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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/158 – Windykacja dochodów z tytułu mandatów karnych i kar administracyjnych 
w latach 2011-2012 (I półrocze). 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

Kontroler Jerzy Kęcik, st. inspektor k.p., upoważnienie do kontroli nr 82660 z dnia 24.07.2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie1  ul. Kościuszki 13, 07-200 Wyszków  

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Adam Krzemiński, Komendant Powiatowy Policji w Wyszkowie 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 działalność kontrolowanej jednostki  
w zakresie objętym kontrolą. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację zadań w zakresie rozliczania 
wystawionych mandatów oraz otrzymanych i wykorzystanych bloczków 
mandatowych. Pobrane bloczki mandatowe były wykorzystywane prawidłowo, 
odcinki D i zbiorcze informacje dotyczące liczby otrzymanych i wykorzystanych 
bloczków mandatowych oraz nałożonych i uiszczonych grzywien były sporządzane 
rzetelnie i przekazywane Wojewodzie Mazowieckiemu terminowo, zgodnie z § 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 mandatowych3.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
realizację zadań w zakresie rozliczania środków pieniężnych pobranych w gotówce. 
Na 276 zbadanych mandatów, w jednym przypadku grzywna w kwocie 200 zł, 
nałożona w drodze mandatu karnego CT 1657241, została przekazana na rachunek 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego po 56 dniach od daty wystawienia mandatu.  

                                                      
1 Dalej także: KPP. 

2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje trzystopniową  skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  

3 Dz.U. Nr 131, poz. 663 ze zm. Dalej: rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za  wykroczenia. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Rozliczenie wystawionych mandatów oraz otrzymanych 
i wykorzystanych bloczków mandatowych 

W okresie objętym kontrolą funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji  
w Wyszkowie nałożyli 17 836 mandatów karnych na kwotę 2 817 570 zł, z tego: 

w I półroczu 2011 r. − 5 513 mandatów na kwotę 849 300 zł, w II półroczu 2011 r. – 
6 242 mandaty na kwotę 1 050 980 zł i w I półroczu 2012 r. – 6 081 mandatów na 
kwotę 917 290 zł. W ogólnej liczbie nałożonych mandatów, mandaty kredytowane 
stanowiły odpowiednio: 93,1%, 89,3%, i 89,3%. Liczba mandatów nałożonych 
w I półroczu 2012 r., w porównaniu do I półrocza 2011 r., zwiększyła się o 568 
mandatów (o 10,3%), a kwota o 67 990 zł (o 8%), a w porównaniu do II półrocza 

2011 r. − zmniejszyła się o 161 mandatów (o 2,6%) i o 133 690 zł (o 14,6 %). 
(dowód: akta kontroli str.29 ) 

Komenda Powiatowa Policji przekazywała Wojewodzie Mazowieckiemu, do 10 dnia 
każdego miesiąca, zbiorczą informację dotyczącą liczby otrzymanych  
i wykorzystanych bloczków mandatowych oraz nałożonych i uiszczonych grzywien 
wraz z grzbietami wykorzystanych bloczków, zgodnie z § 4 ust.1 rozporządzenia  
w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia. Pracownicy 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego4 weryfikowali przedkładane rozliczenia  
i potwierdzali wykorzystanie danego bloczka, po zaewidencjonowaniu wszystkich 
odcinków D mandatów karnych w systemie informatycznym MUW. Bloczki, których 
odcinki D mandatów nie zostały jeszcze wprowadzone do systemu informatycznego, 
były zwracane Komendzie Powiatowej Policji w Wyszkowie, a zbiorcze zestawienie 
korygowane o te bloczki. Komenda Powiatowa Policji zwrócone grzbiety 
wykorzystanych bloczków wykazywała w kolejnym zbiorczym rozliczeniu bloczków 
mandatowych i przesyłała do Wojewody Mazowieckiego. 

(dowód: akta kontroli str.33-199) 

Na 1 stycznia 2011 r. KPP posiadała 187 bloczków mandatowych,  w badanym 
okresie otrzymała 950 bloczków, a wykorzystała 1 003 bloczki, zatem na stanie KPP 
powinny pozostać 134 bloczki, jednakże wskutek opisanej w akapicie wyżej praktyki 
postępowania MUW do rozliczenia pozostało 239 bloczków. Sprawdzenie 
prawidłowości wykorzystania bloczków mandatowych przeprowadzono na wybranej 
losowo próbie 5 bloczków (spośród 50 przygotowanych do wysłania do MUW w dniu 
30 lipca 2012 r.). W bloczkach objętych badaniem, wszystkie mandaty karne  
(100 szt.) wypełnione były czytelnie, nie stwierdzono skreśleń ani poprawek. Bloczki 
nie zawierały mandatów anulowanych. Funkcjonariusze bezzwłocznie rozliczali się  

z pobranych i wykorzystanych bloczków − nie stwierdzono przypadków 
nierozliczenia bloczka w terminie 40 dni od daty wystawienia ostatniego mandatu  
w bloczku. 

(dowód: akta kontroli str.30-32, 33-189) 

Częstotliwość i terminy oraz sposób przekazywania do MUW danych o nałożonych 
grzywnach został określony przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w pismach  
z 17 stycznia 2005 r. (znak: BDG-IV-0717/8/05) i 25 sierpnia 2009 r. (znak: 
BAB.II.0717/36/09) oraz Instrukcji, stanowiącej załącznik do Decyzji nr 5/2009 
Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z 8 stycznia 2009 r.  
w sprawie zasad ewidencjonowania i prowadzenia gospodarki mandatowej.  

                                                      
4 Dalej: MUW 
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Do prowadzenia ewidencji wystawionych mandatów kontrolowana jednostka Policji 
nie wykorzystywała oprogramowania komputerowego. 
W KPP sporządzane były dwa rodzaje pisemnych informacji dotyczących 
mandatów: 
1) zbiorcze rozliczenie bloczków mandatów karnych zawierające m.in.: ilość  

i wartość nałożonych mandatów karnych gotówkowych, kwoty dokonanych 
wpłat na konto MUW oraz liczbę pobranych i wykorzystanych bloczków 
mandatowych, 

2) rejestr nałożonych mandatów karnych kredytowych zawierający: serię i numer 
mandatu, datę nałożenia, nazwisko i imię ukaranego, adres zamieszkania oraz 
kwotę grzywny. 

(dowód: akta kontroli str.5-13,200-202,219-220) 

Badanie terminowości przekazywania do MUW odcinków D mandatów karnych 
dokonane zostało na podstawie próby mandatów przekazanych przez Policję  
w ramach ostatniego rozliczenia dokonanego w miesiącu czerwcu i grudniu 2011 r. 
oraz czerwcu 2012 r. Wszystkie odcinki D (100%) nałożonych w badanym okresie 
mandatów (373 szt. na kwotę 62 350 zł) zostały przekazane do Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 30 dni od daty wystawienia mandatu. 

(dowód: akta kontroli str.218-240) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

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

2. Rozliczenie środków pieniężnych pobranych w gotówce 

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji Decyzją Nr 5/2009 z  8 stycznia 2009 r. 
określił zasady ewidencjonowania, rozliczania i prowadzenia gospodarki 
mandatowej. Komendant Powiatowy Policji w Wyszkowie Decyzją Nr 8/2009  
z 29 stycznia 2009 r. wprowadził do stosowania ww. decyzję oraz wyznaczył 
Kierownika Referatu Wspomagającego, do przyjmowania gotówki z tytułu mandatów 
karnych gotówkowych. 

(dowód: akta kontroli str.14-20) 

W badanych miesiącach (czerwiec i grudzień 2011 r oraz czerwiec 2012 r.), 
Komenda Powiatowa Policji przekazała na rachunek bankowy dochodów MUW 
środki z tytułu 276 nałożonych przez funkcjonariuszy mandatów karnych 
gotówkowych w łącznej kwocie 33 840 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 205-214) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na tym, że w jednym przypadku (na 276 
zbadanych mandatów) grzywna w kwocie 200 zł z tytułu mandatu karnego serii CT 
nr 1657241 z 16 kwietnia 2012 r. została przekazana na rachunek MUW   
11 czerwca 2012 r., tj. po upływie 56 dni od daty wystawienia mandatu oraz po 
terminie przedłożenia Wojewodzie Mazowieckiemu zbiorczej informacji dotyczącej 
liczby nałożonych i uiszczonych grzywien za miesiąc kwiecień 2012 r. Było to 
niezgodne z postanowieniami § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu 
dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 8-11,212) 
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Przyczyną ww. nieprawidłowości było wpłacenie przez funkcjonariusza Kierownikowi 
Referatu Wspomagającego grzywny w kwocie 200 zł po upływie 51 dni od daty 
nałożenia mandatu karnego gotówkowego. Działanie takie było niezgodne  
z § 6 ust. 2 cyt. Decyzji Komendanta Powiatowego Policji Nr 5/2009  
z  8 stycznia 2009 r., w którym określono, że funkcjonariusz ww. kwotę powinien 
wpłacić upoważnionej osobie w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty nałożenia 
mandatu. 

 (dowód: akta kontroli str.5-11, 212, 216-217) 

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad rozliczeniami mandatów karnych był 
Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie. 

(dowód: akta kontroli str.22) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność w badanym obszarze. 

IV. Uwagi i 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 terminowe 
przekazywanie na rachunek MUW środków pieniężnych z tytułu mandatów karnych 
gotówkowych. 

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 Warszawie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 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. 

Warszawa,  21 września 2012 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler Wicedyrektor 
Mirosław Hamera Jerzy Kęcik 

St. inspektor k. p. 

 

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

 

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

Podpis Podpis 

 

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