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Uprzejmie infonnuje Pania/Pana Wojewode, ze Najwyzsza Izba Kontroli, po

przeprowadzonych w 2010 r. kontrolach funkcjonowania strazy gminnych (miejskich) wskazala

na potrzebe rozwazenia przez Ministra Spraw Wewllctrznych i AdministTacji podjecia dzialan

J'.mier7.ajacych do wszczecia inicjatywy ustawodawczej w zakresie jednoznacznego wskazania

zobowiazanych do ewidencjonowania i egzekwowania naleznosci z tytulu grzywien nakladanych

w drodze mandatu karnego przez straze gminne oraz sprecyzowania ewentualnej mozliwosci

delegowania uprawnien wierzyciela tych naleznosci na rzecz innych podmiotów.

Analiza przedmiotowego zaga.dnienia, jak tez stanowisko Ministerstwa Finansów,

przekazane do MSWiA w sprawie, pozwala jednak na uznanie, ze obowiazujacy stan prawny

w sposób wystarczajacy okresla uprawnione w tym zakresie podmioty, jak tez nie pozostawia

zadnych watpliwosci co do braku uprawruen strazy gminnych (miejskich) w zakresie

prowadzenia egzekucji naleznosci z tytUlu kar porzadkowych, czy grzywien nakladanych

w drodze mandatu karnego.

Zgodnie z art. la pkt 13 ustawy z dnia 17 czeJWca 1966 r. o postepowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z pózno zm.), wierzycielem

jest podmiot uprawniony do zadania wykonania obowiazku lub jego zabepieczenia

w administracr.jnym post<tpowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczajacym. Ustalenie wierzyciela

naleznosci pienieznych dochodzonych w trybie egz.ekucji administracyjnej nastepuje na

podstawie art. 5 § 1 pkt l tej ustawy, w kolejnosci wskazanej w przepisie. I tak, zgodnie z art. 5

§ 1 pkt l ustawy, uprawnionym do zadania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej jest

- odniesieniu do obowiazków wynikajacych z decyzji lub postanowien organów administracji

rzadowej lub organów jednostek samorzadu terytorialnego - wlasciwy do orzekania organ

Iinstancji.

Z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strazach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779

z p6zn. zm.) wynika, ze straz miejska jest jednostka organizacyjna gminy. Wójt. burmistrz

(prezydent miasta), jako organ wykonawczy, zatrudnia i zwalnia komendanta strazy i jest jego

przelozonym. Wójt, burmistrz (prezydent miasta) jest r6wniez zwierzchnikiem sluzbowym

strazy miejskiej oraz sprawuje nadz6r nad jej dzialalnoscia. Uzasadnione jest zatem przyjC(cie

stanowiska, zc straz gminna (miejska), jako jednostka organizacyjna gminy, wykonuje swoje

zadania w zwiazku z upowaznieniem wójta, burmistrza (prezydenta miasta). StIaznicy gmiIU1i
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(miejscy), nakladajac karl( porzadkowa, o ktorej mowa w art. 49 § l k.p.o.w., dzialaja zatem
w zwiazku z upowaznieniem wójta, bunnistrza (prezydenta miasta). Je:2:eliwiec komendant
strazy podlega sluzbowo wójtowi ( ... ) i organ ten sprawuje ogólny nadzór nad dzialalnoscia

strazy, to komendant strazy nie jest organem w rozumieniu prawa administracyjnego (wyrok
WSA w Szczecinie z 30 wrzesnia 2010 r. sygn. akt I SNSz 546/10 oraz wyrok WSA
w Lodzi z 3 lutego 2010 r. sygn. akt III SAJLd 547/09). Konsekwenja uznania natomiast, :2:e

komendant strazy gminnej (miejskiej) nie jest organem, w rozumieniu prawa administracyjnego,
jest to, ze nie jest on takze wierzycielem w rozumieniu art. la pkt 13 ustawy o postepowaniu

egzekucyjnym w administracji. W przypadku kar porzadkowy~erzycielem jest ~
burmistrz (prezydent maista). ~

W prLypadku grzywien nakladanych w drodze mandatu karnego nale:2:ywyjasnic , ze
Naczelny Sad Administracyjny w Warszawie w postanowieniu Z dnia 25 czerwca 2008 r. sygn.
ak.1II FW 2/08 wskazal, ze "Wójt. burmistrz (prezydent miasta) jest organem gminy (miasta)
uprawnionym do ustalania lub okreslania i pobierania". U:2:yte przez ustawodawcl(
w art. 19 § 2 ustawy o postepowaniu eg~ekucyjnym w administracji zwroty "ustalania lub
okreslania i pobierania" wskazuja, ze slowa te nalezy interpretowac w sposób samodzielny
(samoistny), wlasciwy dla tej instytucji prawa. Tym bardziej, ze nonnodawca nie odsyla adresata
tych przepisów do innych regulacji prawnych. Nie zachodzi zatem potrzeba, przy
interpretowaniu tej normy prawa, siegania do wykladni zewnetrznej systemowej. To z kolei

oznacza, iz stosowanie tych przepisów nie jest uzaleznione od spelnienia przeslanek istnienia
w tym zakresie po stronie gminy kompetencji do ustalania lub okreslania tej naleznosci
w trybie przepisów art. 21 § 1 pkt l i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordyncja podatkowa
(Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z pózno zm.).

Przyjmujac za Naczelnym Sadem Administracyjnym, wierzycielem grzywIen

n~ladanych w drodze mandatu karne~, w ~zumieniu art. '"1a-pkt-U ustawy
o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, bedzie odpowiednio wójt, burmistrz (prezydent

~~
Podobnie poglad wyrazony przez NSA jest przyjmowany w orzecznictwie sadów

administracyjnych. Jak wynika ~ postanowien NSA z dnia 4 marca 2008 f. sygn. akt II FW 2/07

i z dnia 25 czerwca 2008 r. sygn. akt II FW 2/08, straznik gminny (miejski) nakladajacy mandat

karny nie dziala w imieniu wlasnym, lecz swoje zadania wykonuje z upowaznienia wójta,
burmistrza (prezydenta miasta). Do zadan wlasnych gminy naleza miedzy innymi sprawy
porzadku publicznego i bezpieczelistwa obywateli (art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym, Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózno zm.).
Ponadto, zgodnie z art. 100 k.p.o.w., grzywna nalozona w drodze mandatu karnego stanowi
dachów budzeru panstwa, a gdy nalozy ja funkcjonariusz organu podleglego jednostkom

samorzadu terytorialnego - stanowi dachów tej jednostki samoI7.adu. Z kolei, w mysl art. lla
ust. 1 pkt 2 i art. 26 USL 3 USlCM'Y o samorzadzie gminnym, organem wykonawczym gminy,
w której siedziba wla~ znajduje sie w miescie polozonym na terytorium tej gminy - jest
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bunnistrz. Z przedstawionych regulacji wynika, ze burmistrz miasta bedac organem

wykonawczym gminy, w której siedziba wladz znajduje sie w miescie polozonym na terytorium

tej gminy, jest podmiotem uprawnionym do ~dania wykonania obowiazku wynikajacego

z mandatu karnego nalozonego przez straznika gminnego (miejskiego).

BeQac wierzycielem, burmisLIz mjas~ obov.ri:\nny ~st wystawic i wypclnic-!r!..ul
wykonawczy w sposób okreSlony w cu1. 27 § 1 ustawy o pnc;;tccpnwRnil1 egzekucyjnym-------
w administracji, w tym opatrzyc go pieczecia urzedowa wierzyciela (pkt 7) - wyrok WSA

w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2010 r. sygn. akt VS.A./Wa 768/10.

Natomiast przechodzac do wskazania organu egzekucyjnego wobec os6b, które nie

uiscily w terminie grzywny nalozonej mandatem kamy, wskazac nalezy, ze prezydenci miast,

bedacy organem gminy o statu~ie miasta na postawie przepisów odrebnych, zgodnie z trescia

art. 19 § 2 ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, sa organem wlasciwym
rzeczowo do prowadzenia egzekucji administracyjnej grzywien nalozonych w drodze mandatów

karnych przez straznik6w gminnych (miejskich). Tym sam)'ln wylaczona jest w tym zakresie,

stosownie do art. 19 § 1 tej ustawy, og61na wlasciwosc naczelnika urzedu skarbowego.

W odniesieniu natomiast do twierdzen, iz przepis § 3 rozporzadzenia Rady Ministrów

z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzyYo'ienza wykroczenia,

sciganych w postepowaniu mandatowym oraz organów wlasciwych w sprawach prowadzenia
rozliczania bloczkow mandatowych stoi w sprzecznosci z przepisami ustawy

o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowosci wskazac nalezy, ze rachunkowosc

jednostek, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U.

z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z pózno zm.) obejmuje w szczególnosci: przyj~te zasady (polityke)

rachunkowo~ci; prowadzenie, na podstawie dokumnentów ksiegowych ksiag rachunkowych,

ujmujacych zapisy zdarzen w porzadku chronologicznym i systematycznym; olaesowe ustalanie

i sprawdzanie droga inwentaryzacji stan6w aktywów i pasywów. Zadaniem rachunkowosci jest

rcjestrowanie zdarzen gospodarczych w sposób usystematyzowany, wedlug zasad podanych

w obowiazujacych planach kont, dzieki czemu zapewniona jest jednolitosc ewidencji

w poszczególnych jednostkach. Rachunkowosc prowadzona jest w sposób ciagly. Jej

przedmiotem sa wszystkie zdarzenia majace wplyw na stan majatkowy i dzialalnosc jednostek.

Rozwiazania zawarte w przepisach o rachunkowosci, majace generalnie charakter

ksiegowo - techniczny, sa konsekwencja za}ozel) okreslonych w przepisach systemowych.

Oznacza to, ze w pierwszej kolejnosci un::gulowane zostac powinny kwestie dotyczace

w szczególnosci trybu postepowania w zalaesie mozliwosci i zasad nakladania przez straze

gminne (miejskie) grzywien w postepowaniu mandatowym oraz praw i obowiazk6w organów

administracyjnych w tym zakresie.

Jednoczesnie nalezy miec na uwadze, iz zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorzadzie

gminnym, do zadan wlasnych gminy nalezy zaspolcojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty
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gminnej. W szczególnosci zadania wlasne obejmuja sprawy zwiazane m. in. z utrzymaniem

porzadku publiczn~go i bezpieczenstwa obywateli. W zwiazku z powyzszym, konkretne

rozstrzygniecia odnosnie roli i zadan realizowanych zgodnie z ustawa o straZach gminnych,

umozliwiajednolitosc ewidencji ksiegowej tych jednostek.

Problemtyka poruszona w pismie byla m. in. przedmiotem posiedzenia Zespolu do

Spraw Wspólpracy ze Strazami Gminnymi (Miejskimi)l, które odbylo si~ w dniu 23 wrzesnia br.
w MSWiA.

Zgodnie Z decyzja czlonków Zespolu. z uwagi na rózne praktyki w skali kraju,

a dotyczace powierzania przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) obowiazku

prowadzenia egzekucji w opisanym zakIesie strazom gminnym (miejskim), celowym jest

przekazanie przedmiotowego stanowiska organom gmin oraz komendantom strazy.

Przedstawiajac powyzsze, ~canL.Sie~przejma prosba do Pani/Pana Wojewody
o przekazanie stanowislca wlasci m mie' cowo wójtom, bunnistr20m (prezydentom miast)

oraz komendantom strazy gminnych (miejskich) z wnioskiem o zgo ne z przepisamLprawa
prowadzenie egzekucji grz..y..wien 11::!ldadanych w drodze mandatu karnego oraz kar

~ch. -

1 Zesp6l do Spraw Wsp6lpracy ze Stra.zami Gminnymi (Miejskimi) powolany zostal Zarzadzeniem Ministra Spraw
Wewn~trznych j Administracji z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie powolania Zespolu do Spraw Wspóip,.acy ze

Strazami Gminnymi (Miejskimi) (Dz. Urz. MSWiA :-lr 10, poz. 32 z pózno zm.) jako organ pomocniczy Ministra
Spraw Wewn~trznych j Administracji. W jcgo sklad wchodz,\ przedstawiciele MSWiA. KGP. Krajowej Rady
Komendant6w Stra:!y Miejskich iGminnych R2:cczypospolitej Polskiej, Zwiazku Miast Polskich. Unii Metropolii
Polskich oraz Federacji Regionalnych Zwia:..ków Gmin iPowiatów RP.
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