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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 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontroler Krzysztof Hofman, inspektor k.p., upoważnienie do kontroli nr 82060 z dnia 1 sierpnia 2012 r. 
oraz upoważnienie nr 83773 z dnia 29 października 2012. 

(dowód: akta kontroli str.1-2, 304-305) 
 

Jednostka 
kontrolowana 

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków  
(zwany dalej „Urzędem” lub „MUW”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski  

(dowód: akta kontroli str.3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości1, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

 

Ocenę pozytywną uzasadnia w szczególności: 

 prawidłowe podejmowanie działań w celu uzyskania należnych Skarbowi Państwa 
dochodów z tytułu mandatów karnych kredytowanych i kar administracyjnych oraz 
terminowe wystawianie i przekazywanie tytułów wykonawczych, 

 prawidłowe zorganizowanie w Urzędzie procesu obsługi mandatów i tytułów 
wykonawczych. 

Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła wykazania w sprawozdaniu Rb-27 za II kwartał 
2011 r. należności pozostałych do zapłaty, w tym zaległości, zaniżonych o kwotę  
5.587,2 tys. zł.  
Formułując ocenę pozytywną NIK uwzględniła fakt zwiększającej się zarówno 
systematycznie liczby nakładanych mandatów (w I półroczu 2012 r. w stosunku do 
analogicznego okresu 2011 r. przyrost wyniósł 38 tys. sztuk), jak i liczby przypadków 
błędnie opisanych tytułów przelewów, wymagających dodatkowej pracochłonnej weryfikacji 
nieprzypisanych wpłat.  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli 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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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
 

1. Podejmowanie i dokumentowanie czynności 
poprzedzających zastosowanie środków egzekucyjnych 

1.1. W części 85/12 budżetu państwa zaległości netto2 z tytułu grzywien, mandatów i innych 
kar pieniężnych według stanu na 30 czerwca 2012 r. wyniosły  
32.524,7 tys. zł i w stosunku do stanu na 1 stycznia 2012 r. (33.406,7 tys. zł) spadły 
o 2,6%, w stosunku do stanu na 30 czerwca 2011 r. (29.947,1 tys. zł3) wzrosły o 1,1%, 
a w stosunku do stanu na 1 stycznia 2011 r. (33.048,5 tys. zł) spadły o 1,6%.  
Zaległości netto z tytułu mandatów ewidencjonowanych w dziale 750 Administracja 
publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, § 057 Grzywny, mandaty i inne kary 

pieniężne od osób fizycznych według stanu na 30 czerwca 2012 r. wyniosły  
31.277,7 tys. zł i w stosunku do stanu na 1 stycznia 2012 r. (31.960,6 tys. zł) spadły 
o 2,2%, w stosunku do stanu na 30 czerwca 2011 r. (28.584,1 tys. zł) wzrosły o 9,4%, 
a w stosunku do stanu na 1 stycznia 2011 r. (31.999,7 tys. zł) spadły o 2,3%.  

(dowód: akta kontroli str. 159-177,189, 206, 278) 
W przekazanej przez Urząd do badania bazie mandatów4 wystawionych do 30 czerwca 
2012 r.5 kwota niezapłaconych mandatów na ten dzień wyniosła 35.682,8 tys. zł, w tym 
10.727,7 stanowiły należności z tytułu mandatów nałożonych przed 1 stycznia 2011 r. 
Tytułami wykonawczymi objęto 85,2 % należności z tego tytułu na 30 czerwca 2012 r., 
w tym wszystkie należności z tytułu mandatów nałożonych przed 1 stycznia 2011 r.  

(dowód: akta kontroli str. 4-17, 29-158, 178-179, 190-205) 
Na dzień 30 czerwca 2012 r. zaległości w dochodach z tytułu kar administracyjnych, 
które nakłada wojewoda lub do których dochodzenia jest on uprawniony na podstawie 
odpowiednich przepisów, wyniosły łącznie 1.246,9 tys. zł, z tego wymierzone na 
podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej6 (20,0 tys. zł), ustawy 
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach7 (314,5 tys. zł) oraz ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane8 (912,4 tys. zł). Zaległości te w stosunku do stanu na 
1 stycznia 2012 r. spadły o 13,8%, w stosunku do stanu na 30 czerwca 2011 r. spadły 
o 8,5%, a w stosunku do stanu na 1 stycznia 2011 r. . wzrosły o 11,9%. Tytułami 
wykonawczymi - m.in. z powodu udzielonych ulg w spłacie oraz wstrzymania 
wykonania decyzji - nie zostały objęte zaległości w kwocie 782,1 tys. zł, w tym  
511,8 tys. zł dot. kar nałożonych do 31 grudnia 2010 r. Zaległości z tytułu kar 
administracyjnych nałożonych przed 1 stycznia 2011 r. wyniosły 991,1 tys. zł i stanowiły 
3,0 % ogółu wykazanych na dzień 30 czerwca 2012 r. zaległości z tytułu grzywien, 
mandatów i innych kar pieniężnych.  

(dowód, akta kontroli, str. 177, 206, 221-228)  
1.2. Udzielonymi ulgami zostały objęte zaległości w łącznej kwocie 802,5 tys. zł, w tym 

w m.in. odniesieniu do zobowiązań z tytułu: 

 kar budowlanych – 672,8 tys. zł (w tym rozłożenie na raty – 571,0 tys. zł), 

 mandatów karnych – 129,7 tys. zł (w tym rozłożenie na raty – 122,7 tys. zł). 
W kontrolowanym okresie Wojewoda Małopolski rozpatrzył 1101 wniosków i udzielił ulg 
w spłacie zobowiązań na łączną kwotę 399,9 tys. zł (194 wnioski), w tym w formie 

                                                      
2 Należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął i mogą być objęte egzekucją. 
3 Stan zaległości na 30 czerwca 2011 r. wykazany w sprawozdaniu Rb-27 (24.359,9 tys. zł) został zaniżony o kwotę  
5.587,2 tys. zł, gdyż Urząd kwotę mandatów za czerwiec 2011 r. zaewidencjonował w systemie finansowo księgowym w dniu 
1 lipca 2011 r. 
4 Baza danych z systemu TBD MK (Mandaty karne) przekazana przez Urząd m.in. w dniach 23 sierpnia 2012 r. i 14 września 
2012 r. 
5 Mandaty wystawione przez 12 kategorii wystawców (100 podmiotów), w tym m.in. z jednostek organizacyjnych Policji, 
Państwowej Straży Pożarnej i inspektorów sanitarnych. 
6 Dz. U. Nr 175, poz.1362 ze zm. 
7 Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 ze zm. 
8 Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm. 
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rozłożenia na raty – 353,2 tys. zł (177 wniosków), odroczenia płatności – 26,2 tys. zł 
(3 wnioski) oraz umorzenia zaległości w całości – 20,4 tys. zł (14 wniosków).  

(dowód: akta kontroli, str. 188) 
W kontrolowanym okresie uległy przedawnieniu i zostały odpisane, zarówno z ewidencji 
księgowej jak i ewidencji TBD MK, należności z tytułu mandatów karnych w łącznej 
kwocie 7.494,4 tys. zł, w tym odpowiednio w I półroczu 2011 r. – 2.238,1 tys. zł,  
w II półroczu 2011 r. – 2.317,8 tys. zł i w I półroczu 2012 r. - 2.938,5 tys. zł. 
Monitorowanie biegu okresu przedawnienia następowało w MUW poprzez wysyłanie do 
organów egzekucyjnych (dwa razy w roku) zapytania o stan realizacji przekazanych 
tytułów wykonawczych. W szczególnych przypadkach kierowano dodatkowe zapytania. 
Ponadto, przy wystawianiu tytułów wykonawczych do konkretnego organu 
egzekucyjnego weryfikowana była baza pod kątem nieuregulowanych należności, do 
których nie wystawiono jeszcze tytułu wykonawczego. Analiza obejmowała również 
tytuły zwrócone do aktualizacji oraz nieprzypisane wpłaty wynikające z błędnych 
danych podawanych przez zobowiązanych w tytule wpłaty. Na koniec każdego kwartału 
dokonywany był - zgodnie z art.45 par.3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks 
wykroczeń9 - odpis należności z tytułu nałożonych mandatów karnych, których od daty 
nałożenia upłynął okres trzech lat.  

(dowód: akta kontroli, str.180-187) 
Jak wynika z analizy dokonanej przy pomocy oprogramowania ACL w terminie do 
30 dni odpisano należności przedawnione w kwocie 2.509,8 tys. zł, tj. 33,9 %  
(15.820 sztuk mandatów), w terminie od 31 do 90 dni odpisano odpowiednio  
4.878,6 tys. zł, tj. 65,8 % (30.727 sztuk). 

(dowód: akta kontroli, str. 107) 
Badanie losowo dobranej próby 20 zaległości z tytułu mandatów karnych, które zostały 
odpisane z ewidencji księgowej wykazało, że odpisu dokonano po upływie okresu 
wynoszącego od 0 do 83 dni (licząc od daty przedawnienia). Dokonane odpisy 
pozwoliły na wykazanie zaktualizowanych danych dotyczących stanu należności 
i zaległości we właściwych okresach sprawozdawczych.  

(dowód: akta kontroli str. 209-210, 212) 
W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. – jak wynika 
z przeprowadzonego przy pomocy programu ACL badania - zaewidencjonowano 
w Urzędzie 527,7 tys. mandatów, z tego: 150,4 tys. mandatów, w I półroczu 2011 r., 
171,9 tys. w II półroczu 2011 r. oraz 205,4 tys. w I półroczu 2012 r.  
W okresie tym wystawiono 308,2 tys. tytułów wykonawczych, z czego  
w I półroczu 2011 r. - 94.3 tys., w II półroczu 2011 r. – 79,0 tys., a w I półroczu 2012 r. – 
135,0 tys. Z ogólnej liczby 308,2 tys. wystawionych tytułów 249,5 tys. (tj. 81,0 %) 
dotyczyło mandatów zaewidencjonowanych w badanym okresie (na ogólną kwotę 
40.306,3 tys. zł). Tytułami wykonawczymi objęto więc należności dotyczące 47,3 % 
mandatów z ww. 527,7 tys. zaewidencjonowanych w kontrolowanym okresie.  

(dowód: akta kontroli str. 4-17, 29-158, 178-179, 182, 238) 
W kontrolowanym okresie nałożono 108 kar administracyjnych na łączną kwotę  
5.362,8 tys. zł. W I półroczu 2011 r. przypisano 28 kar na łączną kwotę 1.709,8 tys. zł, 
w tym m.in. organ II instancji i sąd uchylił 3 kary, 15 zobowiązanych wpłaciło karę, 
a 10 kar jest niewymagalnych (w tym w przypadku 8 kar wstrzymano wykonanie 
postanowienia). W II półroczu 2011 r. przypisano 51 kar na łączną kwotę  
2.427,6 tys. zł, w tym m.in. organ II instancji i sąd uchylił 15 kar, 21 zobowiązanych 
wpłaciło karę, 5 kar jest niewymagalnych a wobec trzech zobowiązanych Wojewoda 
Małopolski wydał decyzję o rozłożeniu na raty. W I półroczu 2012 r. przypisano 29 kar 
na łączną kwotę 1.225,4 tys. zł, w tym m.in. organ II instancji i sąd uchylił 8 kar, 
12 zobowiązanych wpłaciło karę a 6 kar jest niewymagalnych.  
W ww. okresie wystawiono 14 tytułów wykonawczych.  

(dowód: akta kontroli str. 177, 211, 213-228, 279-282) 
Badanie terminów wprowadzania mandatów do ewidencji wykazało, że 96,6%  
(509,9 tys. sztuk) mandatów zostało zaewidencjonowanych w terminie do 60 dni od 
daty wystawienia mandatu, natomiast 3,4% (17,8 tys. sztuk) po upływie tego terminu. 

                                                      
9 Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 275 ze zm. 
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Szczegółowe badanie próby 20 mandatów10 (wszystkie wystawione w 2011 r.) 
zaewidencjonowanych po upływie 60 dni od daty jego wystawienia, w tym 
15 mandatów zaewidencjonowanych do 70 dni, wykazało, że głównymi przyczynami 
opóźnień były:  

 zwłoka w przekazaniu odcinków D mandatów do MUW (stwierdzone w badanej 
próbie terminy przekazania wyniosły od 28 do 59 dni),  

 konieczność weryfikacji danych osobowych (w tym adresów ukaranych w związku 
z nieprawidłowym, niekompletnym i nieczytelnym wypełnianiem odcinków D 
mandatów przez funkcjonariuszy.  

Jak wynika z przedłożonej przez MUW analizy, przeprowadzonej po wprowadzeniu od 
1 stycznia 2012 r. obowiązku dostarczania przez nakładających mandaty odcinków D 
w terminie do 7 dni od daty jego wystawienia, w I półroczu 2012 r. 0,12% mandatów 
było wprowadzonych do ewidencji w okresie powyżej 30 dni od daty ich wpływu.  

(dowód: akta kontroli str. 110, 231, 256-265, 283-287) 
1.3. Badanie terminów wystawienia tytułów wykonawczych obejmujących należności z tytułu 

mandatów wykazało, że w okresie objętym kontrolą 80,8 % ww. tytułów wykonawczych 
(224,3 tys. sztuk) wystawiono przed upływem 75 dni od daty wystawienia mandatu. Po 
upływie tego terminu zostało wystawionych 53,4 tys. tytułów (19,2 %), z tego: 33,1 tys. 
sztuk (35,1%) w I półroczu 2011 r., 14,8 tys. (18,8%) w II półroczu 2011 r. oraz  
5,5 tys. zł (5,2%) w I półroczu 2012 r. Wskaźnik wystawiania tytułów wykonawczych do 
75 dni od daty wystawienia mandatu uległ poprawie z 64,9 % w I półroczu 2011 r. do 
94,6 % w I półroczu 2012 r. Do mandatów, które wpłynęły do MUW w okresie od 
1 stycznia 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r. nie wystawiono z uzasadnionych przyczyn 
23 tytułów wykonawczych, w tym w przypadku 21 mandatów spłata zobowiązania 
została rozłożona na raty, a w 2 przypadkach kwoty dochodzonych należności (0,81 zł) 
przekraczały koszty ewentualnej egzekucji.  

(dowód: akta kontroli str. 112-114, 237) 
Szczegółowe badanie 30 losowo wybranych spraw11 wykazało, iż przyczyną 
wystawienia tytułów wykonawczych po upływie 75 dni od dnia wystawienia mandatów 
było przede wszystkim przyjęcie przez Urząd „dwumiesięcznego okresu karencji” 
z uwagi na fakt, iż w tym okresie dokonywana jest znaczna część wpłat dobrowolnych. 
Zdaniem MUW przedwczesne wystawienie tytułów wykonawczych wiąże się 
z powstawaniem dodatkowych kosztów związanych z ich wydrukowaniem i przesłaniem 
do urzędów skarbowych, a także koniecznością dodatkowego zaangażowania 
pracowników w przygotowywanie pism informujących urzędy skarbowe o dokonaniu 
przez zobowiązanych wpłat na rachunek wierzyciela.  
Ponadto, stwierdzono że:  

 mandaty karne przekazano do MUW z opóźnieniem (powyżej 70 dni od daty ich 
wystawienia) – 10 przypadków,  

 rozłożono na raty należność wynikającą z mandatu - 1 przypadek, 

 wycofano pierwotny tytuł wykonawczy z uwagi na konieczność dokonania 
weryfikacji danych zobowiązanego w bazie PESEL - 1 przypadek,  

 zaksięgowano wpłatę innej osoby z powodu błędnego opisania tytułu przelewu 
(numer mandatu) - 1 przypadek. 

(dowód: akta kontroli, str. 229-230, 236, 256-265,  
Badanie terminów przekazania do urzędów skarbowych 30 wystawionych tytułów 
wykonawczych z tytułu mandatów wykazało, że: 

 terminy wysyłania organom egzekucyjnym tytułów wykonawczych od daty ich 
wystawienia, w zbadanej próbie, wynosiły od 0 do 66 dni,  

 w 24 przypadkach (80% zbadanej próby) wysłanie tytułów wykonawczych do 
organów egzekucyjnych nastąpiło w terminie powyżej 15 dni od daty ich 
wystawienia. Przyczyną powyższego była dokładna weryfikacja danych przez 

                                                      
10 Próba wybrana przy pomocy oprogramowania ACL 

11 Za pomocą oprogramowania ACL – 10 tytułów wystawionych w okresie od 75-90 dni od daty wystawienia mandatu, 
5 tytułów wystawionych od 91-120 dni od daty wystawienia mandatu, 5 tytułów wystawionych od 121 – 180 dni od daty 
wystawienia mandatu, 5 tytułów wystawionych od 181-365 dni od daty wystawienia mandatu oraz 5 tytułów wystawionych po 
upływie 365 dni od daty wystawienia mandatu.   



 

6 

MUW przed wysłaniem tytułu wykonawczego, co wynikało m.in. z dużej ilości 
dokonywanych przez zobowiązanych opóźnionych wpłat dobrowolnych oraz 
wadliwego opisu tytułu wpłat.  

Ilość wpłat nieprzypisanych do mandatów bezpośrednio przy księgowaniu wyciągów 
bankowych wyniosła w I półroczu 2011 r. 5.698 sztuk  
(882 tys. zł), w II półroczu – 6.084 (957,4 tys. zł), a w I półroczu 2012 r. –  
6.989 sztuk (1.041,1 tys. zł). Jak wyjaśniła Beata Brańka – kierownik Oddziału 
w Wydziale Finansów i Budżetu MUW (cyt.): „Przyczyną nieprzypisania ww. wpłat do 
mandatów bezpośrednio w trakcie rozliczania wyciągów bankowych jest brak w treści 
przelewów elektronicznych informacji o numerach mandatów, których wpłaty mają 
dotyczyć lub mandaty o numerach podanych w przelewach nie zostały wydane dla 
jednostek pobierających bloczki mandatowe w MUW (co wynika z błędów przy 
przepisywaniu numerów mandatów z formularzy na przelew elektroniczny). Wpłaty te 
przypisywane są do konkretnych mandatów po wtórnej weryfikacji wg danych osobowo-
adresowych lub wyjaśnieniach wpłacających lub zwracane są do nadawcy po ustaleniu, 
że wpłata jest błędna, nienależna.”  
Zdaniem MUW niedokonywanie powtórnej weryfikacji danych (danych adresowo – 
osobowych oraz dokonanych wpłat) może spowodować, że postępowanie egzekucyjne 
będzie prowadzone wobec osoby, która nie jest osoba zobowiązaną. W 2011 roku 
MUW wstrzymał przed wysłaniem do organu egzekucyjnego ok. 12.000, a w I półroczu 
2012 roku ok. 8.100 tytułów wykonawczych. Średni czas, po jakim tytuły wykonawcze 
zostały wysyłane do organów egzekucyjnych, wynosił około 33 dni. 

(dowód: akta kontroli str. 229-230, 301) 
Ponadto, jak wyjaśniła Ewa Małysa – dyrektor Wydziału Budżetu i Finansów MUW, na 
przyspieszenie wszczęcia egzekucji wpływ miałyby zmiany w przepisach prawa 
dotyczące niewymagania od wierzycieli wysyłania w wersji papierowej tytułów 
wykonawczych obejmujących należności z tytułu mandatów karnych do urzędów 
skarbowych, lecz wysyłania ich tylko w wersji elektronicznej poprzez platformę ePUAP 
(Elektroniczną Platformę Usług Administracji Państwowej). Obecnie wysyłane są tytuły 
wykonawcze w obydwóch wersjach. Przesyłanie od marca 2010 r. do urzędów 
skarbowych tytułów wykonawczych za pomocą platformy ePUAP spowodowało, iż dane 
z tytułów nie są wprowadzane ręcznie do systemu przez pracowników urzędów 
skarbowych tylko importowane do ich programu. Ponadto docierają one do urzędów 
skarbowych wcześniej niż tytuły przesyłane w wersji papierowej. 

(dowód: akta kontroli str. 260-261) 
Badanie terminów przekazania do urzędów skarbowych 10 tytułów wykonawczych 
z tytułu kar administracyjnych wykazało, że wszystkie tytuły egzekucyjne zostały 
wystawione po upływie więcej niż 45 dni od terminu płatności kary. Przyczyną tego było 
przede wszystkim: 

 wstrzymanie wykonania decyzji przez organ nakładający karę w związku 
z procedurą odwoławczą lub skargą do sądu administracyjnego (6 przypadków),  

 konieczność przeliczenia dobrowolnej wpłaty częściowej dokonanej przez 
zobowiązanego (1 przypadek), 

 konieczność uprzedniego doręczenia upomnienia zobowiązanym, którzy nie 
podejmowali korespondencji (3 przypadki). 

Poddane kontroli tytuły wykonawcze zostały wysłane do organów egzekucyjnych 
w terminie od 1 do 16 dni (9 przypadków). W jednym wypadku tytuł wykonawczy 
wysłano do organu egzekucyjnego po upływie 67 dni od daty jego wystawienia. 
Przyczyną tego była konieczność przeliczenia kwoty zobowiązania i odsetek w związku 
z częściową wpłatą dokonaną przez zobowiązanego oraz doręczenia kolejnego 
upomnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 219-228, 266-277) 
Badanie terminów wpływu do dwóch urzędów skarbowych wybranych losowo 
20 tytułów wykonawczych dot. mandatów wykazało, że od daty wystawienia tytułu 
wykonawczego do daty jego wpływu upłynęło więcej niż 21 dni w przypadku: 

 wszystkich 10 tytułów wykonawczych przekazanych do Urzędu Skarbowego 
Kraków – Stare Miasto okres ten wyniósł od 35 do 57 dni,  
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 dziewięciu tytułów wykonawczych przekazanych do Urzędu Skarbowego 
w Miechowie okres ten wyniósł od 28 do 58 dni. Jeden tytuł wpłynął w terminie 
16 dni od daty jego wystawienia. 

Jak wynika z informacji uzyskanych w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli12 od Naczelnika Urzędu Skarbowego 
Kraków – Stare Miasto, w okresie kontrolowanym do Urzędu wpłynęło 6920 tytułów 
wykonawczych wystawionych przez MUW, z czego 6680 tytułów (96,5%) po upływie 
21 dni od daty ich wystawienia. 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowie – w ww. trybie - poinformowała, że 
w kontrolowanym okresie Urząd otrzymał 1887 tytułów wykonawczych wystawionych 
przez MUW, z czego 1388 tytułów (73,6%) po upływie 21 dni od daty ich wystawienia. 

(dowód: akta kontroli, str. 18- 25, 232-235, 
Jak wyjaśniła Ewa Małysa - dyrektor Wydziału Budżetu i Finansów MUW (cyt.): 
„W MUW tytuły wykonawcze wysyłane są do urzędów skarbowych niezwłocznie po 
wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności do przygotowania tytułów 
wykonawczych, tj.: sporządzeniu rejestrów na poszczególne urzędy skarbowe, 
weryfikacji danych osobowo adresowych ukaranych z województwa małopolskiego 
w Wojewódzkim Zbiorze Meldunkowym (WZM), wyjaśnieniu i korekcie powstałych 
niezgodności danych wprowadzonych do programu mandatowego z WZM, 
wydrukowaniu tytułów (okładki format A3 i wkładki format A4), opieczętowaniu, 
podpisaniu, ponownej weryfikacji słuszności przekazania tytułu do egzekucji (czy 
należność została uregulowana w całości lub w części lub zostały dokonane zmiany 
w danych osobowo-adresowych ukaranego), dokonaniu korekt danych, ponownym 
drukowaniu, opieczętowaniu, podpisaniu, wydrukowaniu ewidencji, zakopertowaniu, 
wydrukowaniu adresu z kodem, opisaniu zwrotnego potwierdzenia odbioru, 
przekazaniu do kancelarii celem wysłania. Czynności związane z ponowną weryfikacją 
są niezbędne ze względu na to, że ok. 50% wpłat następuje dobrowolnie przez 
ukaranych, lecz w różnych terminach, nawet po trzech miesiącach.” 

(dowód: akta kontroli, str. 259-260)  
1.4. W 2011 r. MUW wysłał do urzędów skarbowych 11.388 pism informujących 

o dokonanej przez ukaranych wpłacie za mandaty na kwotę 1.674,1 tys. zł,  
a w I półroczu 2012 r. odpowiednio 7.958 na kwotę 1.216,8 tys. zł, na podstawie 
których urzędy skarbowe wycofywały tytuły egzekucyjne z postępowania 
egzekucyjnego. W kontrolowanym okresie występowały również przypadki wycofywania 
tytułów wykonawczych z powodu wadliwego nałożenia mandatów karnych. W zakresie 
tytułów egzekucyjnych dotyczących kar administracyjnych nałożonych na podstawie 
ustawy Prawo budowlane wycofano w badanym okresie 7 tytułów wykonawczych. 
W czterech przypadkach umorzono postępowania egzekucyjne, w dwóch przypadkach 
umorzono karę decyzją Wojewody Małopolskiego a w jednym przypadku dokonano 
dobrowolnej wpłaty. 

(dowód: akta kontroli, str. 182-186  
Analiza próby 10 pierwszych tytułów egzekucyjnych wycofanych w 2011 r.  
i 10 pierwszych tytułów egzekucyjnych wycofanych w 2012 roku wykazała, że 
przyczyną ich wycofania były wpłaty dokonane przez zobowiązanych. W szczególności 
w trzech przypadkach wycofanie tytułu egzekucyjnego nastąpiło po weryfikacji danych 
dotyczących nieprzypisanych wpłat z powodu błędnego opisu tytułu przelewu. Zbadane 
tytuły wykonawcze były wycofywane po upływie od 7 do 97 dni od daty wpłaty przez 
ukaranego. 

(dowód: akta kontroli, str. 207-208) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na zaniżeniu w sprawozdaniu Rb-27 za II kwartał 2011 r. stanu 
należności pozostałych do zapłaty, w tym stanu zaległości (24.359,8 tys. zł) o kwotę  
5.587,2 tys. zł. Urząd kwotę mandatów za czerwiec 2011 r. zaewidencjonował w systemie 
finansowo księgowym dopiero pod datą 1 lipca 2011 r.  

                                                      
12 Dz. U. z 2012 r., poz.82. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości13 do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, 
w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. 
Zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 pkt 2 zał. Nr 37 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej14 w sprawozdaniach 
miesięcznych za marzec, czerwiec (…) wypełnia się m.in. kolumny dot. należności 
pozostałych ogółem, w tym zaległości netto. 
Za powyższą nieprawidłowość odpowiedzialność ponoszą: operator urządzeń 
elektronicznych, który – jak wyjaśnił – nie wprowadził przedmiotowych danych do systemu 
finansowo księgowego MUW przez przeoczenie oraz z tytułu nadzoru kierownik Oddziału 
Postępowania Mandatowego w Wydziale Budżetu i Finansów MUW (jak wyjaśniono – błędu 
nie wychwycono z powodu natłoku obowiązków wynikających ze wzrostu liczby mandatów 
obsługiwanych przez Oddział oraz rozpoczętego okresu urlopowego). 

(dowód: akta kontroli, str. 278, 302-303) 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości15, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

2. Organizacja procesu obsługi mandatów i tytułów 
wykonawczych 

2.1. Zarówno zadania związane z obsługą mandatów i związanych z nimi tytułów 
wykonawczych jak i zadania z zakresu egzekucji kar administracyjnych nakładanych na 
podstawie ustawy Prawo budowlane, dla których wierzycielem jest Wojewoda zostały 
pisemnie określone i przypisane Wydziałowi Finansów i Budżetu MUW (zadania 
wykonywane są przez Oddział Finansowo-Księgowy). Przyjęte rozwiązania 
organizacyjne zapewniały jasny i czytelny ich podział. Prowadzenie spraw związanych 
z windykacją należności publiczno-prawnych dot. kar nakładanych na podstawie 
ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o cudzoziemcach przypisano Wydziałowi 
Certyfikacji i Administracji MUW. 

(dowód: akta kontroli, str. 239-255) 
W kontrolowanym okresie obsługa mandatów i tytułów wykonawczych nie była 
przedmiotem badań ze strony audytu wewnętrznego MUW. Wyznaczeni pracownicy 
MUW uczestniczyli w styczniu 2012 roku w seminarium pn. „Zintegrowany system 
obsługi mandatów”, zorganizowanym w ramach projektu „Audyt organizacyjny 
i wdrożenie usprawnień zarządczych”.  
W badanym okresie MUW dokonywał weryfikacji i modyfikacji efektywności 
wprowadzonych rozwiązań dotyczących obsługi mandatów, kar administracyjnych oraz 
wystawiania tytułów wykonawczych w tym zakresie. W 2012 r. MUW zobowiązał 
podmioty wystawiające mandaty karne do skrócenia do 7 dni terminu przekazywania do 
MUW potwierdzenia ukarania (odcinki D).16 Również od 2012 r. zwiększono w MUW 
częstotliwość wystawiania tytułów wykonawczych (dwa razy w miesiącu – wcześniej 
dokonywano tego raz w miesiącu). Od 2010 r. tytuły wykonawcze przesyłane są do 
organów egzekucyjnych za pomocą platformy ePUAP, co pozwala na uniknięcie 
ręcznego wprowadzania ich do baz danych organów egzekucyjnych. W uzgodnieniu 
z Izbą Skarbową w Krakowie w 2012 r. wprowadzono usprawnienie polegające na 
przekazywaniu do organów egzekucyjnych, poprzez platformę ePUAP, informacji 
o wpłatach dokonanych przez ukaranych mandatami (objętymi tytułami wykonawczymi) 
na rachunek bankowy MUW. 

(dowód: akta kontroli, str. 184-186, 283-287) 

                                                      
13 Dz. U. z 2009 r., Nr 152,  poz. 1223 ze zm. 

14 Dz. U. Nr 20, poz. 103 ze zm. 

15 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową. 

16 Uregulowanie to wprowadzono – jak wynika z pisma MUW nr WF-II.3150.04.11.2011.KK z dnia 2 stycznia 2012 r. – 
w wyniku ustaleń kontroli NIK w zakresie wykonania budżetu państwa za 2010 r., wskazujących na opóźnienia 
w ewidencjonowaniu mandatów karnych oraz w wystawianiu do nich tytułów wykonawczych. 

  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Wojewoda Małopolski w piśmie nr WF-II.3241.103.11 z dnia 7 grudnia 2011 r. 
wystosowanego do Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji zgłosił swoje uwagi w zakresie realizacji ustawy z dnia 
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji17, w tym 
m.in. w zakresie proponowanych zmian we wzorze tytułu wykonawczego 
(niewpisywanie numeru rachunku bankowego wierzyciela na wkładce tytułu 
wykonawczego przekazywanego przez urząd skarbowy zobowiązanemu oraz 
stworzenie możliwości pozycjonowania kosztów upomnienia ponoszonych przez 
wierzyciela). 

(dowód, akta kontroli, str. 285-287) 
Średnioroczne zatrudnienie osób zaangażowanych w obsługę mandatów i tytułów 
wykonawczych ulegało zwiększeniu z 22,55 etatu w I półroczu 2011 r., poprzez 
24,39 etatu w II półroczu 2011 r., do 25,15 etatu w I półroczu 2012 r. W przeliczeniu na 
etaty w obsługę tytułów wykonawczych zaangażowanych było w 2011 r. 6,75 osób, 
a w I półroczu 2012 r. 7,75 osób (wzrost o 12,9%). Jednocześnie relacja liczby 
wystawionych tytułów wykonawczych do liczby etatów wykorzystywanych do ich obsługi 
uległa obniżeniu w II półroczu 2011 r. w stosunku do I półrocza 2011 r. o 2304 tytułów 
wykonawczych oraz zwiększeniu w I półroczu 2012 r. do II półrocza 2011 r. o 1925 
tytułów wykonawczych. Na jednego pracownika w I półroczu 2011 r. przypadało  
14.208 sztuk wystawionych tytułów wykonawczych, w II półroczu 2011 r. – 11.904 
sztuk, a w I półroczu 2012 r. – 13.829 sztuk. 

(dowód, akta kontroli, str. 238-240) 
MUW dokonywał analizy procesu obsługi mandatów i tytułów wykonawczych przez 
program TBD-mandaty pod kątem jego funkcjonalności i dostosowania do własnych 
potrzeb. W wyniku powyższego Urząd wystąpił do operatora bazy TBD-mandaty  
m.in. o wprowadzenie do systemu możliwości zapisu daty wpływu mandatu karnego do 
MUW, co umożliwia skuteczniejszy nadzór nad terminowością działań w zakresie 
windykacji należności z tytułu mandatów. 

(dowód: akta kontroli str. 26-28) 
2.2. Współpraca Wojewody z jednostkami organizacyjnymi Policji w zakresie zasad 

i terminów przekazywania danych dotyczących mandatów ustalona została 
w „Ogólnych zasadach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych, sposobu 
dokumentacji i ewidencji grzywien oraz rozliczeń z ich wpływów i windykacji 
w województwie małopolskim” z grudnia 2004 r. W 2012 r. MUW pismem z dnia 
2 stycznia 2012 r. o nr WF.II.3150.04.11.2011.KK poinformował organy nakładające 
mandaty karne o zobowiązaniu do przekazywania potwierdzeń ukarania mandatami 
karnymi w terminie do 7 dni od daty jego nałożenia (wystawienia).  

(dowód: akta kontroli, str. 288--300) 
MUW organizował cykliczne spotkania i prowadził na bieżąco korespondencję  
m.in. w sprawie nieprawidłowości w wypełnianiu mandatów oraz karania mandatami 
notorycznych sprawców wykroczeń. Ponadto, jak wynika z wyjaśnień Ewy Małysy - 
Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu MUW „od 2012 roku Wojewoda Małopolski 
prowadzi rozmowy z Małopolskim Wojewódzkim Komendantem Policji w sprawie 
zawarcia porozumienia o powierzenie na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej  w województwie18 w związku z § 3 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie sposobu 
dokumentacji i grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym 
oraz właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych19 
Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji części zadania Wojewody 
Małopolskiego związanego z ewidencją należności z tytułu grzywien nałożonych 
w drodze mandatu karnego, tj. ewidencji wszystkich danych osoby ukaranej, kwoty oraz 
daty i rodzaju nałożonej grzywny na podstawie odcinka „D” mandatu karnego 
w Internetowym Systemie Ewidencji Mandatów „I-SEM” firmy TBD-Kielce SI Sp. z o.o.” 

(dowód: akta kontroli, str. 182-187)  

                                                      
17 Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954 ze zm. 

18 Dz. U. z 2009 r., Nr 31, poz. 206 ze zm.. 

19 Dz. U. z 2011 r., Nr 193, poz. 1143. 
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2.3. Wojewoda Małopolski korzystał z uprawnienia do uzyskania informacji o sposobie 
załatwienia tytułu egzekucyjnego, określonego w § 8 rozporządzenia z dnia 
22 listopada 2001 r. Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.20 W każdym z badanych 
półroczy objętych kontrolą występowano do wszystkich urzędów skarbowych z prośbą 
o podanie przyczyn braku ściągalności należności z tytułu mandatów (na podstawie 
przesłanych do realizacji tytułów wykonawczych). 
Również w przypadku nałożonych kar budowlanych były wysyłane do urzędów 
skarbowych pisma o podanie przyczyn braku ściągalności należności od 
zobowiązanych. W okresie kontrolowanym dotyczyło to 9 tytułów wykonawczych. 

(dowód: akta kontroli, str. 184) 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia21 działalność w badanym obszarze. 

 

IV. Uwagi i wnioski 
Jako dobre praktyki NIK ocenia: 

 wprowadzenie do systemu TBD-mandaty daty wpływu mandatu do Urzędu, co 
umożliwia sprawniejsze zarządzanie i nadzór nad realizacją dochodów należnych 
Skarbowi Państwa z tego tytułu,  

 zalecenie skrócenia terminu przekazywania do Urzędu odcinków „D” przez jednostki 
wystawiające mandaty, 

 wykorzystanie platformy ePUAP do przekazywania organom egzekucyjnym 
wystawionych przez Urząd tytułów egzekucyjnych oraz informacji o wpłatach 
dokonywanych przez ukaranych na rachunek bankowy wierzyciela (MUW). 

NIK zwraca uwagę na problem egzekucji kar administracyjnych od zagranicznych 
przewoźników lotniczych. 
MUW wykazał na koniec czerwca 2012 r. – wg sprawozdania Rb-27 - zaległości z tytułu kar 
administracyjnych, nałożonych na podstawie art. 138 ust. 1 i 3 w związku z art. 139 ustawy 
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach22 w kwocie 314,5 tys. zł. Zaległości te dotyczą 
kar nałożonych na zagraniczne linie lotnicze, które przywożą do Polski pasażerów bez 
wymaganych dokumentów. Należności te nie są egzekwowane z powodu problemu 
z ustaleniem właściwego organu egzekucyjnego, do którego można by było przekazać tytuł 
wykonawczy. MUW – stojąc na stanowisku, że brak jest regulacji prawnych związanych 
z egzekwowaniem przedmiotowych kar administracyjnych – pismem nr WA-
V.3151.45.1.2012 z dnia 29 marca 2012 r. zwrócił się do Departamentu Administracji 
Podatkowej Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości 
wyegzekwowania tych kar, a w szczególności o wskazanie drogi postępowania oraz 
regulacji prawnych związanych z ich egzekwowaniem. Do dnia zakończenia kontroli MUW 
nie uzyskał odpowiedzi Ministerstwa Finansów. 

 

 

 

                                                      
20 Dz. U. Nr 137, poz. 1541 ze zm. 

21 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową. 

22 Dz. U. z 2011 r., Nr 264, poz. 1573 ze zm. 
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Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli23, wnosi o bieżące wprowadzanie mandatów do systemu finansowo – 
księgowego i zapewnienie rzetelnego sporządzania sprawozdawczości budżetowej.  

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 zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Krakowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

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

 

Kraków, dnia       października 2012 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

Krzysztof Hofman 
Inspektor k.p. 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
podpis podpis 

  

  

 
 

  

 

 

 

 

                                                      
23 Dz. U. z 2012 r., poz.82. 
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