Piotr Cekała

POSTĘPOWANIE MANDATOWE
(materiał dydaktyczny)

Według stanu prawnego na 1 kwietnia 2008 roku

SŁUPSK 2008

Materiał opracowany w Zakładzie Prawa Szkoły Policji w Słupsku

Zespół redakcyjny: GraŜyna Szot, Zenon Trzciński
Projekt okładki: Marcin Jedynak
Druk: Andrzej Block

ISBN 83-88182-68-4
Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku
Wydanie II, poprawione
Druk: Pracownia Poligraficzna SP Słupsk
Zam. 6/08. Nakład 150 egz.
Słupsk 2008

Spis treści
Wstęp

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

1. Istota postępowania mandatowego

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

2. Podstawy prawne do stosowania postępowania mandatowego

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

5
7
10

3. Warunki dopuszczalności postępowania mandatowego ........................................... 12
3.1. Zakazy stosowania postępowania mandatowego ................................................ 13
3.2. Osoby nieobjęte postępowaniem mandatowym ................................................... 13
3.3. Wykroczenia przekazane do postępowania mandatowego ............................ 14
4. Wymiar grzywny w postępowaniu mandatowym ......................................................... 15
5. Rodzaje mandatów karnych oraz zasady nakładania i ściągania grzywien
w drodze mandatu karnego ......................................................................................................... 17
5.1. Mandat karny wydawany ukaranemu po uiszczeniu grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi, który ją nałoŜył, tzw. gotówkowy ................... 17
5.2. Mandat karny kredytowany .............................................................................................. 18
5.3. Mandat karny zaoczny ......................................................................................................... 19
5.4. Czynności wyjaśniające w postępowaniu mandatowym ................................ 20
5.5. Stosowanie mandatów karnych wobec cudzoziemców ................................... 20
6. Zasady pobierania mandatów karnych i rozliczania się z nich
Bibliografia

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

21

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

23

Załącznik 1. Taryfikator mandatów karnych
Załącznik 2. Wzór mandatu karnego

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

24

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

38

Załącznik 3. Wniosek o ukaranie w postępowaniu zwyczajnym ................................... 42

4

Wstęp
Wśród wykroczeń popełnianych przez sprawców obok tych o znacznym
ładunku szkodliwości społecznej duŜo jest wykroczeń drobnych, które jednak
w swej masie stanowią nie mniejsze zagroŜenie dla bezpieczeństwa i porządku
publicznego. Te drobne wykroczenia nie wymagają surowego ukarania sprawcy,
nie ma potrzeby sporządzania wniosku o ukaranie – ale nie moŜna pozostawić
ich bez rozpoznania (represji karnej). Kara jest potrzebna tam, gdzie nie wystarcza zastosowanie takich środków oddziaływania wychowawczego, jak pouczenie, zwrócenie uwagi czy ostrzeŜenie. MoŜliwość szybkiego rozpatrzenia sprawy i wymierzenia stosunkowo niewielkich kar daje postępowanie mandatowe.
Celem tej pozycji jest omówienie podstawowych wiadomości z zakresu postępowania mandatowego stosowanego przez policjantów pełniących słuŜbę na
stanowiskach wykonawczych. Materiał przedstawia istotę postępowania mandatowego, tj. cechy charakteryzujące ten rodzaj postępowania, a zarazem odróŜniające je od innych postępowań w sprawach o wykroczenia, podstawy prawne
stosowania postępowania mandatowego i warunki jego dopuszczalności oraz
omawia wymiar grzywny w postępowaniu mandatowym, zasady pobierania
i rozliczania się policjantów z mandatów karnych. Aby wskazane zagadnienia
przybliŜyć w sposób jak najbardziej komunikatywny, często odnoszono się do
praktyki terenowej. RównieŜ w tym celu na końcu materiału zamieszczono wybrane dokumenty, które stanowią integralną część pracy.
Adresatem niniejszej publikacji są policjanci uczący się na szkoleniach
podstawowych i kursach specjalistycznych. Autorzy mają nadzieję, Ŝe zawarte
treści, układ rozdziałów i załączniki ułatwią policjantom przyswojenie niezbędnej wiedzy z tego zakresu.
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1. Istota postępowania mandatowego
Wykroczeniem jest czyn człowieka, społecznie szkodliwy, o znamionach
ustawowych, bezprawny, zawiniony, zabroniony przez ustawę obowiązującą
w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności
i grzywny do 5 000 zł lub nagany.
Policjant ujawniający wykroczenie moŜe zareagować na nie w róŜny sposób (schemat 1). UzaleŜnione to będzie od typu wykroczenia, okoliczności
towarzyszących wykroczeniu, osoby sprawcy i wielu innych czynników. Przy
doborze środków oddziaływania za popełnione wykroczenie uprawniony funkcjonariusz zobowiązany jest uwzględnić przede wszystkim dwie naczelne zasady prawa wykroczeń: zasadę celowości oraz zasadę preferencji środków pozakarnych (tablice 1 i 2). Zgodnie z tymi dyrektywami uprawniony podmiot,
biorąc pod uwagę zachowanie się sprawcy, obowiązany jest rozwaŜyć, czy:
– wystarczy poprzestać na zastosowaniu środków oddziaływania wychowawczego (art. 41 k.w. – pouczenie, zwrócenie uwagi, ostrzeŜenie),
– wdroŜyć postępowanie mandatowe,
– wystąpić z wnioskiem o ukaranie do sądu.
Ponadto, zgodnie z zasadą preferencji środków pozakarnych („kara jest
ostatecznością”) policjant musi wziąć pod uwagę, Ŝe środki oddziaływania społecznego (art. 39 § 4 k.w.) i środki oddziaływania wychowawczego (art. 41
k.w.) mają pierwszeństwo przed środkami karnymi, jeŜeli istnieje pozytywna
prognoza co do osoby sprawcy, czyli przekonanie, Ŝe poprzestanie na ich zastosowaniu będzie wystarczającą reakcją na wykroczenie.
Schemat 1.

WYKROCZENIE

ZASTOSOWANIE
ŚRODKÓW
ODDZIAŁYWANIA
WYCHOWAWCZEGO,
NP. POUCZENIE

NAŁOśENIE GRZYWNY
W DRODZE MANDATU
KARNEGO

SPORZĄDZENIE
WNIOSKU
O UKARANIE DO SĄDU
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Tablica 11.
ZASADA CELOWOŚCI
Jest to dyrektywa, dzięki której uprawniony podmiot uwzględniając wagę
wykroczenia i osobowość sprawcy, jest obowiązany rozwaŜyć, czy:
1) wystarczy poprzestać na zastosowaniu środków oddziaływania wychowawczego (art. 41 k.w. – pouczenie, zwrócenie uwagi, ostrzeŜenie),
(…)
3) wdroŜyć postępowanie mandatowe,
4) wystąpić z wnioskiem o ukaranie do sądu.

Tablica 22.
ZASADA PREFERENCJI ŚRODKÓW POZAKARNYCH
Zgodnie z tą dyrektywą środki oddziaływania pozakarnego powinny mieć
pierwszeństwo przed karami, jeŜeli istnieje pozytywna prognoza co do osoby
sprawcy, czyli przekonanie, Ŝe będzie to wystarczająca reakcja na wykroczenie.
Środki oddziaływania pozakarnego to przede wszystkim:
1) środki oddziaływania społecznego (art. 39 § 4 k.w.),
2) środki oddziaływania wychowawczego (art. 41 k.w.),
3) środki przewidziane w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe postępowanie mandatowe jest postępowaniem szczególnym, które toczy się poza sądem. Pozwala to na załatwienie sprawy od ręki
na miejscu popełnienia czynu. Dzięki temu odciąŜa się sądy od konieczności
rozpatrywania wielkiej liczby drobnych spraw o wykroczenia, a jednocześnie
oszczędza się czas i zmniejsza koszty postępowania.

1

Por. M. Enerlich, R. Kupiński, I. Nowicka, J. Bryk, Prawo wykroczeń. Tabele. Schematy. Orzeczenia, Warszawa 1999, s. 191.
2
TamŜe, s. 192.
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Tablica 3.
RODZAJE POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH O WYKROCZENIA

Postępowanie zwyczajne
(art. 1–84 k.p.w.), które
toczy się przed sądem.

Postępowania szczególne:
1) nakazowe (art. 93–94 k.p.w.),
2) przyspieszone (art. 89–92 k.p.w.),
3) mandatowe (art. 95–102 k.p.w.).

Postępowanie mandatowe róŜni się istotnie od innych rodzajów postępowania w sprawach o wykroczenia w szczególności tym, Ŝe:
1) jest to postępowanie uproszczone w stosunku do innych trybów postępowania w sprawach o wykroczenia,
2) następuje natychmiastowa reakcja na ujawnione wykroczenia,
3) karą jest grzywna w wysokości od 20 do 500 zł, a przy zbiegu przepisów
ustawy – do 1 000 zł (art. 9 § 1 k.w.),
4) wszystkie czynności w tym postępowaniu wykonuje jedna osoba, która:
a) ujawnia wykroczenie,
b) rozpatruje sprawę,
c) wymierza karę,
d) wykonuje karę (w przypadku mandatu karnego wydawanego ukaranemu
po uiszczeniu grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi, który ją nałoŜył),
5) sprawca podlega ukaraniu mandatem karnym,
6) ukaranie następuje za zgodą sprawcy wykroczenia,
7) popełnione wykroczenie objęte jest postępowaniem mandatowym,
8) mandat karny staje się prawomocny po jego uiszczeniu lub po pokwitowaniu
odbioru przez ukaranego.
Osoba popełniająca wykroczenie ma prawo odmowy przyjęcia mandatu.
Uprawnienie to stanowi gwarancję, Ŝe nie będzie przypadków samowolnej, dowolnej interpretacji przepisów, oraz zapewnia sprawcy wykroczenia pełniejsze
rozpatrzenie sprawy przed sądem, jeŜeli uzna on decyzję policjanta za niesłuszną. Odmowa przyjęcia mandatu jest więc namiastką odwołania.
Pytania kontrolne:
1. Jakie są moŜliwości prawnej reakcji policjanta na ujawnione wykroczenie?
2. Które z rodzajów postępowań w sprawach o wykroczenie toczy się poza sądem?
3. Jaka jest istota postępowania mandatowego?
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2. Podstawy prawne do stosowania postępowania
mandatowego
Podstawą prawną do stosowania postępowania mandatowego przez funkcjonariuszy Policji jest art. 95 § 1 k.p.w. Policjanci w zakresie postępowania
mandatowego mają – w porównaniu z innymi organami – najszersze uprawnienia. Policja jest jedynym organem, którego uprawnienie do stosowania postępowania mandatowego wynika bezpośrednio z tej ustawy. Organom Policji
przekazano do rozpatrzenia w tym postępowaniu największą liczbę wykroczeń,
i to dotyczących naruszenia przepisów obowiązujących w róŜnych dziedzinach
Ŝycia.
Postępowanie mandatowe prowadzą inne organy tylko wówczas, gdy tak
stanowi przepis szczególny. Na przykład w sprawach o wykroczenia przeciwko
prawom pracownika określonym w kodeksie pracy, a takŜe w sprawach o inne
wykroczenia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej postępowanie
mandatowe prowadzi inspektor pracy. MoŜe on nałoŜyć grzywnę w drodze
mandatu karnego równieŜ po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, jeŜeli
uzna, Ŝe będzie to kara wystarczająca – art. 95 § 3 k.p.w.
Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji – złoŜony w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości – ma prawo upowaŜniania innych organów do prowadzenia postępowania
mandatowego.
Przykładowe rozporządzenia prezesa Rady Ministrów dotyczące nadania
określonym podmiotom uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu
karnego to:
– rozporządzenie z dnia 13 września 2002 r. w sprawie nadania inspektorom
Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. Nr 151, poz. 1253 z późn. zm.);
– rozporządzenie z dnia 15 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym na stanowiskach inspekcyjno-technicznych w okręgowych urzędach górniczych oraz specjalistycznych urzędach górniczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U.
Nr 174, poz. 1421);
– rozporządzenie z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom Głównego Inspektoratu Kolejnictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. Nr 174, poz. 1422);
– rozporządzenie z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien
w drodze mandatu karnego (Dz.U. Nr 174, poz. 1423);
– rozporządzenie z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
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nych i Administracji uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu
karnego (Dz.U. Nr 174, poz. 1425, zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 128, poz. 884);
– rozporządzenie z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. Nr 174, poz. 1426);
– rozporządzenie z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie nadania inspektorom
Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-SpoŜywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
(Dz.U. Nr 15, poz. 124 z późn. zm.);
– rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania inspektorom
Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu
karnego (Dz.U. Nr 63, poz. 587, zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 11, poz. 61);
– rozporządzenie z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie nadania pracownikom
Głównego Urzędu Miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
(Dz.U. Nr 59, poz. 521);
– rozporządzenie z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. Nr 59, poz. 522, zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 108,
poz. 743);
– rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom StraŜy Parku w parkach narodowych oraz innym pracownikom
parków narodowych, którym przysługują uprawnienia funkcjonariusza
StraŜy Parku, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. Nr 74, poz. 648).
Ponadto, uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych
mają funkcjonariusze innych organów. Wynika to bezpośrednio z ustaw szczególnych, takich jak:
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej StraŜy PoŜarnej (t.j.: Dz.U.
z 2006 r. Nr 96, poz. 667 z późn. zm.);
– Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j.: Dz.U. z 2005 r.
Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.);
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o śandarmerii Wojskowej i wojskowych
organach porządkowych (Dz.U. Nr 123, poz. 1353 z późn. zm.);
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92,
poz. 880 z późn. zm.);
– Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (t.j.: Dz.U. z 2004 r.
Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.);
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Ŝegludze śródlądowej (t.j.: Dz.U. z 2006 r.
Nr 123, poz. 857 z późn. zm.);
– Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j.: Dz.U. z 2005 r. Nr 45,
poz. 435 z późn. zm.);
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– Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j.: Dz.U.
z 1999 r. Nr 66, poz. 750 z późn. zm.);
– Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o straŜach gminnych (Dz.U. Nr 123,
poz. 779 z późn. zm.);
– Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j.: Dz.U. z 2007 r.
Nr 16, poz. 94 z późn. zm.);
– Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 z późn.
zm.);
– Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o StraŜy Granicznej (t.j.: Dz.U.
z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 z późn. zm.).
Wykazy wykroczeń, za które poszczególne organy mogą nałoŜyć grzywnę
w drodze mandatu karnego, zostają określone w rozporządzeniach poszczególnych ministrów.
Policjanci nabywają prawo do stosowania postępowania mandatowego po
odbyciu przeszkolenia podstawowego, w czasie którego poznają najwaŜniejsze
zagadnienia związane z tą procedurą.
Pytania kontrolne:
1. WskaŜ podstawę prawną stosowania postępowania mandatowego przez Policję.
2. Wymień inne organy – poza Policją – uprawnione do stosowania postępowania mandatowego.
3. Jaki jest zakres uprawnień poszczególnych organów uprawnionych do stosowania postępowania mandatowego?

3. Warunki dopuszczalności postępowania mandatowego
Ze względu na znaczne uproszczenia proceduralne w postępowaniu mandatowym oraz skupienie w jednym ręku funkcji ujawniania, orzekania i wykonania
kary niezbędne jest ścisłe określenie warunków, które pozwolą na zastosowanie
wobec sprawcy wykroczenia grzywny w drodze mandatu.
Postępowanie mandatowe moŜe być zastosowane wobec sprawcy wykroczenia, jeŜeli:
a) sprawca został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia (art. 97 § 1 pkt 1 k.p.w.) albo
b) wykroczenie zostało stwierdzone przez funkcjonariusza naocznie albo za
pomocą urządzenia kontrolnego lub pomiarowego pod nieobecność sprawcy,
a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy czynu (art. 97 § 1 pkt 2
k.p.w.),

12

c) za popełnione wykroczenie moŜe być nałoŜona grzywna w postępowaniu
mandatowym,
d) sprawca:
– ma ukończone 17 lat,
– jest poczytalny (ma pełną świadomość w chwili ukarania),
– wyraŜa zgodę na zapłacenie lub przyjęcie mandatu (art. 97 § 2 k.p.w.),
e) grzywna w drodze mandatu karnego jest według oceny funkcjonariusza
współmierna do społecznej szkodliwości wykroczenia i stopnia winy sprawcy,
f) w przypadku wykroczeń ściganych na Ŝądanie – zostało wyraŜone Ŝądanie
pokrzywdzonego o ściganie sprawcy wykroczenia.
Wymierzając grzywnę w drodze mandatu karnego, naleŜy takŜe uwzględnić ogólne warunki dopuszczalności postępowania w sprawach o wykroczenia.
3.1. Zakazy stosowania postępowania mandatowego
W niektórych sytuacjach, mimo spełnienia ustawowych warunków dopuszczalności postępowania mandatowego, nie moŜna zastosować grzywny w drodze mandatu karnego.
W drodze mandatu nie nakłada się grzywny:
a) za wykroczenie, za które naleŜałoby orzec środek karny (środki karne
– art. 28 § 1 k.w.),
b) w wypadku określonym w art. 10 § 1 k.w. (zbieg przestępstwa i wykroczenia
– sprawca jednym czynem popełnia przestępstwo i wykroczenie), przykładowo, gdy kierujący prowadzi pojazd na drodze publicznej, nie mając przy
sobie wymaganych dokumentów i oprócz tego znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.
W przypadku wystąpienia przedstawionych sytuacji za popełnione wykroczenie policjant powinien sporządzić wniosek o ukaranie na sprawcę czynu.
3.2. Osoby nieobjęte postępowaniem mandatowym
Postępowaniem mandatowym nie są objęte osoby, którym przysługuje immunitet dyplomatyczny i konsularny (art. 512 i 513 k.p.k.), oraz obywatele RP
na podstawie ustaw szczególnych. Są to Polacy, którym z racji zajmowanego
stanowiska lub pełnionej funkcji prawo dało tzw. immunitet krajowy, przez co
m.in. nie wolno ich karać grzywną w drodze mandatu karnego. NaleŜą do nich:
– Prezydent RP,
– Rzecznik Praw Obywatelskich,
– prokuratorzy,
– sędziowie,
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– posłowie i senatorowie (parlamentarzyści),
– członkowie Trybunału Stanu i Trybunału Konstytucyjnego.
W przypadku, gdy policjant stwierdzi, Ŝe osoba, która popełniła wykroczenie i którą chciał ukarać mandatem karnym, objęta jest immunitetem dyplomatycznym, konsularnym lub „krajowym” – odstępuje od tego zamiaru i sporządza
notatkę urzędową, w której opisuje zdarzenie, a następnie niezwłocznie przekazuje ją swojemu przełoŜonemu. Dokument ten zostaje przekazany drogą słuŜbową do dalszego wykorzystania.
3.3. Wykroczenia przekazane do postępowania mandatowego
Grzywna w drodze mandatu karnego moŜe być nałoŜona przez policjanta
tylko w sytuacjach, gdy nie ma ustawowych zakazów stosowania tego rodzaju
procedury. Wobec tego, w kaŜdej sytuacji trzeba stwierdzić, czy na sprawcę
czynu oprócz kary naleŜy obligatoryjnie orzec środek karny. JeŜeli okoliczności
zdarzenia oraz sankcja określona w konkretnym artykule części szczególnej
kodeksu wykroczeń obligatoryjnie nakazują orzeczenie obok kary któregoś ze
środków karnych wymienionych w art. 28 § 1 k.w., to naleŜy dąŜyć do rozpatrzenia sprawy przed właściwym sądem. Przykładowo, gdy sprawca bez wymaganego zezwolenia przeprowadza zbiórkę ofiar (np. pieniędzy, darów), to obligatoryjnie obok kary grzywny sąd orzeka przepadek przedmiotów uzyskanych
ze zbiórki (art. 56 § 1 k.w.).
JeŜeli ustawodawca uznał, Ŝe za określony czyn zabroniony wyraŜony
w części szczególnej kodeksu wykroczeń moŜna orzec obok kary odpowiedni
środek karny, decyzja o wdroŜeniu postępowania mandatowego naleŜy do
uprawnionego funkcjonariusza. To policjant ocenia, czy wystarczającą reakcją
na wykroczenie będzie grzywna w drodze mandatu karnego, czy naleŜy skierować wniosek o ukaranie do sądu, aby obok kary mógł być orzeczony środek
karny. Przykładowo, kierujący pojazdem w celu uniknięcia kontroli nie stosuje
się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującej
zatrzymanie pojazdu. Funkcjonariusz moŜe nałoŜyć za ten czyn grzywnę w drodze mandatu karnego, lecz gdy uzna, Ŝe będzie to niewystarczające i obok kary
naleŜy orzec zakaz prowadzenia pojazdów – kieruje na sprawcę czynu wniosek
o ukaranie do sądu.
Pytania kontrolne:
1. Jakie okoliczności muszą zaistnieć, aby moŜna było zastosować postępowanie mandatowe?
2. Kiedy za popełnione wykroczenie nie moŜna orzec grzywny w drodze mandatu karnego?
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3. Wobec kogo nie moŜna zastosować postępowania mandatowego?
4. Czy za popełnienie wszystkich wykroczeń moŜna nałoŜyć grzywnę w drodze
mandatu karnego?

4. Wymiar grzywny w postępowaniu mandatowym
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w art. 96 § 1 wskazuje,
Ŝe za wykroczenia w postępowaniu mandatowym moŜe być wymierzona grzywna w wysokości do 500 zł, a w wypadku, o którym informuje nas art. 9 § 1
k.w. (zbieg przepisów ustawy) – do 1 000 zł. PoniewaŜ minimalna kwota nakładanego mandatu nie jest określona, więc stosuje się art. 24 § 1 k.w., w którym
grzywnę za wykroczenie wymierza się od 20 zł.
Grzywnę do wysokości 1 000 zł moŜna nałoŜyć wówczas, gdy jeden czyn
sprawcy wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej
przepisach ustawy (art. 9 § 1 k.w.). W takim przypadku stosuje się przepis
przewidujący najsurowszą karę (musi on wskazywać zagroŜenie grzywną w wysokości obejmującej kwotę do 1 000 zł). Przykładem moŜe być sytuacja, gdy
sprawca szczuje psem inną osobę (art. 108 k.w.), a pies jest np. bez smyczy
i kagańca (art. 77 k.w. − niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków
ostroŜności przy trzymaniu zwierzęcia). NaleŜy pamiętać, Ŝe nałoŜenie grzywny
w drodze mandatu karnego w wysokości do 1 000 zł jest moŜliwe jedynie wtedy, gdy wszystkie naruszone przepisy objęte są postępowaniem mandatowym.
Wymiar grzywny nakładanej przez funkcjonariusza w konkretnym przypadku zaleŜy od jego uznania, powinien on jednak uwzględniać:
– stopień społecznej szkodliwości popełnionego wykroczenia,
– okoliczności łagodzące i obciąŜające (o ile moŜliwe jest ustalenie ich bezpośrednio na miejscu zdarzenia – art. 33 § 3 i 4 k.w.),
– współmierność grzywny do społecznej szkodliwości czynu i winy sprawcy
oraz to, czy spełnia ona rolę wychowawczą,
– moŜliwości finansowe sprawcy (warunki osobiste, majątkowe i rodzinne).
JeŜeli popełnione wykroczenie wymienione jest w Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U.
Nr 208, poz. 2023), wówczas funkcjonariusz zobowiązany jest nałoŜyć grzywnę
w wysokości określonej w tym akcie prawnym. Sztywna stawka za czyn nie daje moŜliwości zaostrzenia lub złagodzenia wymiaru kary, np. za zakłócenie spoczynku nocnego wysokość grzywny wynosi 200 zł. Jednak za niektóre wykroczenia wymienione w rozporządzeniu grzywna jest określona w tzw. widełkach,
np. za utrudnianie ruchu podczas cofania wysokość grzywny waha się w granicach od 50 do 200 zł (patrz załącznik 1).
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Podkreślić naleŜy równieŜ konieczność takiego doboru wymiaru kary, by
spełniała ona cele społeczne (tzw. cele prewencji ogólnej), tzn.:
– kształtowała w społeczeństwie poczucie sprawiedliwości, praworządności
i poszanowania dla porządku prawnego,
– działała hamująco na ludzi niezdyscyplinowanych, skłonnych do naruszania
prawa.
Funkcjonariusze Policji, ujawniając wykroczenie objęte postępowaniem
mandatowym, są niezawiśli, gdy chodzi o wysokość orzekanej kary grzywny
w drodze mandatu. Pamiętać jednak naleŜy o ograniczeniach tej niezawisłości:
– nałoŜona grzywna w drodze mandatu karnego nie moŜe przekroczyć górnej
granicy kary – sankcji określonej przez naruszony przepis, a w przypadku
wykroczeń ujętych w rozporządzeniu – kwoty wskazanej w taryfikatorze,
– raŜącym naruszeniem prawa jest wymierzenie kilku mandatów za jeden czyn
(np. czyn, który jest zbiegiem przepisów ustawy – art. 9 § 1 k.w.).
JeŜeli funkcjonariusz dojdzie do przekonania, Ŝe moŜliwości, jakie daje postępowanie mandatowe, są niewystarczające – powinien zrezygnować z zastosowania mandatu karnego i sporządzić wniosek o ukaranie do sądu.
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w art. 101 § 1 przewiduje jedyny przypadek uchylenia prawomocnego mandatu karnego. MoŜliwe jest
to w sytuacji, gdy grzywnę nałoŜono „za czyn nie będący czynem zabronionym
jako wykroczenie”. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złoŜony w terminie zawitym siedmiu dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu.
Uprawnionym do uchylenia jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze została nałoŜona grzywna. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd orzeka na posiedzeniu, w którym ma prawo uczestniczyć ukarany,
organ, który lub którego funkcjonariusz nałoŜył grzywnę w drodze mandatu,
albo przedstawiciel tego organu oraz ujawniony pokrzywdzony. Przed wydaniem postanowienia sąd moŜe zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego. Uchylając mandat karny, nakazuje
się podmiotowi, na którego rachunek pobrano grzywnę, zwrot uiszczonej kwoty
(art. 101 § 3 k.p.w.).
Pytania kontrolne:
1. Określ wysokość grzywny w postępowaniu mandatowym.
2. Jakie okoliczności bierze się pod uwagę, proponując wysokość grzywny
w drodze mandatu karnego?
3. Kiedy funkcjonariusz Policji moŜe nałoŜyć grzywnę w drodze mandatu karnego do kwoty 1 000 zł?
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5. Rodzaje mandatów karnych oraz zasady nakładania
i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego
Stosując postępowanie mandatowe, naleŜy przez cały czas pamiętać
o obowiązujących zasadach, zwłaszcza zaś o zachowaniu następującej kolejności podejmowanych działań:
– ujawnić wykroczenie,
– ustalić sprawcę,
– ustalić okoliczności zdarzenia,
– określić wykroczenie i stopień winy sprawcy,
– poinformować sprawcę o rodzaju popełnionego wykroczenia i zastosowaniu
kary w formie mandatu karnego oraz podać jego wysokość,
– pouczyć o prawie do odmowy przyjęcia mandatu karnego i konsekwencjach
z tym związanych (art. 97 § 2 k.p.w.).
NiezaleŜnie od zachowania się sprawcy wykroczenia postępowanie funkcjonariusza Policji powinno być zawsze kulturalne i stanowcze. Dalszy tok postępowania uzaleŜniony jest od tego, czy sprawca wykroczenia wyrazi zgodę na
przyjęcie mandatu.
5.1. Mandat karny wydawany ukaranemu po uiszczeniu grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi, który ją nałoŜył, tzw. gotówkowy
Zgodnie z art. 98 § 2 k.p.w. grzywnę w drodze mandatu karnego gotówkowego moŜna nałoŜyć na osobę jedynie czasowo przebywającą na terytorium RP
lub niemającą stałego miejsca zamieszkania albo pobytu. Będzie to więc cudzoziemiec, a takŜe obywatel RP, który jest bezdomny bądź przebywa za granicą,
a w RP jest chwilowo.
Prezes Rady Ministrów w swoim rozporządzeniu z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. Nr 20,
poz. 201 z późn. zm.) określił wzór formularza mandatów karnych oraz sposób
nakładania grzywien (załącznik 2). Formularz do nakładania grzywny w drodze
mandatu karnego składa się z pięciu odcinków: „A”, „B”, „C”, „D”, „E” oznaczonych serią i numerem, umieszczonych w zespolonym pakiecie w postaci
bloczka. Bloczek ten słuŜy do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego
gotówkowego, kredytowanego i zaocznego. Wszystkie odcinki oprócz odcinka
„E” są wykonane na papierze samokopiującym.
JeŜeli sprawca wykroczenia wyraŜa zgodę na przyjęcie mandatu karnego
gotówkowego, naleŜy:
a) przyjąć pieniądze (tylko polskie nominały),
b) na odcinku „C” formularza:
– wpisać wysokość nałoŜonej grzywny,
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– oznaczyć rodzaj mandatu,
– wypełnić rubryki dotyczące sprawcy zgodnie z opisem,
– podać rodzaj i charakter wykroczenia oraz kwalifikację prawną czynu.
Funkcjonariusz wpisuje równieŜ swój numer słuŜbowy, datę nałoŜenia
mandatu oraz składa podpis. W przypadku naruszenia określonego przepisu
o ruchu drogowym naleŜy podać liczbę punktów karnych przewidzianych za to
naruszenie. Sprawca wykroczenia potwierdza przyjęcie mandatu karnego gotówkowego, składając czytelny podpis na odcinku „C” formularza i odcinek ten
otrzymuje jako potwierdzenie (na odwrocie odcinka „C” znajduje się pouczenie
dla sprawcy, odcinków „A” i „B” nie wypełnia się, natomiast „D” i „E” pozostają w bloczku – wypełnione samokopiująco).
Mandat karny uiszczony w gotówce staje się prawomocny po przekazaniu
kwoty funkcjonariuszowi nakładającemu grzywnę.
Zgodnie z art. 97 § 2 k.p.w. funkcjonariusz nakładający grzywnę w drodze
mandatu karnego jest zobowiązany pouczyć sprawcę o prawie odmowy przyjęcia mandatu oraz o tym, Ŝe w razie jego odmowy zostanie sporządzony wniosek
o ukaranie, w którym wpisuje się stosowną informację (załącznik 3).
5.2. Mandat karny kredytowany
Na sprawcę wykroczenia innego niŜ czasowo przebywającego na terytorium RP lub niemającego stałego miejsca zamieszkania albo pobytu – funkcjonariusz Policji jest zobowiązany nałoŜyć grzywnę w postaci mandatu karnego
kredytowanego. Będzie to więc obywatel RP lub cudzoziemiec na stałe zamieszkały w RP. Mandat ten staje się prawomocny z chwilą złoŜenia podpisu
przez ukaranego.
JeŜeli sprawca wykroczenia, pouczony o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego, stwierdza, Ŝe mandat przyjmuje, i zgadza się na jego zapłacenie,
funkcjonariusz Policji na odcinku „A” formularza bloczku mandatowego wpisuje wysokość nałoŜonej grzywny. Dalsza procedura jest taka sama jak przy nakładaniu mandatu karnego gotówkowego. Na odcinku „C” policjant:
a) wpisuje:
– dane dotyczące sprawcy wykroczenia,
– rodzaj, charakter i kwalifikację prawną wykroczenia,
– swój numer słuŜbowy,
– datę nałoŜenia grzywny,
b) zakreśla rodzaj mandatu,
c) składa swój podpis.
W przypadku naruszenia określonego przepisu o ruchu drogowym naleŜy
podać liczbę punktów karnych przewidzianych za to naruszenie. Ukarany tego
rodzaju mandatem otrzymuje odcinki „A”, „B”, „C” formularza.
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Funkcjonariusz Policji poucza ukaranego o obowiązku wpłacenia w terminie siedmiu dni grzywny nałoŜonej mandatem oraz o konsekwencjach nieuregulowania tej zapłaty – ściąganie grzywny następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 100 k.p.w.). Po nałoŜeniu mandatu
kredytowanego funkcjonariusz, rozliczając się ze słuŜby, przekazuje przełoŜonemu wypełniony odcinek „D”.
NaleŜy tu podkreślić znaczenie podpisu złoŜonego przez sprawcę wykroczenia. Z chwilą złoŜenia podpisu na formularzu mandatu – mandat ten uprawomocnia się i jeŜeli nie zostanie zapłacony w terminie, jest podstawą do ściągnięcia grzywny w postępowaniu egzekucyjnym.
Uwaga!
Praktyka dyktuje zmianę kolejności postępowania przy nakładaniu mandatu kredytowanego. Po określeniu wysokości grzywny podaje się mandat do podpisu, a dopiero potem wypełnia blankiet mandatu. Zdarza się bowiem, Ŝe sprawca wykroczenia w pierwszej fazie rozmowy z policjantem wyraŜa zgodę na jego
przyjęcie, a po jego wypełnieniu odmawia podpisania i przyjęcia blankietu. JeŜeli jednak dojdzie do takiego incydentu, naleŜy sporządzić wniosek o ukaranie
sprawcy za popełnienie wykroczenia, a niepodpisany blankiet mandatu dołączyć
do wniosku o ukaranie. W notatce urzędowej oraz pod konkluzją wniosku
o ukaranie naleŜy napisać o zaistniałej sytuacji (patrz załącznik 3).
5.3. Mandat karny zaoczny
W razie stwierdzenia popełnienia wykroczenia naocznie pod nieobecność
sprawcy albo za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, gdy nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy czynu – funkcjonariusz Policji moŜe
nałoŜyć grzywnę w drodze mandatu karnego zaocznego.
Funkcjonariusz, nakładając na sprawcę wykroczenia tego rodzaju mandat,
wypełnia go tak jak w przypadku mandatu kredytowanego. Brak będzie jedynie
podpisu ukaranego – z uwagi na jego nieobecność.
Wypełniony mandat karny zaoczny (odcinki „A”, „B”, „C”) naleŜy zostawić w takim miejscu, w którym sprawca będzie mógł niezwłocznie odebrać go.
Do mandatu moŜna dołączyć np. zapisany obraz z urządzeń pomiarowych lub
kontrolnych (zdjęcie z wideoradaru). Mandat ten moŜna takŜe pozostawić osobie pełnoletniej (np. sąsiadowi ukaranego), która zobowiąŜe się do przekazania
go sprawcy wykroczenia. Przekazujący potwierdza otrzymanie odcinków „A”,
„B”, „C”, wpisując swoje imię, nazwisko, adres oraz składając własnoręczny
podpis na odwrocie odcinka „E”.
Grzywna nałoŜona mandatem karnym zaocznym powinna być uiszczona
we wskazanym miejscu w terminie siedmiu dni od daty wystawienia mandatu.
Po upływie wyznaczonego terminu policjant powinien sprawdzić, czy do kasy
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lub na konto wskazanego posiadacza rachunku (urząd wojewódzki) wpłynęła
odpowiednia kwota z tytułu nałoŜonego mandatu. Kara ta uprawomocnia się z
chwilą uiszczenia grzywny przez ukaranego we wskazanym miejscu i terminie.
JeŜeli pieniądze nie wpłynęły, naleŜy na podstawie posiadanych przez
funkcjonariusza Policji informacji ustalić dokładne dane personalne sprawcy
i po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających sporządzić wniosek o ukaranie
na sprawcę wykroczenia. Do wniosku dołącza się np. zapisany obraz z urządzeń
pomiarowych lub kontrolnych.
5.4. Czynności wyjaśniające w postępowaniu mandatowym
Artykuł 97 § 1 k.p.w. informuje, Ŝe w razie potrzeby po ujawnieniu wykroczenia dopuszczalne jest przeprowadzenie w niezbędnym zakresie czynności
wyjaśniających. Ich celem jest ustalenie, czy istnieją podstawy do ukarania
sprawcy, oraz zebranie niezbędnych danych. Nie jest to związane np. z wytrzeźwieniem sprawcy wykroczenia lub ponownym wezwaniem go, gdy policjant zapomniał bloczku mandatów karnych. Chodzi o wyjaśnienie, sprawdzenie
okoliczności popełnienia czynu przez sprawcę, a takŜe obróbkę materiału dowodowego uzyskanego za pomocą urządzeń pomiarowych lub kontrolnych (np.
z wideoradaru). Termin na przeprowadzenie czynności wyjaśniających, gdy
schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia, wynosi 14 dni. JeŜeli wykroczenie stwierdzono naocznie
pod nieobecność sprawcy albo za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy czynu – wówczas termin
wynosi 30 dni. Po upływie określonego czasu niedopuszczalne jest nałoŜenie
mandatu i naleŜy sporządzić wniosek o ukaranie na sprawcę wykroczenia.
5.5. Stosowanie mandatów karnych wobec cudzoziemców
Cudzoziemca moŜna ukarać mandatem karnym:
– jeŜeli nie jest objęty immunitetem dyplomatycznym, konsularnym lub nie
jest osobą zrównaną z nimi na podstawie umów lub powszechnie uznanych
zwyczajów międzynarodowych,
– jeŜeli posiada polskie środki płatnicze.
JeŜeli cudzoziemiec w trakcie krótkotrwałego pobytu w Polsce (np. przejazd tranzytowy) został ukarany mandatem i wyraŜa chęć jego zapłacenia, lecz
nie ma polskich środków płatniczych, naleŜy umoŜliwić mu udanie się do najbliŜszego punktu wymiany walut (bank, poczta, kantor), tam pobrać naleŜność
z tytułu nałoŜonej grzywny i wydać blankiet mandatu karnego.
Przed zastosowaniem mandatu karnego wobec cudzoziemca policjant powinien rozwaŜyć – biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności zdarzenia – czy nie
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sporządzić za popełnienie wykroczenia wniosku o ukaranie i doprowadzić
sprawcę do sądu w celu rozpatrzenia sprawy w postępowaniu przyspieszonym
na zasadach określonych w art. 90 § 2 k.p.w.
Pytania kontrolne:
1. Na kogo moŜna nałoŜyć grzywnę w drodze mandatu karnego gotówkowego?
2. Kiedy uprawomocnia się mandat karny kredytowany?
3. Jaki jest czas trwania czynności wyjaśniających w postępowaniu mandatowym?

6. Zasady pobierania mandatów karnych i rozliczania się
z nich
Czynności zaopatrywania funkcjonariuszy w mandaty karne, rozliczania
z kwot z tytułu nałoŜonych i pobranych grzywien oraz prowadzenie związanej
z tym ewidencji kierownik jednostki zleca referentowi gospodarczo-finansowemu lub innej osobie.
Policjantowi uprawnionemu do nakładania grzywien w drodze mandatu
karnego wydaje się bloczek tych mandatów za pokwitowaniem odbioru własnoręcznym podpisem. Mandaty te są ewidencjonowane i traktowane jak druki ścisłego zarachowania.
Po zuŜyciu znajdujących się w bloczku mandatów funkcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie rozliczyć się z nich i pobrać nowy bloczek mandatowy.
Kwoty uzyskane przez policjantów z grzywien nałoŜonych w drodze mandatu gotówkowego niezwłocznie wpłacane są przez nich lub inne wyznaczone do
tego osoby na konto dochodów komendy miejskiej lub powiatowej Policji, skąd
są przekazywane na konto właściwego terytorialnie urzędu wojewódzkiego.
W wypadku nałoŜenia mandatów karnych kredytowanych i zaocznych policjant po powrocie do jednostki powinien jeszcze raz sprawdzić, czy wszystkie
rubryki poszczególnych odcinków są poprawnie wypełnione. Później naleŜy
oderwać od grzbietu odcinek „D” – dla organu egzekucyjnego – i przekazać go
(np. rozliczając się po słuŜbie) wyznaczonemu policjantowi (lub pracownikowi),
który wpisuje przekazany mandat do rejestru potwierdzeń ukarania mandatem.
Następnie mandaty te co pewien czas (zazwyczaj dwa razy w tygodniu) są przekazywane grupowo (tzn. zebrane od wszystkich policjantów w danej jednostce)
do urzędu wojewódzkiego. Komendy miejskie lub powiatowe Policji prowadzą
statystykę grzywien nałoŜonych w drodze mandatów karnych, inwentaryzują
mandaty karne oraz prowadzą sprawozdawczość z tym związaną.
W przypadku utraty lub zagubienia bloczka mandatów karnych policjant
powinien niezwłocznie powiadomić o tym raportem swojego przełoŜonego oraz
21

przedsięwziąć wszelkie dopuszczone prawem działania zmierzające do odzyskania utraconego bloczka.
Pytania kontrolne:
1. Gdzie policjant zaopatruje się w mandaty karne?
2. W jaki sposób policjant rozlicza się z pobranych bloczków mandatów karnych?
3. Jak naleŜy postąpić w przypadku utraty lub zagubienia bloczka mandatów
karnych?

22
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Załącznik 1

TARYFIKATOR MANDATÓW KARNYCH
Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.11.2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów
karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. Nr 208, poz. 2023).

WYSOKOŚĆ GRZYWIEN NAKŁADANYCH PRZEZ UPRAWNIONE ORGANY
W DRODZE MANDATÓW KARNYCH ZA WYBRANE RODZAJE WYKROCZEŃ
TABELA A

Lp.

1.

Kwalifikacja
prawna — ustawa
wg opisu pod
tabelą
2.

1
2

art. 51 § 1 k.w.

3

art. 64 § 1 k.w.

4

art. 67 § 1 k.w.

5

art. 77 k.w.

6

art. 78 k.w.

7
8
9
10
11
12

art. 81 k.w.

13
14
15
16
17

art. 82 § 1 k.w.

18
19
20
21
22

art. 145 k.w.art. 10
ust. 2 u.u.c.p.g.

23
24

art. 122 ust. 4
pkt 2 u.p.g.g.

Naruszenie – dyspozycja przepisu karnego

Grzywna
w zł

3.

4.

Zakłócenie spoczynku nocnego
Wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym
Nieumieszczenie przez właściciela, administratora, dozorcy lub
uŜytkownika nieruchomości tabliczki z numerem porządkowym
nieruchomości
Umyślne uszkodzenie lub usunięcie ogłoszenia wystawionego publicznie przez instytucję państwową lub samorządową.
Niezachowanie środków ostroŜności przy trzymaniu psa
Doprowadzenie psa poprzez draŜnienie lub płoszenie do tego, Ŝe staje
się niebezpieczny
Niszczenie roślinności ochronnej na brzegach wód morskich
i śródlądowych
Niszczenie płotków faszynowych
Zdejmowanie chrustu z wydm
Chodzenie lub przebywanie na wydmach
Niszczenie ogrodzeń wydm i lasu
Biwakowanie na wydmach
Niszczenie tablic informacyjno-ostrzegawczych na wydmach
i w lasach
Niszczenie umocnień brzegowych
Utrudnianie okresowych czyszczeń komina lub niedokonanie naprawy
uszkodzeń komina i przewodów dymowych
Nieusuwanie lub niezabezpieczanie w obrębie budynków –
urządzeń lub materiałów stwarzających niebezpieczeństwo powstania poŜaru
UŜywanie ciągnika lub innej maszyny bez naleŜytego zabezpieczenia
przed iskrzeniem w lesie lub na terenie śródleśnym albo w odległości
mniejszej niŜ 100 m od granicy lasu
Rozniecanie ognia poza wyznaczonymi do tego miejscami w lesie lub
na terenie śródleśnym albo w odległości mniejszej niŜ 100 m od granicy
lasu
Korzystanie z otwartego płomienia w lesie lub na terenie śródleśnym
albo w odległości mniejszej niŜ 100 m od granicy lasu
Zaśmiecanie drogi, ulicy, placu, trawnika lub zieleńca
NiewyposaŜenie nieruchomości w urządzenia słuŜące do
zbierania odpadów komunalnych
Niezbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
Nieuprzątanie błota, śniegu, lodu z chodników połoŜonych wzdłuŜ nieruchomości
Niedopełnienie obowiązku przeszkolenia pracownika zakładu
górniczego w zakresie wymagań bezpieczeństwa i przepisów
regulujących bezpieczne wykonywanie pracy w zakładzie górniczym

200 zł
150 zł
100 zł
150 zł
200 zł
250 zł
100 zł
100 zł
100 zł
50 zł
200 zł
300 zł
100 zł
500 zł
150 zł
200 zł

150 zł

150 zł
150 zł
50 zł
100 zł
100 zł
100 zł

200 zł

1.

2.

25

26

art. 122
ust. 4 pkt 3
u.p.g.g.

27
28
29
30
31

art. 125
u.p.g.g.

32
33
34

art. 126
u.p.g.g.

35
36

art. 27 ust. l pkt l
u.r.ś.

37
38
39
40
41
42

art. 27 ust. 2
pkt l u.r.ś.

43
44
45
46
47
48
49
50

art. 27 ust. 1
pkt 3 u.r.ś.

51
52
53

art. 431 ust. 1
u.w.t.p.a.
art. 45 pkt 2
u.w.t.p.a.

54
55
56

art. 13 u.o.z.t.

3.
Dopuszczenie do wykonywania czynności wymagających szczególnych
kwalifikacji:
1) w podziemnym zakładzie górniczym osoby, która takich kwalifikacji nie posiada
2) w odkrywkowym zakładzie górniczym osoby, która takich kwalifikacji nie posiada
3) w zakładzie górniczym wydobywającym kopaliny otworami wiertniczymi osoby, która takich kwalifikacji nie posiada
Wykonywanie bez kwalifikacji przewidzianych ustawą:
1) czynności kierownictwa ruchu zakładu górniczego
2) mierniczego górniczego lub geologa górniczego
3) dozoru ruchu zakładu górniczego
4) innych czynności w zakładzie górniczym
Niedopełnienie obowiązków w zakresie:
1) sporządzania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej
2) aktualizowania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej
3) posiadania w zakładzie górniczym wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej
4) bieŜącego prowadzenia ewidencji zasobów złoŜa
Dokonywanie amatorskiego połowu ryb bez posiadania wymaganych
dokumentów
Dokonywanie amatorskiego połowu ryb:
1) o wymiarach ochronnych
2) w okresie ochronnym
3) w odległości mniejszej niŜ 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę
4) łososiowatych i lipieni - więcej niŜ jedną wędką
5) wędką w odległości mniejszej niŜ 50 m od rozstawionych
w wodzie narzędzi połowowych uprawnionego do rybactwa
6) wędką w odległości mniejszej niŜ 75 m od znaku oznaczającego
dokonywanie podwodnego połowu ryb kuszą
7) wędką przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły,
z wyjątkiem łowienia ryb pod lodem
8) łososiowatych kuszą
9) kuszą na szlaku Ŝeglownym
10) kuszą od dnia 15 października do dnia 15 maja
11) kuszą przy uŜyciu specjalnych aparatów do oddychania w wodzie
12) kuszą w odległości mniejszej niŜ 75 m od innych osób oraz ustawionych w wodzie narzędzi połowowych
Dokonywanie amatorskiego połowu raka błotnego lub raka szlachetnego
Brak rejestracji sprzętu pływającego słuŜącego do połowu ryb
Niewykonanie przez uprawnionego do rybactwa obowiązku trwałego
oznakowania narzędzi rybackich w sposób umoŜliwiający ustalenie ich
właściciela
SpoŜywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem
spoŜywania napojów alkoholowych
Nieuwidacznianie informacji o szkodliwości spoŜywania alkoholu
w punkcie sprzedaŜy
SprzedaŜ wyrobów tytoniowych:
1) osobom do lat 18
2) na terenie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych
3) w postaci papierosów luzem bez opakowania

4.
200 zł

150 zł
150 zł
300 zł
300 zł
250 zł
200 zł
300 zł
250 zł
200 zł
300 zł
200 zł
100 zł
200 zł
100 zł
200 zł
200 zł
100 zł
200 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
200 zł
200 zł
100 zł
150 zł
500 zł
500 zł
100 zł

25

1.

2.

57
58
art. 13 u.o.z.t.
59

3.
Palenie w miejscach objętych zakazem:
1) w zakładach opieki zdrowotnej
2) w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych
3) w pomieszczeniach zakładów pracy oraz innych obiektów
uŜyteczności publicznej, a w małych, jednoizbowych lokalach
gastronomicznych – poza wyraźnie wyodrębnionymi miejscami

4.
50 zł
100 zł
50 zł

UŜyte w tabeli skróty oznaczają:
k.w.

– ustawę z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. nr 12,
poz. 114 z późn. zm.),
u.u.c.p.g. – ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. nr 132, poz. 622 z późn. zm.),
u.p.g.g.
– ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze
(Dz.U. nr 27, poz. 96 z późn. zm.),
u.r.ś.
– ustawę z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
(Dz.U. z 1999 r. nr 66 z późn. zm.),
u.w.t.p.a. – ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1231
z późn. zm.),
u.o.z.t.
– ustawę z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed
następstwami uŜywania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U.
z 1996 r. nr 10, poz. 55 z późn. zm.).

TABELA B
(WYMIENIONE WYKROCZENIA DOTYCZĄ ZAKRESU WYMIENIONEGO
W UPOWAśNIENIU DO KONTROLI RUCHU DROGOWEGO)
Lp.

Kwalifikacja
prawna –
ustawa Kodeks wykroczeń

Naruszenie

Naruszone przepisy
ruchu drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod tabelą*

Grzywna
w zł

1.

2.

3.

4.

5.

I. PRZEPISY O RUCHU PIESZYCH
1
2

art. 90

3
4

art. 97

5

art. 92 § 1
lub art. 90

6
7

art. 90 lub
art. 97

8
9
10

26

art. 97

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący
pojazd:
1) na przejściach dla pieszych
2) w miejscach innych niŜ przejścia dla pieszych
Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi
Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym
urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają
drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni
Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych
Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi:
1) na obszarze zabudowanym
2) na obszarze niezabudowanym
Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię
lub torowisko
Przebieganie przez jezdnię
Chodzenie po torowisku

art. 14 pkt 1 lit. a

50 zł
100 zł

art. 14 pkt 1 lit. b

100 zł

art. 14 pkt 7

50 zł

§ 30 lub § 39
w zw. z § 40[1]

50 zł

art. 14 pkt 2

50 zł
100 zł

art. 14 pkt 3

50 zł

art. 14 pkt 4
art. 14 pkt 5

50 zł
50 zł

1.

2.

11
12

13

art. 97

14
15
16
17

art. 90
lub art. 97

3.
Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie
Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego
z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich
braku – z pobocza
Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub
jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie
drogi
Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się
po jezdni jeden za drugim
Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla
pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię
lub torowisko
Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych
Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych
na drogach dla rowerów

4.

5.

art. 14 pkt 6

100 zł

art. 11 ust. 1

50 zł

art. 11 ust. 2

50 zł

art. 11 ust. 3

50 zł

art. 13

50 zł

art. 45 ust. 1 pkt 4

50 zł

art. 11 ust. 4

50 zł

II. PRZEPISY DOTYCZĄCE RUCHU POJAZDÓW

18

19

20

art. 90
lub art. 97

art. 90

21
22

23

24
art. 97
25
26

27

28

A. ZASADY OGÓLNE I PRZEPISY PORZĄDKOWE
Zajmowanie więcej niŜ jednego, wyznaczonego na
art. 16 ust. 4
jezdni, pasa ruchu
Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu
przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem,
art. 16 ust. 5
motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem
Nieustąpienie miejsca nadjeŜdŜającemu pojazdowi
art. 16 ust. 6
szynowemu przez kierującego pojazdem
Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas
art. 39. ust. 1
jazdy
PrzewoŜenie dziecka w pojeździe:
art. 45. ust. 2 pkt 5
1) poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzelub art. 39 ust. 3
niem do przewoŜenia dzieci
2) w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do
kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu
art. 45. ust. 2 pkt 4
wyposaŜonego w poduszkę powietrzną dla pasaŜera
Kierowanie pojazdem przewoŜącym pasaŜerów nieart. 45. ust. 2 pkt 3
korzystających z pasów bezpieczeństwa
NieuŜywanie hełmu ochronnego przez kierującego
art. 40 ust. 1
motocyklem lub motorowerem
Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewoart. 45 ust. 2 pkt 3
Ŝącym pasaŜerów nieuŜywających hełmu ochronnego
PrzewoŜenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po
uŜyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do
art. 45 ust. 2 pkt 2
alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu
poza bocznym wózkiem
Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające
trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez
art. 45 ust. 2 pkt 1
kierującego pojazdem

150 zł

100 zł

250 zł
100 zł
150 zł

150 zł

100 zł
100 zł
100 zł

150 zł

200 zł

29

art. 90
lub art. 97

WjeŜdŜanie na pas między jezdniami

art. 45 ust. 1 pkt 5

100 zł

30

art. 90

Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku przez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku,
w którym nie było zabitego lub rannego

art. 44 ust. 1 pkt 3
lub ust. 3

150 zł

27

1.

2.

31
art. 97
32

33

34

art. 90

35

3.
NieuŜywanie elementów odblaskowych w sposób
widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę
wykonującą roboty lub inne czynności na drodze
Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu
państwowego
B. WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU
Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub
uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu
UniemoŜliwienie włączenia się do ruchu autobusowi
(trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa
ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym
Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem
zbliŜającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego

36

C. PRĘDKOŚĆ I HAMOWANIE
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h

37

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11–20 km/h

38
39

42
art. 90
43

44
art. 97

46
art. 90
lub art. 97

49

51

28

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51 km/h
i więcej
Hamowanie w sposób powodujący zagroŜenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie
Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym
Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi
indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niŜ
7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi
Przekroczenie indywidualne określonej dopuszczalnej
prędkości dla danego pojazdu

45

50

150 zł

art. 55 ust. 1

300 zł

art. 17 ust. 2

300 zł

art. 18 ust. 1

200 zł

art. 18a ust. 1

200 zł

art. 20 albo § 27
lub § 31[1]

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41–50 km/h

41

48

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31–40 km/h

art. 90

art. 90
lub art. 97

5.

art. 41

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21–30 km/h
art. 90 albo
art. 92 § 1

40

47

4.

art. 19 ust. 2 pkt 2
art. 19 ust. 2 pkt 1

art. 19 ust. 3

art. 21 ust. 4
lub art. 63 ust. 2
pkt 4 lub ust. 3
pkt 2 lit. d

D. ZMIANA KIERUNKU JAZDY LUB PASA RUCHU
Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to
art. 22 ust. 6 pkt 4
zagraŜać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić
Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz
art. 22 ust. 6 pkt 1
na drogach jednokierunkowych
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak lub
art. 22 ust. 5
błędne sygnalizowanie manewru
Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed
art. 22 ust. 2
skręceniem
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego poart. 22 ust. 4
jazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu
E. WYMIJANIE, OMIJANIE I COFANIE
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeńart. 26 ust. 3 pkt 2
stwa pieszemu

do 50 zł
od 50 zł
do 100 zł
od 100 zł
do 200 zł
od 200 zł
do 300 zł
od 300 zł
do 400 zł
od 400 zł
do 500 zł
od 100 zł
do 300 zł
od 50 zł
do 200 zł

200 zł

zgodnie
z lp.
36-41

od 200 zł
do 400 zł
200 zł
200 zł
150 zł
250 zł

500 zł

1.

2.

52

art. 90
lub art. 97

53

art. 90

54

art. 90
lub art. 97

55
art. 97
56
57

art. 90
lub art. 97

58
59
60

art. 97

61
62
63

64

65

art. 90
lub art. 97

art. 97

66
67

68

art. 90

69

70

71

art. 90
lub art. 97

3.
Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu
przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla
przeciwnego kierunku ruchu

4.

5.

art. 28 ust. 3 pkt 4

250 zł

Utrudnianie ruchu podczas cofania

art. 23 ust. 1 pkt 3

od 50 zł
do 200 zł

Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach
i wiaduktach

art. 23 ust. 2

200 zł

art. 26 ust. 3 pkt 1

200 zł

art. 27 ust. 4

200 zł

art. 24 ust. 1 pkt 2

250 zł

art. 24 ust. 7 pkt 1

300 zł

art. 24 ust. 7 pkt 2

300 zł

art. 24 ust. 7 pkt 3
art. 28 ust. 3 pkt 3
lub ust. 6

300 zł

art. 24 ust. 2–5

200 zł

art. 24 ust. 6

350 zł

art. 24 ust. 6

100 zł

art. 24 ust. 11

300 zł

F. WYPRZEDZANIE
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi
Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub
bezpośrednio przed nimi
Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia
się przed wyprzedzaniem, czy kierujący jadący za
nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania
Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeŜdŜaniu do wierzchołka wzniesienia
Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi
Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyŜowaniach
Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem
wyprzedzanym
Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieŜnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez
silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w
prawo i – w razie potrzeby – zatrzymania się
w celu ułatwienia wyprzedzenia
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego
na obszarze zabudowanym

G. PRZECINANIE SIĘ KIERUNKÓW RUCHU
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeńart. 26 ust. 1
stwa pieszym znajdującym się na przejściu
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa na skrzyŜowaniu pieszym przy skręcaniu w
art. 26 ust. 2
drogę poprzeczną
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeŜdŜaniu przez chodnik lub
art. 26 ust. 4
drogę dla pieszych albo podczas jazdy
albo ust. 5
po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się
art. 27 ust. 1
na przejeździe dla rowerzystów
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeŜdŜaniu przez drogę dla
art. 27 ust. 3
rowerów poza jezdnią
Niezatrzymanie pojazdu w celu umoŜliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, uŜywająart. 26 ust. 7
cej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej

300 zł

350 zł
350 zł

350 zł

350 zł

350 zł

350 zł

29

1.

2.

72
art. 90
lub art. 97
73

74
art. 97
75
76
77

art. 90
lub art. 97

78

79

80

81
82
83

85

87

88
89

30

4.

5.

art. 28 ust. 4
lub ust. 6

300 zł

art. 26 ust. 6

100 zł

art. 28 ust. 3 pkt 1

300 zł

art. 28 ust. 3 pkt 2

300 zł
250 zł

art. 26 ust. 3 pkt 3
50 zł
art. 25 ust. 4 pkt 1

300 zł

H. OSTRZEGANIE ORAZ JAZDA W WARUNKACH ZMNIEJSZONEJ PRZEJRZYSTOŚCI
POWIETRZA
Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymagaart. 88
art. 30 ust. 1 pkt 1
nych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszo200 zł
lub art. 90
lit. a lub pkt 2 lit. a
nej przejrzystości powietrza
Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niŜ
silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w
art. 90
art. 30 ust. 1 pkt 2
czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzysto100 zł
lub art. 97
ści powietrza oraz korzystania z pobocza drogi, a
lit. b
jeŜeli nie jest to moŜliwe — jak najbliŜej krawędzi
jezdni
NaduŜywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych art. 29 ust. 2 pkt 1
100 zł
art. 97
UŜywanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabuart. 29 ust. 2 pkt 2
100 zł
dowanym
art. 90
UŜywanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy
art. 30 ust. 3
100 zł
lub art. 97
normalnej przejrzystości powietrza

84

86

3.
Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym)
lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w
sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było moŜliwe
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim
miejscu i na taki czas, aby umoŜliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej –
w przypadku braku wysepki dla pasaŜerów na przystanku
Naruszenie zakazu objeŜdŜania opuszczonych zapór
lub półzapór oraz wjeŜdŜania na przejazd, jeśli
opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie
ich nie zostało zakończone
Naruszenie zakazu wjeŜdŜania na przejazd, jeśli po
jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania
jazdy
Jazda wzdłuŜ po chodniku lub przejściu dla pieszych
pojazdem silnikowym
Jazda wzdłuŜ po chodniku lub przejściu dla pieszych
innym pojazdem niŜ pojazd silnikowy
Naruszenie przez kierującego zakazu wjeŜdŜania na
skrzyŜowanie, jeśli na skrzyŜowaniu lub za nim nie
ma miejsca do kontynuowania jazdy

art. 97

I. HOLOWANIE
Holowanie pojazdu, którego kierujący nie ma wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem
Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeŜeli
nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy,
albo na połączeniu giętkim, jeŜeli nie są sprawne dwa
układy hamulcowe
Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach
Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeŜeli
w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzaleŜnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony
Holowanie więcej niŜ jednego pojazdu, z wyjątkiem
pojazdu członowego
Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą)

art. 31 ust. 1 pkt 3

250 zł

art. 31 ust. 1 pkt 6

250 zł

art. 31 ust. 2 pkt 1

250 zł

art. 31 ust. 2 pkt 2

250 zł

art. 31 ust. 2 pkt 3

250 zł

art. 31 ust. 2 pkt 4

250 zł

1.

2.

90

91
92
93
94

art. 97

3.
Naruszenie przez kierującego warunków holowania
poprzez:
1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł
mijania
2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego
z holującym
3) brak lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego
4) niezachowanie właściwej odległości między
pojazdami holowanym a holującym
5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między
pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania

4.

5.

art. 31 ust. 1 pkt 2

100 zł

art. 31 ust. 1 pkt 4

150 zł

art. 31 ust. 1 pkt 5

150 zł
100 zł

art. 31 ust. 1 pkt 7
50 zł

J. PRZEPISY O RUCHU ROWERÓW, MOTOROWERÓW, POJAZDÓW ZAPRZĘGOWYCH
ORAZ RUCHU ZWIERZĄT
Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku
95
art. 97
przewoŜenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodeł- art. 33 ust. 2
50 zł
ku
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i
96
art. 90
art. 33 ust. 1
50 zł
pieszych
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motoro97
werem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestni- art. 33 ust. 3 pkt 1
50 zł
ka ruchu
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania
98
art. 33 ust. 3 pkt 2
50 zł
co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na
pedałach lub podnóŜkach
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motoro99
art. 33 ust. 3 pkt 3
100 zł
werem zakazu czepiania się pojazdów
Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeź100
dzie dla rowerzystów zakazu wjeŜdŜania bezpośredart. 33 ust. 4 pkt 1
150 zł
nio przed jadący pojazd
Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeź101
dzie dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzyart. 33 ust. 4 pkt 2
100 zł
mywania się bez uzasadnionej przyczyny
Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów
102
art. 33 ust. 5
50 zł
o korzystaniu z chodnika
Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgoart. 90
103
wym, zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na
art. 34 ust. 5 pkt 2
100 zł
lub art. 97
jezdni
Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgo104
wym, zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczo- art. 34 ust. 5 pkt 3
100 zł
nego przed ruszeniem
Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy pojazdami na płozach bez
105
art. 34 ust. 5 pkt 4
50 zł
dzwonków lub grzechotek
Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku
106
art. 35 ust. 1
100 zł
korzystania z określonej drogi lub części drogi
Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fi107
art. 35 ust. 2
50 zł
zycznie lub niedających sobą kierować
Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru,
108
art. 37 ust. 1
50 zł
a pojedynczych bez uwięzi
Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania
109
art. 37 ust. 2 pkt 1
50 zł
się po lewej stronie pędzonych zwierząt
Naruszenie przez poganiacza obowiązku uŜywania,
110
w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedart. 37 ust. 2 pkt 2
50 zł
niego oświetlenia

31

1.

2.

111
112
113

art. 90
lub art. 97

114

115

art. 97

116

art. 90
lub art. 91

117

art. 97

3.
Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach
Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania
zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym
na dostateczną odległość
Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania
zwierząt na jezdni
Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania
do zajmowania przez zwierzęta więcej niŜ prawej
połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów
Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze
poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy
znajdował się poza jezdnią
Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez
zachowania środków ostroŜności niezbędnych do
uniknięcia wypadku
Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu
zakazów pędzenia zwierząt

4.

5.

art. 37 ust. 4 pkt 1

50 zł

art. 37 ust. 4 pkt 3

50 zł

art. 37 ust. 4 pkt 4

50 zł

art. 37 ust. 4 pkt 5

50 zł

art. 46 ust. 3

50 zł

art. 46 ust. 5

50 zł

art. 37 ust. 5

50 zł

K. AUTOSTRADY I DROGI EKSPRESOWE
118
119
120
121

art. 90
lub art. 97

122

123

124

125

126

127
128

129

32

art. 90
lub art. 97

Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub
drodze ekspresowej
Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej
Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem,
dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone
Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub
drodze ekspresowej w innych miejscach niŜ wyznaczone w tym celu
Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego
z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych
uczestników ruchu
Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie
postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia
lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej
L. ZATRZYMANIE I POSTÓJ
Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach,
w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu
Zatrzymywanie pojazdu:
1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym,
na skrzyŜowaniu oraz w odległości mniejszej
niŜ 10 m od przejazdu lub skrzyŜowania
2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla
rowerzystów oraz w odległości mniejszej niŜ
10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na
drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu
– takŜe za nimi
3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie
4) na jezdni wzdłuŜ linii ciągłej oraz w pobliŜu jej
punktów krańcowych, jeŜeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni
do najeŜdŜania na tę linię
5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej
krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu
obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni

art. 22 ust. 6 pkt 2
lub pkt 3
art. 23 ust. 2

300 zł
300 zł

art. 45 ust. l pkt 4

250 zł

art. 49 ust. 3

300 zł

art. 49 ust. 3

300 zł

art. 50 ust. 1 pkt 1
lub ust. 2 pkt 1

300 zł

art. 46 ust. 1

od 100 zł
do 300 zł

art. 49 ust. 1 pkt 1

300 zł

art. 49 ust. 1 pkt 2

od 100 zł
do 300 zł

art. 49 ust. 1 pkt 3

200 zł

art. 49 ust. 1 pkt 4

100 zł

art. 49 ust. 1 pkt 5

100 zł

1.

2.

130
131
132
133

art. 90
lub art. 97

134
135
136

art. 84, 90
lub art. 91

137
138

139

140
141

art. 90
lub art. 97

142
143

144

145
146
147
148

art. 88

149
150
151
152

art. 90

153

art. 90
lub art. 97

154

3.
6) w odległości mniejszej niŜ 10 m od przedniej
strony znaku lub sygnału drogowego, jeŜeli pojazd je zasłania
7) przy lewej krawędzi jezdni
8) na pasie między jezdniami
9) w odległości mniejszej niŜ 15 m od słupka lub
tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku
z zatoką – na całej jej długości
10) w odległości mniejszej niŜ 15 m od punktów
krańcowych wysepki, jeŜeli jezdnia z prawej jej
strony ma tylko jeden pas ruchu
11) na drodze dla rowerów
Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku
Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania
lub postoju pojazdu na chodniku
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliŜej jej krawędzi i równolegle do niej
Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu
(z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią
w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego
pojazdu lub wyjazd tego pojazdu
Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem
kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka
wskaźnikowego z jedną kreską
Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania
w miejscach innych niŜ wyznaczone
Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej
masie całkowitej przekraczającej
16 ton lub o długości przekraczającej 12 m

4.

5.

art. 49 ust. 1 pkt 6

100 zł

art. 49 ust. 1 pkt 7
art. 49 ust. 1 pkt 8

100 zł
100 zł

art. 49 ust. 1 pkt 9

100 zł

art. 49 ust. 1 pkt 10

100 zł

art. 49 ust. 1 pkt 11

100 zł

art. 50 ust. 1 pkt 2
lub ust. 2 pkt 2

150 zł

art. 47

100 zł

art. 46 ust. 2

100 zł

art. 46 ust. 3

od 150 zł
do 300 zł

art. 49 ust. 2 pkt 1

100 zł

art. 49 ust. 2 pkt 2

100 zł

art. 49 ust. 2 pkt 3

100 zł

art. 49 ust. 2 pkt 4

100 zł

art. 49 ust. 2 pkt 5

od 200 zł
do 300 zł

M. UśYWANIE ŚWIATEŁ ZEWNĘTRZNYCH
Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do
art. 51 ust. 1 pkt 1
świtu
Jazda bez wymaganych świateł w okresie od dnia
art. 51 ust. 1 pkt 2
1 października do ostatniego dnia lutego
Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewypoart. 51 ust. 1 pkt 1
saŜonymi w światła mijania
lub 3 w zw. z ust. 6
Jazda bez wymaganych przepisami świateł w tunelu
art. 51 ust. 1 pkt 3
Jazda bez wymaganych świateł przez kierującego
art. 51 ust. 4
motocyklem lub motorowerem
Jazda bez wymaganych świateł przez kierującego
art. 51 ust. 4
pojazdem szynowym
NieuŜywanie wymaganego oświetlenia podczas zaart. 52 ust. 1 lub
trzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej
ust. 2 lub art. 30
widoczności
ust. 2
Korzystanie ze świateł drogowych w sposób nieart. 51 ust. 3
zgodny z przepisami
Naruszenie warunków dopuszczalności uŜywania
art. 51 ust. 5
przednich świateł przeciwmgłowych
UŜywanie „szperacza” podczas jazdy
art. 52 ust. 3

200 zł
100 zł
50 zł
100 zł
100 zł
200 zł
od 150 zł
do 300 zł
200 zł
100 zł
100 zł
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N. UśYWANIE POJAZDÓW W RUCHU DROGOWYM
1.

2.

155

art. 90
lub art. 97

156
157
158
art. 97
159
160
161
162

art. 90
lub art. 97

163
art. 97
164
165

art. 90

166

167

art. 90
lub art. 97

168
169
170

171
art. 97
172
173
174

175

34

art. 97

3.
Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym
UŜywanie pojazdu w sposób zagraŜający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim
Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych
Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne
Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest
w ruchu
UŜywanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe
elementami przeciwślizgowymi
UŜywanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach
na drodze niepokrytej śniegiem
WjeŜdŜanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci
lub młodzieŜy przez:
1) kierującego pojazdem przewoŜącym dzieci lub
młodzieŜ
2) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi,
Ŝe przewoŜone są nim dzieci lub młodzieŜ,
w czasie gdy dzieci lub młodzieŜ nie są przewoŜone
3) kierującego innym pojazdem
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób
niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem
przewoŜącym takie osoby
Niezachowanie szczególnej ostroŜności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony
do przewozu osób niepełnosprawnych
Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez
pojazdy Ŝółtych sygnałów błyskowych
Bezpodstawne uŜywanie Ŝółtego sygnału błyskowego
Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie
z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub
przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic
UŜywanie pojazdu na obszarze zabudowanym
w sposób powodujący uciąŜliwości związane
z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem
Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą
znakiem określającym państwo rejestracji
Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne
państwo niŜ to, w którym pojazd został zarejestrowany
Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju
na obszarze zabudowanym

4.

5.

art. 53 ust. 2

300 zł

art. 60 ust. 1 pkt 1

200 zł

art. 60 ust. 1 pkt 2

200 zł

art. 60 ust. 1 pkt 2

100 zł

art. 60 ust. 2 pkt 1

50 zł

art. 60 ust. 2 pkt 5

100 zł

art. 60 ust. 3

100 zł

art. 32 ust. 6

200 zł

art. 57 ust. 1

200 zł

art. 57 ust. 3

50 zł

art. 57 ust. 2

200 zł

art. 58 ust. 1

200 zł

art. 58 ust. 2

200 zł

art. 54 ust. 1 lub
ust. 3

200 zł

art. 54 ust. 4

100 zł

art. 60 ust. 1 pkt 3

50 zł

art. 60 ust. 2 pkt 2

do 300

art. 59 ust. 2

100 zł

art. 60 ust. 1 pkt 4

100 zł

art. 60 ust. 2 pkt 3

100 zł

O. PRZEWÓZ ŁADUNKÓW I CIĄGNIĘCIE PRZYCZEP
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaart. 61 ust. 2 pkt 4
niający światła lub urządzenia sygnalizacyjne

200 zł

1.

2.

176
177
178

art. 97

179
180

181
182
183

art. 97

184
185

3.
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo
znaki, w które pojazd jest wyposaŜony
PrzewoŜenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób
Niezabezpieczenie urządzeń słuŜących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym
zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy
Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich
Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niŜ dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego
P. PRZEWÓZ OSÓB
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu
Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc
określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach
Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu
osób samochodem cięŜarowym poza kabiną kierowcy
Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spoŜywania
pokarmów w czasie jazdy

4.

5.

art. 61 ust. 2 pkt 4

100 zł

art. 61 ust. 8
w zw. z ust. 9

150 zł

art. 61 ust. 4

200 zł

art. 61 ust. 5

150 zł

art. 62 ust. l

od 100 zł
do 300 zł

art. 63 ust. 1

od 100 zł
do 300 zł

art. 63 ust. 1

100 zł

art. 63 ust. 3

100 zł

art. 63 ust. 2

100 zł

art. 63 ust. 5

50 zł

art. 87 ust. 1

500 zł

art. 87 ust. 1

300 zł

art. 87 ust. 1 i ust. 3
pkt 1

100 zł

III. KIERUJĄCY
186
187

art. 94 § 1

188

Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem
przez osobę niemającą:
1) uprawnień do kierowania pojazdami
2) uprawnień wymaganych dla danego rodzaju
pojazdu
Kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem
zaprzęgowym

50 zł za
189

art. 95

Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą
przy sobie wymaganych dokumentów

art. 38

brak
kaŜdego
z wymaganych dokumentów,
nie więcej
niŜ 250 zł

IV. INNE WYKROCZENIA

190

art. 85 § 1

Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie,
wyłączanie, zmiana połoŜenia lub zasłanianie znaku,
sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego

191

art. 85
pkt 2

UŜywanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi

192

art. 96 § 1
pkt 2

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, uŜytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia
pojazdu na drodze publicznej przez osobę nie mającą
wymaganych uprawnień

art. 45 ust. 1 pkt 8

400 zł

art. 39 ust. 1 pkt 2
lub 3[2]

300 zł

300 zł
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1.

2.

193

art. 96 § l
pkt 5

194

art. 96 § l
pkt 4

195

art. 91

3.
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, uŜytkownika lub prowadzącego pojazd:
1) pojazdu do jazdy na drodze publicznej nienaleŜycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia
lub przyrządy albo pomimo Ŝe nie nadają się
one do spełnienia swojego przeznaczenia
2) pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo
braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu
Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej

Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli
art. 100
Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie dro197
pkt 4
gowym
Uchylanie się od obowiązku utrzymania w naleŜytym
198 art. 102
stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych
nieruchomości
Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania
błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg pu199 art. 101
blicznych o twardej nawierzchni przechodzących
przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej
poza miastami lub osiedlami
V. ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE
Niestosowanie się do znaków:
200
1) B–3 do B–7 „zakaz wjazdu...”
201
2) B–13 do B–14 „zakaz wjazdu... ”
202
3) C–12 „ruch okręŜny”
203
4) B–15 do B–19 „zakaz wjazdu... ”
204
5) B–8 do B–12 „zakaz wjazdu... ”
6) B–29 „zakaz uŜywania sygnałów dźwięko205
wych”
7) B–31 „pierwszeństwo dla nadjeŜdŜających
206
z przeciwka"
8) B–32 „stój – kontrola celna” lub jego odpo207
wiedników
208
9) B–35 „zakaz postoju”
209
10) B–36 „zakaz zatrzymywania się”
210 art. 90
11) B–37 lub B–38 „zakaz postoju w dni...”
211 lub art. 92
12) B–39 „strefa ograniczonego postoju”
§1
212
13) C–1 do C–11 „nakaz jazdy... ”
213
14) C–13 „droga dla rowerów”
15) C-14 „prędkość minimalna”
214
16) C–17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z
215
materiałami niebezpiecznymi”
17)
BT–1 „ograniczenie prędkości”
216
18) BT–3 „blokada zwrotnicy”
217
218
19) P–2 „linia pojedyncza ciągła”
219
20) P–3 „linia jednostronnie przekraczalna”
220
21) P–4 „linia podwójna ciągła”
221
22) P–7b „linia krawędziowa ciągła”
222
23) P–17 „linia przystankowa”
24) C–18 „nakaz uŜywania łańcuchów przeciwpo223
ślizgowych”
224
25) P–21 „powierzchnia wyłączona”
196
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art. 97

4.

5.

art. 66

od 50 zł
do 200 zł

art. 71

50 zł

art. 45 ust. 1 pkt 9

od 50 zł
do 200 zł

art. 45 ust. 1 pkt 10

100 zł

art. 39 ust. 1 pkt
10[2]
art. 30[2]

50 zł
200 zł

200 zł

§ 18 ust. 1–8[1]

250 zł

§ 19[1]
§ 36 ust. 1[1]
§ 20[1]
§ 18 ust. 9–13[1]

250 zł
250 zł
150 zł
100 zł

§ 24 ust. 1[1]

100 zł

§ 25[1]

100 zł

§ 26[1]

200 zł
[1]

§ 28 ust. 1
§ 28 ust. 2[1]
§ 28 ust. 6[1]
§ 29[1]
§ 35[1]
§ 37 ust. 1[1]
§ 38 ust. 1[1]

100 zł
100 zł
100 zł
100 zł
250 zł
100 zł
100 zł

§ 41[1]

400 zł

§ 81 ust. l i 2[1]
§ 81 ust.3[1]
§ 86 ust. 3[1]
§ 86 ust. 4[1]
§ 86 ust. 5 [1]
§ 86 ust. 8 pkt 2[1]
§ 90 ust. 1[1]

100 zł
200 zł
100 zł
200 zł
200 zł
100 zł
100 zł

§ 42[1]

200 zł

§ 90 ust. 5[1]

100 zł

1.

2.

3.
Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem
B-20 „stop”

4.
§ 21 ust. 1 pkt 1 lub
ust. 2 albo ust. 4[1]

Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w
związku z nadawanym sygnałem świetlnym

§ 99[1] § 102 ust.
4[1] § 107[1]

227

Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:
1) D–11 „początek pasa ruchu dla autobusów”
lub D-12 „pas ruchu dla autobusów” oraz P-22
„BUS”

228

2)

D–13 „początek pasa ruchu powolnego”

229

3)

D–18 lub D–18a „parking... ”

4)

D–19 „postój taksówek”

5)

F–10 „kierunki na pasach ruchu” lub F–11 „kierunki na pasie ruchu” oraz P–8a, P–8b
lub P–8c „strzałka kierunkowa...”

art. 45 ust. 1 pkt 4
w zw. z § 49 ust. 1
lub 2[1]
§ 91 ust. 1[1]
art. 45 ust. 1 pkt 4
w zw. z § 49 ust.
3[1]
art. 45 ust. 1 pkt 4
w zw. z § 52 ust. 1
- 3 lub ust. 4[1]
art. 45 ust. l pkt 4
w zw. z § 53[l]
art. 45 ust. l pkt 4
w zw. z § 72
lub § 87 ust. l i 2[l]
art. 45 ust. l pkt 4
w zw. z § 81 ust.
4[l]
art. 45 ust. l pkt 4
w zw. z § 90 ust.
2[l]
art. 45 ust. l pkt 4
w zw. z § 90 ust.
4[l]

225

art. 92 § 1

226

art. 90
lub art. 92
§1

230
art. 90
lub art. 97
231

6)

BT–4 „stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie”

233

7)

P–18 „stanowisko postojowe”

234

8)

P–20 „koperta”

232

235
236
*

[1]

[2]

art. 90
lub art. 92
§1

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:
l) wejście na przejście dla pieszych, jeŜeli sygnalizator S–5 nadaje sygnał czerwony
2) kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub
poganiacza

5.
100 zł
100 zł

100 zł

100 zł

100 zł
100 zł
250 zł

200 zł

50 zł

100 zł

§ 98 ust. 2 pkt 2[l]

250 zł

§100[1]

250 zł

powołane w kolumnie 4. bez bliŜszego określenia przepisy oznaczają przepisy ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. nr 58, poz. 515
z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 170,
poz. 1393).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. nr 71, poz. 838
z późn. zm.).

1
4
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Załącznik 2
WZÓR MANDATU KARNEGO
nazwa i adres urzędu

nr rachunku urzędu
kwota

Odcinek A – dla posiadacza rachunku

waluta

W P

PLN

kwota słownie

Ukarany - imię i nazwisko

Ukarany - adres

Numer PESEL ukaranego

MANDAT KARNY SERIA Aa

NUMER 0000000
06
Opłata:

Rys. 1. Odcinek „A”.
nazwa i adres urzędu

nr rachunku urzędu
waluta

kwota

PLN

Odcinek B – dla poczty/banku

W P
kwota słownie

Ukarany - imię i nazwisko

Ukarany - adres

Numer PESEL ukaranego

MANDAT KARNY SERIA Aa

NUMER 0000000
06
Opłata:
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Rys. 2. Odcinek „B”.
MANDAT KARNY

SERIA Aa

NUMER

Na podstawie art. 95 § 1 i art. 96 § 1 ustawy z dn. 24.08.01 r. – Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148) nałoŜono mandat karny w
wysokości:

0000000
miejsce na pieczęć
organu nakładającego
mandat

zł ..................................... słownie ..............................................................................
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 toŜsamość)

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

pouczony o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego przyjmuję mandat i potwierdzam jego odbiór
oraz zgadzam się uiścić grzywnę w wyznaczonym terminie za popełnienie wykroczenia:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Odcinek C – dla osoby ukaranej

kredytowany / gotówkowy / zaoczny –

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

nr słuŜbowy / identyfikacyjny

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

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

stempel
dzienny

.........................................
podpis funkcjonariusza

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

.................
opłata

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

Rys. 3. Odcinek „C”, strona pierwsza.

POUCZENIE

1. Sprawca wykroczenia moŜe 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 nałoŜył.
3. Ściąganie grzywny nałoŜonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 100 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
4. Grzywna nałoŜona mandatem karnym kredytowanym powinna być uiszczona
w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu (art. 98 § 3 Kodeksu postępowania
w sprawach o wykroczenia). Grzywna nałoŜona mandatem karnym zaocznym
powinna być uiszczona w terminie 7 dni od daty wystawienia mandatu (art. 98
§ 5 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
5. Uiszczający grzywnę w urzędzie pocztowym lub w banku ponosi koszty opłat
manipulacyjnych.
6. W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym
terminie grzywny nałoŜonej mandatem karnym zaocznym organ, którego funkcjonariusz nałoŜył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie sprawcy wykroczenia (art. 99 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

Rys. 4. Odcinek „C”, strona druga.
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MANDAT KARNY

SERIA Aa

NUMER

Na podstawie art. 95 § 1 i art. 96 § 1 ustawy z dn. 24.08.01 r. – Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148) nałoŜono mandat karny w
wysokości:

0000000
miejsce na pieczęć
organu nakładającego
mandat

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 toŜsamość)

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

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: .............
(opis i kwalifikacja prawna wykroczenia)

nr słuŜbowy / identyfikacyjny

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

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

.........................................
podpis funkcjonariusza

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

Rys. 5. Odcinek „D”.
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Odcinek D – dla organu egzekucyjnego

zł ..................................... słownie ..............................................................................

SERIA Aa NUMER 0000000

Na podstawie art. 95 § 1 i art. 96 § 1 ustawy z dn. 24.08.01 r. – Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148) nałoŜono mandat karny w
wysokości:

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 toŜsamość)

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

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: .............
(opis i kwalifikacja prawna wykroczenia)

nr słuŜbowy / identyfikacyjny

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

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

.........................................
podpis funkcjonariusza

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

Odcinek E – dla organu, którego funkcjonariusz nałoŜył mandat

MANDAT KARNY

Rys. 6. Odcinek „E”, strona pierwsza.

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

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

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

Rys. 7. Odcinek „E”, strona druga.
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Załącznik 3
nazwa organu występującego z wnioskiem

Słupsk

dnia

200

11.01.

8

I Komisariat Policji
Do Sądu Rejonowego

w Słupsku

w Słupsku
RSOW

Wydział

123/08

XII Grodzki

WNIOSEK O UKARANIE
w postępowaniu zwyczajnym/przyspieszonym*
WNIOSEK O UKARANIE
bez przeprowadzenia rozprawy*

WNOSZĘ O UKARANIE
1. Imię i nazwisko

2. PESEL
7 8 1

Paweł Król
3. Nazwisko rodowe

4. Imiona rodziców

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jan Maria

5. Nazwisko rodowe matki

6. Data miejsce urodzenia

śuraw

21.10.1978 r. Bytów

0

2 1

0

2

1 1 6

Miejsce zamieszkania
7. Województwo

8. Powiat

pomorskie

Słupsk

9. Gmina

10. Ulica

Słupsk

Koszalińska

13. Miejscowość

11. Nr domu
8

14. Kod pocztowy
7 6
2 0 0
-

Słupsk

12. Nr lokalu
2 1

15. Poczta

Słupsk 5

16. Miejsce zatrudnienia

Pomorska Fabryka Okien „HiC”, 76-200 Słupsk, ul. Długa 12
Warunki materialne, rodzinne i osobiste
17. Dochody

18. Stan majątkowy

19. Liczba osób na utrzymaniu

2200 brutto miesięcznie

majątku nie posiada

3 osoby: Ŝona i 2 dzieci

20. Stan rodzinny

21. Stan zdrowia obwinionego

Ŝonaty, posiada 2 dzieci w wieku 2 i 4 lat

wg oświadczenia obwinionego zdrowy

Uprzednie kary za podobne przestępstwo lub wykroczenie
22. Według oświadczenia/według posiadanych informacji

Nie był wcześniej karany
* zbędne skreślić
MRD-13
.

42

r.

OBWINIONEGO O TO, śE:
23. Opis czynu ze wskazaniem miejsca, czasu, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz wysokości
wyrządzonej szkody

W dniu 2 stycznia 2008 r. o godz. 16.35 w Słupsku na ul. Filmowej 5 podczas legitymowania
umyślnie wprowadził w błąd funkcjonariusza Policji co do swego miejsca zamieszkania.
24. Tj. za wykroczenie z art.:

Odmówił przyjęcia mandatu karnego kredytowanego na
kwotę 100 zł, kwestionując jego wysokość

65 § 1 pkt 2 k.w.

Na mocy art. 2 § 1, art. 9 § 1 i art. 90 kpw sądem właściwym do rozpoznania wniosku jest
25. Sąd Rejonowy w

26. Wydział

Słupsku

XII Grodzki

1)
2)

W postępowaniu zwyczajnym/przyspieszonym*
Na mocy art. 58 § 1 i 2 kpw, za zgodą obwinionego, którego wyjaśnienia w świetle zebranych
dowodów oraz okoliczności popełnienia wykroczenia nie budzą wątpliwości, wnoszę o
(wskazać rodzaj i wymiar kary albo środka karnego, albo wniosek o odstąpienie od wymierzenia kary
lub innego środka karnego)

bez przeprowadzenia rozprawy*

WYKAZ DOWODÓW
27. Pokrzywdzony, podać imię i nazwisko

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Świadkowie
28. Imię i nazwisko

29. Imię i nazwisko

Marek Wójcik

Adam Wilkowski

30. Imię i nazwisko
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

31. Imię i nazwisko
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Inne dowody
32. Wymienić inne dowody osobowe z dokumentów, np. opinie biegłych, szkice, wywiady, protokoły
kontroli itp.

1) notatka urzędowa, 2) protokół przesłuchania osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia
33. Zajęte przedmioty
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
34. Dane z Krajowego Rejestru Karnego
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
35. Materiały postępowania przygotowawczego/wyjaśniającego*
KOMENDANT
I KOMISARIATU POLICJI W SŁUPSKU
nadkom. Adam Nowak
imię, nazwisko oraz stanowisko osoby sporządzającej wniosek

* zbędne skreślić
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Notatki
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