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Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów Jana Vincenta-

Rostowskiego 

Jak wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli, przyjętych w toku kontroli pod nazwą „Windykacja do-

chodów z tytułu mandatów karnych i kar administracyjnych”, dochody uzyskane faktycznie przez Skarb Pań-

stwa stanowiły zaledwie 70% należności zaewidencjonowanych w kontrolowanym okresie. Co więcej, pra-

wie 30% faktycznie uzyskanych dochodów pochodziło nie z wpłat dobrowolnych, tylko było pozyskanych 

już na etapie postępowania egzekucyjnego. Kontrola obejmowała okres półtoraroczny, począwszy od 

1 stycznia 2011 r. 

Istnieje wiele różnych czynników, których oddziaływanie przekłada się na stwierdzoną skalę problemu. Ja 

jednak chciałbym odnieść się przede wszystkim do tych, które są następstwem określonego stanu prawnego. 

Pierwsza kwestia dotyczy kosztów egzekucji mandatu karnego. Obecnie są one stosunkowo niskie, co 

u wielu ukaranych rodzi pokusę nieuiszczania należności w terminie w nadziei na to, że dojdzie do przedaw-

nienia. Ryzyko jest niewielkie, bowiem jeżeli nawet organ egzekucyjny podejmie na czas stosowne działania, 

to osoba unikająca zapłaty będzie musiała się liczyć co najwyżej z – jak już wspomniałem – mało dotkliwymi 

dodatkowymi kosztami postępowania egzekucyjnego. W tym miejscu warto podkreślić także, iż w ocenie 

wielu ekspertów ustawowe koszty egzekucji mandatów nierzadko są niższe, aniżeli faktyczne koszty pono-

szone przez aparat administracyjny w związku z prowadzoną egzekucją. 

Kolejny problem to brak mechanizmów prawnych, które dodatkowo promowałyby terminowe regulowa-

nie należności mandatowych. Z drugiej strony warto rozważyć, czy poziom ściągalności należności z manda-

tów nie byłby wyższy w przypadku, gdyby w przepisach prawa przewidziane były dodatkowe dolegliwości 

związane z brakiem terminowego uiszczania należności. Najczęściej spotykanym postulatem jest ten, aby 

w przypadku mandatu za wykroczenie drogowe nie było możliwe „wykasowanie” punktów karnych tak dłu-

go, jak długo ukarany nie rozliczy kary finansowej. 

Podniesienie skuteczności mechanizmów egzekucyjnych, między innymi poprzez ustanowienie rozwiązań 

promujących dobrowolne wpłaty, pozwoli podnieść poziom poszanowania przepisów prawa i wpłynąć na 

obniżenie poczucia bezkarności wielu osób. Rozwiązania obliczone na poprawę ściągalności należności 

mandatowych jeszcze na etapie przedegzekucyjnym mogą przyczynić się także do odciążenia pracowników 

administracji publicznej zaangażowanych w windykację przedmiotowych należności. Oczywiście innym 

pozytywnym efektem będzie również wzrost wpływów do budżetu państwa. 

Proszę zatem Pana Ministra o rozważenie możliwości wypracowania takich zmian legislacyjnych, które 

pomogłyby zagwarantować wysoki poziom ściągalności należności mandatowych, stosownie do poruszonego 

przeze mnie problemu. 

Z wyrazami szacunku 

Ryszard Knosala 




