
Projekt z dnia 23 października 2015 r. 

 

ROZPORZĄDZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia <data wydania aktu> r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien  

nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń 

 

Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania  

w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.
1)

) zarządza się,  

co następuje: 

 

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie 

wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje 

wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 1624 oraz z 2015 r. poz. 506) w tabeli B załącznika 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w części II „Przepisy dotyczące ruchu pojazdów” w części A „Zasady ogólne 

i przepisy porządkowe”: 

 

a) lp. 21- 23 otrzymują brzmienie: 

 
„21 art. 97 Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas 

jazdy art. 39 ust. 1 300 

22 Przewożenie w pojeździe kategorii M1, N1, N2 

i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o 

ruchu drogowym, wyposażonym w pasy 

bezpieczeństwa, dziecka mającego mniej niż 150 

cm wzrostu poza fotelikiem bezpieczeństwa dla 

dziecka lub innym urządzeniem 

przytrzymującym  dla  dzieci,  zgodnym  z  masą  

i wzrostem dziecka, oraz właściwymi warunkami 

technicznymi, za wyjątkiem przewożenia: 

1) na tylnym siedzeniu takiego pojazdu dziecka 

mającego co najmniej 135 cm wzrostu, 

przytrzymywanego za pomocą pasów 

bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze 

względu na masę i wzrost dziecka nie jest 

możliwe zapewnienie fotelika 

bezpieczeństwa dla dziecka lub innego 

urządzenia zabezpieczającego dla dzieci 

zgodnego z wymaganiami; 

2) w pojeździe kategorii M1 i N1 na tylnym 

siedzeniu pojazdu trzeciego dziecka w 

wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego 

za pomocą pasów bezpieczeństwa, w 

przypadku gdy dwoje dzieci jest 

przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa 

dla dziecka lub innych urządzeniach 

przytrzymujących dla dzieci, 

zainstalowanych na tylnych siedzeniach 

pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania 

trzeciego fotelika bezpieczeństwa dla 

dziecka lub innego urządzenia 

przytrzymującego dla dzieci  

art. 39 ust. 3 w zw. 

z ust. 3b lub 3c 500 

                                                 
1)

 Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 765 i 1247, z 2014 r. 

poz. 486, 579, 786 i 969 oraz z 2015 r. poz. 21, 396, 841, 1186, 1269 i 1549.  
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23 Przewożenie w foteliku bezpieczeństwa dla 

dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym 

dla dzieci dziecka siedzącego tyłem do kierunku 

jazdy na przednim siedzeniu pojazdu 

samochodowego wyposażonego w poduszkę 

powietrzną dla pasażera, która jest aktywna 

podczas przewożenia dziecka art. 45 ust. 2 pkt 4 500” 

b) po lp. 23 dodaje się lp. 23a- 23c w brzmieniu: 

 
„23a  Przewożenie dziecka w wieku poniżej 3 lat w 

pojeździe kategorii M1, N1, N2 oraz N3, o których 

mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, 

niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa  

i  fotelik bezpieczeństwa dla dziecka lub w pasy 

bezpieczeństwa i inne urządzenie przytrzymujące 

dla dzieci art. 45 ust. 2 pkt 5 500 

23b Przewożenie na przednim siedzeniu pojazdu 

samochodowego, poza fotelikiem 

bezpieczeństwa dla dziecka lub innym 

urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, 

dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu art. 45 ust. 2 pkt 6 500 

23c  Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa 

dla dziecka lub innym urządzeniu 

przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym 

niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, 

wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może 

być bezpiecznie stosowane 

art. 45 ust. 2 pkt 3 

w zw. z art. 39 ust. 

3a  500” 

 

c) lp. 24 otrzymuje brzmienie: 

 
„24  

Przewożenie pasażera niekorzystającego z pasów 

bezpieczeństwa  

art. 45 ust. 2 pkt 3 

300, a w 

przypadku 

dwóch lub 

więcej 

pasażerów – 

500” 

  

2) w części F „Wyprzedzanie”: 

a) lp. 55 otrzymuje brzmienie: 

 
„55 art. 97 

 

Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub 

bezpośrednio przed nim pojazdu wielośladowego art. 26 ust. 3 pkt 1 500” 

 

b) po lp. 55 dodaje się lp. 55a w brzmieniu: 

 
„55a art. 97 

 

Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub 

bezpośrednio przed nim pojazdu jednośladowego art. 26 ust. 3 pkt 1 200” 

 

c) lp. 56 otrzymuje brzmienie: 

 
„56  Wyprzedzanie na przejeździe dla rowerzystów 

lub bezpośrednio przed nim pojazdu 

wielośladowego art. 27 ust. 4 500” 

 

d) po lp. 56 dodaje się lp. 56a w brzmieniu: 

 
„56a  Wyprzedzanie na przejeździe dla rowerzystów 

lub bezpośrednio przed nim pojazdu 

jednośladowego art. 27 ust. 4 200” 
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3) w części G „Przecinanie się kierunków ruchu”: 

a) lp. 67-72 otrzymują brzmienie: 

 
„67 art. 90 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem 

pierwszeństwa pieszym znajdującym się na 

przejściu art. 26 ust. 1 350-500 

68 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem 

pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy 

skręcaniu w drogę poprzeczną art. 26 ust. 2 350-500 

69 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem 

pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez 

chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas 

jazdy  po  placu, na  którym  ruch   pieszych  

i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni 

art. 26 ust. 4 albo 

ust. 5 350-500 

70 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem 

pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na 

przejeździe dla rowerzystów art. 27 ust. 1 350-500 

70a Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który 

skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa 

rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie 

ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej 

części drogi, którą zamierza opuścić art. 27 ust. 1a 350-500 

71 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem 

pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu 

przez drogę dla rowerów poza jezdnią art. 27 ust. 3 350-500 

72 art. 90 lub art. 

97 

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia 

przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, 

używającej specjalnego znaku lub osobie  

o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej art. 26 ust. 7 350-500” 

 

b) lp. 77 otrzymuje brzmienie: 

 
„77 art. 90 lub art. 

97 

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla 

pieszych pojazdem silnikowym art. 26 ust. 3 pkt 3 250-500” 

 

4) w części L „Zatrzymanie i postój”: 

a) lp. 128 otrzymuje brzmienie: 

 
„128 art. 90 lub art. 

97 

2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe 

dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej 

niż 10 m przed tym przejściem lub 

przejazdem, a na drodze dwukierunkowej  

o dwóch pasach ruchu – także za nimi art. 49 ust. 1 pkt 2 200-500” 

 

b) lp. 137 otrzymuje brzmienie: 

 
„137 art. 90 lub art. 

97 

11) na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla 

rowerów lub w śluzie rowerowej,  

z wyjątkiem roweru art. 49 ust. 1 pkt 11 100-200” 

 

c) lp. 139 otrzymuje brzmienie: 

 
„139 art. 90 lub art. 

97 

Naruszenie warunków dopuszczalności 

zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku art. 47 100-300” 
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5) w części N „Używanie pojazdów w ruchu drogowym” lp. 162 otrzymuje brzmienie: 

 
„162 art. 90 lub art. 

97 

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery 

lub wózki rowerowe art. 32 ust. 6 200-500” 

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 



Uzasadnienie 

 

Regulacje zmieniane i uzupełniane niniejszym projektem dotychczas są zawarte 

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości 

grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1264 oraz z 2015 r. poz. 506). 

Proponowane zmiany mają charakter dostosowujący, wynikający z ustawy z dnia 9 kwietnia 

2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 591), wdrażającej do krajowego 

porządku prawnego dyrektywę wykonawczą Komisji 2014/37/UE z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniającą 

dyrektywę Rady 91/671/EWG odnoszącą się do obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa 

i urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojazdach.  

Jednocześnie, stosownie do treści § 1 pkt 3 uchwały nr 5/14 Krajowej Rady Bezpieczeństwa 

Ruchu Drogowego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji dotyczących zwiększenia 

liczby osób stosujących pasy bezpieczeństwa, proponuje się zwiększenie wysokości mandatów 

karnych nakładanych za naruszenie przepisów dotyczących korzystania z pasów bezpieczeństwa, ze 

szczególnym uwzględnieniem naruszenia zasad przewożenia dzieci pojazdami samochodowymi.  

Projekt zakłada również podniesienie wysokości grzywien za niektóre wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu pieszych i rowerzystów. Należy podkreślić, że poziom bezpieczeństwa tej grupy 

niechronionych uczestników ruchu drogowego na polskich drogach należy do najniższych w Europie. 

Od lat piesi stanowią ok. 33-35 %, a rowerzyści – ok. 10 % śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. 

Niewątpliwie skutecznym sposobem minimalizowania zagrożeń dla pieszych i rowerzystów jest 

modernizacja infrastruktury drogowej. Wymaga to jednak odpowiednich nakładów finansowych oraz 

czasu, a przy tym nawet najlepsze rozwiązania inżynieryjne same przez się nie zapewnią pełnego 

bezpieczeństwa i zawsze pozostanie margines, w ramach którego będą musiały ze sobą koegzystować 

na drodze różne grupy uczestników ruchu. Dlatego też, niezależnie od zmian infrastruktury drogowej, 

niezbędne jest oddziaływanie na zachowania uczestników ruchu drogowego w miejscach przecinania 

się kierunków ruchu różnych jego uczestników. Jednym z możliwych sposobów tego oddziaływania 

jest podniesienie dotychczasowych grzywien mandatów karnych, nakładanych na kierujących 

pojazdami za formalne naruszenie przepisów służących zapewnieniu bezpieczeństwa pieszym 

i rowerzystom.    

Zmiana lp. 21 polega wyłącznie na podniesieniu ze 100 do 300 zł wysokości mandatu karnego 

za naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa. Proponowana wysokość mandatu 

karnego (300 zł) wydaje się wystarczającą do realizacji celu założonego w ww. uchwale Krajowej Rady 

BRD, tj. zwiększenie liczby osób korzystających z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy pojazdem 

samochodowym.  Dotyczy to zarówno kierującego pojazdem, który sam nie korzysta z pasów, jak i 

pasażera przewożonego pojazdem. 

Zmiany lp. 22 i 23, a także nowe lp. 23a i 23b odpowiednio dostosowują wykroczenia ujęte w 

tabeli B do zmiany art. 39 ust. 3 (z uwzględnieniem wyjątków sprecyzowanych w nowych ust. 3b i 3c 

w art. 39) oraz zmian w art. 45 ust. 2, polegających na zmianie  brzmienia pkt 4 i 5, a także dodania 

nowego pkt 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Ponieważ przepisy tej ustawy wymagania w 

zakresie przewożenia dzieci odnoszą do rodzajów pojazdów określanych według kategorii 

homologacyjnej, dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych również niniejszy projekt posługuje się 

tą terminologią.  

Zmiana lp. 24 zaostrza odpowiedzialność za przewożenie pasażera, który nie korzysta z pasów 

bezpieczeństwa, uwzględniając przy tym liczbę osób przewożonych bez zabezpieczenia. Należy 
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podkreślić, że kierujący pojazdem, jako osoba posiadająca wymagane uprawnienie ma większą 

świadomość, z jednej strony co do istnienia obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez 

wszystkie, bez mała, osoby przewożone pojazdem samochodowym wyposażonym w te pasy, z drugiej 

zaś – co do zagrożeń związanych z niedopełnieniem tego obowiązku. Stąd to na nim spoczywa 

odpowiedzialność za brak reakcji w razie stwierdzenia, że pasażer (pasażerowie) nie stosuje się do 

wspomnianego obowiązku. Odpowiedzialność kierującego powinna być większa, gdy przewozi bez 

pasów więcej niż jednego pasażera.   

Zmiany pozostałych przepisów mają na celu zaostrzenie odpowiedzialności kierujących 

pojazdami za nieprzestrzeganie niektórych przepisów związanych z naruszaniem praw pieszych 

i rowerzystów.  

Zmiana brzmienia lp. 55 i 56  oraz dodanie nowych lp. 55a i 56a wiąże się z koncepcją 

rozróżnienia odpowiedzialności za naruszenie zakazu wyprzedzania na przejściach dla pieszych i 

przejazdach dla rowerzystów oraz bezpośrednio przed nimi w przypadku,  

w zależności od tego, czy wyprzedzany pojazd jest wielo- czy jednośladowy. Naruszenie zakazu 

wyprzedzania w takich miejscach zawsze jest potencjalnie niebezpieczne, jednakże możliwość 

prawidłowej obserwacji okolic przejścia lub przejazdu w związku z wyprzedzaniem pojazdu 

wielośladowego jest bardziej ograniczona, niż w przypadku wyprzedzania pojazdu jednośladowego. 

Również pieszy ma inną możliwość zauważenia nadjeżdżających pojazdów oraz wykonywanych 

manewrów i w znacznej mierze zależy to od szerokości tych pojazdów, zwłaszcza pojazdu 

wyprzedzanego. Z tego też względu proponuje się podwyższenie kwoty mandatu za naruszenie 

zakazu wyprzedzania w wymienionych miejscach pojazdów wielośladowych, natomiast 

pozostawienie w dotychczasowej wysokości mandatów za naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdów 

jednośladowych.   

W lp. 67-72 proponuje się zaostrzenie odpowiedzialności poprzez dopuszczenie możliwości 

nałożenia mandatu w kwocie wyższej niż dotychczasowa (wprowadzenie tzw. „widełek”). Dotychczas 

mandat karny za wymienione wykroczenia mógł być nakładany w jednej wysokości, tj. 350 zł. 

Proponuje się, aby tę kwotę zachować jako dolną granicę mandatu karnego, a jednocześnie jako 

górną – wyznaczyć kwotę 500 zł, będącą maksymalną kwotą dopuszczoną w ustawie – Kodeks 

postępowania w sprawach o wykroczenia.  

W lp. 77, podobnie jak w lp. 67-72, proponuje się zaostrzenie odpowiedzialności poprzez 

dopuszczenie możliwości nałożenia mandatu w kwocie wyższej niż dotychczasowa (wprowadzenie 

tzw. „widełek”). Dotychczas mandat karny za wymienione wykroczenie mógł być nakładany w jednej 

wysokości, tj. 250 zł. Tak jak w poprzednich lp., tak i w tym przypadku, proponuje się aby tę kwotę 

zachować jako dolną granicę mandatu karnego, a jednocześnie jako górną – wyznaczyć kwotę 500 zł, 

będącą maksymalną kwotą dopuszczoną w ustawie – Kodeks postępowania w sprawach o 

wykroczenia. 

W lp. 128, 137 i 139 proponuje się zaostrzenie odpowiedzialności za naruszenie przepisów 

regulujących zatrzymanie i postój pojazdów w miejscach istotnych dla  bezpieczeństwa pieszych i 

rowerzystów. Podobnie jak wcześniej, proponuje się wprowadzenie „widełek”, zachowując, co do 

zasady, dotychczasowe kwoty jako dolne granice mandatu i wyznaczając górne. Mając na uwadze, że 

przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów są miejscami na drodze szczególnie ważnymi dla 

bezpieczeństwa tych uczestników ruchu drogowego, za naruszenie zakazu zatrzymania w tych 

miejscach (oraz przed lub za nimi) w nowym brzmieniu lp. 128 przewiduje się możliwość nałożenia 

mandatu karnego w wysokości do 500 zł. W przypadku wykroczeń określonych w lp. 137 i 139 górna 

granica mandatu została ograniczona do wysokości odpowiednio 200 zł i 300 zł. Czyny te,  
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w odróżnieniu od niedopuszczalnego zatrzymania pojazdu na przejściu dla pieszych lub przejazdach 

dla rowerzystów, mają charakter przede wszystkim porządkowy, a więc ich bezpośredni wpływ na 

bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego jest mniejszy. 

W lp. 162 proponuje się zaostrzenie odpowiedzialności za wjeżdżanie między jadące 

w kolumnie rowery lub wózki rowerowe poprzez (podobnie jak w poprzednich przypadkach) 

wprowadzenie „widełek” pozwalających na różnicowanie wysokości mandatu. Jako dolną granicę 

należałoby zachować dotychczasową wysokość mandatu, a górną zaś – wyznaczyć na maksymalnym 

dopuszczalnym ustawowo poziomie, tj. 500 zł.   

Wprowadzenie możliwości nakładania w wymienionych przypadkach mandatów karnych w 

różnej wysokości, pozwoli uprawnionemu funkcjonariuszowi na ocenę okoliczności, w jakich doszło 

do nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu lub rowerzyście, które w poszczególnych przypadkach 

mogą być znacznie zróżnicowane (np. zachowanie sprawcy, usytuowanie przejścia lub przejazdu, 

potencjalne zagrożenie ze względu na liczbę osób na przejściu, rodzaj pojazdu, którym kierował 

sprawca). W efekcie funkcjonariusz, mając możliwość nałożenia mandatu, także w kwocie wyższej niż 

dotychczas, będzie mógł zindywidualizować karę wymierzoną w postępowaniu mandatowym i 

bardziej niż dotychczas dostosować wysokość mandatu do stopnia szkodliwości społecznej danego 

czynu. 

Wdrożenie projektowanych przepisów, ze względu na podwyższenie wysokości mandatów 

karnych nakładanych za naruszenia objęte regulacją, powinno zwiększyć dochody budżetu państwa z 

tego tytułu. W ograniczonym zakresie będzie miało również wpływ na zwiększenie dochodów 

jednostek samorządu terytorialnego. Po trzech latach liczba ujawnianych naruszeń w tym zakresie 

powinna zacząć spadać, co zmniejszy wpływy. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 

poz. 597). 

Regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. 
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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Grzegorz Karpiński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Artur Zawadzki, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego BPiRD 

w Komendzie Głównej Policji, tel. 601-31-20, 

 e-mail: artur.zawadzki@policja.gov.pl 

Data sporządzenia 
23 października 2015 r. 

 

Źródło:  

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie 

ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 

poz. 591) 

Nr w wykazie prac legislacyjnych Prezesa 

Rady Ministrów - 174. 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Dostosowanie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości 

grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń, tj. tzw. taryfikatora mandatów 

karnych, do zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym, wdrażających dyrektywę wykonawczą Komisji 2014/37/UE 

z dnia 27 lutego 2014 r.  zmieniającą dyrektywę Rady 91/671/EWG odnoszącą się do obowiązkowego stosowania pasów 

bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojazdach.  

Zwiększenie oddziaływania w zakresie przestrzegania przepisów chroniących pieszych i rowerzystów.   

Ponadto podnoszone są wysokości mandatów karnych nakładanych za naruszenie przepisów dotyczących przewożenia 

dzieci oraz stosowania pasów bezpieczeństwa. W tym zakresie projektowane rozwiązania powinny przyczynić się do 

podniesienia bezpieczeństwa dzieci przewożonych pojazdami samochodowymi oraz zwiększenia liczby osób 

korzystających z pasów bezpieczeństwa.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Proponuje się dostosowanie treści dotychczasowych przepisów do zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym oraz dodanie 

nowych, uwzględniających poszerzony zakres regulacji dotyczących przewożenia dzieci poszczególnymi rodzajami 

pojazdów samochodowych. Jednocześnie proponuje się zwiększenie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatu 

karnego za  naruszanie przepisów określających sposób przewożenia dzieci w pojazdach oraz za niekorzystanie z pasów 

bezpieczeństwa przez osoby dorosłe. Jest to zgodne z postanowieniami § 1 pkt 3 uchwały nr 5/2014 Krajowej Rady 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji dotyczących zwiększenia 

liczby osób stosujących pasy bezpieczeństwa. 

Ponadto podnosi się wysokość mandatów karnych za wykroczenia przeciwko pieszym i rowerzystom – niechronionych 

uczestników ruchu drogowego. Jest to jeden z czynników, który powinien przyczynić się do zmniejszenia liczby takich 

wykroczeń.   

Przewiduje się, że świadomość surowszego karania sprawców wykroczeń objętych regulacją powinna stanowić skuteczne 

narzędzie do zwiększenia liczby osób korzystających z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy pojazdem, a przede wszystkim 

zwiększyć ochronę życia i zdrowia najmłodszych uczestników ruchu, będących pasażerami pojazdów. Również znacząco 

powinna spaść liczba pieszych i rowerzystów – ofiar wypadków drogowych. 

 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie badano 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Policja ok. 60 000 policjantów 

służby prewencyjnej 

Meldunek o stanie kadr Policji na 

dzień 1 czerwca 2015 r. 

Nakładanie mandatów karnych 

za wszystkie wykroczenia objęte 

regulacją.  

Inspekcja Transportu 

Drogowego 

ok. 530 inspektorów Główny Inspektorat Transportu 

Drogowego 

Nakładanie mandatów karnych 

za wykroczenia objęte regulacją 

popełniane przez kierujących 

pojazdami wykonującymi 

przewozy drogowe.    

Straż Graniczna ok. 18 000 

funkcjonariuszy 

 Nakładanie mandatów  karnych 

za wykroczenie z art. 97 kw., w 

zw. z naruszeniem przepisów w 



zakresie przewożenia dzieci w 

pojazdach samochodowych oraz 

korzystania z pasów 

bezpieczeństwa przez 

kierującego i dorosłych 

pasażerów. 

Straże gminne (miejskie) ok. 9 550 strażników Informacja o działalności straży 

gminnych (miejskich) w 2014 r. - 

MSW 

Nakładanie mandatów karnych 

za wykroczenia związane z 

naruszaniem przepisów o 

zatrzymaniu postoju pojazdów 

oraz wykroczenia popełniane 

przez kierujących rowerami, 

wózkami rowerowymi lub 

motorowerami. 

Kierujący pojazdami  ok. 17-18 mln   Odpowiedzialność za naruszenie 

przepisów objętych regulacją. 

Dorośli pasażerowie 

pojazdów 

liczba niemożliwa do 

określenia 

 Odpowiedzialność za 

niekorzystanie z pasów 

bezpieczeństwa. 

Dzieci liczba niemożliwa do 

określenia 

 Zwiększenie poziomu 

bezpieczeństwa podczas 

przewożenia dzieci pojazdami 

samochodowymi. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt, w związku ze skierowaniem do uzgodnień międzyresortowych, został umieszczony w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie MSW, zgodnie z wymaganiami art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz.1414 i z 2009 r. Nr 42, poz. 337) oraz zgodnie z § 52 uchwały nr 190  

Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) projekt został 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2014 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa 25,62 102,49 102,49 102,49 97,36 92,49 87,87 83,48 79,30 75,34 71,57 920,49 

JST 0,150 0,600 0,600 0,600 0,570 0,542 0,514 0,489 0,464 0,441 0,419 5,389 

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 

 

Dodatkowe informacje,  

w tym wskazanie źródeł 

danych  
i przyjętych do obliczeń 

założeń 

Szczegółową analizę wpływu projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych przedstawiono 

w załączniku do OSR.    



7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z …… 

r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, w 

tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Nie przewiduje się wpływu projektowanych rozwiązań na konkurencyjność gospodarki oraz 

przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw, oraz na rodziny, obywateli 

i gospodarstwa domowe. 

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

X  nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

zwiększenie liczby dokumentów 

zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz:  

9. Wpływ na rynek pracy  

Nie przewiduje się wpływu projektowanych rozwiązań na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Nie przewiduje się wpływu regulacji na środowisko naturalne, sytuację i rozwój regionalny, 

demografię, mienie państwowe, informatyzację, zdrowie. 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Regulacja powinna zacząć oddziaływać z chwilą wejścia w życie, doprowadzając w początkowym okresie do zahamowania 

wzrostu liczby naruszeń, a w dalszych latach do systematycznego spadku liczby naruszeń przepisów o przewożeniu dzieci 

w pojazdach oraz korzystaniu z pasów bezpieczeństwa przez dorosłych. 



12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluacja efektów projektu nastąpi po upływie 12 miesięcy od wejścia w życie. Kolejne oceny powinny być dokonywane dla 

poszczególnych lat kalendarzowych. Miernikiem  będzie  spadek  liczby  osób  dopuszczających  się wymienionych  naruszeń  

w kolejnych latach. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

„Analiza wpływu proponowanych zmian na sektor finansów publicznych”. 

 



Załącznik  do OSR projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych 
w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń  

„Analiza wpływu proponowanych zmian na sektor finansów publicznych” 

Zmieniany 
przepis 

Treść zmiany Opis i analiza 

Lp. 21 Podniesienie wysokości mandatu 
karnego w przypadku niekorzystania z 
pasów bezpieczeństwa ze 100 zł do 
300 zł 

Przepis dotyczy zarówno kierujących pojazdami, jak i dorosłych pasażerów pojazdów, a więc każda 
z tych osób ponosi indywidualną odpowiedzialność za niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa.  

Źródłem danych dla obliczeń jest ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, 
prowadzona w ramach Krajowego Systemu Informacyjnego Policji. 

Do obliczeń przyjęto bezpośrednie dane dotyczące kierowców, którzy kierując pojazdami sami nie 
korzystali z pasów bezpieczeństwa. W ewidencji kierowców naruszenie to jest oznaczone kodem H 09. W latach 
2012, 2013 i 2014 wpisano do ewidencji odpowiednio: 373 247, 382 953 oraz 433 081 takich naruszeń.. 

W ww. ewidencji, jako że dotyczy ona kierowców, brak jest bezpośrednich danych co do liczby 
ukaranych pasażerów, którzy nie korzystali z pasów bezpieczeństwa. Jednakże pośrednią informację w tym 
zakresie można uzyskać na podstawie liczby naruszeń polegających na przewożeniu pasażerów niezgodnie 
z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych. W ww. ewidencji takie 
naruszenie oznaczone jest kodem J 02. W latach 2012, 2013 i 2014 ujawniono, odpowiednio: 13 577, 21 734 
oraz 21 426 takich naruszeń. Należy zwrócić uwagę, że w tej grupie możliwe są dwa typy zachowań, tj. 
przewożenie pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa (co dotyczy kierujących samochodami), 
oraz przewożenie nieużywających kasków ochronnych (co dotyczy przede wszystkim motocyklistów).  

Zgodnie z rocznym raportem GUS „Transport – Wyniki działalności w 2013 r.” liczba zarejestrowanych 
motocykli stanowi ok. 6% liczby zarejestrowanych samochodów osobowych, natomiast sezon motocyklowy 
trwa ok. 6 miesięcy. Można zatem w uproszczeniu przyjąć, że w skali roku liczba naruszeń polegających na 
przewożeniu pasażerów bez kasków stanowi ok. 3% liczby pasażerów przewożonych bez pasów. Jest to 
składowa sumy ze znacznie większą liczbą (kierowcy niekorzystający z pasów bezpieczeństwa, a więc jako 
nieistotną, można tę liczbę pominąć w dalszych obliczeniach.   

Tak więc łączna liczba osób, która dopuściła się naruszenia polegającego na niekorzystaniu z pasów 
bezpieczeństwa, stanowi w pewnym przybliżeniu sumę obu naruszeń (H 09 i J 02) i w wymienionych latach 
wynosiła ona odpowiednio: 386 824, 404 687 oraz 454 507.      
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Wobec tendencji rosnącej, jako podstawę dalszych prognoz szacunkowo można przyjąć liczbę 450 000 
naruszeń. 

 Projektowana wysokość mandatów jest większa o 200 zł od dotychczasowej. Tak więc rocznie daje to 
przyrost dochodu z tytułu wyższych mandatów nałożonych za niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa o kwotę 
90 mln zł; kwota ta stanowi podstawę do dalszych obliczeń .  

Mając na uwadze, że w ostatnich trzech latach, przy dotychczasowej wysokości mandatów karnych 
nakładanych za wykroczenia objęte analizą, liczba ujawnionych ww. naruszeń miała tendencję wzrostową, 
zakłada się, że podwyższenie kwoty mandatów powinno spowodować wstrzymanie wzrostu liczby naruszeń w 
roku wprowadzenia regulacji oraz przez kolejne 3 lata, a następnie przyczyni się do 5% spadku tej liczby rok do 
roku. Adekwatnie do tego w poszczególnych latach będzie się prezentowała kwota dodatkowych dochodów z 
tytułu podwyższonych mandatów karnych.   

Przyjmując, że projektowana regulacja wejdzie w życie we wrześniu br., dodatkowe wpływy za okres 3 
pełnych miesięcy w roku wprowadzenia regulacji (rok 0) wyniosą ok. 32,5 mln zł. 

Poniżej przedstawiona jest 10-letnia prognoza wpływu tej zmiany na sektor finansów publicznych. 
Należy jednakże mieć na uwadze, że w tak długiej perspektywie czasu, ze względu na wzrost świadomości 
społecznej co do celowości korzystania z pasów bezpieczeństwa , poparty kampaniami medialnymi, 
prognozowane wpływy mogą zmniejszać się w znacznie większym tempie, niż założono. 

 

Rok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma 

Kwota 
(mln zł) 

22,5 90 90 90 85,5 81,2 77,2 73,3 69,6 66,2 62,9 808,3 
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Lp. 22, 23, 
23a i 23b 

Podniesienie wysokości mandatu za 
naruszenie przepisów w zakresie 
przewożenia dzieci w pojazdach 
samochodowych 

Źródłem danych dla obliczeń jest ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, 
prowadzona w ramach Krajowego Systemu Informacyjnego Policji. 

Do obliczeń przyjęto dane dotyczące kierowców, którzy przewozili w pojeździe dzieci niezgodnie z 
przepisami. W ewidencji kierowców naruszenie to jest oznaczone kodem J 01. W latach 2012, 2013 i 2014 
wpisano do ewidencji odpowiednio: 4 035 247, 7 564 oraz 8 868 takich naruszeń. 

Wobec tendencji rosnącej, jako podstawę dalszych prognoz szacunkowo można przyjąć liczbę 8 800 
naruszeń. 

 Projektowana wysokość mandatów jest większa o 350 zł od dotychczasowej. Tak więc rocznie daje to 
przyrost dochodu z tytułu wyższych mandatów nałożonych za naruszenie przepisów w zakresie przewożenia 
dzieci pojazdami samochodowymi o kwotę ok. 3, 1 mln zł; kwota ta stanowi podstawę do dalszych obliczeń .  

Mając na uwadze, że w ostatnich trzech latach, przy dotychczasowej wysokości mandatów karnych 
nakładanych za wykroczenia objęte analizą, liczba ujawnionych czynów miała tendencję wzrostową, zakłada 
się, że podwyższenie kwoty mandatów powinno spowodować wstrzymanie wzrostu liczby ujawnianych 
wykroczeń w roku wprowadzenia regulacji oraz przez kolejne 3 lata, a następnie przyczyni się do 5% spadku tej 
liczby rok do roku. Adekwatnie do tego w poszczególnych latach będzie się prezentowała kwota dodatkowych 
dochodów z tytułu podwyższonych mandatów karnych.   

Przyjmując, że projektowana regulacja wejdzie w życie we wrześniu br., dodatkowe wpływy za okres 3 
pełnych miesięcy w roku wprowadzenia regulacji (rok 0) wyniosą ok. 0,77 mln zł. 

Poniżej przedstawiona jest 10-letnia prognoza wpływu tej zmiany na sektor finansów publicznych. 
Należy jednakże mieć na uwadze, że w tak długiej perspektywie czasu, ze względu na wzrost świadomości 
społecznej, poparty kampaniami medialnymi, prognozowane wpływy mogą zmniejszać się w znacznie większym  
tempie, niż założono. 

 

 
 

Rok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma 

Kwota 
(mln zł) 

0,77 3,08 3,08 3,08 2,93 2,78 2,64 2,51 2,38 2,26 2,15 27,66 
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Lp. 24 Podniesienie wysokości mandatu 
karnego w przypadku przewożenia 
pasażera niekorzystającego z pasów 
bezpieczeństwa ze 100 zł do 300 zł, a 
w przypadku dwóch lub więcej 
pasażerów – ze 100 zł do 500 zł 

Źródłem danych dla obliczeń jest ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, 
prowadzona w ramach Krajowego Systemu Informacyjnego Policji. 

Jako wyjściową do obliczeń przyjęto liczbę naruszeń polegających na przewożeniu pasażerów 
niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych. W ww. 
ewidencji takie naruszenie oznaczone jest kodem J 02. W latach 2012, 2013 i 2014 wpisano do ewidencji 
odpowiednio: 13 577, 21 734 oraz 21 426 takich naruszeń. Należy zwrócić uwagę, że w tej grupie możliwe są 
dwa typy zachowań, tj. przewożenie pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa (co dotyczy 
kierujących samochodami), oraz przewożenie nieużywających kasków ochronnych (co dotyczy przede 
wszystkim motocyklistów).  

Zgodnie z rocznym raportem GUS „Transport – Wyniki działalności w 2013 r.” liczba zarejestrowanych 
motocykli stanowi ok. 6% liczby zarejestrowanych samochodów osobowych, natomiast sezon motocyklowy 
trwa ok. 6 miesięcy. Można zatem w uproszczeniu przyjąć, że w skali roku liczba naruszeń polegających na 
przewożeniu pasażerów bez kasków stanowi ok. 3% liczby pasażerów przewożonych bez pasów. Po 
uwzględnieniu tego naruszenia, można przyjąć, że liczba naruszeń polegających na przewożeniu pasażerów 
niekorzystających z pasów bezpieczeństwa we wskazanych latach wyniosła odpowiednio: 13 170, 21 082 oraz 
20 783.  

Jako podstawę dalszych prognoz szacunkowo przyjęto  liczbę 20 000 naruszeń. 

Projektowana wysokość mandatów jest większa od  dotychczasowej w granicach od 200 zł do 400 zł, w 
zależności od liczby pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa. W ewidencji brak jest danych, czy 
wpisane do niej naruszenie dotyczyło przewożenia jednego, czy większej liczby pasażerów. Również nie ma 
przesłanek pozwalających na oszacowanie, jaki odsetek stwierdzonych naruszeń stanowią przypadki, w których 
przewożono więcej niż jednego pasażera niekorzystającego z pasów. Z tego też względu obliczenia 
zminimalizowano do przypadków przewożenia bez pasów tylko jednego pasażera, a więc mandat karny będzie 
podwyższony o kwotę 200 zł . 

Uwzględniając powyższe założenia roczny przyrost dochodu z tytułu wyższych mandatów nałożonych za 
przewożenie pasażera niekorzystającego z pasów bezpieczeństwa wyniesie ok. 4 mln zł; kwota ta stanowi 
podstawę do dalszych obliczeń.  

Mając na uwadze, że w ostatnich trzech latach liczba analizowanych naruszeń miała generalnie 
tendencję wzrostową, zakłada się, że podwyższenie kwoty mandatów powinno spowodować zahamowanie 
wzrostu liczby ujawnianych naruszeń w roku wprowadzenia regulacji oraz przez kolejne 3 lata, a następnie 
przyczyni się do 5% spadku tej liczby rok do roku. Adekwatnie do tego w poszczególnych latach będzie się 
prezentowała kwota dodatkowych dochodów z tytułu podwyższonych mandatów karnych.   
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Przyjmując, że projektowana regulacja wejdzie w życie we wrześniu br., dodatkowe wpływy za okres 3 
pełnych miesięcy w roku wprowadzenia regulacji (rok 0) wyniosą 1 mln zł. 

Poniżej przedstawiona jest 10-letnia prognoza wpływu tej zmiany na sektor finansów publicznych. 
Należy jednakże mieć na uwadze, że w tak długiej perspektywie czasu, ze względu na wzrost świadomości 
społecznej, poparty kampaniami medialnymi, prognozowane wpływy mogą zmniejszać się w znacznie większym 
tempie, niż założono. 

 

 

Rok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma 

Kwota 
(mln zł) 

1,00 4,00 4,00 4,00 3,80 3,61 3,43 3,26 3,10 2,94 2,79 35,93 

Lp. 55 Podwyższenie wysokości mandatu 
karnego w przypadku wyprzedzania na 
przejściu dla pieszych lub 
bezpośrednio przed nim pojazdu 
wielośladowego 

Źródłem danych dla obliczeń jest ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, 
prowadzona w ramach Krajowego Systemu Informacyjnego Policji. 

Jako wyjściową do obliczeń przyjęto liczbę naruszeń polegających na wyprzedzaniu pojazdów na 
przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim, oznaczonych w ww. ewidencji kodem B 02. W latach 2012, 
2013 i 2014 wpisano do ewidencji odpowiednio: 11 865, 11 905 oraz 14 318 takich naruszeń.  

Jako podstawę dalszych prognoz przyjęto liczbę 14 000 naruszeń. Jednakże należy zwrócić uwagę, że 
naruszenie to obejmuje wyprzedzanie wszelkich pojazdów, natomiast podwyższenie wysokości mandatów ma 
dotyczyć tylko wyprzedzania pojazdów wielośladowych.  

Zgodnie z rocznym raportem GUS „Transport – Wyniki działalności w 2013 r.” liczba zarejestrowanych 
motocykli i motorowerów stanowi ok. 8,6% łącznej liczby zarejestrowanych pojazdów samochodowych. 
W Polsce sezon na używanie pojazdów jednośladowych trwa ok. 6 miesięcy. Można zatem w uproszczeniu 
przyjąć, że w skali roku liczba naruszeń polegających na wyprzedzaniu pojazdów jednośladowych (włączając 
w tę grupę również rowery) na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim stanowi ok. 5% liczby 
wyprzedzanych w takich okolicznościach pojazdów wielośladowych. Stąd, jako podstawę szacunku przyjmuje 
się liczbę 13 300 (14 000 – 5%). 

 Projektowana wysokość mandatu za to naruszenie będzie większa od  dotychczasowej o 300 zł.  

Uwzględniając powyższe założenia roczny dochód z tytułu wyższych mandatów nałożonych za 
wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim pojazdów wielośladowych powiększy się o 
kwotę 3,99 mln zł; kwota ta stanowi podstawę do dalszych obliczeń.  
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Mając na uwadze, że w ostatnich trzech latach liczba analizowanych naruszeń miała generalnie 
tendencję wzrostową, zakłada się, że podwyższenie kwoty mandatów powinno spowodować zahamowanie 
wzrostu liczby ujawnianych naruszeń w roku wprowadzenia regulacji oraz przez kolejne 3 lata, a następnie 
przyczyni się do 5% spadku tej liczby rok do roku. Adekwatnie do tego w poszczególnych latach będzie się 
prezentowała kwota dodatkowych dochodów z tytułu podwyższonych mandatów karnych.   

Przyjmując, że projektowana regulacja wejdzie w życie we wrześniu br., dodatkowe wpływy za okres 3 
pełnych miesięcy w roku wprowadzenia regulacji (rok 0) w zaokrągleniu wyniosą 1 mln zł. 

Poniżej przedstawiona jest 10-letnia prognoza wpływu tej zmiany na sektor finansów publicznych. 
Należy jednakże mieć na uwadze, że w tak długiej perspektywie czasu, ze względu na wzrost świadomości 
społecznej, poparty kampaniami medialnymi, prognozowane wpływy mogą zmniejszać się w znacznie większym 
tempie, niż założono. 

 

 

Rok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma 

Kwota 
(mln zł) 

1,0 3,99 3,99 3,99 3,79 3,60 3,42 3,25 3,09 2,93 2,79 35,84 

Lp. 55a Wyodrębnienie wyprzedzania na  
przejściu dla pieszych lub 
bezpośrednio przed nim pojazdu 
jednośladowego 

W porównaniu do dotychczasowych przepisów wysokość mandatu za to wykroczenie nie uległa 
zmianie, w związku z tym regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych.  

Lp. 56 Podwyższenie wysokości mandatu 
karnego w przypadku wyprzedzania 
na przejeździe dla rowerzystów lub 
bezpośrednio przed nim pojazdu 
wielośladowego 

Źródłem danych dla obliczeń jest ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, 
prowadzona w ramach Krajowego Systemu Informacyjnego Policji. 

Jako wyjściową do obliczeń przyjęto liczbę naruszeń polegających na wyprzedzaniu pojazdów na 
przejeździe dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nim, oznaczonych w ww. ewidencji kodem F 03. W latach 
2012, 2013 i 2014 wpisano do ewidencji odpowiednio: 130, 129 oraz 165 takich naruszeń.  

Jako podstawę dalszych prognoz przyjęto liczbę 160 naruszeń. Jednakże należy zwrócić uwagę, że 
naruszenie to obejmuje wyprzedzanie wszelkich pojazdów, natomiast podwyższenie wysokości mandatów ma 
dotyczyć tylko wyprzedzania pojazdów wielośladowych.  

 

Zgodnie z rocznym raportem GUS „Transport – Wyniki działalności w 2013 r.” liczba zarejestrowanych 
motocykli i motorowerów stanowi ok. 8,6% łącznej liczby zarejestrowanych pojazdów samochodowych i 
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motorowerów osobowych. W Polsce sezon na używanie pojazdów jednośladowych trwa ok. 6 miesięcy. 
Można zatem w uproszczeniu przyjąć, że w skali roku liczba naruszeń polegających na wyprzedzaniu pojazdów 
jednośladowych (włączając w tę grupę również rowery) na przejeździe dla rowerzystów lub bezpośrednio 
przed nim stanowi ok. 5% liczby wyprzedzanych w takich okolicznościach pojazdów wielośladowych. Stąd, 
jako podstawę szacunku przyjmuje się liczbę 152 (160 – 5%). 

 Projektowana wysokość mandatu za to naruszenie będzie większa od  dotychczasowej o 300 zł.  

Uwzględniając powyższe założenia roczny dochód z tytułu wyższych mandatów nałożonych za 
wyprzedzanie na przejeździe dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nim pojazdów wielośladowych 
powiększy się o kwotę 45 600 zł; kwota ta stanowi podstawę do dalszych obliczeń.  

Mając na uwadze, że w ostatnich trzech latach liczba analizowanych naruszeń miała generalnie 
tendencję wzrostową, zakłada się, że podwyższenie kwoty mandatów powinno spowodować zahamowanie 
wzrostu liczby ujawnianych naruszeń w roku wprowadzenia regulacji oraz przez kolejne 3 lata, a następnie 
przyczyni się do 5% spadku tej liczby rok do roku. Adekwatnie do tego w poszczególnych latach będzie się 
prezentowała kwota dodatkowych dochodów z tytułu podwyższonych mandatów karnych.   

Przyjmując, że projektowana regulacja wejdzie w życie we wrześniu br., dodatkowe wpływy za okres 3 
pełnych miesięcy w roku wprowadzenia regulacji (rok 0) wyniosą ok. 11 400  zł. 

Poniżej przedstawiona jest 10-letnia prognoza wpływu tej zmiany na sektor finansów publicznych. 
Należy jednakże mieć na uwadze, że w tak długiej perspektywie czasu, ze względu na wzrost świadomości 
społecznej, poparty kampaniami medialnymi, prognozowane wpływy mogą zmniejszać się w znacznie 
większym tempie, niż założono. 

 

 

Rok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma 

Kwota 
(zł) 

11 400 45 600 45 600 45 600 43 320 41 154 39 096 37 141 35 284 33 520 31 844 409 651 

Lp. 56a Wyodrębnienie wyprzedzania na  
przejeździe dla rowerzystów lub 
bezpośrednio przed nim pojazdu 
jednośladowego 

W porównaniu do dotychczasowych przepisów wysokość mandatu za to wykroczenie nie uległa 
zmianie, w związku z tym regulacja nie będzie miała wpływu na wzrost dochodów budżetu państwa.  
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Lp. 67 Wprowadzenie „widełek” dla 
określenia  wysokości mandatu 
karnego w przypadku nieustąpienia 
przez kierującego pojazdem 
pierwszeństwa pieszym znajdującym 
się na przejściu 

Źródłem danych dla obliczeń jest ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, 
prowadzona w ramach Krajowego Systemu Informacyjnego Policji. 

Jako wyjściową do obliczeń przyjęto liczbę naruszeń polegających na nieustąpieniu pierwszeństwa 
pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych, oznaczonych w ww. ewidencji kodem B 03. W latach 
2012, 2013 i 2014 wpisano do ewidencji odpowiednio: 3 424, 5 125 oraz 6 494 takich naruszeń.  

Wobec tendencji wzrostowej, jako podstawę dalszych prognoz przyjęto liczbę 6 400 naruszeń. 

Projektuje się, że wysokość mandatu za to naruszenie ma być nakładana w granicach od 350 do 500 zł. 
A zatem w porównaniu do dotychczasowej wysokości mandatu (350 zł), wzrośnie ona średnio o 75 zł.  

Uwzględniając powyższe założenia roczny dochód z tytułu wyższych mandatów nałożonych za 
nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych powiększy się o kwotę 
480 000 zł; kwota ta stanowi podstawę do dalszych obliczeń.  

Mając na uwadze, że w ostatnich trzech latach liczba analizowanych naruszeń miała generalnie 
tendencję wzrostową, zakłada się, że podwyższenie kwoty mandatów powinno spowodować zahamowanie 
wzrostu liczby ujawnianych naruszeń w roku wprowadzenia regulacji oraz przez kolejne 3 lata, a następnie 
przyczyni się do 5% spadku tej liczby rok do roku. Adekwatnie do tego w poszczególnych latach będzie się 
prezentowała kwota dodatkowych dochodów z tytułu podwyższonych mandatów karnych.   

Przyjmując, że projektowana regulacja wejdzie w życie we wrześniu br., dodatkowe wpływy w roku 
wprowadzenia regulacji (rok 0) wyniosą, za okres 3 pełnych miesięcy, w zaokrągleniu 120 000  zł. 

Poniżej przedstawiona jest 10-letnia prognoza wpływu tej zmiany na sektor finansów publicznych. 
Należy jednakże mieć na uwadze, że w tak długiej perspektywie czasu, ze względu na wzrost świadomości 
społecznej, poparty kampaniami medialnymi, prognozowane wpływy mogą zmniejszać się w znacznie 
większym tempie, niż założono. 

 

 

Rok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma 

Kwota 
(mln zł) 

0, 12 0,48 0,48 0,48 0,46 0,43 0,41 0,39 0,37 0,35 0,34 4,31 
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Lp. 68 Wprowadzenie „widełek” dla 
określenia  wysokości mandatu 
karnego w przypadku nieustąpienia 
przez kierującego pojazdem 
pierwszeństwa pieszym na 
skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę 
poprzeczną 

Źródłem danych dla obliczeń jest ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, 
prowadzona w ramach Krajowego Systemu Informacyjnego Policji. 

Jako wyjściową do obliczeń przyjęto liczbę naruszeń polegających na nieustąpieniu pierwszeństwa 
pieszemu przez kierującego pojazdem skręcającego w drogę poprzeczną, oznaczonych w ww. ewidencji 
kodem B 04. W latach 2012, 2013 i 2014 wpisano do ewidencji odpowiednio: 165, 218 oraz 249 takich 
naruszeń.  

Wobec tendencji wzrostowej, jako podstawę dalszych prognoz przyjęto liczbę 240 naruszeń. 

 Projektuje się, że wysokość mandatu za to naruszenie ma być nakładana w granicach od 350 do 500 
zł. A zatem, w porównaniu do dotychczasowej kwoty mandatu (350 zł), wzrośnie ona średnio o 75 zł.  

Uwzględniając powyższe założenia roczny dochód z tytułu wyższych mandatów nałożonych za 
nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem skręcającego w drogę poprzeczną 
powiększy się o kwotę 18 000 zł; kwota ta stanowi podstawę do dalszych obliczeń.  

Mając na uwadze, że w ostatnich trzech latach liczba analizowanych naruszeń miała generalnie 
tendencję wzrostową, zakłada się, że podwyższenie kwoty mandatów powinno spowodować zahamowanie 
wzrostu liczby ujawnianych naruszeń w roku wprowadzenia regulacji oraz przez kolejne 3 lata, a następnie 
przyczyni się do 5% spadku tej liczby rok do roku. Adekwatnie do tego w poszczególnych latach będzie się 
prezentowała kwota dodatkowych dochodów z tytułu podwyższonych mandatów karnych.   

Przyjmując, że projektowana regulacja wejdzie w życie we wrześniu br., dodatkowe wpływy za okres 3 
pełnych miesięcy w roku wprowadzenia regulacji (rok 0) wyniosą ok. 4 500  zł. 

Poniżej przedstawiona jest 10-letnia prognoza wpływu tej zmiany na sektor finansów publicznych. 
Należy jednakże mieć na uwadze, że w tak długiej perspektywie czasu, ze względu na wzrost świadomości 
społecznej, poparty kampaniami medialnymi, prognozowane wpływy mogą zmniejszać się w znacznie 
większym tempie, niż założono. 

 

 

Rok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma 

Kwota 
(zł) 

4 500 18 000 18 000 18 000 17 100 16 245 15 433 14 661 13 928 13 232 12 570 161 669 
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Lp. 69 Wprowadzenie „widełek” dla 
określenia  wysokości mandatu 
karnego w przypadku nieustąpienia 
przez kierującego pojazdem 
pierwszeństwa pieszym przy 
przejeżdżaniu przez chodnik lub 
drogę dla pieszych albo podczas 
jazdy po placu, na którym ruch 
pieszych i pojazdów odbywa się po 
tej samej powierzchni 

W ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, prowadzona w ramach Krajowego 
Systemu Informacyjnego Policji nie wyspecyfikowano tego naruszenia, w związku z czym brak jest danych 
umożliwiających oszacowanie wpływu projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych. 

Lp. 70, 
70a i 71 

Wprowadzenie „widełek” dla 
określenia  wysokości mandatu 
karnego w przypadku nieustąpienia 
przez kierującego pojazdem 
rowerzyście 

Źródłem danych dla obliczeń jest ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, 
prowadzona w ramach Krajowego Systemu Informacyjnego Policji. 

Jako wyjściową do obliczeń przyjęto liczbę naruszeń polegających na nieustąpieniu przez kierującego 
pojazdem pierwszeństwa rowerzyście, oznaczonych w ww. ewidencji kodem D 04 (w ewidencji nie 
wyodrębniono poszczególnych naruszeń ze względu na miejsce ich zaistnienia). W latach 2012, 2013 i 2014 
wpisano do ewidencji odpowiednio: 47, 75 oraz 110 takich naruszeń.  

Wobec tendencji wzrostowej, jako podstawę dalszych prognoz przyjęto liczbę 100 naruszeń. 

 Projektuje się, że wysokość mandatu za to naruszenie ma być nakładana w granicach od 350 do 500 
zł. A zatem, w porównaniu do dotychczasowej kwoty mandatu (350 zł), wzrośnie ona średnio o 75 zł.  

Uwzględniając powyższe założenia roczny dochód z tytułu wyższych mandatów nałożonych za 
nieustąpienie pierwszeństwa rowerzyście powiększy się o kwotę 7 500 zł; kwota ta stanowi podstawę do 
dalszych obliczeń.  

Mając na uwadze, że w ostatnich trzech latach liczba analizowanych naruszeń miała generalnie 
tendencję wzrostową, zakłada się, że podwyższenie kwoty mandatów powinno spowodować zahamowanie 
wzrostu liczby ujawnianych naruszeń w roku wprowadzenia regulacji oraz przez kolejne 3 lata, a następnie 
przyczyni się do 5% spadku tej liczby rok do roku. Adekwatnie do tego w poszczególnych latach będzie się 
prezentowała kwota dodatkowych dochodów z tytułu podwyższonych mandatów karnych.   

Przyjmując, że projektowana regulacja wejdzie w życie we wrześniu br., dodatkowe wpływy w roku 
wprowadzenia regulacji (rok 0) wyniosą, za okres 3 pełnych miesięcy, w zaokrągleniu 1 875  zł. 

Poniżej przedstawiona jest 10-letnia prognoza wpływu tej zmiany na sektor finansów publicznych. 
Należy jednakże mieć na uwadze, że w tak długiej perspektywie czasu, ze względu na wzrost świadomości 
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społecznej, poparty kampaniami medialnymi, prognozowane wpływy mogą zmniejszać się w znacznie 
większym tempie, niż założono. 

 

 
 

Rok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma 

Kwota 
(zł) 

1 875 7 500 7 500 7 500 7 125 6 769 6 430 6 109 5 803 5 513 5 238 67 362 
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Lp. 72 Wprowadzenie „widełek” dla 
określenia  wysokości mandatu 
karnego w przypadku niezatrzymania 
pojazdu w celu umożliwienia 
przejścia przez jezdnię osobie 
niepełnosprawnej, używającej 
specjalnego znaku lub osobie o 
widocznej ograniczonej sprawności 
ruchowej 

Źródłem danych dla obliczeń jest ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, 
prowadzona w ramach Krajowego Systemu Informacyjnego Policji. 

Jako wyjściową do obliczeń przyjęto liczbę naruszeń polegających na niezatrzymaniu pojazdu w celu 
umożliwienia przejścia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej używającej specjalnego znaku lub osobie o 
widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, oznaczonych w ww. ewidencji kodem D 05. W latach 2012, 
2013 i 2014 wpisano do ewidencji odpowiednio: 17, 26 oraz 34 takich naruszeń.  

Wobec tendencji wzrostowej, jako podstawę dalszych prognoz przyjęto liczbę 30 naruszeń. 

 Projektuje się, że wysokość mandatu za to naruszenie ma być nakładana w granicach od 350 do 500 
zł. A zatem, w porównaniu do dotychczasowej kwoty mandatu (350 zł), wzrośnie ona średnio o 75 zł.  

Uwzględniając powyższe założenia roczny dochód z tytułu wyższych mandatów nałożonych za 
niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnie osoby niepełnosprawnej powiększy się 
o kwotę 2 250 zł; kwota ta stanowi podstawę do dalszych obliczeń.  

Mając na uwadze, że w ostatnich trzech latach liczba analizowanych naruszeń miała generalnie 
tendencję wzrostową, zakłada się, że podwyższenie kwoty mandatów powinno spowodować zahamowanie 
wzrostu liczby ujawnianych naruszeń w roku wprowadzenia regulacji oraz przez kolejne 3 lata, a następnie 
przyczyni się do 5% spadku tej liczby rok do roku. Adekwatnie do tego w poszczególnych latach będzie się 
prezentowała kwota dodatkowych dochodów z tytułu podwyższonych mandatów karnych.   

Przyjmując, że projektowana regulacja wejdzie w życie we wrześniu br., dodatkowe wpływy za okres 3 
pełnych miesięcy w roku wprowadzenia regulacji (rok 0) wyniosą ok. 563  zł. 

Poniżej przedstawiona jest 10-letnia prognoza wpływu tej zmiany na sektor finansów publicznych. 
Należy jednakże mieć na uwadze, że w tak długiej perspektywie czasu, ze względu na wzrost świadomości 
społecznej, poparty kampaniami medialnymi, prognozowane wpływy mogą zmniejszać się w znacznie 
większym tempie, niż założono. 
 

Rok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma 

Kwota 
(zł) 

563 2 250 2 250 2 250 2 138 2 031 1 929 1 833 1 741 1 654 1 571 20 209 
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Lp. 77 Wprowadzenie „widełek” dla 
określenia  wysokości mandatu 
karnego w przypadku jazdy wzdłuż 
po chodniku lub przejściu dla 
pieszych 

Źródłem danych dla obliczeń jest ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, 
prowadzona w ramach Krajowego Systemu Informacyjnego Policji. 

Jako wyjściową do obliczeń przyjęto liczbę naruszeń polegających na jeździe wzdłuż po chodniku lub 
przejściu dla pieszych, oznaczonych w ww. ewidencji kodem K 04. W latach 2012, 2013 i 2014 wpisano do 
ewidencji odpowiednio: 890, 1910 oraz 2 122 takich naruszeń.  

Wobec tendencji wzrostowej, jako podstawę dalszych prognoz przyjęto liczbę 2 100 naruszeń. Należy 
jednak podkreślić, że ww. ewidencja nie obejmuje rowerzystów, a więc rzeczywista liczba stwierdzonych 
naruszeń może być wyższa. 

 Projektuje się, że wysokość mandatu za to naruszenie ma być nakładana w granicach od 250 do 500 
zł. A zatem, w porównaniu do dotychczasowej kwoty mandatu (250 zł), wzrośnie ona średnio o 125 zł.  

Uwzględniając powyższe założenia roczny dochód z tytułu wyższych mandatów nałożonych za jazdę 
wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych powiększy się o kwotę 262 500 zł; kwota ta stanowi podstawę 
do dalszych obliczeń.  

Mając na uwadze, że w ostatnich trzech latach liczba analizowanych naruszeń miała generalnie 
tendencję wzrostową, zakłada się, że podwyższenie kwoty mandatów powinno spowodować zahamowanie 
wzrostu liczby ujawnianych naruszeń w roku wprowadzenia regulacji oraz przez kolejne 3 lata, a następnie 
przyczyni się do 5% spadku tej liczby rok do roku. Adekwatnie do tego w poszczególnych latach będzie się 
prezentowała kwota dodatkowych dochodów z tytułu podwyższonych mandatów karnych.   

Przyjmując, że projektowana regulacja wejdzie w życie we wrześniu br., dodatkowe wpływy za okres 3 
pełnych miesięcy w roku wprowadzenia regulacji (rok 0) wyniosą ok. 66 625  zł. 

Poniżej przedstawiona jest 10-letnia prognoza wpływu tej zmiany na sektor finansów publicznych. 
Należy jednakże mieć na uwadze, że w tak długiej perspektywie czasu, ze względu na wzrost świadomości 
społecznej, poparty kampaniami medialnymi, prognozowane wpływy mogą zmniejszać się w znacznie 
większym tempie, niż założono. 

 

 
 

Rok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma 

Kwota 
(mln zł) 

0,066 0,263 0,263 0,263 0,249 0,237 0,225 0,214 0,203 0,193 0,183 2,36 
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Lp. 128 Podwyższenie „widełek” dla 
określenia  wysokości mandatu 
karnego za zatrzymywanie pojazdu 
na przejściu dla pieszych lub 
przejeździe dla rowerzystów oraz w 
odległości mniejszej niż 10 m przed 
tymi miejscami, a na drodze 
dwukierunkowej o dwóch pasach 
ruchu – także za nimi 

W ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, prowadzonej w ramach Krajowego 
Systemu Informacyjnego Policji, gromadzone są tylko informacje zbiorcze dotyczące naruszenia art. 46, 47, 49 
lub 50 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, tj. przepisów regulujących zatrzymanie i postój pojazdów. Dane te 
obejmują 24 przypadki zachowań, które nie są wyspecyfikowane – w ww. ewidencji są one oznaczone jednym 
kodem H 04. W latach 2012, 2013 i 2014 wpisano do ewidencji odpowiednio: 92 875, 106 911 oraz 103 852. 
Dla jednego roku, jako podstawę dalszych prognoz przyjęto liczbę 100 000 naruszeń. Zakładając 
proporcjonalność występowania każdego z 24 przypadków tych naruszeń, szacunkowo można przyjąć, że ten 
przypadek może być odnotowany w ewidencji w liczbie ok. 4 000 rocznie.  

 Projektuje się, że mandat za to naruszenie ma być nakładany w granicach od 200 do 500 zł. A zatem, 
w porównaniu do dotychczasowych granic (100-300 zł), średnia jego wysokość wzrośnie o 150 zł.  

Uwzględniając powyższe założenia roczny dochód z tytułu wyższych mandatów nałożonych za 
zatrzymanie pojazdu we wskazanych miejscach powiększy się o kwotę 600 000 zł; kwota ta stanowi podstawę 
do dalszych obliczeń.  

Mając na uwadze, że w ostatnich trzech latach liczba analizowanych naruszeń miała generalnie 
tendencję wzrostową, zakłada się, że podwyższenie kwoty mandatów powinno spowodować zahamowanie 
wzrostu liczby ujawnianych naruszeń w roku wprowadzenia regulacji oraz przez kolejne 3 lata, a następnie 
przyczyni się do 5% spadku tej liczby rok do roku. Adekwatnie do tego w poszczególnych latach będzie się 
prezentowała kwota dodatkowych dochodów z tytułu podwyższonych mandatów karnych.   

Przyjmując, że projektowana regulacja wejdzie w życie we wrześniu br., dodatkowe wpływy za okres 3 
pełnych miesięcy w roku wprowadzenia regulacji (rok 0) wyniosą ok. 150 000  zł. 

Poniżej przedstawiona jest 10-letnia prognoza wpływu tej zmiany na sektor finansów publicznych. 
Należy jednakże mieć na uwadze, że w tak długiej perspektywie czasu, ze względu na wzrost świadomości 
społecznej, poparty kampaniami medialnymi, prognozowane wpływy mogą zmniejszać się w znacznie 
większym tempie, niż założono. 

 

 
 

Rok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma 

Kwota 
(mln zł) 

0,150 0,600 0,600 0,600 0,570 0,542 0,514 0,489 0,464 0,441 0,419 5,39 
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Lp. 137 Wprowadzenie „widełek” dla 
określenia  wysokości mandatu 
karnego za zatrzymywanie pojazdu 
na drodze dla rowerów, pasie ruchu 
dla rowerów lub  śluzie rowerowej 

W ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, prowadzonej w ramach Krajowego 
Systemu Informacyjnego Policji, gromadzone są tylko informacje zbiorcze dotyczące naruszenia art. 46, 47, 49 
lub 50 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, tj. przepisów regulujących zatrzymanie i postój pojazdów. Dane te 
obejmują 24 przypadki zachowań, które nie są wyspecyfikowane – w ww. ewidencji są one oznaczone jednym 
kodem H 04. W latach 2012, 2013 i 2014 wpisano do ewidencji odpowiednio: 92 875, 106 911 oraz 103 852. 
Dla jednego roku, jako podstawę dalszych prognoz przyjęto liczbę 100 000 naruszeń. Zakładając 
proporcjonalność występowania każdego z 24 przypadków tych naruszeń, szacunkowo można przyjąć, że ten 
przypadek może być odnotowany w ewidencji w liczbie ok. 4 000 rocznie.  

 Projektuje się, że wysokość mandatu za to naruszenie ma być nakładana w granicach od 100 do 200 
zł. W porównaniu do dotychczasowej kwoty mandatu(100 zł), wzrośnie on średnio o 50 zł.  

Uwzględniając powyższe założenia roczny dochód z tytułu mandatów nałożonych za zatrzymanie 
pojazdu we wskazanych miejscach powiększy się o kwotę 200 000 zł; kwota ta stanowi podstawę do dalszych 
obliczeń.  

Mając na uwadze, że w ostatnich trzech latach liczba analizowanych naruszeń miała generalnie 
tendencję wzrostową, zakłada się, że podwyższenie kwoty mandatów powinno spowodować zahamowanie 
wzrostu liczby ujawnianych naruszeń w roku wprowadzenia regulacji oraz przez kolejne 3 lata, a następnie 
przyczyni się do 5% spadku tej liczby rok do roku. Adekwatnie do tego w poszczególnych latach będzie się 
prezentowała kwota dodatkowych dochodów z tytułu podwyższonych mandatów karnych.   

Przyjmując, że projektowana regulacja wejdzie w życie we wrześniu br., dodatkowe wpływy za okres 3 
pełnych miesięcy w roku wprowadzenia regulacji (rok 0) wyniosą ok. 50 000  zł. 

Poniżej przedstawiona jest 10-letnia prognoza wpływu tej zmiany na sektor finansów publicznych. 
Należy jednakże mieć na uwadze, że w tak długiej perspektywie czasu, ze względu na wzrost świadomości 
społecznej, poparty kampaniami medialnymi, prognozowane wpływy mogą zmniejszać się w znacznie 
większym tempie, niż założono. 

 

 
 

Rok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma 

Kwota 
(mln zł) 

0,050 0,200 0,200 0,200 0,190 0,181 0,171 0,163 0,155 0,147 0,140 1,80 
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Lp. 139 Wprowadzenie „widełek” dla 
określenia  wysokości mandatu 
karnego za naruszenie warunków 
dopuszczalności zatrzymania lub 
postoju pojazdu na chodniku 

W ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, prowadzonej w ramach Krajowego 
Systemu Informacyjnego Policji, gromadzone są tylko informacje zbiorcze dotyczące naruszenia art. 46, 47, 49 
lub 50 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, tj. przepisów regulujących zatrzymanie i postój pojazdów. Dane te 
obejmują 24 przypadki zachowań, które nie są wyspecyfikowane – w ww. ewidencji są one oznaczone jednym 
kodem H 04. W latach 2012, 2013 i 2014 wpisano do ewidencji odpowiednio: 92 875, 106 911 oraz 103 852. 
Dla jednego roku, jako podstawę dalszych prognoz przyjęto liczbę 100 000 naruszeń. Zakładając 
proporcjonalność występowania każdego z 24 przypadków tych naruszeń, szacunkowo można przyjąć, że ten 
przypadek może być odnotowany w ewidencji w liczbie ok. 4 000 rocznie.  

 Projektuje się, że wysokość mandatu za to naruszenie ma być nakładana w granicach od 100 do 300 
zł. A zatem, w porównaniu do dotychczasowej wysokości mandatu (100 zł), wzrośnie ona średnio o 100 zł.  

Uwzględniając powyższe założenia roczny dochód z tytułu mandatów nałożonych za naruszenie 
warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku powiększy się o kwotę 400 000 zł; 
kwota ta stanowi podstawę do dalszych obliczeń.  

Mając na uwadze, że w ostatnich trzech latach liczba analizowanych naruszeń miała generalnie 
tendencję wzrostową, zakłada się, że podwyższenie kwoty mandatów powinno spowodować zahamowanie 
wzrostu liczby ujawnianych naruszeń w roku wprowadzenia regulacji oraz przez kolejne 3 lata, a następnie 
przyczyni się do 5% spadku tej liczby rok do roku. Adekwatnie do tego w poszczególnych latach będzie się 
prezentowała kwota dodatkowych dochodów z tytułu podwyższonych mandatów karnych.   

Przyjmując, że projektowana regulacja wejdzie w życie we wrześniu br., dodatkowe wpływy za okres 3 
pełnych miesięcy w roku wprowadzenia regulacji (rok 0) w zaokrągleniu wyniosą 100 000  zł. 

Poniżej przedstawiona jest 10-letnia prognoza wpływu tej zmiany na sektor finansów publicznych. 
Należy jednakże mieć na uwadze, że w tak długiej perspektywie czasu, ze względu na wzrost świadomości 
społecznej, poparty kampaniami medialnymi, prognozowane wpływy mogą zmniejszać się w znacznie 
większym tempie, niż założono. 

 

 
 

Rok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma 

Kwota 
(mln zł) 

0,150 0,400 0,400 0,400 0,380 0,361 0,343 0,326 0,310 0,294 0,279 3,59 
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Lp. 162 Wprowadzenie „widełek” dla 
określenia  wysokości mandatu 
karnego za wjeżdżanie miedzy jadące 
w kolumnie rowery lub wózki 
rowerowe 

W ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, prowadzonej w ramach Krajowego 
Systemu Informacyjnego Policji, informacje o naruszeniu polegającym na wjeżdżaniu między jadące w 
kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy podporządkowane MON 
gromadzone są pod jednym kodem H 19. W latach 2012, 2013 i 2014 wpisano do ewidencji odpowiednio: 12, 
28 oraz 43 takie naruszenia.  

Projektuje się, że wysokość mandatu za to naruszenie ma być nakładana w granicach od 200 do 500 zł. 
W porównaniu do dotychczasowej wysokości mandatu (200 zł), wzrośnie ona średnio o 150 zł.  Jednakże, 
mając na uwadze brak przesłanek pozwalających na wyodrębnienie tego naruszenia z ogółu mu podobnych 
oraz niewielką, w skali roku, liczbę tych naruszeń, można pominąć wpływ tej regulacji na sektor finansów 
publicznych. 

  

Uwzględniając powyższe prognozy jednostkowe, projektowane zmiany mogą wpłynąć na wzrost dochodów sektora finansów publicznych w łącznej 
wysokości zaprezentowanej w poniższej tabeli: 

 
 
 
 
Zauważyć należy, że za niektóre wykroczenia objęte projektowanym rozporządzeniem mandaty karne mogą nakładać również strażnicy gminni 

(miejscy), stosownie do uprawnień w zakresie kontroli ruchu drogowego, określonych w art. 129b ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Uwzględniając 
art. 100 in fine Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia projektowana regulacja może mieć wpływ na zwiększone dochody JST. Dotyczy to 
wykroczeń wyszczególnionych w tabeli B pod: 

1) lp. 55, 56 oraz 67-72  – w zakresie dotyczącym czynów popełnianych przez kierujących motorowerami lub rowerami; 
2) lp. 128, 137 i 139 – w zakresie naruszenia przepisów o zatrzymaniu lub postoju pojazdów. 

 
W odniesieniu do pkt 1 należy jednak podkreślić, że w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego motorowerzyści stanowią 

nieliczną grupę kierowców nieprzestrzegających zakazów wyprzedzania. Ponadto stwierdzenie takiego naruszenia przez strażnika gminnego (miejskiego) 
należy do wyjątków. Przykładowo w 2014 r. do ww. ewidencji dokonano 14 318 wpisów dotyczących naruszenia zakazu wyprzedzania na przejściu dla 
pieszych (lp. 55, kod w ewidencji – B 02), jednakże tylko w 28 przypadkach wpisy dotyczyły kierującego motorowerem (niecałe 2 promille) i wszystkie zostały 
te naruszenia zostały stwierdzone przez policjantów. Można zatem założyć że w tym zakresie podwyższenie mandatów karnych za wykroczenia określone 
w lp. 55, 56 i 67-72 nie wpłyną zauważalnie na wzrost dochodów JST.    

Rok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma 

Kwota (mln zł) 25,77 103,09 103,09 103,09 97,93 93,03 88,38 83,96 79,77 75,78 71,99 925,87 
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Ponieważ w ww. ewidencji nie są odnotowywane naruszenia popełnione przez rowerzystów, a nie ma innych źródeł informacji o takich 
naruszeniach, nie można określić wpływu regulacji na dochody JST. Przez analogię do wykroczeń popełnianych przez motorowerzystów można jednak 
założyć, że również będzie on niezauważalny. 

  
W odniesieniu do  pkt 2 (lp. 128, 137 i 139) w kolejnych latach wdrożenia regulacji szacowane zwiększone dochody sektora finansów publicznych 

prezentuje poniższa tabela:  
     
 
 
 
Z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego wynika, że wykroczenia polegające na naruszaniu przepisów określających warunki 

oraz zakazy zatrzymywania lub postoju, oznaczone w tej ewidencji jednym kodem H 04, w ok. 50% są stwierdzane przez strażników gminnych (miejskich). 
Można zatem przyjąć szacunkowo, że dochody JST z tytułu podwyższenia mandatów karnych za wykroczenia określone w lp. 128, 137 i 139 wpłyną na wzrost 
dochodów JST zgodnie z poniższą tabelą:  

 
 
 
 
 
Uwzględniając powyższe wyliczenie można przyjąć, że projektowane zmiany spowodują następujący wzrost dochodu budżetu państwa:    
 
 

 
 

Rok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma 

Kwota (mln zł) 0,300 1,200 1,200 1,200 1,140 1,083 1,029 0,977 0,929 0,882 0,838 10,778 

Rok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma 

Kwota (mln zł) 0,150 0,600 0,600 0,600 0,570 0,542 0,514 0,489 0,464 0,441 0,419 5,389 

Rok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma 

Kwota (mln zł) 25,62 102,49 102,49 102,49 97,36 92,49 87,87 83,48 79,30 75,34 71,57 920,49 
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