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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 Olsztynie 

Kontroler Edward Odojewski - główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr 82254 z 2 sierpnia 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie („Komenda”), 12-100 Szczytno,  

ul. Piłsudskiego 39, nr statystyczny REGON: 510064784 - 00043. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

1. Robert Kwiatkowski, Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie („Komendant”)  

- od 1 czerwca 2012 r. (nadal). 

2. Sławomir Olewiński, Komendant - od 17 września 2007 r. do 16 kwietnia 2012 r. 

3. Mirosław Dzięgielewski, Komendant - od 17 kwietnia do 31 maja 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 2-3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości. 

Ocenę pozytywną uzasadnia przestrzeganie w Komendzie obowiązków w zakresie 

terminów rozliczania wystawionych mandatów, przekazywania odcinków „D” 

mandatów oraz rozliczania z pobranej przez funkcjonariuszy gotówki z tytułu 

mandatów karnych, w szczególności - określonych przepisami rozporządzenia Rady 

Ministrów z 9 grudnia 1994 r. w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien 

za wykroczenia ściganych w postępowaniu mandatowym oraz organów właściwych 

w sprawie rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych2, zwanego dalej 

rozporządzeniem RM. 

Formułując ocenę pozytywną, NIK uwzględniła nieprawidłowości, które dotyczyły 

nieterminowego przekazywania Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu (Wojewoda) 

informacji o wystawionych mandatach karnych i wykorzystanych bloczkach 

mandatowych, nieczytelnego i błędnego wypełniania formularzy mandatów oraz 

przypadków błędnego rozliczenia ich kwot. 
                                                      
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 

2 Dz. U. nr 131, poz. 663 ze zm. 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Rozliczenie wystawionych mandatów oraz otrzymanych i wykorzystanych 
bloczków mandatowych 

W myśl decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie z 12 grudnia 2008 r. 

(decyzja Komendanta Wojewódzkiego) ws. dokumentowania przez policjantów 

garnizonu warmińsko-mazurskiego nakładania grzywien w postępowaniu 

mandatowym, ewidencjonowania odc. „D” mandatów karnych kredytowanych  

i gotówkowych oraz zaopatrywania i rozliczania ich bloczków. Komendant w formie 

własnych decyzji wyznacza osoby dokonujące rozliczeń odc. „D” i bloczków 

mandatowych oraz osoby prowadzące księgę druków ścisłego zarachowania  

i rejestr nałożonych mandatów karnych (§ 1). Osoby te prowadzą ewidencję odc. „D” 

tych mandatów oraz dokonują rozliczeń bloczków mandatowych w Warmińsko-

Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie – W-MUW (§ 2). 

W ww. decyzji określono, że bloczki mandatów karnych są drukami ścisłego 

zarachowania i podlegają wpisowi do księgi tych druków, prowadzonej wg zasad 

określonych w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt Policji” – zał. do zarządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17 grudnia 2007 r. (§ 3). Osoba 

prowadząca rejestr nałożonych mandatów karnych przekazuje niezwłocznie (jednak 

nie później niż w terminie 7 dni roboczych) odc. „D” do rozliczenia osobie 

obsługującej system informatyczny „i - SEM” (§ 4). Komenda wykonuje w tym 

systemie zestawienia odc. „D” mandatów karnych (oddzielnie kredytowanych, 

gotówkowych lub anulowanych) w formie paczki jako załącznik do specyfikacji 

adresowej za dany miesiąc. Termin od nałożenia grzywny do przekazania odc. „D” 

do rozliczenia w W-MUW, nie może przekroczyć 14 dni roboczych, a ww. 

zestawienia należy przesyłać nie rzadziej niż co 10 dni kalendarzowych - najpierw 

drogą elektroniczną, a następnie (po wydrukowaniu i dołączeniu odc. „D”) - pocztą 

lub osobiście (§ 5, 6 i 10). Komenda sporządza miesięczną informację o pobranych  

i rozliczonych bloczkach mandatowych oraz liczbie i kwocie nałożonych mandatów 

karnych kredytowanych i gotówkowych, a następnie przesyła tą informację do  

W-MUW w terminie do 15. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (§ 7). Wraz  

z tą informacją i zgodnie z jej danymi, do W-MUW przesyłana jest także specyfikacja 

grzbietów wykorzystanych bloczków mandatowych (§ 8). Komendant wyznacza 

również osobę odpowiedzialną za prowadzenie czynności sprawdzających  

w związku z anulowaniem odc. mandatów karnych (§ 11). Odpowiedzialność za 

sprawowanie nadzoru nad gospodarką mandatową ponosi Komendant (§ 12). 

(dowód: akta kontroli str. 4-14) 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

Decyzją z 6 kwietnia 2009 r. (ze zm. 14 lutego i 9 sierpnia 2011 r. oraz 20 sierpnia 

2012 r.) w powyższej sprawie, Komendant: 

− wyznaczył osobę upoważnioną do pobierania bloczków mandatowych  

z W-MUW, dokonywania rozliczeń odc. „D” i bloczków mandatowych oraz 

prowadzenia księgi druków ścisłego zarachowania. Do 13 lutego 2011 r. 

czynności te pełniła K. Orzoł - technik Zespołu Statystyki i Przestępczości, a od 

14 lutego 2011 r. obowiązki te przejął i pełnił do zakończenia kontroli M. Gerasik 

- inspektor Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy (WPiRD); 

− określił szczegółowe zasady ewidencjonowania pobranych bloczków jako 

druków ścisłego zarachowania. Ww. wymienione osoby prowadziły ewidencję 

odc. „D” mandatów karnych oraz dokonywały rozliczeń ich bloczków w W-MUW, 

w ramach elektronicznego systemu obsługi mandatów (e - Man, i - SEM); 

− polecił realizować pozostałe zagadnienia gospodarki mandatowej w oparciu  

o ww. decyzję Komendanta Wojewódzkiego, w tym dotyczące sporządzania 

zbiorczych zestawień wystawionych mandatów, zasad rozliczania środków 

pieniężnych pobranych w gotówce oraz terminów granicznych rozliczania odc. 

„D” formularzy mandatów i dokumentowania zasadności ich anulowania; 

− wskazał osoby odpowiedzialne za nadzór na procedurą rozliczania mandatów, 

w tym naczelnika WPiRD i jego zastępcę, poprzez powierzenie tego nadzoru  

w ramach zakresów obowiązków. 

(dowód: akta kontroli str. 15-25) 

Funkcjonariusze Komendy w badanym okresie nałożyli 13.461 mandatów karnych 

na kwotę  zł, z tego 4.017 mandatów na kwotę 763.300 zł w I półr. 2011 r., 4.221 

mandatów na kwotę 761.508 zł w II półr. 2011 r. i 5.223 mandaty na kwotę 936.700 

zł w I półr. 2012 r. W ogólnej liczbie nałożonych mandatów, odpowiednio 99,3 %, 

98,6 % i 99,0 % stanowiły mandaty kredytowane, natomiast pozostałą część 

mandaty gotówkowe. Nie wystąpiły przypadki nałożenia mandatów zaocznych. 

Liczba nałożonych mandatów w I półr. 2012 r., w porównaniu do I półr. 2011 r. 

zwiększyła się o 1.206, a w porównaniu do II półr. o 1.002. W ujęciu kwotowym 

wzrost ten wyniósł odpowiednio 22,7 % i 23,0 %. 

(dowód: akta kontroli str. 26) 

Badanie próby pięciu bloczków mandatowych wykorzystanych w okresie od  

10 kwietnia  do 1 sierpnia 2012 r. (100 mandatów na łączna kwotę 21,5 tys. zł),  

tj. wszystkich bloczków przygotowanych w trakcie kontroli NIK do przekazania 

Wojewodzie celem ich rozliczenia wykazało, że były one wypełnione kompletnie  
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i nie wystąpiły przypadki ich anulowania. Ostatnie mandaty w ww. pięciu bloczkach 

zostały wystawione w okresie od 5 do 10 dni przed rozpoczęciem kontroli NIK.  

(dowód: akta kontroli str. 27-29) 

Wg przedkładanych Wojewodzie comiesięcznych informacji o liczbie otrzymanych  

i wykorzystanych bloczków mandatowych, Komenda w badanym okresie pobrała  

z W-MUW 1000 bloczków mandatowych (400 w 2011 r. i 600 w I półr. 2012 r.), 

natomiast wykorzystała i rozliczyła 664 bloczki (w tym 225 pobranych we 

wcześniejszym okresie). Na dzień 30 czerwca 2012 r. Komenda posiadała 561 

niewykorzystanych bloczków. Za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. 

nałożono 1.228 mandatów karnych na kwotę 2.437.078 zł. W badanym okresie 

Komenda złożyła 18 ww. informacji, w tym dwanaście za 2011 r. i sześć za I półr. 

2012 r., do których dołączano grzbiety wykorzystanych bloczków mandatowych 

celem ich rozliczenia.                                                                            

W badanym okresie nie wystąpiły korekty ww. informacji, natomiast przed ich 

złożeniem dokonano dwóch korekt specyfikacji rozliczonych mandatów karnych,  

tj. 5 września i 10 listopada 2011 r., dotyczących odpowiednio dwóch mandatów 

nałożonych w sierpniu i jednego w październiku 2011 r. Po weryfikacji tych 

specyfikacji poprawiono w nich kwoty trzech mandatów ze 100 zł na 200 zł (numery 

odpowiednio CR2762214 i CR2763558 oraz CR2761697).                                                                           

(dowód: akta kontroli str. 30) 

Częstotliwość i terminy oraz sposób przekazywania do W-MUW danych  

o nałożonych grzywnach były zgodne z wymogami § 4 pkt 1 rozporządzenia RM  

i decyzją Komendanta Wojewódzkiego. Do prowadzenia ewidencji wystawionych 

mandatów Komenda wykorzystywała program komputerowy „i-SEM” firmy „TBD 

Systemy Informatyczne Sp. z oo.” z Kielc, wdrożony do użytku 18 sierpnia 2009 r. 

Program ten był 11-krotnie aktualizowany, w tym 3-krotnie w okresie badanym, gdy 

kolejne wersje wprowadzono do użytkowania 20 lutego, 30 czerwca i 1 sierpnia 

2011 r. Program umożliwiał wprowadzanie, modyfikowanie i wyszukiwanie danych 

wprowadzanych mandatów, prowadzenie magazynu bloczków i ewidencję paczek 

rozliczanych mandatów oraz generowanie wydruków ich miesięcznych specyfikacji. 

Dane wprowadzane do ewidencji obejmowały datę wystawienia mandatu, jego 

numer, rodzaj (kredytowany, gotówkowy) i kwotę, dane osobowe ukaranego, kod 

wykroczenia, datę wprowadzenia do ewidencji (datę akceptacji). Na podstawie tych 

danych w Komendzie sporządzano dwa rodzaje miesięcznych informacji, w tym 

specyfikację mandatów karnych (odc. „D”) i specyfikację grzbietów wykorzystanych 

bloczków mandatowych. 
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Badanie próby 150 mandatów nałożonych w badanym okresie na łączną kwotę 

28.050 zł  wykazało, że stosownie  do  rozporządzenia RM i decyzji Komendanta 

Wojewódzkiego, wszystkie odc. „D” mandatów karnych były przekazywane do  

W-MUW w terminie od 7 do14 dni, z częstotliwością 1-2 razy tygodniowo. 

(dowód: akta kontroli str. 31-38, 9-14) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Miesięczne informacje do W-MUW o wykorzystanych bloczkach mandatowych 

przekazywane były z opóźnieniem w stosunku do terminu określonego decyzją 

Komendanta Wojewódzkiego  (15. dzień każdego miesiąca za miesiąc poprzedni). 

 Z 18 zbadanych informacji, 12 za okres od kwietnia do sierpnia i grudzień 2011 r. 

oraz I półr. 2012 r. przekazano ze zwłoką od 2 do 15 dni, a w trzech przypadkach od 

18 do 23 dni (za wrzesień, październik i listopad).                                                                                                     

Według wyjaśnień inspektora WPiRD, odpowiedzialnego m.in. za pobieranie  

i rozliczanie bloczków mandatowych w W-MUW, przyczyną nieterminowego 

składania ww. informacji było uzgodnienie z pracownikami W-MUW, aby informacje 

te przesyłać w przedziale czasowym od 20 do 30 dnia miesiąca za m-c poprzedni, 

celem ujęcia mandatów rozliczonych z opóźnieniem przez funkcjonariuszy 

Komendy. W przypadku natomiast złożenia informacji za wrzesień, październik  

i listopad 2011 r., opóźnienia spowodowane były nadmiernym spiętrzeniem 

obowiązków pracowniczych ww. inspektora, wskutek jego problemów osobistych. 

(dowód: akta kontroli str. 41-42, 30, 6) 

2. Formularze mandatów wypełniane były w sposób nie zapewniający czytelności 

zapisów. Z badanej próby 100 mandatów karnych, wykorzystanych w okresie od  

10 kwietnia do 1 sierpnia 2012 r., tj. wszystkich bloczków przygotowanych w trakcie 

kontroli NIK do przekazania Wojewodzie celem ich rozliczenia wykazało, że  

24 formularze (24 %) były wypełnione nieczytelnie, co utrudniało identyfikację 

danych w zakresie danych adresowych ukaranego (18 przypadków) i jego podpisu 

(17) oraz podpisu policjanta (13), opisu i kwalifikacji prawnej wykroczenia (8) i liczby 

pkt karnych za wykroczenie drogowe (2) oraz powodowało w takich przypadkach 

konieczność podejmowania przez pracownika obsługującego internetowy system 

ewidencji mandatów dodatkowych działań wyjaśniających, w tym z wykorzystaniem 

systemu PESEL. W jednym przypadku wystawiający mandat wpisał błędną datę. 

Powyższe stanowiło naruszenie § 10 ust. 1 decyzji Komendanta Wojewódzkiego, 

zobowiązującego funkcjonariuszy Policji do bieżącej kontroli prawidłowości 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

7 

nakładania grzywien w drodze mandatów karnych, czytelnego wypełniania 

formularzy mandatów oraz poprawności ich ewidencjonowania i rozliczenia. 

Funkcjonariusze odpowiedzialni za powyższe nieprawidłowości podali, że ich 

przyczyną była słaba jakość kalki w samokopiującym bloczku mandatowym oraz 

trudne (terenowe) warunki wypełniania formularzy, w tym w porze nocnej i podczas 

patroli pieszych. 

(dowód: akta kontroli str. 39-40, 27-29, 7) 

3. Komenda dwukrotnie błędnie rozliczyła kwoty mandatów, tj. we wrześniu  

i listopadzie 2011 r. W specyfikacjach rozliczeniowych dotyczących tych miesięcy,  

tj. w jednym przypadku dotyczącym dwóch mandatów (CR2762214, CR2763558) 

oraz w przypadku jednego mandatu (CR 2761697), błędnie rozliczono ich wartości 

ujmując ich kwoty po 100 zł, zamiast po 200 zł, na które były wystawione.  

W konsekwencji (na wniosek W-MUW) wymagało to złożenia korekty rozliczeń za 

ww. miesiące.                                                                                                                                                  

Powodem korekty dwóch kwot za sierpień 2011 r. były omyłki funkcjonariuszy, 

którzy wypełniając formularze wpisali błędnie słowne kwoty mandatów, natomiast  

w przypadku kwoty za październik - nieczytelnie wypełniony formularz mandatowy.                                                                             

(dowód: akta kontroli str. 41-42, 30) 

NIK zwraca uwagę, że mimo wprowadzenia w Komendzie rozwiązań 

organizacyjnych umożliwiających prawidłową realizację zadań objętych kontrolą, nie 

były one w pełni przestrzegane i nie zapewniono skutecznych mechanizmów 

monitorowania ich realizacji. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości. 

2. Rozliczanie środków pieniężnych pobranych w gotówce 

Zasady i terminy przekazywania do W-MUW środków pieniężnych z tytułu 

nałożonych mandatów gotówkowych zostały ustalone w decyzji Komendanta 

Wojewódzkiego, stosownie do rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentacji  

i ewidencji grzywien. 

W kontrolowanym okresie Komenda z tytułu nałożenia grzywien w drodze 

mandatów gotówkowych przekazała w formie przelewów bankowych 26.020 zł na 

rachunek dochodów budżetu państwa. Nie wystąpiły przypadki przekazania ww. 

grzywien poprzez wpłaty do kasy W-MUW. 

Badanie próby rozliczeń pobranej gotówki z trzech miesięcy (czerwca i grudnia   

2011 r. oraz czerwca 2012 r.), w łącznej kwocie 4.650 zł obejmującej grzywny 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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nałożone 27 mandatami gotówkowymi (19,9 % nałożonych), wykazało, że całą ww. 

kwotę (wszystkie mandaty) rozliczono w terminie do 30 dni od daty pobrania 

grzywien, wpłacając na rachunek bankowy W-MUW.  

Badanie terminów wniesienia przez funkcjonariuszy wpłat środków pieniężnych  

z tytułu ww. mandatów do kasy Komendy wykazało, że funkcjonariusze wpłacili  

do niej kwotę 4.620 zł (99,35 % pobranej kwoty mandatów) w terminie 7 dni od daty 

wystawienia mandatu i pobrania gotówki. Wyjątkiem było niewpłacenie do kasy 

kwoty 30 zł (0,65 %) z tytułu jednego mandatu.  

(dowód: akta kontroli str. 43, 26) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W przypadku jednego mandatu gotówkowego (nr CR2763391) nałożonego  

30 grudnia 2011 r. w kwocie 30 zł, 13 stycznia 2012 r. funkcjonariusz wpłacił 

gotówkę osobiście na konto bankowe W-MUW z pominięciem kasy Komendy, co 

było niezgodne z procedurą określoną w § 6 ust. 2 decyzji Komendanta 

Wojewódzkiego, nakazującą policjantom wpłacanie w ciągu 7 dni pobranych kwot 

mandatów do kasy właściwej jednostki Policji lub osobie wyznaczonej przez 

kierownika tej jednostki. 

Mimo niewpłacenia ww. kwoty do kasy Komendy, została ona terminowo 

odprowadzona na rachunek budżetu państwa. 

(dowód: akta kontroli str. 43 - 46, 6) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze, mimo 

stwierdzonej nieprawidłowości. 

IV. Uwagi i wnioski 

Jako dobrą praktykę w zakresie rozliczeń mandatów w Komendzie, NIK uznaje 

przyjętą w 2012 r. zasadę zwrotnego wydawania policjantowi bloczku mandatowego 

po zweryfikowaniu przez przełożonego dokonanych wpisów, w tym również 

zweryfikowaniu, czy dokonano wpłaty gotówki pobranej na podstawie wystawionych 

mandatów gotówkowych. NIK widzi jednak potrzebę uwzględnienia takiej praktyki  

w obowiązujących procedurach wewnętrznych. 

(dowód: akta kontroli str. 45-46) 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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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 Kontroli3, wnosi o: 

1. Podjęcie działań zapewnianiających terminowe składanie informacji  

o wykorzystanych bloczkach mandatowych oraz rzetelne wypełnianie przez 

funkcjonariuszy formularzy mandatów. 

2. Wprowadzenie mechanizmów monitorujących realizację zadań w zakresie 

gospodarki mandatowej oraz zapewnienie pełnego nadzoru w tym zakresie.                 

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 Olsztynie. 

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. 

Olsztyn, dnia     sierpnia 2012 r.                                                                       

                                                      
Główny specjalista kontroli państwowej    
 
 
              Edward Odojewski      
 
 
 

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