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Co chcę załatwić?

Zapłacić karę grzywny, która została nałożona do dnia 31.12.2015 r. w drodze mandatu karnego
kredytowanego

Kogo dotyczy?

Osób, wobec których funkcjonariusze/inspektorzy uprawnionych organów nałożyli karę grzywny
w postaci mandatu karnego kredytowanego.

Co przygotować?

Odcinki „A”, „B” i „C” mandatu karnego kredytowanego, które funkcjonariusz wręczył osobie
ukaranej.
Wyżej wymienione druki, umożliwiają dokonanie płatności w każdej placówce bankowej,
pocztowej, innego przekaźnika pieniędzy bądź dokonanie przelewu z wykorzystaniem
bankowości elektronicznej.

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Należy wypełnić odcinki „A” i „B” mandatu karnego kredytowanego.

Jak wypełnić
dokumenty?

Wypisać czytelnie na odcinkach „A” i „B” kwotę nałożonego mandatu karnego
(cyframi arabskimi i słownie), imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL.

Ile muszę zapłacić?

Wysokość wpłaty zależy od wysokości mandatu karnego.

Kiedy złożyć
dokumenty?

Płatności za mandaty karne kredytowane dokonuje się w ciągu 7 dni od dnia nałożenia grzywny.
Wpłaty za mandat karny kredytowany, który został nałożony do dnia 31.12.2015 r. możesz
dokonać w placówce bankowej, pocztowej lub przelewem elektronicznym.

Gdzie załatwię
sprawę?

W przypadku dokonywania płatności z wykorzystaniem bankowości elektronicznej należy
wskazać odbiorcę płatności – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,
rachunek bankowy - 17 1010 1469 0005 8922 3100 0000, wysokość wpłaty a w tytule wpłaty
należy wskazać serię i numer mandatu karnego kredytowanego oraz dane osoby ukaranej (adres,
PESEL).

Co zrobi urząd?

Przyjmiemy wpłatę i zewidencjonujemy ją w ewidencji księgowej należności z tytułu grzywien
nakładanych w drodze mandatów karnych kredytowanych.

Jaki jest czas
realizacji?

Sprawę załatwimy niezwłocznie. Wpłaty musisz dokonać w ciągu 7 dni licząc od dnia nałożenia
mandatu karnego kredytowanego.
W sprawie nałożonej grzywny (prawomocnej, tj. podpisanej i odebranej), możesz wystąpić o jej
uchylenie do właściwego Sądu. Złożenie wniosku o uchylenie mandatu nie zwalnia Ciebie z
obowiązku uregulowania grzywny.

Jak się odwołać?

W przypadku, gdy mandat karny kredytowany jest nadpłacony (np. dwie wpłaty: własna i
uzyskana w postępowaniu egzekucyjnym) bądź grzywna jest uregulowana i Sąd uchylił
prawomocny mandat – musisz zwrócić się do wierzyciela z wnioskiem (dołączając prawomocne
postanowienie Sądu o uchyleniu mandatu karnego kredytowanego) o zwrot zapłaconego
mandatu karnego kredytowanego.
Nadzór nad postępowaniem mandatowym sprawuje:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Informacje
dodatkowe

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Spraw Obywatelskich
ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa
tel. 22-602-84-50
Przedmiotowa należność (mandat) stanowi dochód budżetu państwa, dla której wierzycielem
jest Wojewoda Wielkopolski.
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Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1713 ze zm.);
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.);
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu o postępowania
wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania
środków egzekucyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 656);
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów tytułów
wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 650);
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków,
należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1289 ze zm.).

