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Wydział Karny 

WNIOSEK  

O UCHYLENIE MANDATU KARNEGO 

Na podstawie art.  101 § 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, wnoszę 

o uchylenie mandatu karnego nr ………………………….. nałożonego na mnie w dniu 

……………………….. za popełnienie wykroczenia polegającego na naruszeniu obowiązku 

zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo 

kasku ochronnego. 

Uzasadnienie 



 We wskazanym powyżej dniu nałożono na mniej mandat karny za brak maseczki lub 

innego środka ochronnego zakrywającego mój nos i usta. Mandat został wystawiony na 

podstawie art. 54 kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym, kto wykracza przeciwko wydanym z 

upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, 

podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany oraz w związku z treścią 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wydanego na podstawie art. 46a 

i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka-

żeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239). 

 Wskazany mandat powinien został niezwłocznie uchylony, albowiem grzywnę 

nałożono na mnie za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie ustanowione na 

podstawie upoważnienia zawartego w ustawie. 

 Zgodnie z art. 46a ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego o 

charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych organów 

administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów może 

określić, w drodze rozporządzenia, m.in. rodzaj stosowanych rozwiązań - w zakresie 

określonym w art. 46b. Zgodnie z art. 46b pkt 4 w/w ustawy w rozporządzeniu, o którym 

mowa w art. 46a, można ustanowić obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz 

stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o 

zachorowanie. 

 Na podstawie w/w przepisów Rada Ministrów wydała rozporządzenie, którym 

nałożyła na wszystkie osoby obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej 

części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, podczas gdy zgodnie z 

zacytowanym powyżej art. 46b pkt 4 ustawy, taki obowiązek stosowania środków 

profilaktycznych Rada Ministrów może nałożyć wyłącznie na osoby chore i podejrzewane o 

zachorowanie, a nie na osoby zdrowe. 

 W związku z tym należy stwierdzić, że wskazane rozporządzenie wykracza poza ramy 

określone w ustawie i ustanawia obowiązek nieznany tej ustawie. Rozporządzenie Rady 

Ministrów, jako akt niższego rzędu względem ustawy, musi pozostawać z nią w zgodzie, a w 

przypadku, gdy tą ustawę narusza, jest nieważne. 



 Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że nałożony na mnie mandat dotyczył 

naruszenia przepisów porządkowych, które nie zostały wydane na podstawie ustawy, ile z jej 

przekroczeniem oraz które są nieważne w części sprzecznej z ustawą. Jeżeli wspomniane 

przepisy porządkowe, tj. rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, jest 

nieważne co najmniej w części dotyczycącej ustanowienia nakazu zakrywania ust i nosa 

wszystkim osobom, to nałożony na takiej podstawie mandat karny powinien zostać 

niezwłocznie uchylony. 

…………………………………………………… 

(własnoręczny podpis)


