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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontroler Rafał Rossowski, st. inspektor k.p., upoważnienie do kontroli nr 080389 z dnia 3 lipca 
2012 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1,2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Jagiellońska 32 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Józef Łukasik, Komendant Powiatowy Policji  

 (dowód: akta kontroli str. 3,4) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości1 
działalność Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem (zwanej dalej „Komendą” lub „KPP”) 
w zbadanym zakresie. 

Ocenę pozytywną uzasadnia w szczególności terminowe rozliczanie wystawionych 
mandatów oraz otrzymanych i wykorzystanych bloczków mandatowych, a także terminowe 
przekazywanie Wojewodzie Małopolskiemu informacji w tym zakresie. Stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczyły przekazania z opóźnieniem (w 16 przypadkach na 118 
poddanych kontroli) środków pieniężnych z tytułu nałożonych mandatów karnych 
gotówkowych na rachunek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Rozliczenie wystawionych mandatów oraz otrzymanych 
i wykorzystanych bloczków mandatowych 

Funkcjonariusze Komendy w latach 2011 – 2012 (I półrocze) nałożyli łącznie 19.015 
mandatów karnych (zwanych dalej „mk”) na kwotę 2.724.410 zł, z tego: 5.834 mk na kwotę 
810.950 zł w I półroczu 2011 r., 5.678 mandatów na kwotę 791.050 zł w II półroczu 2011 r. 
i 7.503 mandatów na kwotę 1.122.410 zł w I półroczu 2012 r. W ogólnej liczbie nałożonych 
mandatów, mandaty kredytowane w ww. okresach stanowiły odpowiednio 29,77 %, 29,04 % 
i 38,32 %.  
Liczba nałożonych mandatów w I półroczu 2012 r. (7.503 sztuki - 1.222.410 zł) 
w porównaniu do I półrocza 2011 r. (5.834 sztuk – 810.950 zł) zwiększyła się  
o 1.669 mandatów, tj. o 28,6 %, a w porównaniu do II półrocza 2011 r. (5.678 sztuk – 
791.050 zł) odpowiednio o 1.825 mandatów, tj. o 32,1 %.  

(dowód: akta kontroli str. 5) 
  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  
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Według przedkładanych Wojewodzie Małopolskiemu comiesięcznych informacji o liczbie 
otrzymanych i wykorzystanych bloczków mandatowych KPP w okresie objętym kontrolą 
pobrała z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (zwanego dalej „MUW”) 
łącznie 1090 szt. bloczków mandatowych (600 szt. w 2011 r. i 490 szt. w I półroczu 2012 r.), 
wykorzystała i rozliczyła natomiast  1.344 (w tym 254 pobranych we wcześniejszym 
okresie).  

(dowód: akta kontroli str. 6,7,21,31-44) 
W 2011 roku rozliczenie miesięczne grzbietów wykorzystanych bloczków mk sporządzono 
i przesłano wraz z grzbietami wykorzystanych bloczków do MUW w dniach:  
13 i 25 stycznia, 8 lutego, 7 marca, 31 marca (za marzec), 5 maja, 7 czerwca, 5 lipca, 
10 sierpnia, 7 września, 6 października, 8 listopada oraz 2 i 3 grudnia. 
W 2012 roku rozliczenia miesięczne grzbietów wykorzystanych bloczków mk  sporządzono 
i przesłano do MUW w dniach: 11, 24, 30 stycznia, 10 i 28 lutego, 23 marca.  

(dowód: akta kontroli str. 53) 
Powyższa procedura była zgodna z postanowieniami § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za 
wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych 
w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych2, który stanowi, że 
przedmiotowe informacje powinny być przekazywane nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
Przedmiotowe terminy określone zostały również w pkt V.1 „Ogólnych zasad 
rozprowadzania bloczków mandatowych, sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien 
oraz rozliczeń z ich wpływów i windykacji w województwie małopolskim” (zwanych dalej 
„Ogólnymi zasadami”) wydanych przez MUW (pismo z dnia 26 stycznia 2012 r.). Określono 
w nich, że przedmiotowe rozliczenia i zestawienia powinny być przekazywane nie rzadziej 
niż raz w miesiącu, najpóźniej do 10 dnia każdego następnego miesiąca.  
W dniu 13 kwietnia 2012 r. do KPP wpłynęło pismo MUW znak WF-V.3150.4.1.2012.KM 
z dnia 6 kwietnia 2012 r., którym zmieniono obowiązujące wytyczne określone w Ogólnych 
zasadach a dotyczące przesyłania informacji o wykorzystanych bloczkach mandatowych. 
Zgodnie z przedmiotowym pismem organy stosujące postępowanie mandatowe 
zobowiązane zostały do przedstawiania do MUW specyfikacji wykorzystanych bloczków 
mandatowych do 10 dnia każdego następnego miesiąca bez dołączania grzbietów 
wykorzystanych bloczków. Zostały one również zobowiązane do przechowywania grzbietów 
oraz sporządzenia w terminie do 30 kwietnia 2012 r. ponownego zestawienia otrzymanych 
i wykorzystywanych bloczków mandatowych oraz nałożonych i uiszczonych grzywien wraz 
ze specyfikacją wykorzystanych bloczków mandatowych za okres od stycznia do marca 
2012 r. Zgodnie z powyższymi wytycznymi KPP przedmiotową informację sporządziło 
i przekazało w dniu 24 kwietnia 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 8-26, 30) 
W kontrolowanym okresie nie stwierdzono przypadków niepotwierdzenia przez Wojewodę 
Małopolskiego przedmiotowych informacji przekazywanych przez KPP. Nie stwierdzono 
również przypadków dokonywania korekt pod względem zgodności przedstawianych 
danych w miesięcznych rozliczeniach grzbietów i specyfikacjach wykorzystanych bloczków.  
Od kwietnia 2012 r. specyfikacje wykorzystanych bloczków mandatowych zostały wysłane 
do MUW w dniach: 22 kwietnia, 4 maja i 12 czerwca 2012 r. 
W kontrolowanym okresie informacje dotyczące: wykorzystanych bloczków, wykazów 
nałożonych mandatów karnych (tj. odcinki „D”) oraz zestawień uregulowanych mkg 
(zgodnych co do kwot wpłaconej gotówki za mkg na rachunek MUW) przekazywane były do 
MUW za pośrednictwem Poczty Polskiej, za potwierdzeniem odbioru.  

(dowód: akta kontroli str. 53, 54) 
Pod względem terminowości rozliczeń analizie poddano próbę 150 odcinków „D” mandatów 
przekazanych do MUW (po 50 szt. w ramach rozliczeń dokonanych w czerwcu i grudniu 
2011 r. oraz w czerwcu 2012 r.). KPP w kontrolowanym okresie przekazała rozliczenia 
odcinków „D” do MUW w następujących terminach: 
 do 40 dni od dnia wystawienia mandatu 141 szt. (94 %) na kwotę 17.440 zł, 
 powyżej 40 dni  od dnia wystawienia - 9 szt. (6 %) na kwotę 900 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 8-26,56-59) 

                                                      
2 Dz. U. Nr 131, poz. 663 ze zm. 
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Zgodnie z powołanymi wyżej zasadami określonymi przez Wojewodę Małopolskiego organy 
upoważnione rozliczają się z bloczków mandatowych nie rzadziej niż raz w miesiącu 
(najpóźniej do 10-go dnia każdego następnego miesiąca).  
Do dnia 19 lipca 2012 r. KPP nie posiadała wewnętrznych wytycznych w zakresie terminów 
przekazywania odcinków „D” przez funkcjonariuszy do Zespołu ds. Administracyjno-
Gospodarczego, który zajmuje się sporządzaniem i przesyłaniem zestawień do MUW. 
W dniu 20 lipca 2012 r. Komendant KPP wystosował pismo nr ZAG 570/36/12/GK do 
Naczelników Wydziałów i Kierownika Posterunku Policji, w którym określił m.in. zasady 
wykorzystania bloczków mandatowych oraz ich rozliczania. W niniejszym piśmie 
przypomniał m.in. o niezwłocznym rozliczaniu odcinków „D” i gotówki pobranej przez 
funkcjonariuszy za mkg.  

(dowód: akta kontroli str. 72-76) 
Pod względem prawidłowości wykorzystania bloczków mandatowych analizie poddano 
5 (po 20 szt.) wykorzystanych bloczków mandatowych (grzbietów) z 42 przygotowanych do 
archiwizacji. Ostatnie mandaty w ww. bloczkach zostały wystawione w terminach od 1 do 9 
dni przed rozliczeniem zużytych bloczków przez funkcjonariuszy i od 25 do 35 dni do dnia 
kontroli, tj. 11 września 2012 r. Wszystkie 100 szt. formularzy w kontrolowanych bloczkach 
były wypełnione w sposób kompletny i czytelny. Nie stwierdzono przypadków anulowania, 
zniszczenia lub zagubienia formularzy mandatów.  

(dowód: akta kontroli str. 52) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość polegająca na tym, że w 9 przypadkach (900 zł) ze 150 poddanych 
badaniu odcinków „D” mk dokonano przekazania ich do MUW po upływie 40 dni od ich 
nałożenia (do 58 dni). Opóźnionego przekazania odcinków „D” dokonano w czerwcu 2011 r.  
Pani Inspektor Zespołu Administracyjno-Gospodarczego, odpowiedzialna za przekazywanie 
odcinków „D” do MUW wyjaśniła, że w dniu 5 maja 2011 r. do MUW zostało wysłanych 8 list 
natomiast te 9 odcinków zostało odebranych z Wydziału Ruchu Drogowego i Wydziału 
Prewencji w dniach 6 i 9 maja 2011 r. (tj. po rozliczeniu odcinków „D”). Będąc przekonaną, 
o zachowaniu ustalonych terminów nie sporządziła dodatkowych list, a przyjęte mandaty 
wysłała 7 czerwca 2011 r.  

(dowód: akta kontroli str. [6, 8-28, 45, 56-61)  

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie3 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

2. Rozliczanie środków pieniężnych pobranych 
w gotówce 

 

W kontrolowanym okresie dokonano łącznie 28 wpłat na rachunek MUW na łączną kwotę 
80.820 zł z 538 nałożonych mkg.  Analizie poddano próbę 118 mkg na łączną kwotę  
16.800 zł, z których wpłat na konto MUW dokonano 17 i 30 czerwca, 30 grudnia 2011 r. 
oraz 15 i 30 czerwca 2012 r. Na rachunek MUW środki pieniężne zostały przekazane 
w następujących terminach: 

 do 30 dni w 102 przypadkach (86,4 %), 

 powyżej 30 dni w 16 przypadkach (13,6 %), w tym 11 przypadków dot. czerwca 2011 r.  
(dowód: akta kontroli str. 62-67) 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 

pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  
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Analiza wykazała, że w przypadku przekazania na rachunek MUW środków pieniężnych 
pobranych z tytułu wystawionych mkg po 30 dniach: 

 funkcjonariusze dokonali wpłaty do kasy Komendy odpowiednio w terminach: od 0 do 7 
dni w pięciu, od 8 do 15 dni w trzech, od 16 do 30 dni w pięciu, a powyżej 30 dni do 
53 dni w trzech przypadkach,  

 z kasy KPP na rachunek MUW gotówkę przekazano odpowiednio w terminach: od 0 do 
7 dni w czterech, od 8 do 15 dni w dwóch, od 16 do 30 dni w ośmiu, a powyżej 30 dni 
do 55 dni – w dwóch przypadkach.  

(dowód: akta kontroli str. 62-65, 69) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na dokonaniu z opóźnieniem wpłat gotówki pobranej z tytułu 
wystawionych mkg na rachunek MUW. W 16 przypadkach kwoty za nałożone grzywny 
w drodze mandatu (2.450 zł) przekazane zostały na konto MUW w terminie powyżej 30 dni 
od ich nałożenia. Powyższe było niezgodne z zapisami pkt. VI.3 Ogólnych zasad, gdyż 
(cyt.): „Przekazywanie kwot uzyskanych z tytułu nałożonych mkg organ upoważniony 
powinien dokonywać niezwłocznie, zgodnie z zasadami i trybem wykonywania budżetu 
państwa.” Ponadto pismem z dnia 17 czerwca 2010 r. MUW m.in. przypomniał 
o niezwłocznym dokonywaniu wpłat za nałożone mkg.  
Dopiero podczas kontroli NIK, w dniu 20 lipca 2012 r., Komendant KPP wystosował pismo 
do Naczelników Wydziałów i Kierownika Posterunku, w którym zapisano, że (cyt.): „Kwoty 
uzyskane z tytułu nałożonych grzywien w drodze mandatu karnego gotówkowego 
funkcjonariusz przekazuje za pokwitowaniem do kasy, a w momencie zdawania bloczka 
zdaje również dowody wpłat zgodnie z wartością nałożonych mandatów karnych 
gotówkowych wg formularzy. (…) Ponadto przypominam, iż funkcjonariusz zobowiązany 
jest do rozliczania odcinków „D” i uiszczenia wpłaty za mandaty karne gotówkowe 
niezwłocznie po jego nałożeniu.” 

(dowód: akta kontroli str. 8-28, 47-51, 62-67, 69) 
Komendant KPP wyjaśnił, że w przypadku opóźnień w przekazywaniu kwot przez 
funkcjonariuszy była to nieuwaga policjantów skutkująca niedokonywaniem wpłat gotówki 
do kasy KPP przed udaniem się na urlop czy zwolnienie lekarskie, jak również ze względu 
na zmianowy charakter pracy i brak możliwości dokonywania wpłat w godzinach otwarcia 
kasy. W zakresie terminowości wpłat gotówki na konto MUW opóźnienia były wynikiem 
błędnej interpretacji przepisów dotyczących dochodów budżetowych, błędów rachunkowych 
oraz praktyka grupowania wpłat na kwoty w wysokości zbliżonej do 1.000 zł wynikająca 
z chęci obniżenia kosztów opłat prowizyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 68-71) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości4 

działalność w badanym obszarze. 

 

IV. Wnioski 

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 Kontroli5, wnosi o podjęcie działań zapewniających niezwłoczne przekazywanie 
środków pieniężnych na rachunek MUW uzyskanych z nałożonych grzywien w drodze mkg.  

 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 

pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
5 Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm. 
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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 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 zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Kraków, dnia          listopada 2012 r. 
 

 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli 

 Delegatura w Krakowie 

Kontroler  
 Rafał Rossowski 

st. inspektor k.p. 

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

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

podpis podpis 

  
  

  
  

 
 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 
wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


