Warszawa, 10 lipca 2017 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
(druk nr 545)
I.

Cel i przedmiot ustawy
Celem przedłożonej ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach

o wykroczenia jest wprowadzenie możliwości uiszczania grzywien nałożonych w drodze
mandatu karnego, w formie bezgotówkowej, przy użyciu karty płatniczej lub innego
instrumentu płatniczego.
Istotę wprowadzonej zmiany stanowi nowelizacja art. 98 Kodeksu postępowania
w sprawach o wykroczenia polegająca na dodaniu trzech nowych jednostek redakcyjnych
oznaczonych jako § 3a–3c.
Przyjęta w ustawie nowa forma zapłaty mandatu karnego funkcjonować ma obok
dotychczasowych form jej uiszczania, czyli:
– bezpośrednio funkcjonariuszowi w formie gotówkowej w walucie polskiej, co dotyczy
jedynie osób czasowo przebywających na terytorium Polski albo osób niemających stałego
miejsca zamieszkania lub pobytu,
– przelewem na wskazany rachunek bankowy, w przypadku mandatu kredytowanego
nakładanego na osoby posiadające miejsce stałego zamieszkania lub pobytu na terytorium
Polski lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Płatności kartą mogą być przydatne szczególnie w przypadku cudzoziemców nie
dysponujących gotówką w walucie polskiej. Możliwość uiszczenia grzywny w sposób
bezgotówkowy uprości proces egzekwowania kwot grzywien dochodzonych od tych osób.
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Będzie to rozwiązanie dobrowolne, z którego ukarany będzie mógł skorzystać
w przypadku, gdy funkcjonariusz nakładający karę będzie dysponował urządzeniem do
autoryzacji rozliczeń bezgotówkowych.
Koszty związane z autoryzacją transakcji oraz przekazem środków na właściwy
rachunek bankowy będzie ponosił ukarany, natomiast funkcjonariusz nakładający grzywnę
będzie miał obowiązek poinformować ukaranego o możliwości uiszczenia grzywny w formie
bezgotówkowej, o ile oczywiście będzie ona istniała. Proces zaopatrywania w urządzenia do
autoryzacji rozliczeń będzie bowiem następował etapowo.
Zmiany wprowadzone ustawą powodują konieczność dostosowania do ich treści
przepisów rozporządzeń wydanych na podstawie art. 96 § 3 oraz art. 100 § 14 Kodeksu
postępowania w sprawach o wykroczenia, w związku z czym ustawa określa nieco dłuższą
30-dniową vacatio legis ustawy.

II.

Przebieg prac legislacyjnych

Ustawa jest efektem prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 1562).
Pierwsze czytanie projektu ustawy miało miejsce na 43. posiedzeniu Sejmu w dniu
7 czerwca 2017 r.
Projekt skierowano do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.
Komisja przedstawiła sprawozdanie w dniu 20 czerwca 2017 r.
Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 45. posiedzeniu Sejmu. Wobec
niezgłoszenia poprawek ustawę niezwłocznie uchwalono na tym samym posiedzeniu Sejmu,
w dniu 7 lipca 2017 r.

III.

Uwagi szczegółowe
Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.

Beata Mandylis
Główny legislator

