Bielsko-Biała, dnia 24 kwietnia 2019 roku

Komendanci
Straży Miejskiej/Gminnej

Z uwagi na szereg na przełomie ostatniego roku nowelizacji procedury postępowania
mandatowego oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom straży gminnych (miejskich) w zakresie
podnoszenia kwalifikacji zawodowych strażników straży gminnych (miejskich), Wydawnictwo
„Rondo” Irena Dec Firma DEC z siedzibą 43-100 Tychy ul. Cienista 25, opracowało praktyczny
informator wraz ze wzorami pism pt. „Komentarz do postępowania mandatowego – stan prawny 1
maja 2019 roku”. Komentarz opracowany zostanie przez Anetę Bogut - wieloletniego praktyka,
funkcjonariusza prewencji nadzorującego strażników miejskich, służbę patrolową oraz autora publikacji
skierowanych do Straży.
Niniejszy komentarz odnosić się będzie do zmian wprowadzonych w dniu 15 listopada 2018
roku ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 2077) oraz w dniu 1 maja 2019 roku (art. 4 pkt 2 lit. b i pkt 3) ustawą
z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. 2018, poz. 2077). Komentarz stanowił będzie praktyczną formę kompendium wiedzy, przykłady
rozwiązań pojawiających się wśród straży wątpliwości interpretacyjnych w oparciu o najistotniejsze
komentarze, tezy z piśmiennictwa odnoszące się do codziennej pragmatyki służbowej strażników.
W ramach ww. publikacji omówione zostaną następujące kwestie:
•

nowe dwie (zamiast trzech) przesłanki dodatnie nakładania grzywien w drodze mandatów
karnych,

•

stosowanie mandatów karnych w przypadku ujawnienia wykroczenia za pomocą monitoringu
miejskiego, kamery przemysłowej, nagrania, zdjęć, zawiadomienia o popełnionym wykroczeniu,

•

„nowe konkluzje” w mandatach karnych, zmiany w rozporządzeniu w sprawie nakładania
mandatów karnych (aktualnie projekt – planowany czas wejście w życie 1 maja 2019 roku),

•

zmiana terminu na opłacenie grzywny w drodze mandatu karnego zaocznego z 7 na 14 dni,
interpretacja nowej terminologii w procedurze mk, tj. „doręczenia” mandatu karnego zaocznego
sprawcy,

•

sporządzanie oględzin, notatki z ujawnionych dowodów w ramach „czynności w niezbędnym
zakresie”, o których mowa w art. 97 k.p.w celem wdrożenia postępowania mandatowego,

•

60 dniowy termin na nałożenie mk od chwili ustalenia sprawcy wykroczenia i właściwe
dokumentowanie ww. terminu ujawnienia/ustalenia sprawcy,

•

ustalanie sprawców państw członkowskich Unii Europejskiej i spoza UE, właściwość
terytorialna ewentualnego niewskazania użytkownika pojazdu,

•

dopuszczalność stosowania postępowania mandatowego wobec osoby znajdującej się w stanie
nietrzeźwości, bądź z zaburzeniami psychicznymi,

•

przesłanki ujemne postępowania mandatowego, nałożenie grzywny poza trenem gminy,
nieujętego w rozporządzaniu, wobec osoby, która nie ukończyła 17 lata w chwili popełnienia
czynu, gdy za wykroczenie obligatoryjnie orzeka się środek karny, gdy czyn stanowił przestępstwo,
za czyn nieznany ustawie, za czyn nie przewidujący sankcji, lub kary grzywny

•

odmowa przyjęcia mandatu karnego, a możliwość zastosowania art. 41 kw., w sytuacji
powzięcia informacji o okolicznościach łagodzących, kontratypie pozaustawowym,

•

sposób postępowania, w sytuacji nałożenia grzywny niezgodnie z taryfikatorem (zawyżona lub
zaniżona kwota), sposobu postępowania (zliczania kwot) przy zbiegu przepisów,
Innowacyjnym rozwiązaniem komentarza będą zawarte w nim przykładowe druki procesowe

odnoszące się do postępowania mandatowego tj.: wnioski z urzędu o uchylenie prawomocnego mandatu
karnego (w sytuacji np.

gdy osoba, która popełniła czyn zabroniony nie ukończyła 17lat, była

niepoczytalna, nałożono grzywnę w wysokości wyższej niż ustawie, sprawca działała w ramach obrony
koniecznej, stanu wyższej konieczności),

wzór formularza zdjęcia z ewidencji mandatu karnego

(anulowanie), wzór notatki z odmowy przyjęcia mandatu karnego, dopuszczalne skreślenia omyłki
pisarskich na mandatach karnych, etc.
Publikacja będzie opracowana w formie poręcznego poradnika formatu A-5. Cena publikacji
wynosi około 35 zł. W przypadku wyrażenia akcesu zakupu ww. Komentarza proszę o zgłaszanie
wstępnego zapotrzebowania i ewentualnych propozycji co do formy publikacji i kwestii zawarcia w
nim poruszanych tematów.

