
Przyjęcie mandatu (WW - 2009/11) 

Wędkuję od ponad 10 lat i nigdy jeszcze nie spotkała mnie tak nieprzyjemna 

sytuacja. We wrześniu udało mi się wygospodarować troszkę czasu w tygodniu 

na ryby. Szybko się spakowałem i pojechałem. Zaraz po rozpoczęciu 

wędkowania podszedł do mnie patrol PSR. Strażnicy poprosili o okazanie karty 

wędkarskiej i zezwolenia. W tym momencie zorientowałem się, że karta została 

w domu w innej kurtce. Po prostu w pośpiechu zapomniałem ją zabrać. Na nic 

zdały się tłumaczenia. Strażnicy wystawili mi mandat i zapytali, czy go 

przyjmuję, informując, że jeśli go nie przyjmę, sprawa zostanie skierowana do 

sądu i z tego tytułu mogę ponieść jeszcze wyższą karę finansową niż ten 

mandat. Przestraszyłem się komplikacji, które mogłyby nastąpić w sądzie, i 

mandat przyjąłem. Już go oczywiście zapłaciłem. Całe zdarzenie opowiedziałem 

koledze. Zdaniem kolegi, źle zrobiłem, że przyjąłem mandat. Nie wiem, co o 

tym myśleć, czy kolega ma rację. Co robić, gdyby taka sytuacja się kiedyś 

powtórzyła? 

Andrzej K. z Grudziądza 

Szanowny Panie, już na wstępie chciałbym zaznaczyć, że Pana kolega ma, 

moim zdaniem, rację. Podstawę ukarania Pana mandatem stanowił w tym 

przypadku przepis art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy o rybactwie śródlądowym, zgodnie 

z którym kto dokonuje amatorskiego połowu ryb bez posiadania dokumentów 

lub zezwolenia, o których mowa w art. 7 ust. 2, uprawniających do takiego 

połowu – podlega karze grzywny. Piszę to w kontekście tego, że 

funkcjonariusze PSR mieli prawo uznać Pana za osobę dokonującą połowu ryb 

bez wymaganych dokumentów. Nie zmienia to jednak faktu, że posiada Pan 

takowe dokumenty, tylko nie miał ich Pan w momencie kontroli. Tu należy 

zwrócić uwagę, że cytowany przepis nie wskazuje na możliwość ukarania 

grzywną za nieokazanie dokumentów na wezwanie uprawnionych służb.  

Gdyby taki zapis istniał, sprawa byłaby jednoznaczna. W Pana przypadku mamy 

do czynienia z sytuacją posiadania wymaganych dokumentów/uprawnień i 

nieokazania ich na wezwanie funkcjonariuszy PSR. W tym stanie faktycznym, 

jak już wcześniej wspomniałem, należało odmówić przyjęcia mandatu, 

pozostawiając sprawę do rozstrzygnięcia sądowi. 

Możliwość odmowy przyjęcia mandatu wynika z art. 99 Kodeksu postępowania 

w sprawach o wykroczenia, zgodnie z którym w razie odmowy przyjęcia 

mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny 

nałożonej mandatem zaocznym, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, 

występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. We wniosku tym należy zaznaczyć, 

że obwiniony odmówił przyjęcia mandatu albo nie uiścił grzywny nałożonej 

mandatem zaocznym, a w miarę możności podać także przyczyny odmowy. W 



tym stanie rzeczy sprawa zostałaby pozostawiona ocenie sądu i w mojej ocenie 

zakończyłaby się Pańską wygraną. 

Fakt przyjęcia i opłacenia mandatu bardzo komplikuje sprawę. W literaturze 

przedmiotu przyjęcie mandatu utożsamiane jest czasami wręcz z przyznaniem 

się do winy. Niemniej jednak przepisy i w takim przypadku umożliwiają 

określone działania. Stosownie bowiem do przepisu art. 101 Kodeksu 

postępowania w sprawach o wykroczenia – prawomocny mandat karny podlega 

uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym 

jako wykroczenie. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w 

zawitym terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu. 

Uprawniony do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy 

do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona 

grzywna. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd orzeka na posiedzeniu. 

W posiedzeniu ma prawo uczestniczyć ukarany, organ, który lub którego 

funkcjonariusz nałożył grzywnę w drodze mandatu albo przedstawiciel tego 

organu, oraz ujawniony pokrzywdzony. Przed wydaniem postanowienia sąd 

może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia 

mandatu karnego. Uchylając mandat karny, nakazuje się podmiotowi, na 

rachunek którego pobrano grzywnę, zwrot uiszczonej kwoty. 

Cytowany tu przepis reguluje instytucję uchylenia prawomocnego mandatu 

karnego. Uchylenie to może nastąpić na wniosek ukaranego, czyli Pana, lub z 

urzędu. Termin do złożenia takiego wniosku przez ukaranego wynosi 7 dni, jest 

liczony od dnia uiszczenia grzywny i – co jest niezmiernie ważne – jest 

terminem zawitym, tzn. złożenie wniosku po tym terminie będzie prawnie 

bezskuteczne. Niemniej jednak można starać się o jego przywrócenie, na 

zasadach określonych w art. 126 Kodeksu postępowania karnego. Natomiast 

uchylenie mandatu z urzędu nie jest obwarowane żadnymi terminami. 

Cezary Szczepaniak 
 


