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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/158 – Windykacja dochodów z tytułu mandatów karnych i kar administracyjnych. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

NajwyŜsza Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy 1. Katarzyna Gradzik, główny specjalista kontroli państwowej, upowaŜnienie do 
kontroli nr 82759 z dnia 16 sierpnia 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Henryk Talik, główny specjalista kontroli państwowej, upowaŜnienie do kontroli 
nr 081432 z dnia 10 lipca 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach1, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice (numer 
statystyczny Regon 000514259).  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zygmunt Łukaszczyk – Wojewoda Śląski od dnia 29 listopada 2007 r. 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie2, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości,  działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

Ocena ogólna została sformułowana w odniesieniu do głównego celu kontroli, 
tj. oceny podejmowanych przez Urząd działań w celu uzyskania naleŜnych Skarbowi 
Państwa dochodów z tytułu mandatów karnych i kar administracyjnych. Stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczące przypadków: wystawienia tytułu wykonawczego 
w sytuacji, gdy toczyło się postępowanie sądowe w sprawie o wstrzymanie 
wykonania postanowienia będącego podstawą wystawienia tego tytułu oraz 
wystąpienia do urzędu skarbowego z wnioskiem o wycofanie tytułu wykonawczego 
po upływie prawie 6 miesięcy od otrzymania postanowienia o uniewaŜnieniu 
mandatu, nie miały istotnego wpływu na działalność objętą kontrolą.    

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Podejmowanie i dokumentowanie czynności 
poprzedzających zastosowanie środków egzekucyjnych 

1.1. W części budŜetu państwa 85/24 województwo śląskie zaległości z tytułu 
grzywien, mandatów i innych kar pienięŜnych, według stanu na 30 czerwca 2012 r., 
wyniosły 72.887 tys. zł i wzrosły: o 1,1% w stosunku do stanu na 1 stycznia 2012 r., 

                                                      
1 Dalej: Urząd. 
2 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. JeŜeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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o 1,9% w stosunku do stanu na 30 czerwca 2011 r., a o 5,8% w stosunku do stanu 
na 1 stycznia 2011 r. 
Zaległości netto z tytułu mandatów ewidencjonowanych w dziale 750, 
rozdziale 75011, § 057, według stanu na 30 czerwca 2012 r., wyniosły 
68.387,2 tys. zł i wzrosły: o 1,2% w stosunku do stanu na 1 stycznia 2012 r., o 1,1% 
w stosunku do stanu na 30 czerwca 2011 r., a o 5,0% w stosunku do stanu na 
1 stycznia 2011 r. 

(dowód: akta kontroli str. 20-36) 

Na podstawie danych dotyczących mandatów karnych zawartych w ewidencji 
Urzędu prowadzonej w programie Mandaty Karne „TBD MK” i udostępnionych 
w toku niniejszej kontroli3, dokonano analizy naleŜności z tytułu mandatów za  
2011 r. i I półrocze 2012 r., niezaleŜnie od tego, czy mandaty stanowiące podstawę 
tych naleŜności wystawione były w ww. okresie, czy teŜ w okresie wcześniejszym, 
a nie zostały uregulowane lub odpisane do końca 2010 roku. PowyŜsze dane 
przetworzono z wykorzystaniem oprogramowania ACL, a wyniki analizy, w wersji 
papierowej i elektronicznej, przedłoŜono w Urzędzie.  

(dowód: akta kontroli str. 11-15, 49-64, 491-493) 
W wyniku powyŜszej analizy stwierdzono zaległości z tytułu mandatów karnych na 
dzień 30 czerwca 2012 r. na kwotę ogółem 72.025,4 tys. zł, w której 40,8%  
(29.391,4 tys. zł) stanowiły zaległości z tytułu mandatów nałoŜonych przed 
1 stycznia 2011 r. Tytułami wykonawczymi objęto 90,4% zaległości z tego tytułu na 
30 czerwca 2012 r., w tym 99,9% zaległości z tytułu mandatów nałoŜonych przed 
1 stycznia 2011 r. 

(dowód: akta kontroli str. 55-64)  
Na podstawie danych przekazanych przez Urząd, m.in. sprawozdań, zestawień 
i wydruków z ksiąg, ustalono, Ŝe: zaległości z tytułu kar administracyjnych, które 
nałoŜył wojewoda, lub do których dochodzenia był on uprawniony, na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej4 (art. 130 i art. 131) 
i ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach5 (art. 138 i art. 139) oraz 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane6 (art. 57 ust. 1, art. 59f i art. 59g), 
wyniosły 2.411,4 tys. zł na dzień 30 czerwca 2012 r. i wzrosły: o 16,1% w stosunku 
do stanu na 1 stycznia 2012 r., o 23,3% w stosunku do stanu na 30 czerwca 2011 r., 
a o 40,5% w stosunku do stanu na 1 stycznia 2011 r.  
W powyŜszej kwocie 2.411,4 tys. zł zaległości 47,1% (1.136,5 tys. zł) stanowiły 
zaległości z tytułu kar administracyjnych nałoŜonych przed 1 stycznia 2011 r. przez 
wojewodę (lub do których dochodzenia był on uprawniony) na podstawie  
ww. przepisów prawa.  
Tytułami wykonawczymi na 30 czerwca 2012 r. objęto 65,7% zaległości z tego 
tytułu, w tym 13,0% zaległości z tytułu kar administracyjnych nałoŜonych przed 
1 stycznia 2011 r. 

(dowód: akta kontroli str. 21-36, 39-46) 

1.2. W okresie objętym kontrolą wojewoda wydał decyzje o udzieleniu ulg w spłacie 
zobowiązań z tytułu mandatów i kar administracyjnych zestawione w poniŜszych 
tabelach. 
Grzywny z tytułu mandatów karnych kredytowanych: 

                                                      
3 baza danych z „TBD MK” przekazana kontrolującym przez Urząd w dniach 19.07.2012 r. i 13.09.2012 r. 
4 Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, ze zm. 
5 Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573, ze zm. 
6 Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ,ze zm. 
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 I półrocze 2011 r. II półrocze 2011 r. I półrocze 2012 r. 

Liczba wniosków 870 867 863 
Liczba decyzji 
umorzeniowych 38 20 26 
Kwota umorzonych 
grzywien 19.913,90 10.698,50 13.999,60 
Liczba decyzji 
odroczeniowych 7 2 4 
Kwota odroczonych 
grzywien 3.220,00 2.450,00 2.600,50 
Liczba decyzji ratalnych 178 161 207 
Kwota grzywien 
rozłoŜonych na raty 93.454,10 81.142,03 122.922,29 
 

Kary administracyjne: 
 I półrocze 2011 r. II półrocze 2011 r. I półrocze 2012 r. 

Liczba wniosków - 1 - 

Liczba decyzji ratalnych - - 1 
Kwota kary rozłoŜonej na 
raty - - 10.295,00 

(dowód: akta kontroli str. 65-66) 

Ponadto, wpływ na stan zaległości z tytułu mandatów karnych miały równieŜ odpisy 
naleŜności dokonane w związku z ich przedawnieniem w kwocie 12.573,1 tys. zł 
w 2011 r. (dla 96.089 mandatów) i 5.598,7 tys. zł w I półroczu 2012 r. (dla 41.166 
mandatów). 
W okresie objętym kontrolą odpisywania przedawnionych naleŜności z tytułu 
mandatów karnych dokonywano comiesięcznie, począwszy od zakończenia 
pierwszego kwartału w danym roku, i dwukrotnie na koniec roku (w grudniu oraz 
przed dniem bilansowym pod datą 31 grudnia). Ponadto, stosownie do procedur 
kontroli finansowej dotyczącej wydawania i rozliczania bloczków mandatów karnych 
oraz wystawiania tytułów wykonawczych7, Urząd występował do organów 
egzekucyjnych (raz na kwartał do „duŜych urzędów” oraz raz na pół roku do „małych 
urzędów”) z prośbą o wydanie stosownych postanowień w sprawie przedawnionych 
naleŜności objętych tytułami wykonawczymi. 
Zbadano próbę 20 zaległości z tytułu mandatów karnych kredytowanych (losowo 
wybranych), odpisanych z ewidencji księgowej w grudniu 2011 r. (10 mandatów na 
łączną kwotę grzywien 1.170 zł) i w czerwcu 2012 r. (10 mandatów na łączną kwotę 
grzywien 2.220 zł), stwierdzając w 13 przypadkach odpisanie naleŜności w miesiącu 
przedawnienia się naleŜności, natomiast w 5 przypadkach odpisanie w następnym 
miesiącu po przedawnieniu się naleŜności i umorzeniu postępowania 
egzekucyjnego. Ponadto, w 1 przypadku (mandat o numerze CI7119134) naleŜność 
odpisano po 3 miesiącach, a w 1 przypadku (mandat o numerze CI6922011) – po 
6 miesiącach. W sprawie przedawnienia się naleŜności z tytułu tych mandatów 
Urząd wystosował do właściwych urzędów skarbowych ww. pisma odpowiednio 
w lipcu i w październiku 2011 r. Po zwrocie tytułów w styczniu 2012 r. dokonano 
odpisu ww. przedawnionych naleŜności z dniem 31 grudnia 2011 r. 
Wobec wszystkich naleŜności z tytułu ww. 20 mandatów prowadzono postępowanie 
egzekucyjne (wystosowano tytuły wykonawcze do właściwych urzędów 
skarbowych), które w jednym przypadku (mandat o numerze CH1177560 na kwotę 
1.000 zł) zakończyło się wyegzekwowaniem częściowej kwoty grzywny (105,45 zł 

                                                      
7 wprowadzonych zarządzeniem nr 0155/14/09 Dyrektora Generalnego Urzędu z dnia 17 czerwca 2009 r. 
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naleŜności głównej i 5,55 zł kosztów komorniczych). W pozostałych przypadkach 
egzekucja okazała się bezskuteczna. 

(dowód: akta kontroli str. 67-151)  
1.3. Na podstawie ww. danych udostępnionych w toku niniejszej kontroli, 
stwierdzono Ŝe w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. do urzędu 
wpłynęło 724.949 mandatów i wystawiono 482.300 tytułów wykonawczych 
dotyczących mandatów, w tym 414.807 dotyczących mandatów przyjętych w tym 
okresie8. 
Ponadto ustalono, Ŝe w okresie objętym kontrolą nałoŜono i ujęto w ewidencji 
księgowej 133 kary administracyjne (z tego 24 wyksięgowano w związku 
z uchyleniem postanowienia o nałoŜeniu kary) i wystawiono 13 tytułów 
wykonawczych dotyczących tych kar. 

(dowód: akta kontroli str. 55-59, 152-183, 415-417)  

1.4. Analizie terminów wprowadzenia do ewidencji Urzędu mandatów karnych 
poddano losowo dobraną próbę 20 mandatów spośród tych, dla których od daty ich 
wystawienia do daty wprowadzenia do ewidencji upłynęło więcej niŜ 60 dni. 
Ustalono, iŜ w przypadku tych mandatów upłynęło średnio 68 dni od dnia 
wystawienia do dnia przekazania ich do Urzędu przez organy nakładające mandaty. 
W Urzędzie mandaty te wprowadzono do ewidencji w następujących terminach:  
2 w dniu ich wpływu do Urzędu, 4 – następnego dnia, a pozostałych 14 – średnio po 
upływie 8 dni.  

 (dowód: akta kontroli str. 184-188) 
 

1.5. Z analizy terminów wystawienia 30 tytułów wykonawczych9, dotyczących 
zaległości z tytułu mandatów karnych, wynika, Ŝe 21 tytułów wystawiono po upływie 
średnio 29 dni od daty wpływu mandatu do Urzędu, 4 po upływie od 90 do 141 dni – 
co wynikało z mylnego zaksięgowania wpłat w związku z błędem w opisie wpłaty, 
a pozostałe 5 po upływie od 186 do 318 dni – co wynikało z potrzeby podjęcia 
działań wyjaśniających wątpliwości co do treści mandatów. 
W Urzędzie nie przechowywano kopii wystawionych tytułów wykonawczych. 
W ramach programu Mandaty Karne „TBD MK”, słuŜącego m.in. do wystawiania 
tytułów wykonawczych, istniała moŜliwość podglądu danych potrzebnych do 
wystawienia tytułu wykonawczego zawierającego informacje wymagane przepisem 
art. 27 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji10. 
Z badania terminów przekazania do urzędów skarbowych ww. tytułów 
wykonawczych wynika, Ŝe 23 tytuły (tj. 76,7%) przesłano w terminie od 4 do 15 dni 
od daty wystawienia, a 7 (tj. 23,3%) po upływie od 16 do 22 dni od daty ich 
wystawienia co, jak podał Dyrektor – Krzysztof Kulka, jest czasem niezbędnym na 
przygotowanie tytułów do wysłania (oberwanie perforacji, podział na urzędy 
skarbowe, kompletowanie ewidencji, opieczętowanie, podpisanie, zakopertowanie, 
przekazanie do kancelarii celem wysłania). 
Ponadto, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o NajwyŜszej Izbie Kontroli11 ustalono, Ŝe w ww. okresie 10 przykładowo wybranych 
tytułów wykonawczych przekazanych do II Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej 
wpłynęło po upływie średnio 31 dni (w tym 2 tytuły po upływie 43 dni, 2 – po 

                                                      
8 ustalono na podstawie analizy pobranej z Urzędu mandatowej bazy danych, o której mowa w punkcie 1.1. niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego. 
9 30 tytułów wykonawczych, dobranych losowo z bazy danych „Mandaty Karne” przekazanej w toku kontroli, wystawionych po 
upływie 75 dni od daty wystawienia mandatów, 5 tytułów wystawionych po upływie 90 dni, 5 tytułów wystawionych po upływie 
120 dni,  5 tytułów wystawionych po upływie 180 dni oraz 5 tytułów wystawionych po upływie 365 dni. 
10 Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, ze zm. 
11 Dz. U. z 2012 r., poz.82, dalej: ustawa o NIK. 
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34 dniach) od daty ich wystawienia, natomiast z 10 przykładowo wybranych tytułów 
wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Piekarach Śląskich wpłynęło po upływie 
średnio 25 dni (w tym 1 po upływie 30 dni, 2 – po 27 dniach). 

(dowód: akta kontroli str. 184-208)  
W zakresie wystawiania tytułów wykonawczych dla zaległości z tytułu kar 
administracyjnych w Urzędzie obowiązywały procedury ustalone Zarządzeniem 
Nr 0155/45/06 Dyrektora Generalnego Urzędu z dnia 29 grudnia 2006 r., zgodnie  
z którymi, w przypadku braku zapłaty naleŜności, pracownik winien był wysłać 
upomnienie do ukaranego, a później – przy niedotrzymaniu wyznaczonego terminu 
zapłaty – wystawić tytuł wykonawczy. Następnie obowiązywały procedury 
wprowadzone Zarządzeniem Nr 0155/42/11 Dyrektora Generalnego Urzędu z dnia 
29 listopada 2011 r. ustalające: 

- dla wystawienia upomnienia do zobowiązanego: jeśli wpłata nie wpłynęła 
w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez pracownika informacji, Ŝe decyzja 
lub postanowienie zostało wydane (tj. od daty jej wpływu do Oddziału) lub 
w terminie 30 dni po upływie terminu płatności wynikającego z orzeczenia 
pracownik wysyła do zobowiązanego upomnienie (…), 

- dla wystawienia tytułu wykonawczego: jeŜeli pomimo upomnienia zobowiązany 
nie uiścił naleŜności pracownik w terminie od 60 do 100 dni od dnia otrzymania 
przez zobowiązanego upomnienia wystawia tytuł wykonawczy (…). 

Zbadano próbę 10 tytułów wykonawczych12, dotyczących zaległości z tytułu kar 
administracyjnych, stwierdzając m.in., Ŝe tytuły te, przesłane w terminie od 2 do  
6 dni od daty ich wystawienia, spełniały wymogi określone przepisem art. 27 § 1 i 2 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

(dowód: akta kontroli str. 209-283) 

1.6. W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. wojewoda wycofał 
33.626 tytułów wykonawczych (w tym ograniczenia kwot tytułów wykonawczych)  
na łączną kwotę 4.426 tys. zł. Przyczynami ich  wycofania były: wpłata dłuŜnika, 
uchylenie mandatu przez sąd, błąd co do osoby ukaranego, decyzja wojewody 
o umorzeniu naleŜności, zgon dłuŜnika. 
Badanie 10 wycofanych tytułów wykonawczych w związku z wpłatą dłuŜnika 
(5 pierwszych z 2011 r. i 5 pierwszych z 2012 r.) wykazało, iŜ wycofania z 2012 r. 
przekazano do organów egzekucyjnych po upływie 12-13 dni od dnia wpłaty 
zobowiązanego. Z kolei, w 2011 roku w jednym przypadku tytuł wycofano po 
upływie 19 dni od wpłaty dłuŜnika, a w 4 przypadkach upłynęło od 35 do 146 dni od 
dnia wpłaty naleŜności do dnia wycofania tytułu, co wynikało z późniejszego 
właściwego zaewidencjonowania wpłat w związku z brakiem w opisie wpłaty 
wskazania mandatu, którego wpłata dotyczyła. 
Badanie 20 wycofań tytułów innych niŜ spowodowanych wpłatą naleŜności (po  
10 pierwszych z kaŜdego roku ww. okresu) wykazało, iŜ 7 z nich wycofano z tytułu 
postanowienia sądu o uchyleniu mandatu, 4 – zgonu dłuŜnika, a 1 umorzenia 
decyzją wojewody. Pozostałe 8 tytułów wycofano w związku z błędem co do osoby 
zobowiązanego na podstawie podania przez ukaranego nieprawdziwych danych lub 
posłuŜenia się skradzionym dowodem toŜsamości. We wszystkich zbadanych 
przypadkach przedstawiona do kontroli dokumentacja potwierdziła zasadność 
wycofania tytułów. 

 (dowód: akta kontroli str. 284-331) 

                                                      
12 po 5 pierwszych wystawionych w 2011 r. i 2012 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W działalności kontrolowanej jednostki stwierdzono poniŜej opisane 
nieprawidłowości, wynikające z działań Urzędu, które NajwyŜsza Izba Kontroli 
ocenia jako nierzetelne: 

1. W jednym przypadku wystawiono tytuł wykonawczy w sytuacji, gdy toczyło się 
postępowanie sądowe w sprawie wstrzymania wykonania postanowienia 
będącego podstawą wystawienia tego tytułu. Stwierdzono bowiem, Ŝe: tytuł 
wykonawczy o numerze BIVIIIb.3150.1.14.2012 wystawiono w dniu 15 maja 
2012 r.13, w związku z postanowieniem nr NB-7143/71.1/2009 z dnia  
15 października 2010 r. o nałoŜeniu kary administracyjnej w wysokości  
60.000 zł14, tymczasem w dniu jego wystawienia nadal toczyło się 
postępowanie sądowe o wstrzymanie wykonania tego postanowienia. 
Informacja – wraz z postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego  
z dnia 24 maja 2012 r. o wstrzymaniu wykonania postanowienia z dnia 
15 października 2010 r. –  wpłynęła do Urzędu w dniu 13 czerwca 2012 r. 
Dyrektor Generalny Urzędu – Łukasz Falgier wyjaśnił, iŜ tytuł wystawiono  
z uwagi na brak informacji o wniesieniu przez zobowiązanego wniosku  
o wstrzymanie wykonania postanowienia i wydaniu przez NSA postanowienia  
w przedmiotowej sprawie. 

W wyniku przekazania w dniu 17 maja 2012 r. do urzędu skarbowego 
ww. tytułu, pomimo obowiązującego postanowienia sądu o wstrzymaniu 
wykonania postanowienia będącego podstawą jego wystawienia, organ 
egzekucyjny wyegzekwował od ukaranego kwotę kary i w dniu 13 czerwca 
2012 r. przekazał na rachunek Urzędu kwotę 72.826,61 zł (60.000 zł – kara, 
12.817,81 zł – odsetki, 8,80 zł koszty upomnienia). Pismem z dnia 18 lipca 
2012 r. pełnomocnik ukaranego wystąpił do Urzędu o zwrot wyegzekwowanych 
środków. Pismem z dnia 31 lipca 2012 r. Kierownik – Idalia Reczko 
odpowiedziała, iŜ w oparciu o posiadane dokumenty brak jest podstaw do 
zwrotu wyegzekwowanych naleŜności. 

(dowód: akta kontroli str. 238-256, 271-272)  

2. W dniu 17 listopada 2010 r.  wystawiono i przekazano do egzekucji tytuł 
wykonawczy o numerze BI/VIIIA/5046/272206/10 dla naleŜności 300 zł z tytułu 
mandatu o numerze CM2871974, nałoŜonego w dniu 13 czerwca 2010 r. 
Tymczasem, w dniu 29 czerwca 2010 r. ukarany dobrowolnie zapłacił 
przedmiotową naleŜność, a następnie złoŜył do sądu wniosek o uchylenie ww. 
mandatu. Postanowieniem sądu z dnia 6 września 2010 r. mandat uchylono, 
a 9 listopada 2010 r. ukarany przedłoŜył w Urzędzie oryginał tego 
postanowienia do wglądu. Tytuł wykonawczy  wycofano wnioskiem z dnia 
31 stycznia 2011 r.  
\Według wyjaśnień Dyrektora Generalnego Urzędu, w chwili dokonania 
ukaranemu zwrotu naleŜności z tytułu ww. mandatu (w dniu 12 listopada 
2010 r.) powstała zaległość, którą w dniu 17 listopada 2010 r. system Mandaty 
Karne automatycznie objął tytułem wykonawczym. 

 (dowód: akta kontroli str. 271-272, 295-304)  

3. W dniu 13 stycznia 2011 r. Urząd wystosował do urzędu skarbowego wniosek 
o wycofanie tytułu wykonawczego nr BI/VIIIA/5046/17068/10, dotyczącego 
wyegzekwowania naleŜności z tytułu mandatu nr CK 2377076 na kwotę 500 zł, 
podczas gdy juŜ 28 lipca 2010 r. (prawie 6 miesięcy wcześniej), do Urzędu 

                                                      
13 w tym samy dniu Urząd wystosował do NSA w Warszawie pismo o udzielenie informacji ws. ewentualnej skargi kasacyjnej 
wniesionej przez ukaranego oraz wniosku o wstrzymanie postanowienia PINB w Rybniku z 15 października 2010 r.  
14 postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o nałoŜeniu kary administracyjnej za naruszenie przepisów 
budowlanych.  
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wpłynęło postanowienie Komendanta Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej, 
uniewaŜniające przedmiotowy mandat. Jak wyjaśniła Kierownik – Idalia 
Reczko, w stosunku do przedmiotowej naleŜności w dniu 23 kwietnia 2010 r. 
skierowano do urzędu skarbowego wniosek o zawieszenie postępowania 
egzekucyjnego, jednak, zdaniem NIK, nie uzasadnia to tak długiej zwłoki 
w wycofaniu tytułu wykonawczego. 

(dowód: akta kontroli str. 295-298, 314-318) 

4. Spośród 10 tytułów wykonawczych15 objętych badaniem, dotyczących 
zaległości z tytułu kar administracyjnych, 7 sporządzono po upływie od 35 do 
84 dni od daty doręczenia upomnienia ukaranemu oraz po upływie od 104 do 
156 dni od terminu płatności kary.16 Jak wyjaśniła Kierownik Idalia Reczko, 
powyŜsze wynikało z działań zgodnych z obowiązującymi w Urzędzie 
procedurami17, jednak, w ocenie NIK, przyjęte procedury nie powinny 
powodować wydłuŜania okresu między terminem płatności kary 
a wystawieniem tytułu wykonawczego, co w konsekwencji powodowało 
późniejsze wszczęcie postępowania egzekucyjnego. 

(dowód: akta kontroli str. 209-283)  

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie18, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości,  działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

2. Organizacja procesu obsługi mandatów i tytułów 
wykonawczych  

Zadania w zakresie windykacji naleŜności skarbu państwa o charakterze pienięŜnym 
w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu19 przypisano do realizacji Biura Inwestycji, 
Zamówień Publicznych i Logistyki20. Zadania związane z obsługą mandatów 
i tytułów wykonawczych pisemnie określono i przypisano w Regulaminie 
Organizacyjnym Biura Inwestycji21 poszczególnym oddziałom i zespołom oraz  ich 
pracownikom w zakresach czynności i opisach stanowisk pracy. Realizację zadań 
w zakresie udzielania ulg i umorzeń w spłacie naleŜności z tytułu mandatów karnych 
kredytowanych przypisano Wydziałowi Finansów i BudŜetu i określono 
w Regulaminie Organizacyjnym Wydziału22. 
Podział ww. zadań pomiędzy komórki organizacyjne i pracowników był czytelny, 
wskazywał terminy ich wykonania oraz pozwalał na  wskazanie odpowiedzialnych za 
ich realizację. 

  (dowód: akta kontroli str. 332-414) 

                                                      
15 próba 10 tytułów dobranych w następujący sposób: po 5 pierwszych tytułów wystawionych w 2011 r. i 2012 r. 
16 W pozostałych 3 przypadkach tytuły wystawiano po upływie od 40 do 199 dni od daty doręczenia upomnienia ukaranemu 
oraz po upływie od 212 do 563 dni od terminu płatności kary w związku z toczącymi się postępowaniami wyjaśniającymi  
i sądowymi w odniesieniu do postanowień stanowiących podstawę wystawienia tytułów. 
17 zarządzenia Dyrektora Generalnego Urzędu o numerach: 0155/45/06 i 0155/42/11, opisane w punkcie 1.5. niniejszego 
wystąpienia. 
18 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. JeŜeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemoŜliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, naleŜy zastosować ocenę opisową. 
19 § 83 pkt 9) Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 180/09 Wojewody Śląskiego 
z dnia 1 lipca 2009 r. (ze zm.) w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach. 
20 zwane dalej „Biurem Inwestycji”. 
21 Regulamin Organizacyjny Biura Inwestycji, Zamówień Publicznych i Logistyki w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim ustalony 
Zarządzeniem Nr 0155/61/10 Dyrektora Generalnego Urzędu z dnia 16 grudnia 2010 r. 
22 Regulamin Organizacyjny Wydziału Finansów i BudŜetu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim ustalony Zarządzeniem  
Nr 0155/37/10 Dyrektora Generalnego Urzędu z dnia 21 lipca 2010 r. 
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W okresie objętym kontrola dokonano weryfikacji efektywności wprowadzonych 
rozwiązań organizacyjnych w zakresie obsługi mandatów i tytułów wykonawczych. 
Wyniki ww. weryfikacji wykorzystano poprzez zgłaszanie, do producenta programu 
informatycznego Mandaty Karne „TBD MK” wykorzystywanego przy realizacji zadań 
związanych z obsługą mandatów i tytułów wykonawczych, potrzeb modernizacji 
i aktualizacji tego programu, czego wynikiem było, jak podał Dyrektor Generalny 
Urzędu, uŜytkowanie przez Urząd wersji 3 tego programu, podwersji 63, przy czym 
kaŜda podwersja zawierała od 5 do 10 poprawek. 
Ponadto, w ramach wsparcia informatycznego procesu obsługi mandatów i tytułów 
wykonawczych: 

- w 2008 roku przekazano do uŜytkowania Policji komputery (łącznie 63 zestawy) 
wraz z oprogramowaniem do Internetowego Systemu Ewidencji Mandatów 
(iSEM), 

- w 2010 roku Urząd wystąpił do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o zgodę 
na bezpośrednią weryfikację danych osobowych w rejestrze PESEL II, 

- w 2009 roku Urząd wziął udział w pilotaŜu elektronicznej wysyłki tytułów 
wykonawczych za pośrednictwem platformy e-PUAP. Obecnie prowadzona jest 
elektroniczna i papierowa wysyłka tytułów wykonawczych do właściwych 
organów egzekucyjnych. 

Dodatkowo, Główny Księgowy Urzędu przekazuje kaŜdorazowo Dyrektorowi 
Generalnemu Urzędu informacje dotyczące odpisania z bazy mandatowej Urzędu 
przedawnionych naleŜności z tytułu mandatów karnych kredytowanych, które 
stanowią podstawę ujęcia ich w planie kontroli prowadzonych przez Wydział Kontroli 
i Audytu. 

(dowód: akta kontroli str. 332-335) 

W ww. okresie obsługa mandatów i tytułów wykonawczych była przedmiotem audytu 
wewnętrznego Urzędu. W I kwartale 2011 r. rozpoczęto zadanie zapewniające pn. 
Ocena zasadności dokonywania odpisów naleŜności z bazy mandatowej. Zadaniem 
objęto odpisy (m.in. z tytułu przedawnienia i umorzenia naleŜności) dokonane 
w księgach rachunkowych w 2010 r. Celem zadania było wydanie racjonalnego 
zapewnienia, iŜ funkcjonujący w Urzędzie system gwarantuje zasadne dokonywanie 
odpisów naleŜności z ww. bazy. W wyniku audytu:  

− wypracowano zasady pozyskiwania w sposób bardziej efektywny (krótszy) 
informacji, pomiędzy Oddziałem dochodów budŜetowych w Biurze Inwestycji, 
a Oddziałem rozstrzygnięć w sprawach ulg dotyczących mandatów karnych 
kredytowanych w Wydziale Finansów i BudŜetu, niezbędnych do prawidłowego 
wykonywania zadań przez te oddziały, 

− podjęto działania w Oddziale rozstrzygnięć w sprawach ulg dotyczących 
mandatów karnych kredytowanych w zakresie łącznego wysyłania 
korespondencji do tej samej osoby, celem ograniczenia kosztów wysyłki, 

− sukcesywnie kierowano pisma do jednostek uprawnionych do nakładania 
grzywien przypominających o terminowym przekazywaniu do Urzędu rozliczeń 
odcinków nałoŜonych mandatów oraz o dokonywaniu wpłat z tytułu mandatów 
karnych gotówkowych bez generowania kosztów prowizji, które ponosił Urząd, 

− aktualizowano procedury wewnętrzne w zakresie ewidencji dochodów 
budŜetowych. 

(dowód: akta kontroli str. 439-487)  

Średnioroczne zatrudnienie osób zaangaŜowanych w obsługę mandatów i tytułów 
wykonawczych wynosiło: 37,89 etatu w I półroczu 2011 r., 35,89 etatu w II półroczu 
2011 r., 36,89 etatu w I półroczu 2012 r. ObciąŜenie pracowników Urzędu 
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czynnościami wykonywanymi w zakresie obsługi tytułów wykonawczych wynosiło 
odpowiednio 12 etatów w I półroczu 2011 r. oraz po 11 etatów w II półroczu 2011 r. 
i w I półroczu 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 415-421) 

Współpracy wojewody z jednostkami organizacyjnymi Policji w zakresie zasad 
i terminów przekazywania danych dotyczących mandatów nie uregulowano w formie 
np. porozumienia wobec, jak podał Wicewojewoda Piotr Spyra, braku takiego 
obowiązku. Zasady gospodarki mandatowej ustalił Wojewoda Śląski w 2002 r. 
w Zasadach wydawania i rozliczania bloczków mandatowych, sposobu 
dokumentacji i ewidencji grzywien nałoŜonych w postępowaniu mandatowym na 
terenie województwa śląskiego. Ponadto, jak podał Wicewojewoda, w jednostkach 
policyjnych garnizonu śląskiego zasady gospodarki mandatowej ustalono 
w instrukcji Komendanta Wojewódzkiego Policji, a następnie w decyzji W sprawie 
szczegółowych zasad zaopatrywania, ewidencjonowania, wydawania i rozliczania 
bloczków mandatowych karnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach 
i jednostkach jej podległych. 

(dowód: akta kontroli str. 422-438) 

Wojewoda korzystał z uprawnienia do uzyskania w organie egzekucyjnym informacji 
o sposobie załatwienia tytułu egzekucyjnego. W okresie objętym kontrolą 
skierowano łącznie 722 pisma (571 w 2011 r. i 151 w I półroczu 2012 r.) do urzędów 
skarbowych o udzielenie ww. informacji, na które otrzymano odpowiedzi 
odpowiednio w 137 i 32 przypadkach. Część organów egzekucyjnych nie udzielała 
odrębnych odpowiedzi na pisma, do Urzędu przesyłano natomiast postanowienia 
o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.  

(dowód: akta kontroli str. 422-424, 488-489)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

IV. Uwagi i wnioski 
 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, NajwyŜsza 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

• podjęcie działań w celu skrócenia okresu, w którym wystawiane są tytuły 
wykonawcze dotyczące kar administracyjnych. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK23 kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeŜeń do wystąpienia 

                                                      
23 Dz. U. 2012 r. poz. 82 ze zm. 
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pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. ZastrzeŜenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie NajwyŜszej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeŜeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeŜeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Katowice, dnia 25 października 2012 r. 

  

 

 Delegatura w Katowicach 

 Dyrektor 
Edmund Sroka 
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