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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 

Kontroler Artur Stekla, główny specjalista kontroli państwowej, upowaŜnienie do kontroli 
nr 82757 z dnia 16 sierpnia 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie1, Regon 270208292-00200,  
ul. Bogedaina 18, 43-200 Pszczyna 

kierownik jednostki 
kontrolowanej 

inspektor Dariusz Polis, Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie2 od dnia 
16 września 2006 r.   

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie3, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zakresie spraw objętych kontrolą. 

PowyŜszą ocenę uzasadnia przestrzeganie w Komendzie regulaminowych 
obowiązków w zakresie terminów bieŜącego przekazywania wystawionych 
mandatów oraz środków pienięŜnych do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, czytelne 
i kompletne wystawianie mandatów oraz stwierdzone nieprawidłowości, polegające 
m.in. na: 

− niepełnym rozliczaniu się z otrzymanych i wykorzystanych bloczków 
mandatowych, a w szczególności nieprzedstawianie Wojewodzie Śląskiemu 
oryginałów grzbietów bloczków po ich wykorzystaniu, co było obowiązkiem 
ustalonym przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1994 r. 
w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, 
ściganych w postępowaniu mandatowym oraz organów właściwych 
w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych4, 

− nieujęciu w prowadzonej polityce bezpieczeństwa zbiorów osobowych systemu 
teleinformatycznego wykorzystywanego do ewidencjonowania mandatów, 

− nieprzestrzeganiu wewnętrznych procedur w zakresie rozliczania przez 
policjantów środków pienięŜnych pobranych w wyniku nałoŜonych mandatów.  

 

                                                      
1 dalej: Komenda 
2 dalej: Komendant 
3 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. 
4 Dz. U. Nr 131, poz. 663 ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien (…) 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Rozliczanie wystawionych mandatów oraz otrzymanych 
i wykorzystanych bloczków mandatowych 

Zasady i procedury w zakresie gospodarowania bloczkami mandatów karnych, 
w okresie objętym kontrolą (2011–I półrocze 2012), określił Komendant Wojewódzki 
Policji w Katowicach w Decyzji nr 1/2008 z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie 
szczegółowych zasad zaopatrywania, ewidencjonowania, wydawania i rozliczania 
bloczków mandatów karnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach 
i jednostkach jej podległych5, która szczegółowo określała zasady gospodarki 
mandatowej, a takŜe miała na celu ujednolicenie systemu zaopatrywania, 
ewidencjonowania, wydawania i rozliczania bloczków mandatów oraz prowadzenia 
rozliczeń miesięcznych. Decyzję tę z dniem 1 czerwca 2012 r. zastąpiła Decyzja nr 
294/2012 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach z dnia 24 maja 2012 r.6 

Na podstawie powyŜszych Decyzji Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie wydał 
w dniach 4 stycznia 2010 r. oraz 24 maja i 21 czerwca 2012 r. wewnętrzne Decyzje 
nr 1/2010, 10/2012 i 13/2012 w sprawie szczegółowych zasad zaopatrywania, 
ewidencjonowania, wydawania i rozliczania bloczków mandatów karnych 
w Komendzie Powiatowej Policji w Pszczynie7.  

(dowód: akta kontroli str. 20-21, 82-167) 

Częstotliwość, terminy oraz sposób przekazywania do Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego8 danych na temat nałoŜonych grzywien określono w Decyzjach 
nr 1/2008 i nr 294/2012 KW Policji oraz w Decyzjach nr 1/2010, nr 10/2012 
i nr 12/2012 KP Policji. Po wpłynięciu do Komendy potwierdzenia nałoŜenia grzywny 
(odcinka D formularza mandatu) dane w nim zawarte wprowadzano do 
komputerowej ewidencji grzywien nałoŜonych w drodze mandatu karnego, 
dostarczonej przez ŚlUW9. Na podstawie tych danych Komenda sporządzała dwa 
rodzaje pisemnych zestawień zatytułowanych odpowiednio: 1/ Specyfikacja (…) 
mandatów karnych (odcinki D), nałoŜonych do dnia ……, 2/ Specyfikacja grzbietów 
wykorzystanych bloczków mandatowych (…) za miesiąc (…).  
Stwierdzono, Ŝe w wybranych do szczegółowego badania miesiącach – czerwcu 
i grudniu 2011 r. oraz w czerwcu 2012 r., dane z mandatów ewidencjonowano na 
bieŜąco. 

(dowód: akta kontroli str. 63-65, 68-71, 75-77, 82-167) 

Według danych zawartych w Systemie I-SEM, funkcjonariusze Komendy w latach 
2011-2012 (I półrocze) nałoŜyli łącznie 10 778 mandatów na kwotę 2 093 930 zł, 
z tego: 4 196 mandatów na kwotę 773 990 zł w I półroczu 2011 r., 3 014 mandatów 
na kwotę 641 100 zł w II półroczu 2011 r. i 3 495 mandatów na kwotę 678 840 zł 
w I półroczu 2012 r. W ogólnej liczbie nałoŜonych mandatów, mandaty kredytowane 
stanowiły od 97,1 do 98,1% w kaŜdym z ww. okresów. Resztę stanowiły mandaty 
gotówkowe10. 

(dowód: akta kontroli str. 7-11) 

                                                      
5 zwanej dalej: Decyzją nr 1/2008 
6 w sprawie szczegółowych zasad zaopatrywania, ewidencjonowania, wydawania i rozliczania bloczków mandatów karnych 
w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach i jednostkach jej podległych, zwaną dalej: Decyzją nr 294/2012 
7 zwane dalej:  Decyzjami Komendanta nr 1/2010, 10/2012 lub 13/2012 
8 dalej: ŚlUW 
9 ustalono, Ŝe był nią system teleinformatyczny o nazwie: Internetowy System Ewidencji Mandatów firmy TBD Systemy 
Informatyczne Sp. z o.o. w Kielcach, zwany dalej Systemem I-SEM 
10 zgodnie z oświadczeniem Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pszczynie w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 
30 czerwca 2012 r. funkcjonariusze Komendy nie nakładali mandatów karnych zaocznych. 
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Na podstawie przeprowadzonych oględzin pięciu wykorzystanych bloczków 
mandatowych (wybranych losowo) spośród pakietu 25 bloczków mandatowych 
zarchiwizowanych w Komendzie ustalono, Ŝe we wszystkich tych bloczkach 
formularze mandatów wypełniono w sposób czytelny i kompletny i nie wystąpiły 
przypadki anulowania, zniszczenia lub zagubienia formularzy mandatowych.  

(dowód: akta kontroli str. 12-14) 

Według danych zawartych w Systemie I-SEM ustalono, Ŝe Komenda w ww. okresie 
pobrała ze ŚlUW łącznie 550 szt. bloczków mandatowych (z tego 350 w 2011 r. 
i 200 w I półroczu 2012 r.), natomiast wykorzystała i rozliczyła łącznie takŜe 
550 bloczków (w tym 180 pobranych we wcześniejszym okresie – w 2010 r.).  
Na koniec czerwca 2012 r. Komenda dysponowała zapasem 180 szt. bloczków. 
PowyŜsze było zgodne ze stanami zapasu bloczków, przychodów i rozchodów 
wykazanymi w ksiąŜce druków ścisłego zarachowania prowadzonej dla bloczków 
mandatów karnych.  

(dowód: akta kontroli str. 188-220) 

Komenda sporządzała, wykorzystując funkcje ewidencyjne Systemu I-SEM, 
zbiorcze specyfikacje nałoŜonych mandatów kredytowanych (odcinków „D”) 
i przekazywała je elektronicznie na bieŜąco do ŚlUW. Następnie dokumenty te 
w formie pisemnej wraz z załączonymi odcinkami D formularzy mandatów karnych 
przekazywano do ww. Urzędu za pośrednictwem poczty specjalnej Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach.  

Na podstawie analizy próby 150 mandatów karnych przekazanych do ŚlUW 
w ramach ostatniego zestawienia sporządzonego w czerwcu 2011 r., w grudniu 
2011 r. i w czerwcu 2012 r. (po 50 szt. mandatów na łączną kwotę 30 550 zł) nie 
stwierdzono przypadków aby pomiędzy datą wystawienia mandatu, a datą 
przekazania odcinka D11 upłynęło więcej niŜ 30 dni; średni czas wyniósł 
odpowiednio: 6,3;  6 oraz 3,3 dni kalendarzowych. 

(dowód: akta kontroli str. 62-79, 252-253, 256) 

Komenda prowadziła rejestr anulowanych mandatów karnych, począwszy od 
grudnia 2001 r. zawierający następujące dane: seria i nr mandatu karnego; kwota 
mandatu; l.dz.; nazwisko i imię ukaranego; nr. rozliczenia; data rozliczenia; data 
ukarania; nazwisko policjanta; uwagi. 

W okresie objętym kontrolą w Systemie I-SEM wykazano 23 uniewaŜnione 
(anulowane) blankiety mandatów karnych, z czego 4 w 2011 r. i 19 w pierwszym 
półroczu 2012 r. m.in. z następujących przyczyn: odmowa przyjęcia przez sprawcę 
wykroczenia mandatu karnego po jego wypisaniu przez funkcjonariusza 
(2 mandaty); pomyłka pisarska w trakcie wypełniania blankietu mandatu (1 mandat) 
i zagubienie całego bloczka mandatowego przez jednego z funkcjonariuszy 
w wyniku wypadku w trakcie słuŜby (19 blankietów). W 22 przypadkach 
przeprowadzono postępowanie wyjaśniające, a następnie wydano decyzje 
w sprawie uniewaŜnienia mandatów, które przekazano do wiadomości Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego.  

(dowód: akta kontroli str. 15-19) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyŜej obszarze, 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W jednym przypadku (na 23 ujęte w Systemie I-SEM i objęte badaniem 
uniewaŜnione mandaty) nie przeprowadzono postępowania wyjaśniającego 

                                                      
11 data wysłania przez Komendę odcinka D pocztą specjalną 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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w sprawie okoliczności uniewaŜnienia blankietu mandatu nr CR3676749, 
wykorzystanego w dniu 12 listopada 2011 r., mimo zaistnienia odpowiednich 
przesłanek12, i nie wydano pisemnej decyzji w sprawie jego uniewaŜnienia, 
mimo Ŝe obowiązek taki wynikał z § 55 i § 56 Decyzji nr 1/2008 Komendanta 
Wojewódzkiego Policji oraz § 46 i § 48 Decyzji Komendanta nr 1/2010. 
NIK negatywnie ocenia niewszczęcie takiego postępowania, w sytuacji gdy juŜ 
22 grudnia 2011 r. policjant przedstawił Komendantowi notatkę słuŜbową 
z zaistniałego zdarzenia, będącą podstawą do przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego oraz formalnego uniewaŜnienia ww. formularza mandatu. 
Zastępca Komendanta wyjaśnił, Ŝe przyczyną ww. nieprawidłowości były ustne 
konsultacje pracownika Komendy z pracownikiem Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego dotyczącego akceptowanego przez ten organ trybu 
uniewaŜnienia przedmiotowego formularza mandatowego. NIK zwraca uwagę, 
Ŝe ustne ustalenia nie mogą naruszać zapisów proceduralnych wdroŜonych 
m.in. w celu zapewnienia jednolitości działania jednostek Policji na terenie 
województwa śląskiego. NaleŜy jednak dodać, Ŝe w dniu 27 sierpnia 2012 r. 
(tj. w trakcie kontroli), po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym, 
Zastępca Komendanta wydał decyzję uniewaŜniająca błędnie wykorzystany 
formularz mandatu.  

(dowód: akta kontroli str. 15-19, 28-32, 82-106) 

2. Liczba ujawnionych wykroczeń w analizowanych okresach półrocznych 2011 r.  
i 2012 r., zakończonych nałoŜeniem mandatu karnego i wykazanych 
w prowadzonym w Komendzie Systemie Statystyki Prewencyjnej, wynosząca 
odpowiednio 4 199, 2 944 i 3 53113 róŜniła się od liczby mandatów karnych 
zaewidencjonowanych w Systemie I-SEM odpowiednio o 3, 70 i 36, co w ocenie 
NIK świadczy o nierzetelnym prowadzeniu ewidencji w Komendzie.  

(dowód: akta kontroli str. 7, 9-11, 53) 

W odpowiedzi na skierowane w toku kontroli zapytanie w sprawie przyczyn 
stwierdzonych rozbieŜności w ilości nałoŜonych mandatów karnych, 
wykazanych w róŜnych bazach danych Komendy, Zastępca Komendanta 
w dniu 28 sierpnia 2012 r. polecił wszczęcie postępowania wyjaśniającego w tej 
sprawie, a po jego przeprowadzeniu asystent Wydziału Prewencji Komendy, 
odpowiedzialny m.in. za gromadzenie danych dotyczących wykroczeń 
i opracowywanie okresowych zestawień statystycznych dotyczących wykroczeń 
ujawnionych przez Policjantów tej jednostki wyjaśnił, Ŝe przyczynami 
powstałych róŜnic mogły być m.in.: 

- nierzetelność w sporządzaniu (wpisywaniu wyników) w kartach pracy przez 
Policjantów,  

- brak pełnego rozliczenia (przez odpowiedzialnego funkcjonariusza 
Komisariatu Policji w Pawłowicach i kierowników Ogniw Patrolowo 
Interwencyjnych Komendy) wszystkich kart pracy policjantów z uwagi na ich 
nieobecność,  

- omyłkowe wykazanie w Systemie Statystyki Prewencyjnej uniewaŜnionych 
mandatów,  

                                                      
12 wystąpił obiektywny i udokumentowany brak zasadności nałoŜenia grzywny w pierwotnie ustalonej wysokości 550 zł 
i konieczność wykorzystania drugiego formularza celem nałoŜenia mandatu w niŜszej (adekwatnej do faktycznie ujawnionego 
wykroczenia) wysokości, tj. w kwocie 300 zł   
13 Wg danych zawartych w informatycznym Systemie Statystyki Prewencji (dla Komendy) 
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- brak porównywania danych statystycznych zawartych w róŜnych systemach 
(tj. w Systemie Statystyki Prewencyjnej i Internetowym Systemie Ewidencji 
Mandatów). 

Z pisma instrukcyjnego Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Katowicach14 wynika, Ŝe stwierdzone błędy w wypełnianiu formularzy 
statystycznych w Systemie Elektronicznej Sprawozdawczości w jednostkach 
Policji mogły powstać takŜe na skutek niewłaściwej jego obsługi lub wadliwości 
funkcjonowania tego Systemu w zakresie zliczania spraw zakończonych 
nałoŜeniem mandatu karnego. 

 (dowód: akta kontroli str. 7-11, 28, 50-53) 

3. Przypadki nieprzekazywania do ŚlUW zbiorczych informacji dotyczących liczby 
otrzymanych i wykorzystanych bloczków mandatowych oraz ilości i wartości 
nałoŜonych i uiszczonych grzywien wraz z grzbietami wykorzystanych 
bloczków, do czego zobowiązuje § 4 rozporządzenia w sprawie sposobu 
dokumentacji i ewidencji grzywien (…). Stwierdzono bowiem, Ŝe w 2011 roku 
i w I półroczu 2012 r. informacji tych nie przesłano w styczniu, lutym, maju, lipcu 
i październiku 2011 r. oraz w styczniu, lutym i kwietniu 2012 r. Po trzy 
informacje15 przekazano w marcu i czerwcu 2011 r. oraz w maju 2012 r., 
natomiast po dwie informacje przekazano w kwietniu, sierpniu, wrześniu, 
listopadzie 2011 r. oraz w marcu i czerwcu 2012 r., jednak w Ŝadnym przypadku 
nie dołączano do nich grzbietów wykorzystanych bloczków.  

PowyŜsze ustalenia wskazują takŜe na naruszenie przepisów § 39 i § 36 
Decyzji nr 1/2010, 10/2012 lub 13/2012 Komendanta, według których 
rozliczenie liczby w pełni wykorzystanych bloczków mandatowych naleŜało 
sporządzać raz w miesiącu do dnia 15 miesiąca następnego oraz przekazać go 
do ŚlUW, jak równieŜ na naruszenie § 38 i § 35 ww. Decyzji Komendanta 
zgodnie z którymi osoba odpowiedzialna w Komendzie za gospodarkę 
bloczkami mandatowymi16 ma obowiązek sporządzić raz w miesiącu zbiorcze 
rozliczenie liczby w pełni wykorzystanych bloczków mandatowych oraz 
nałoŜonych i uiszczonych grzywien celem przekazania dwóch z trzech 
egzemplarzy do ŚlUW.   

(dowód: akta kontroli str. 34, 40, 188-220) 

W sprawie nieprzekazywania zbiorczych informacji wraz z grzbietami 
wykorzystanych bloczków mandatów Zastępca Komendanta wyjaśnił, Ŝe 
podczas dotychczasowego rozliczania wykorzystanych bloczków mandatowych 
Śląski Urząd Wojewódzki nie sygnalizował nieprawidłowości przy przesyłaniu 
specyfikacji grzbietów bloczków bez włączenia oryginalnych grzbietów, 
a w pełni wykorzystane bloczki przechowuje się w jednostce Policji, zgodnie 
z § 24 Decyzji Nr 294/2012 Komendanta Wojewódzkiego Policji.   

NaleŜy równieŜ dodać, Ŝe uŜytkowany przez Komendę System I-SEM 
umoŜliwiał generowanie i sporządzanie wydruków informacji dotyczących liczby 
otrzymanych i wykorzystanych bloczków mandatowych oraz nałoŜonych 
i uiszczonych grzywien za dowolne okresy, w tym takŜe miesięczne, jednak 
pracownik Komendy, obsługujący System, nie korzystał z tych funkcji. NIK nie 
podziela argumentów podanych przez pracownika w wyjaśnieniach, Ŝe do 
chwili obecnej nie otrzymano ze ŚlUW pisma informującego o konieczności 

                                                      
14 nr l.dz.Zw-IV-0432-1/2347/12 z dnia 6 września 2012 r. 
15 Komenda przekazywała zestawienia pn. „Specyfikacja grzbietów wykorzystanych bloczków mandatowych i uiszczonych 
grzywien za miesiąc ……” bez podania jakiego miesiąca dotyczy 
16 starszy referent Wydziału Prezydialnego Komendy 
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przysyłania dodatkowej informacji dotyczącej liczby otrzymanych 
i wykorzystanych bloczków mandatowych oraz nałoŜonych i uiszczonych 
grzywien za dany okres, którą moŜna wygenerować przy uŜyciu tego Systemu. 

(dowód: akta kontroli str. 54-56, 60-61, 188-227, 247-249) 

Komenda, uŜytkując System I-SEM, nie posiadała i nie przedstawiła kontrolującym  
Ŝadnych uregulowań formalno-prawnych i informacji na temat formy i dokładnej daty 
jego wdroŜenia oraz informacji o jego administratorze i zakresie danych w nim 
gromadzonych17 (wg opisu działania zawartego w instrukcji uŜytkownika 
Internetowego Systemu I-SEM18, był on internetową aplikacją słuŜącą do 
zarządzania mandatami w jednostce uprawnionej do wystawiania mandatów oraz  
do rejestrowania danych z wystawionych mandatów). NaleŜy podkreślić, Ŝe 
podstawowe informacje na temat funkcjonowania Systemu (tj. o dacie wdroŜenia  
w Komendzie19, o administratorze Systemu oraz   administratorze danych 
informatycznych i osobowych) Komenda uzyskała telefonicznie od pracownika firmy 
TBD Systemy Informatyczne oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dopiero 
w trakcie przeprowadzonej kontroli NIK. 

(dowód: akta kontroli str. 4-6, 54-56, 225-229) 

Ponadto, Systemu teleinformatycznego i-SEM, wykorzystywanego w Komendzie od 
stycznia 2009 r. do realizacji zadań publicznych, związanych z gospodarką 
mandatową, nie ujęto w opracowanej w Komendzie Polityce Bezpieczeństwa 
Zbiorów Osobowych Prowadzonych w Systemach Informatycznych. 
Pełnomocnik Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych, pełniący funkcję 
Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Komendy, podał, Ŝe przyczyną 
powyŜszego stanu był fakt, iŜ ŚlUW nie przekazał Komendzie Ŝadnej dokumentacji 
związanej z wdroŜeniem i wykorzystywaniem powyŜszego Systemu, w tym 
wymaganej przepisami instrukcji zarządzania systemem, co jest niezbędnym 
warunkiem jej włączenia do prowadzonej Polityki Bezpieczeństwa Zbiorów 
Osobowych Prowadzonych w Systemach Informatycznych w Komendzie. 
Pełnomocnik dodał, Ŝe w przypadku uzyskania dokumentacji dotyczącej Systemu  
I-SEM, Politykę tę niezwłocznie zaktualizuje. 

(dowód: akta kontroli str. 230-246) 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości20, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze. 

 

2. Rozliczanie środków pienięŜnych pobranych w gotówce. 

Środki finansowe, pobrane w gotówce przez Policjantów Komendy z tytułu 
nałoŜonych mandatów gotówkowych, przekazywano do Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego raz w miesiącu (w terminie do 25 dnia miesiąca, tj. zgodnie 
z obowiązującymi uregulowaniami Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Katowicach). Badaniem objęto rozliczenia wpłat uzyskanej gotówki z miesięcy 
czerwca i grudnia 2011 r. oraz z czerwca 2012 r. W czerwcu roku 2011 Komenda 
wpłaciła w gotówce 3 333,33 zł i 2 507,46 zł na rachunek bankowy Śląskiego 

                                                      
17 obejmujących m.in.:  datę wystawienia mandatu, jego numer, rodzaj (gotówkowy, kredytowany lub anulowany) i kwotę,  kod 
wykroczenia oraz datę wprowadzenia do ewidencji (data akceptacji) 
18 z czerwca 2008 r. 
19 ustalono m.in., Ŝe pierwsza specyfikacja mandatów kredytowych za miesiąc grudzień 2008 r. została wprowadzona do 
Systemu w dniu 8 stycznia 2009 r.  
20 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. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Urzędu Wojewódzkiego, pomniejszając kwotę przekazanych środków o wartość 
opłat pobranych przez bank realizujący transakcję. W czerwcu 2012 r. uzyskaną 
gotówkę z tytułu nałoŜonych mandatów  w kwocie 2 720 zł wpłacono w kasie do 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego za dowodem kasowym. 
W rozliczeniach mandatów gotówkowych za okresy - od 30 maja do 24 czerwca 
2011 r., od 28 listopada do 23 grudnia 2011 r. i od 25 maja do 25 czerwca 2012 r., 
wykazano łącznie 32 mandaty karne nałoŜone przez Policjantów Komendy. Kwoty 
pobranych grzywien gotówkowych w 28 przypadkach przekazano do kasy Komendy 
w terminie nie dłuŜszym niŜ 6 dni, a w dwóch przypadkach (mandatów nr CR 
3413438 z dnia 29 maja 2011 r. i CR 3675937 z dnia 26 listopada 2011 r.) gotówkę 
wpłacono po 8 i 9 dniach od daty ich nałoŜenia, podczas gdy 7 dniowy termin do 
wpłaty gotówki upłynął w sobotę lub niedzielę, tj. w dniach, w których nie pracowały 
osoby prowadzące obsługę kasową Komendy. 

(dowód: akta kontroli str. 33-49) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej obszarze 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

W dwóch przypadkach (mandatu karnego CP 0232412 z dnia 19 maja 2011 r. oraz 
CR 3431343 z dnia 9 czerwca 2011 r.) środki finansowe w kwocie 650 zł 
przekazano do kasy Komendy po upływie 13 dni od daty ich nałoŜenia, co było 
niezgodne z § 24 Decyzji Komendanta nr 1/2010, zgodnie z którym środki uzyskane 
z grzywien nałoŜonych w drodze mandatu karnego gotówkowego policjanci wpłacają 
niezwłocznie – jednak nie później niŜ w terminie 7 dni od daty wystawienia mandatu 
do kasy Komendy. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy, odpowiedzialni 
za zwłokę w przekazaniu uzyskanej gotówki z nałoŜonych mandatów, potwierdzili 
m.in., Ŝe mieli moŜliwość rozliczenia się z ww. mandatów gotówkowych we 
wcześniejszych terminach lecz z uwagi na upływ czasu nie byli w stanie określić 
dokładnych przyczyn niedokonania tej czynności w ww. terminie. Wg ich wyjaśnień 
mogło to być spowodowane nagłymi wyjazdami do zdarzeń drogowych lub 
nieobecnością osoby uprawnionej do rozliczenia mandatów gotówkowych. 

Niewykazanie ww. przypadków nieterminowego wpłacania gotówki do kasy 
Komendy oraz opóźnienia w rozliczeniu wykorzystanego bloczka mandatowego  
(CS od numeru 0719081 do 0719100) w przekazanych Komendantowi informacjach 
o wynikach rozliczeń miesięcznych policjantów za miesiące maj i czerwiec 2011 r. 
oraz 2012 r., pomimo Ŝe zgodnie z § 29 i § 30 Decyzji nr 1/2008 oraz  
Decyzją nr 294/2012 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach osoba 
prowadząca w Komendzie gospodarkę mandatową miała obowiązek wskazać 
stwierdzone nieprawidłowości.21. Pracownica Komendy odpowiedzialna za 
sporządzanie i przekazywanie tych informacji wyjaśniła, Ŝe wielokrotnie zwracała 
ustnie uwagę policjantom na konieczność regularnego i terminowego rozliczania 
formularzy mandatów kredytowych i gotówkowych (odcinków D), wykorzystanych 
bloczków oraz wpłacania środków finansowych do kasy Komendy. 

(dowód: akta kontroli str. 34, 40, 80-142, 151-167, 174-187, 247-249) 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy, do zadań i obowiązków którego 
naleŜało m.in. kontrolowanie pracy podległych mu policjantów oraz rozliczanie 
z realizacji ich zadań słuŜbowych, wyjaśnił m.in., Ŝe policjanci Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy zostali zapoznani z Decyzją Komendanta nr 1/2010 (…) 
i potwierdzili to, przyjmując do bieŜącej realizacji, podpisem na karcie zapoznania 

                                                      
21 np. dotyczące przekraczania terminów rozliczania się z odcinków D, przekazania kwoty grzywny z nałoŜonego mandatu 
gotówkowego, brak bloczka lub formularza 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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z treścią ww. aktu prawnego, a ponadto w zakresie dyspozycji wynikających 
z Decyzji nr 1/2010 dotychczas nie było Ŝadnych sygnałów lub informacji od osób 
odpowiedzialnych za tę problematykę lub przedmiotem uwag ze strony ŚlUW bądź 
ustaleń kontrolnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 

(dowód: akta kontroli str. 171-173, 267-268) 

NIK zwraca uwagę, Ŝe zapis nakazujący przekazywanie środków finansowych 
uzyskanych z mandatów karnych gotówkowych w formie przelewu na rachunek 
bankowy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego znajdujący się w § 28 obowiązującej od 
21 czerwca 2012 r. Decyzji Komendanta Powiatowego Policji nr 13/2012 jest 
sprzeczny z § 37 ust. 3 Decyzji Komendanta Wojewódzkiego nr 294/2012, zgodnie 
z którym zgromadzone środki podlegają wpłacie gotówkowej do kasy Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. 

(dowód: akta kontroli str. 113, 155) 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości22, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze. 

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 NajwyŜszej Izbie Kontroli, 
wnosi o: 

1. Zapewnienie rzetelnego i pełnego dokonywania przez policjantów  
i Komendę rozliczeń pobranych i wykorzystanych bloczków mandatowych 
oraz środków pienięŜnych z tytułu nałoŜonych mandatów karnych 
gotówkowych. 

2. Zwiększenie nadzoru nad realizacją ustalonych procedur wewnętrznych 
w zakresie obsługi mandatów oraz wprowadzania danych w zakresie 
statystyk nałoŜonych mandatów karnych. 

3. Ujęcie Systemu teleinformatycznego i-SEM w systemie zarządzania 
bezpieczeństwem informacji w Komendzie. 

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 NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeŜeń do wystąpienia 
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. 

                                                      
22 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. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeŜeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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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  28 września 2012 r. 
 

 NajwyŜsza Izba Kontroli 
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler Wicedyrektor 
Gabriela Tutak Artur Stekla 

gł. specjalista k.p. 
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