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Co chcę załatwić?

Uzyskać ulgę w spłacie zobowiązania wynikającego z nałożonego do dnia 31.12.2015 r. mandatu
karnego kredytowanego poprzez odroczenie płatności bądź rozłożenie na raty grzywny.

Kogo dotyczy?

Osób, wobec których funkcjonariusze uprawnionych organów nałożyli karę grzywny a których
trudna sytuacja finansowa nie pozwala na uregulowanie należności w pełnej wysokości i w
ustawowym terminie.

Co przygotować?

Wniosek, w którym należy podać termin odroczenia płatności lub w przypadku
wniosku o raty wskazać wysokość i ilość rat oraz oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty
skarbowej

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Wniosek (zał. 1 lub 2) wraz z dokumentami mającymi moc dowodową potwierdzającą brak
możliwości uregulowania grzywny w trybie przewidzianym przepisami postępowania
mandatowego (np. zaświadczenie o dochodach, odcinek renty, emerytury itp.).

Jak wypełnić
dokumenty?

Wniosek wypełnij czytelnie.
Musi on zawierać szczegółowe uzasadnienie, ze wskazaniem serii i numeru
mandatu, do którego się odnosi, określeniem wysokości wnioskowanych rat, bądź
wskazaniem terminu odroczenia płatności.
Pamiętaj, aby wniosek zawierał dokumenty potwierdzające, że Twoja obecna sytuacja
finansowa ma wpływ na ograniczone możliwości płatnicze.

Ile muszę zapłacić?

Za założenie wniosku musisz wnieść opłatę skarbową w kwocie 10 zł na rachunek bankowy
Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
lub gotówką w Oddziale Banku PKO BAnk Polski S.A.
W tytule wpłaty należy wskazać: opłata za wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przyznania
lub odmowy przyznania ulgi w spłacie mandatu karnego.

Kiedy złożyć
dokumenty?

Wniosek możesz złożyć w dowolnym terminie

Gdzie załatwię
sprawę?

Dokumenty możesz :
 przesłać na adres:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61 - 713 Poznań
 złożyć osobiście w Punkcie informacyjnym- hol urzędu:
poniedziałki w godz. 930-1600
wtorek - piątek w godz. 815-1515
 przekazać elektronicznie poprzez platformę ePUAP (wymagane jest posiadanie przez osobę
wnioskującą profilu zaufanego, który można uzyskać bezpłatnie ; bądź podpisu
elektronicznego z certifikatem kwalifikowanym – uzyskiwany za opłatą)
Dodatkowe informacje możesz uzyskać pod nr tel. 61 854 15 32.

Co zrobi urząd?

Przeprowadzimy postępowanie wyjaśniające i wydamy w sprawie decyzję administracyjną.

Jaki jest czas
realizacji?

Do 60 dni, w szczególnie skomplikowanych sprawach zostaje wyznaczony termin, o którym Urząd
informuje wnioskodawcę.

Jak się odwołać?

Od wydanej decyzji można się odwołać do Ministra Finansów. Odwołanie musisz wnieść za
pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji.
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Nadzór nad wydanymi decyzjami administracyjnymi sprawuje:
Minister Finansów

Informacje
dodatkowe

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
tel. 22 694 55 55
Przedmiotowa należność (mandat) stanowi dochód budżetu państwa, dla której wierzycielem
jest Wojewoda Wielkopolski.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej
( Dz. U. z 2018 r. poz.1044 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
(Dz. U. z 2018 r. poz. 475 z późn. zm.);

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
( Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn zm.);
Przepisy wprowadzające ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o krajowej administracji skarbowej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli
należności pieniężnych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1483);
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów
wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej
( Dz. U. z 2018 r. poz. 850);
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków,
należności celnych i innych należności pieniężnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 425)

