci,
b) wpisuje rodzaj i charakter wykroczenia oraz kwalifikacj´ prawnà,
c) w przypadku naruszenia przepisów o ruchu drogowym, wpisuje liczb´ punktów przewidzianych
za to naruszenie na podstawie odr´bnych przepisów,
d) wpisuje swój numer s∏u˝bowy, dat´ na∏o˝enia
mandatu oraz sk∏ada swój podpis.

2. Wzór odcinków formularza mandatu karnego,
zwanego dalej „formularzem”, okreÊla za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

2. Sprawca wykroczenia potwierdza przyj´cie mandatu karnego kredytowanego, sk∏adajàc czytelny podpis na odcinku „C” formularza.

§ 3. Je˝eli przepisy szczególne nie stanowià inaczej,
funkcjonariusz nak∏adajàcy grzywn´, zwany dalej
„funkcjonariuszem”, na ˝àdanie sprawcy wykroczenia
jest obowiàzany okazaç dokument uprawniajàcy go do
na∏o˝enia grzywny w drodze mandatu karnego.

3. Sprawca wykroczenia ukarany mandatem karnym kredytowanym otrzymuje odcinki „A”, „B” i „C”
formularza.

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wzór formularza mandatu karnego i sposób nak∏adania grzywien w drodze
mandatu karnego.

§ 4. 1. Funkcjonariusz, nak∏adajàc na sprawc´ wykroczenia mandat karny kredytowany:

§ 5. 1. Funkcjonariusz, nak∏adajàc na sprawc´ wykroczenia mandat karny uiszczany w gotówce, wpisuje
wysokoÊç grzywny na odcinku „C” formularza, a nast´pnie wype∏nia ten odcinek zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2.

Dziennik Ustaw Nr 20

— 1226 —

2. Sprawca wykroczenia potwierdza przyj´cie mandatu karnego uiszczanego w gotówce, sk∏adajàc czytelny podpis na odcinku „C” formularza.
3. Sprawca wykroczenia ukarany mandatem karnym uiszczanym w gotówce otrzymuje odcinek „C”
formularza.
§ 6. Przed potwierdzeniem przez sprawc´ wykroczenia przyj´cia mandatu karnego, o którym mowa
w § 4 ust. 2 lub § 5 ust. 2, funkcjonariusz poucza sprawc´ wykroczenia o prawie odmowy przyj´cia mandatu
karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy.
§ 7. 1. Funkcjonariusz, nak∏adajàc na sprawc´ wykroczenia mandat karny zaoczny, wype∏nia go zgodnie
z § 4 ust. 1, z tym ˝e zamiast danych osobowych i adresu mo˝e wpisaç na odcinku „C” formularza inne informacje wskazujàce sprawc´ wykroczenia.
2. Sprawcy wykroczenia ukaranemu mandatem
karnym zaocznym pozostawia si´ odcinki „A”, „B”
i „C” formularza.
3. Mandat karny zaoczny mo˝na pozostawiç osobie
pe∏noletniej, która zobowià˝e si´ do przekazania go
sprawcy wykroczenia. Osoba ta potwierdza otrzymanie odcinków „A”, „B” i „C”, wpisujàc swoje imi´, nazwisko i adres zamieszkania na odwrocie odcinka „E”
oraz potwierdzajàc prawdziwoÊç tych danych w∏asnor´cznym podpisem.
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4. W razie niemo˝noÊci dor´czenia osobiÊcie
sprawcy wykroczenia odcinków formularza mandatu
karnego, o których mowa w ust. 2, na drzwiach mieszkania sprawcy wykroczenia lub w miejscu widocznym
na nieruchomoÊci lub ruchomoÊci, w tym na pojeêdzie
nale˝àcym do sprawcy bàdê przez niego u˝ytkowanym, umieszcza si´ zawiadomienie.
5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, powinno wskazywaç, gdzie i kiedy odcinki mandatu karnego
pozostawiono, oraz ˝e nale˝y je odebraç w ciàgu 7 dni,
wraz z pouczeniem, ˝e odcinki mandatu karnego
nieodebrane w terminie uwa˝a si´ za dor´czone.
6. W przypadku stwierdzenia wykroczenia za pomocà urzàdzenia pomiarowego lub kontrolnego, rejestrujàcego obraz, funkcjonariusz, nak∏adajàc na sprawc´ wykroczenia mandat karny zaoczny, mo˝e wys∏aç
mu przesy∏kà poleconà odcinki „A”, „B” i „C” formularza, wraz z zarejestrowanym obrazem, po usuni´ciu
z niego wizerunków innych osób ni˝ sprawca zarejestrowanego wykroczenia.
§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r.
(poz. 201)

WZÓR

ODCINEK A
ODCINEK A
MANDAT KARNY

SERIA

Aa NUMER

0000000

POSIADACZ RACHUNKU ...........................................................................................................................
(nazwa i adres urzĊdu)

DO WPàATY NA RACHUNEK .....................................................................................................................
(nazwa banku i numer rachunku)

Odcinek A — dla posiadacza rachunku

zá ...................................... sáownie ..............................................................................

stempel
dzienny

ODCINEK
ODCINEK BB
MANDAT KARNY

SERIA

Aa NUMER

0000000

zá ...................................... sáownie ..............................................................................

POSIADACZ RACHUNKU ...........................................................................................................................
(nazwa i adres urzĊdu)

DO WPàATY NA RACHUNEK ......................................................................................................................
(nazwa banku i numer rachunku)

stempel
dzienny
......................

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

opáata

podpis

Odcinek B — dla poczty / banku

WZÓR
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ODCINEK
C —Cstrona
1 1
ODCINEK
– strona
MANDAT KARNY

SERIA

Aa NUMER

0000000

1D SRGVWDZLH DUW    L DUW    XVWDZ\ ] GQ  U ± .RGHNV SRVW SRZDQLD
Z VSUDZDFK R Z\NURF]HQLD



'] 8 1U  SR] 

*

QDáR RQR PDQGDW NDUQ\ Z

]á

PLHMVFH QD SLHF] ü



RUJDQX QDNáDGDM FHJR

Z\VRNR FL:

mandat

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

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

VáRZQLH

.........................................................................................................................................................................
LPL  QD]ZLVNR LPL

RMFD

OXE



GDQH ZVND]XM FH VSUDZF

Z\NURF]HQLD ± RVRE

XNDUDQ

 PDQGDWHP NDUQ\P ]DRF]Q\P

nr PESEL /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... / ................................................................................................
*



QD]ZD L QXPHU GRNXPHQWX QD SRGVWDZLH NWyUHJR XVWDORQR WR VDPR ü

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

SRXF]RQ\ R SUDZLH RGPRZ\ SU]\M FLD PDQGDWX NDUQHJR SU]\MPXM
RUD] ]JDG]DP VL



XL FLü JU]\ZQ

PDQGDW L SRWZLHUG]DP MHJR RGELyU

Z Z\]QDF]RQ\P WHUPLQLH ]D SRSHáQLHQLH Z\NURF]HQLD

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

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

(opis i kwalifikacja prawna wykroczenia)

QU VáX ERZ\  LGHQW\ILNDF\MQ\
-

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

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

stempel
dzienny

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

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

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

RSáDWD

SRGSLV

ODCINEK
CC
—–strona
ODCINEK
strona22
POUCZENIE

1.

*

6SUDZFD Z\NURF]HQLD PR H RGPyZLü SU]\M FLD PDQGDWX NDUQHJR

deksu post powania w sprawach o wykroczenia).
2.

0DQGDW NDUQ\ ]DRF]Q\ VWDMH VL



SUDZRPRFQ\ ] FKZLO

DUW   .o-

XLV]F]HQLD JU]\ZQ\ ZH

ZVND]DQ\P WHUPLQLH L PLHMVFX 0DQGDW NDUQ\ NUHG\WRZDQ\ VWDMH VL

SUDZRPRFQ\ ]

 SRNZLWRZDQLD MHJR RGELRUX SU]H] XNDUDQHJR 0DQGDW NDUQ\ XLV]F]DQ\ Z JoWyZFH VWDMH VL SUDZRPRFQ\ ] FKZLO XLV]F]HQLD JU]\ZQ\ IXQNFMRQDULXV]RZL NWyU\
M QDáR* \á
3. FLJDQLH JU]\ZQ\ QDáR*RQHM Z GURG]H PDQGDWX NDUQHJR QDVW SXMH Z WU\ELH SU]eFKZLO

SLVyZ R SRVW SRZDQLX HJ]HNXF\MQ\P Z DGPLQLVWUDFML

DUW  .RGHNVX SRVW So-

wania w sprawach o wykroczenia).
4.

*

*U]\ZQD QDáR RQD PDQGDWHP NDUQ\P NUHG\WRZDQ\P SRZLQQD E\ü XLV]F]RQD Z
WHUPLQLH  GQL RG GDW\ SU]\M FLD PDQGDWX

*

DUW    .RGHNVX SRVW SRZDQLD Z

VSUDZDFK R Z\NURF]HQLD  *U]\ZQD QDáR RQD PDQGDWHP NDUQ\P ]DRF]Q\P SRZLnQD E\ü XLV]F]RQD Z WHUPLQLH  GQL RG GDW\ Z\VWDZLHQLD PDQGDWX DUW    .RGHkVX SRVW SRZDQLD Z VSUDZDFK R Z\NURF]HQLD 

5.

: UD]LH RGPRZ\ SU]\M FLD PDQGDWX NDUQHJR OXE

*

nieuiszczenia w wyznaczonym

WHUPLQLH JU]\ZQ\ QDáR RQHM PDQGDWHP NDUQ\P ]DRF]Q\P RUJDQ NWyUHJR IXQNFMRQa-

riusz

*



QDáR \á JU]\ZQ  Z\VW SXMH GR V GX ] ZQLRVNLHP R XNDUDQLH VSUDZF\ Z\NUo-

F]HQLD DUW  .RGHNVX SRVW SRZDQLD Z VSUDZDFK R Z\NURF]HQLD 

Odcinek C — dla osoby ukaranej

kredytowany / gotówkowy / zaoczny – ]D]QDF]\ü ZáDFLZ\
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ODCINEK
ODCINEKDD
MANDAT KARNY

SERIA

Aa NUMER

0000000

1D SRGVWDZLH DUW    L DUW    XVWDZ\ ] GQ  U ± .RGHNV SRVW SRZDQLD
Z VSUDZDFK R Z\NURF]HQLD



'] 8 1U  SR] 

*

QDáR RQR PDQGDW NDUQ\ Z



mandat

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

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

VáRZQLH

kredytowany / gotówkowy / zaoczny – ]D]QDF]\ü ZáDFLZ\
.........................................................................................................................................................................
LPL  QD]ZLVNR LPL

RMFD

OXE



GDQH ZVND]XM FH VSUDZF

Z\NURF]HQLD ± RVRE

XNDUDQ

 PDQGDWHP NDUQ\P ]DRF]Q\P

nr PESEL /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... / ................................................................................................
*



QD]ZD L QXPHU GRNXPHQWX QD SRGVWDZLH NWyUHJR XVWDORQR WR VDPR ü

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

SRXF]RQ\ R SUDZLH RGPRZ\ SU]\M FLD PDQGDWX NDUQHJR SU]\MPXM
RUD] ]JDG]DP VL



XL FLü JU]\ZQ

PDQGDW L SRWZLHUG]DP MHJR RGELyU

Z Z\]QDF]RQ\P WHUPLQLH ]D SRSHáQLHQLH Z\NURF]HQLD

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

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

Odcinek D – dla organu egzekucyjnego

]á

PLHMVFH QD SLHF] ü
RUJDQX QDNáDGDM FHJR

Z\VRNR FL:

.................................................................................................................................; liczba punktów: .............
(opis i kwalifikacja prawna wykroczenia)

*

QU VáX ERZ\  LGHQW\ILNDF\MQ\

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

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

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

ODCINEK
ODCINEKEE—– strona
strona 11
MANDAT KARNY

1D SRGVWDZLH DUW    L DUW    XVWDZ\ ] GQ  U ± .RGHNV SRVW SRZDQLD
Z VSUDZDFK R Z\NURF]HQLD



'] 8 1U  SR] 

*

QDáR RQR PDQGDW NDUQ\ Z

Z\VRNR FL:
]á

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

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

VáRZQLH

kredytowany / gotówkowy / zaoczny – ]D]QDF]\ü ZáDFLZ\
.........................................................................................................................................................................
LPL  QD]ZLVNR LPL

RMFD

OXE



GDQH ZVND]XM FH VSUDZF

Z\NURF]HQLD ± RVRE

XNDUDQ

 PDQGDWHP NDUQ\P ]DRF]Q\P

nr PESEL /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... /... / ................................................................................................
*



QD]ZD L QXPHU GRNXPHQWX QD SRGVWDZLH NWyUHJR XVWDORQR WR VDPR ü

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

SRXF]RQ\ R SUDZLH RGPRZ\ SU]\M FLD PDQGDWX NDUQHJR SU]\MPXM
RUD] ]JDG]DP VL



XL FLü JU]\ZQ

PDQGDW L SRWZLHUG]DP MHJR RGELyU

Z Z\]QDF]RQ\P WHUPLQLH ]D SRSHáQLHQLH Z\NURF]HQLD

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

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

(opis i kwalifikacja prawna wykroczenia)

QU VáX ERZ\  LGHQW\ILNDF\MQ\

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

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

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

Odcinek E — dla organu, którego funkcjonariusz na∏o˝y∏ mandat

SERIA Aa NUMER 0000000
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ODCINEK
E strona
- strona
2
ODCINEK
E—
2

POTWIERDZENIE

................................................................................................................................
(imiĊ i nazwisko osoby, która zobowiązaáa siĊ przekazaü mandat sprawcy wykroczenia)

................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

...........................................................
(data i podpis)

