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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 23 marca 2017 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
 

 

(druk nr 452) 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 i 2138 

oraz z 2017 r. poz. 244) 

 

Art. 42. 

§ 1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania 

osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 

w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie 

pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. 

<§ 1a. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w razie 

skazania za przestępstwo określone w: 

1)  art. 178b lub art. 180a; 

2) art. 244, jeżeli czyn sprawcy polegał na niezastosowaniu się do zakazu 

prowadzenia pojazdów mechanicznych.> 

§ 2. Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo 

pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa 

wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub 

zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177. 

§ 3. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie 

popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 lub jeżeli sprawca w czasie 

popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej 

osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa 

określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod 

wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi 

wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. 
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§ 4. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie 

ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych 

w § 3. 

Art. 178. 

[§ 1. Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173, 174 lub 177 

znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z 

miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane 

sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia 

zwiększonego o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.] 

<§ 1. Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173, art. 174 lub 

art. 177 znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego 

lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą 

za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego 

zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 

177 § 2 w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia 

zwiększonego o połowę.> 

§ 2. (uchylony). 

<Art. 178b. 

Kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, 

poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy 

użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu 

mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.> 

 

[Art. 244. 

Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania 

zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i 

uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, przebywania w określonych 

środowiskach lub miejscach, nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z 

pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do 

określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu albo 

nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.] 
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<Art. 244. 

Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, 

wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów, wstępu do 

ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, 

przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu okresowego 

opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się 

z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu 

opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu albo nie wykonuje zarządzenia 

sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. – KODEKS WYKROCZEŃ (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, 

1485, 1634 i 1707) 

 

Art. 45. 

[§ 1. Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym 

okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od 

popełnienia czynu.] 

<§ 1. Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli 

w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat 

od zakończenia tego okresu.> 

§ 2. W razie uchylenia prawomocnego rozstrzygnięcia, przedawnienie biegnie od daty 

uchylenia rozstrzygnięcia. 

§ 2a. W wypadku wszczęcia postępowania mediacyjnego czasu jego trwania nie wlicza się do 

okresu przedawnienia. 

§ 3. Orzeczona kara lub środek karny nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty 

uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęły 3 lata. 
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USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1749, 1948, 2138 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 244) 

 

Art. 213. 

§ 1. W postępowaniu należy ustalić tożsamość oskarżonego, jego numer Powszechnego 

Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku osoby 

nieposiadającej numeru PESEL - numer i nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość 

oraz nazwę organu, który wydał dokument, a także wiek oskarżonego, jego stosunki 

rodzinne i majątkowe, wykształcenie, zawód i źródła dochodu, dane o jego karalności, a 

w miarę możliwości numer telefonu lub adres poczty elektronicznej umożliwiające 

kontaktowanie się z oskarżonym oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Odnośnie 

do oskarżonego będącego funkcjonariuszem publicznym w chwili popełnienia czynu lub 

w czasie postępowania należy ponadto zebrać dane dotyczące przebiegu służby 

publicznej, wyróżnień oraz ukarań dyscyplinarnych. 

§ 1a. W razie potrzeby prokurator, inny organ prowadzący postępowanie przygotowawcze lub 

sąd uzyskuje informację z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych dotyczącą stosunków majątkowych i źródeł dochodu oskarżonego, 

w tym prowadzonych i zakończonych postępowań podatkowych, na podstawie 

aktualnych danych znajdujących się w tym systemie. Informację uzyskuje się drogą 

elektroniczną. 

<§ 1b. W postępowaniu w sprawach o przestępstwa w ruchu lądowym określone 

w rozdziale XXI Kodeksu karnego należy także uzyskać informacje z centralnej 

ewidencji kierowców oraz z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu 

drogowego prowadzonej przez Policję, dotyczące oskarżonego. Jeżeli od 

sporządzenia tych informacji upłynął okres 6 miesięcy, należy uzyskać je 

ponownie.> 

§ 2. Jeżeli podejrzany był już prawomocnie skazany, dla ustalenia, czy przestępstwo zostało 

popełnione w warunkach art. 64 Kodeksu karnego lub przestępstwo skarbowe - w 

warunkach art. 37 § 1 pkt 4 Kodeksu karnego skarbowego, dołącza się do akt 

postępowania odpis lub wyciąg wyroku oraz dane dotyczące odbycia kary; dokumenty te 

dołącza się także w sprawach o zbrodnie. 
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§ 2a. Jeżeli organ prowadzący postępowanie powziął informację o prawomocnym skazaniu, 

przepis § 2 stosuje się odpowiednio do orzeczeń skazujących wydanych przez sąd innego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

§ 3. (skreślony). 

§ 4. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wzór i szczegółowy zakres informacji, o 

której mowa w § 1a, oraz sposób postępowania w celu jej uzyskania, mając na względzie 

potrzebę uzyskania przez organ postępowania danych niezbędnych do realizacji celów 

procesu, zachowanie wymogów tajemnicy ustawowo chronionej oraz okresy 

rozliczeniowe przyjęte dla poszczególnych zobowiązań podatkowych. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 128, 60 i 379) 

 

Art. 129a. 

1. Kontrola ruchu drogowego w odniesieniu do kierującego pojazdem: 

1)   który wykonuje przewóz drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym, 

[2)   w stosunku do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kieruje pojazdem w 

stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie 

do alkoholu,] 

<2) w zakresie badania w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub 

obecności środka działającego podobnie do alkoholu,> 

3)   który naruszył przepisy ruchu drogowego, w przypadku zarejestrowania tego 

naruszenia przy użyciu: 

a)  przyrządów kontrolno-pomiarowych, 

b)  przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe albo na statku powietrznym 

urządzeń rejestrujących, 

4)   który rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego lub spowodował zagrożenie jego 

bezpieczeństwa, 
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5)   który wykonuje przewóz drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

przewozie towarów niebezpiecznych 

- należy również do Inspekcji Transportu Drogowego. 

2. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 1, 

inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego przysługują uprawnienia określone w art. 

129 ust. 1 i 2, w tym również wobec właściciela lub posiadacza pojazdu. 

 

Art. 129b. 

1. Kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną 

(miejską) może być wykonywana przez strażników gminnych (miejskich). 

2. Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego 

wobec: 

1)    kierującego pojazdem niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, 

określonego odpowiednim znakiem drogowym; 

2)   uczestnika ruchu naruszającego przepisy o: 

a)  zatrzymaniu lub postoju pojazdów, 

b)  ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów zaprzęgowych 

oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt, 

c)  ruchu pieszych. 

3. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, 

strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do: 

[1)   zatrzymania pojazdu lub jadącego wierzchem, z wyłączeniem pojazdów kierowanych 

przez osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b;] 

<1) zatrzymania pojazdu lub jadącego wierzchem;> 

2)   sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego 

używaniem; 

3)    (uchylony); 

4)   legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń, co do sposobu 

korzystania z drogi lub używania pojazdu; 

5)   wydawania poleceń: 

a)  osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą 

jego bezpieczeństwu, 

b)  kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania; 
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6)   sprawdzenia wykonania obowiązków określonych w art. 78 ust. 2; 

7)   żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do 

kierowania lub używania w oznaczonym czasie. 

4. (uchylony). 

 

Art. 129i. 

1. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu przeprowadza się przy użyciu 

urządzeń elektronicznych dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym 

powietrzu. 

[2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia jego 

przeprowadzenie urządzeniem elektronicznym lub osoba ta odmawia poddania się takiemu 

badaniu. W takim przypadku ustalenie zawartości w organizmie alkoholu następuje na 

podstawie badania krwi lub moczu. 

3. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu może być przeprowadzone 

również w razie braku zgody kierującego, o czym należy go uprzedzić. 

4. Warunki oraz sposób przeprowadzania badań, o których mowa w ust. 1 i 2, określa ustawa 

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487).] 

<2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia 

jego przeprowadzenie urządzeniem elektronicznym lub osoba ta odmawia poddania 

się takiemu badaniu. W takim przypadku ustalenie zawartości w organizmie alkoholu 

następuje na podstawie badania krwi. 

3. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu może być 

przeprowadzone również w razie braku zgody osoby podlegającej badaniu, o czym 

należy ją uprzedzić. 

4. Warunki oraz sposób przeprowadzania badań, o których mowa w ust. 1 i 2, określają 

przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 

487).> 

 

Art. 129j. 

1. Badanie w celu ustalenia w organizmie obecności środka działającego podobnie do 

alkoholu przeprowadza się przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego. 
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2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia jego 

przeprowadzenie metodą niewymagającą badania laboratoryjnego albo osoba ta odmawia 

poddania się takiemu badaniu. W takim przypadku ustalenie w organizmie obecności 

środka działającego podobnie do alkoholu następuje na podstawie badania krwi lub moczu. 

3. Dopuszcza się badanie krwi lub moczu jako następstwo badania przeprowadzonego 

metodą, o której mowa w ust. 1, albo jeżeli nie ma możliwości wykorzystania tej metody. 

[4. Badanie w celu ustalenia obecności w organizmie środka działającego podobnie do 

alkoholu, w sposób określony w ust. 2 i 3, może być przeprowadzone również w razie 

braku zgody osoby podlegającej badaniu, o czym należy ją uprzedzić.] 

<4. Badanie w celu ustalenia obecności w organizmie środka działającego podobnie do 

alkoholu może być przeprowadzone również w razie braku zgody osoby podlegającej 

badaniu, o czym należy ją uprzedzić.> 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia, uwzględniając skutki oddziaływania na organizm 

kierowcy środków działających podobnie do alkoholu, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wykaz tych środków; 

2)   warunki i sposób przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie. 

 

<Art. 129ja. 

W toku kontroli ruchu drogowego uprawniony organ kontroli może poddać kierującego 

pojazdem lub inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że 

mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu 

lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu.> 

 

Art. 129k. 

[1. W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny, kierujący 

pojazdem jest poddawany badaniu na zawartość w organizmie alkoholu lub środka 

działającego podobnie do alkoholu.] 

<1. W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny, 

kierujący pojazdem jest poddawany badaniu w celu ustalenia w organizmie 

zawartości alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu.> 

2. Badaniu, o którym mowa w ust. 1, można poddać także inną osobę, jeżeli zachodzi 

uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem uczestniczącym w wypadku 

drogowym, w którym jest zabity lub ranny. 
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[3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, mają prawo żądać od organu kontroli ruchu 

drogowego przeprowadzenia badania krwi lub moczu w celu ustalenia zawartości w 

organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.] 

<3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, mają prawo żądać od organu kontroli ruchu 

drogowego przeprowadzenia badania krwi lub moczu w celu ustalenia w organizmie 

zawartości alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH 

O WYKROCZENIA (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713 i 1948) 

 

Art. 100. 

§ 1. Uprawnionym do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze 

mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa, jest właściwy naczelnik urzędu 

skarbowego, z zastrzeżeniem § 2. 

§ 2. Uprawnionym do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze 

mandatu karnego przez organy Inspekcji Transportu Drogowego jest Główny Inspektor 

Transportu Drogowego. 

§ 3. Grzywna stanowi dochód budżetu państwa, a w przypadku gdy nałoży ją funkcjonariusz 

organu podległego władzom jednostki samorządu terytorialnego - stanowi dochód tej 

jednostki samorządu. 

§ 4. Organem uprawnionym do: 

[1)   zaopatrywania w formularze mandatu karnego oraz przydziału serii i numerów 

mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego 

jest minister właściwy do spraw wewnętrznych;] 

<1) zaopatrywania w formularze mandatu karnego oraz przydziału serii i numerów 

mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu 

teleinformatycznego jest minister właściwy do spraw finansów publicznych;> 

2)   dystrybucji oraz rozliczania formularzy mandatu karnego, przydziału i rozliczania 

serii i numerów mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu 

teleinformatycznego jest odpowiednio: 
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a)   właściwy miejscowo dyrektor izby administracji skarbowej, 

b)  Główny Inspektor Transportu Drogowego - dla organów Inspekcji Transportu 

Drogowego. 

<§ 4a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć, w drodze 

obwieszczenia, organ Krajowej Administracji Skarbowej właściwy do zaopatrywania 

w formularze mandatu karnego oraz przydziału serii i numerów mandatów karnych 

generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.> 

§ 5. Organy, o których mowa w § 4 pkt 2, zaopatrują nieodpłatnie organy uprawnione do 

nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w formularze mandatu karnego, z 

wyjątkiem podmiotów wskazanych w przepisach wydanych na podstawie § 14 pkt 2, które 

nabywają formularze mandatu karnego odpłatnie. 

§ 6. Odpłatność za nabycie formularzy mandatu karnego obejmuje wyłącznie koszty ich 

wytworzenia i dystrybucji. 

§ 7. Organy, o których mowa w § 4 pkt 2, oraz organ uprawniony do nakładania grzywien w 

drodze mandatu karnego prowadzą ewidencję formularzy mandatu karnego oraz 

przydzielonych serii i numerów mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu 

systemu teleinformatycznego. 

§ 8. Organ uprawniony do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze 

mandatu karnego prowadzi ewidencję tych grzywien, zgodnie z przepisami o 

rachunkowości. 

§ 9. Organ uprawniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego współpracuje z 

organem, o którym mowa w § 4 pkt 2 lit. a, oraz organem uprawnionym do poboru 

należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w zakresie 

niezbędnym do wykonywania zadań tych organów wynikających z niniejszego kodeksu, w 

tym poprzez udzielanie informacji w sprawach dotyczących odpowiednio formularzy 

mandatu karnego, przydzielonych serii i numerów mandatów generowanych przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego oraz nałożonych grzywien. 

§ 10. Organ uprawniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, z wyjątkiem 

organów Inspekcji Transportu Drogowego, sporządza informację dotyczącą liczby 

otrzymanych i wykorzystanych formularzy mandatu karnego oraz liczby przydzielonych i 

wykorzystanych serii i numerów mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu 

systemu teleinformatycznego i przekazuje organowi, o którym mowa w § 4 pkt 2 lit. a. 
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§ 11. Organ uprawniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, stanowiących 

dochód budżetu państwa, z wyjątkiem organów Inspekcji Transportu Drogowego, 

sporządza informację dotyczącą danych objętych formularzem mandatu karnego oraz 

uiszczonych i nieuiszczonych grzywien i przekazuje ją za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego organowi, o którym mowa w § 1. Informacja stanowi dowód 

księgowy należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, 

bez konieczności zamieszczania podpisu wystawcy dowodu, o którym mowa w przepisach 

o rachunkowości. 

§ 12. Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

§ 13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, właściwość miejscową naczelnika 

urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności, o których mowa w § 1, 

uwzględniając sprawność i skuteczność czynności zmierzających do uregulowania 

należności. 

§ 14. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób zaopatrywania, dystrybucji i rozliczania formularzy mandatu karnego oraz 

przydziału i rozliczania serii i numerów mandatów generowanych przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, 

2)   podmioty, które nabywają formularze mandatu karnego odpłatnie, 

3)   tryb i szczegółowy zakres współpracy, o której mowa w § 9, 

4)   tryb i terminy przekazania oraz szczegółowy zakres informacji, o których mowa w § 

10 i 11 

- mając na względzie zapewnienie bezzwłocznego ewidencjonowania, rozliczania i 

ściągania należności wynikających z grzywien, zapewnienie stałego i niezakłóconego 

dostępu organom uprawnionym do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 

do odpowiedniej liczby formularzy mandatu karnego oraz serii i numerów mandatów 

karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, a także 

niezwłocznego i prawidłowego rozliczania formularzy mandatu karnego oraz 

przydzielonych serii i numerów mandatów generowanych przez system 

teleinformatyczny. 
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<Art. 102a. 

§ 1. Zlecenia płatnicze na rzecz organów właściwych do poboru należności wynikających 

z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego mogą być składane również w 

formie dokumentu elektronicznego przy użyciu oprogramowania udostępnionego 

przez banki lub innego dostawcę usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572 i 1997) 

uprawnionego do przyjmowania zleceń płatniczych albo w inny sposób uzgodniony 

z bankiem lub innym dostawcą usług płatniczych przyjmującym zlecenie. 

§ 2. Zlecenie płatnicze, o którym mowa w § 1, zawiera serię i numer mandatu karnego 

oraz datę wystawienia mandatu karnego, przy czym niepodanie lub błędne podanie 

tych informacji stanowi podstawę do odmowy realizacji wpłaty gotówkowej lub 

polecenia przelewu. 

§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw informatyzacji i po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego 

Banku Polskiego, może określić, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wpłaty 

gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu właściwego do poboru 

należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, 

uwzględniając dane identyfikujące wpłacającego oraz tytuł wpłaty.> 

 


