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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

 Potencjalne nieprawidłowości w obszarze poboru należności:  

– nieterminowe i nierzetelne wprowadzanie przez Policję informacji  
o nałożonych grzywnach za pośrednictwem narzędzia 
informatycznego PUE Mandaty 

– przewlekłość w podejmowaniu przez wierzyciela działań 
informacyjnych i dyscyplinujących w ramach tzw. miękkiej egzekucji 

– brak objęcia tytułami wykonawczymi wymagalnych należności  
oraz przewlekłość w wystawianiu tytułów egzekucyjnych  

– opieszałe wszczynanie postępowań egzekucyjnych i podejmowanie 
czynności przez organy egzekucyjne  

– niezapewnienie przez Ministra Finansów pełnej funkcjonalności       
narzędzi informatycznych służących do prowadzenia ewidencji     
grzywien i windykacji należności 

 
 

 



Proces dochodzenia należności z tytułu mandatów karnych 02 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie wyników kontroli. 



Czy funkcjonujący od 1 stycznia 2016 r. system dochodzenia należności             
z tytułu mandatów karnych usprawnił proces obsługi mandatów  
i poprawił skuteczność egzekwowania takich kar? 

 Czy zmiana organizacji obsługi mandatów karnych zapewniła rzetelność 
danych o stanie należności/zaległości z tytułu takich grzywien  
oraz przyczyniła się do usprawnienia procesu ich dochodzenia? 

 Czy tzw. miękka egzekucja, czyli działania informacyjne i dyscyplinujące, 
poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, były rzetelnie 
realizowane i przyniosły zamierzone efekty? 

 Czy organizacja procesu obsługi tytułów wykonawczych  
oraz podejmowane czynności egzekucyjne zapewniały skuteczne 
dochodzenie należności? 

 Czy działania Ministra Finansów podejmowane w celu zwiększenia 
skuteczności dochodzenia należności z tytułu mandatów karnych 
przyniosły oczekiwane efekty? 

Co kontrolowaliśmy? 03 



 Ministerstwo Finansów 

 

 Pierwszy Urząd Skarbowy 
w Opolu 

 

 Pierwszy Urząd Skarbowy 
w Bydgoszczy 

 

 9 urzędów skarbowych 

 

 5 powiatowych/miejskich 
komend Policji 

Kogo kontrolowaliśmy? 04 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 



Stwierdzony stan – struktura mandatów wg wysokości 05 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – płatności z tytułu mandatów 06 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – brak usprawnienia dochodzenia należności 07 

 Dotychczas nie nastąpiło, planowane przez Ministra Finansów, 
usprawnienie dochodzenia należności Skarbu Państwa z tytułu 
mandatów 

– zaległości na koniec 2018 r. wynosiły blisko 757 mln zł i były wyższe  
od objętego poprzednią kontrolą NIK na koniec 2011 r. (609,4 mln zł), 
pomimo niższej liczby zaewidencjonowanych mandatów 

– w latach 2011–2012 (I półrocze) Skarb Państwa uzyskiwał ok. 70% 
należności, z czego 47% stanowiły dobrowolne wpłaty ukaranych, 
a kolejne 23% dochody uzyskane w wyniku prowadzonych 
postępowań egzekucyjnych, w objętych kontrolą latach 2016–2018 
skuteczność dochodzenia takich należności wyniosła ok. 63,7%  

– stwierdzono ograniczenie lub zaniechanie windykacji należności  
o wartości niższej niż 116 zł – brak działań zmierzających do objęcia 
należności wymagalnych upomnieniami i tytułami wykonawczymi  
w stosunku do ponad 75% nieopłaconych mandatów 



Stwierdzony stan – aktywność wierzyciela 08 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – opóźnienia w działaniach informacyjnych 09 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – opóźnienia w wystawianiu upomnień 10 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – opóźnienia w wystawianiu  
tytułów wykonawczych 11 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – nierzetelna realizacja zadań 12 

 Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu nierzetelnie 
realizował zadanie poboru należności z tytułu mandatów   
– wpływ na to miała m.in. ograniczona funkcjonalność systemu SSP,  
co utrudniało bieżącą realizację tego zadania 

– system SSP nie umożliwiał wierzycielowi automatyzacji 
podejmowanych czynności w ramach tzw. miękkiej egzekucji 

– funkcjonalność w zakresie podejmowania działań dyscyplinujących 
(wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych) została 
uruchomiona z wielomiesięczną zwłoką 

– stan zatrudnienia w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Opolu  
nie umożliwiał bieżącej realizacji zadań przy uwzględnieniu  
ww. ograniczeń 



Stwierdzony stan – zatrudnienie planowane i faktyczne 13 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – dochodzenie należności przez wierzyciela 
(podsumowanie) 

14 
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Stwierdzony stan – terminowość wprowadzania danych  
o mandatach (kontrolowane jednostki) 



16 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Stwierdzony stan – terminowość wprowadzania danych  
o mandatach (cały kraj) 



Stwierdzony stan – opóźnienia we wprowadzaniu danych 17 

 Jednostki Policji z opóźnieniem wprowadzały dane o nałożonych 
mandantach do systemu PUE Mandaty – w pięciu skontrolowanych 
komendach od 61% do 90% takich informacji zostało przekazanych  
po obowiązującym terminie (siedem dni) 

Przyczyny: 

– brak odpowiednich zasobów kadrowych i niezbędnego sprzętu 
komputerowego  

– niepełne dane na formularzach mandatów 
– nierzetelny nadzór nad realizacją tego zadania 

 Skutki: 

– sprawozdania budżetowe nie prezentowały części należności   
i zaległości, a także brak było możliwości wiarygodnego ustalenia 
takich kwot  

– wierzyciel nie dochodził należności 



18 Stwierdzony stan – skuteczność egzekucji należności  
z tytułu mandatów 

 W latach 2016–2018 urzędy skarbowe były znacznie mniej obciążone 
postępowaniami egzekucyjnymi dotyczącymi należności z tytułu mandatów   

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – opóźnienia w egzekucji należności 19 

 We wszystkich skontrolowanych organach egzekucyjnych stwierdzono 
nieprawidłowości w zakresie wszczynania postępowań egzekucyjnych  
i podejmowania pierwszych czynności zmierzających  
do wyegzekwowania dochodzonych należności 

 Tylko w trzech urzędach skarbowych skala nieprawidłowości była istotna 
i mogła negatywnie wpływać na realizację zadań poboru należności  
z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych 

 

 



 Minister Finansów nie zapewnił organowi wyznaczonemu do poboru 
należności odpowiednich warunków do sprawnej realizacji tego zadania, 
w tym:  

– nie zapewniono zakładanych funkcjonalności narzędzi 
informatycznych  

– zasoby kadrowe przeznaczone do realizacji zadania  
nie były wystarczające 

w konsekwencji: 

– powstawały zaległości w bieżącym podejmowaniu działań 
informacyjnych, doręczaniu upomnień i wystawianiu tytułów 
egzekucyjnych 

– rzeczywiste koszty funkcjonowania systemu przekroczyły zakładany 
poziom, tj. odpowiadający kosztom ponoszonym przed zmianą tego 
systemu 

 

Stwierdzony stan – nieprawidłowości w działaniach 
Ministerstwa Finansów 20 



 Przyjęta organizacja systemu rachunkowości naruszała zasadę 
podmiotowości oraz sprawdzalności ksiąg rachunkowych 

– księgi nie zostały przypisane do konkretnej jednostki 

– zapisy w księgach dotyczyły różnych jednostek 

– wierzyciel nie miał pełnego dostępu do ksiąg 

 Obowiązki sprawozdawcze w zakresie należności, zaległości i dochodów  
z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych powierzono 
nieuprawnionemu organowi 

Stwierdzony stan – nieprawidłowości w działaniach 
Ministerstwa Finansów 21 



Ocena ogólna (1) 22 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie dochodzenie należności 
Skarbu Państwa z tytułu mandatów karnych w latach 2016–2018. 
Zmiana systemu poboru tych należności, polegająca na jego 
scentralizowaniu od 1 stycznia 2016 r., nie spowodowała dotychczas 
poprawy skuteczności windykacji oraz nie zapewniała rzetelności 
danych o stanie należności i zaległości z tego tytułu.  
 
Minister Finansów nie zapewnił pełnej funkcjonalności systemu 
informatycznego wspierającego pobór takich należności,  
co uniemożliwiło organowi wyznaczonemu do ich poboru, sprawną  
i skuteczną realizację zadań. 



Ocena ogólna (2) 23 

W latach 2016–2018 Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego  
w Opolu nierzetelnie realizował zadanie poboru należności z tytułu 
mandatów. Na powyższe wpływ miała m.in. ograniczona 
funkcjonalność systemu SSP, co utrudniało bieżącą realizację tego 
zadania. 
Negatywnie oceniono również działania wszystkich skontrolowanych 
jednostek Policji w zakresie realizacji zadania obsługi mandatów 
karnych. W komendach Policji stwierdzono bowiem 
nieprzestrzeganie obowiązku terminowego rozliczania wystawionych 
mandatów i wprowadzania wymaganych informacji do systemu PUE 
Mandaty.  
Organizacja procesu obsługi tytułów wykonawczych dotyczących 
mandatów karnych jedynie w połowie objętych kontrolą urzędów 
skarbowych sprzyjała skutecznemu dochodzeniu należności z tytułu 
grzywien.  



Do Ministra Finansów o:  

 wprowadzenie rozwiązań w zakresie organizacji rachunkowości  
i sprawozdawczości obejmującej należności i dochody z tytułu 
mandatów, odpowiadających nadrzędnym zasadom rachunkowości  
i obowiązującemu ładowi finansów publicznych 

 zapewnienie pełnej zakładanej funkcjonalności systemu 
informatycznego dedykowanego do obsługi mandatów 

Do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o: 

 podjęcie skutecznych działań w celu realizacji nadal aktualnego, 
pomimo upływu sześciu lat, wniosku sformułowanego w informacji      
o wynikach kontroli P/12/158 Windykacja dochodów z tytułu 
mandatów karnych i kar administracyjnych, dotyczącego 
wprowadzenia rozwiązań prawnych uzależniających usunięcie punktów 
karnych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców  
od uprzedniego uiszczenia grzywny 

24 Wnioski 



Do Komendanta Głównego Policji o: 

 wzmożenie nadzoru nad terminowością i rzetelnością realizacji zadań 
polegających na wprowadzaniu do PUE Mandaty wymaganych 
informacji o nałożonych grzywnach w drodze mandatów karnych 

 inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia skali zjawiska 
nakładania wielu kar finansowych na osoby, w stosunku do których 
istnieje wysokie prawdopodobieństwo ich niewyegzekwowania,  
poprzez kierowanie w takich przypadkach stosownych wniosków  
o ukaranie 

25 Wnioski 



 Minister Finansów poinformował o kontynuacji działań zmierzających 
do zwiększenia skali i sprawności automatyzacji procesów 
windykacyjnych – zadeklarował też prowadzenie działań w celu 
zapewnienia zgodności przyjętych rozwiązań w zakresie 
sprawozdawczości budżetowej do obowiązujących przepisów 

 Jednym z rozważanych rozwiązań jest wygaszenie systemu SSP  
i zapewnienie obsługi mandatów przez system POLTAXPLUS  

 

 Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy wystąpił  
do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy celem 
wskazania jednostki właściwej do sporządzania sprawozdań dotyczących 
dochodów gromadzonych na wspólnym rachunku bankowym 

26 Działania po kontroli 



Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Opolu 
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