DZIENNIK URZĘDOWY
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
Warszawa, dnia 8 marca 2019 r.
Poz. 9
ZARZĄDZENIE NR 9/2019
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 8 marca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Zasad rozprowadzania i rozliczania bloczków
mandatowych, Zasad rozdysponowania przydziału serii oraz numerów mandatów
generowanych przy pomocy systemu teleinformatycznego oraz dokumentacji i ewidencji
grzywien za wykroczenia ściąganych w postępowaniu mandatowym w Głównym Inspektoracie
Transportu Drogowego oraz Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego
Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 58, 60 i 125) w zw. z art. 100 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks
postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, z późn. zm.1)) zarządza się,
co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 28/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 7 sierpnia
2015 r. w sprawie ustalenia Zasad rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych, Zasad
rozdysponowania przydziału serii oraz numerów mandatów generowanych przy pomocy systemu
teleinformatycznego oraz dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia ściąganych
w postępowaniu

mandatowym

w Głównym

Inspektoracie Transportu Drogowego oraz

Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 28) wprowadza się
następujące zmiany:
1)

§ 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Odpowiedzialnym za wdrożenie i wykonywanie niniejszego zarządzenia jest
Dyrektor Biura Finansowego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.”;

2)

w załączniku nr 1 określającym Zasady rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych
oraz dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia ściganych w postępowaniu

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1039, 1387, 1467, 1481 i 2077
oraz z 2019 r. poz. 76.
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mandatowym obowiązujące w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego oraz
Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego:
a)

w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Wydział Gospodarki Mandatowej w Biurze Finansowym Głównego Inspektoratu
Transportu Drogowego, zwany dalej „Wydziałem”;”,

b)

użyte w § 10 ust. 2 oraz § 13 ust. 1 określenie „MUW” zastępuje się użytym
w odpowiednim przypadku określeniem „Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
w Opolu”,

c)

użyte w § 3 pkt 4, § 20 oraz § 22 w różnym przypadku określenie „aplikacja NRT”
zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku określeniem „system TBD MK”,

d) w § 3 uchyla się pkt 2 i 5,
e)

§ 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Pracownik Wydziału, upoważniony przez Dyrektora Biura Finansowego w GITD,
odbiera bloczki mandatowe, o których mowa w § 5 oraz potwierdza ich odbiór.”,

f)

§ 17 otrzymuje brzmienie:
„1. Odcinki prawomocnych mandatów karnych nałożonych z bloczka za naruszenia
ujawnione przy pomocy urządzeń rejestrujących w rozumieniu art. 2 pkt 59 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 2244 i 2322)
są ewidencjonowane wyłącznie w systemie CPD CANARD.
2. Oryginały odcinków:
1) D dla organu egzekucyjnego - zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu
karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 613 i 1694), lub
2) E dla organu rozliczającego formularz - zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nakładania
grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 2358 oraz z 2016 r. poz. 2238),
oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
(Dz. U. poz. 1694 oraz z 2018 r. poz. 1555)
- prawomocnych mandatów karnych, wystawionych zgodnie z rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze
mandatu karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 613 i 1694), po uprzednim zaewidencjonowaniu
w systemie TBD MK przez jednostki upoważnione, przekazywane są do Wydziału w celu
rozliczenia i ustalenia kwoty przypisu należności.”,

g) w § 18:
- ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„§ 18. 1. Jednostki upoważnione sporządzają w dwóch egzemplarzach rejestry
nałożonych w danym miesiącu mandatów karnych gotówkowych i mandatów karnych
kredytowanych, zwane dalej „rejestrami”, i przekazują je do Wydziału wraz z odcinkami
prawomocnych mandatów , nie później niż do dnia 12 następnego miesiąca, a w wersji
elektronicznej

w

pliku

Excel,

do

dnia

6

następnego

miesiąca

na

adres

gospodarkamandatowa@gitd.gov.pl (wzór rejestrów stanowią odpowiednio załącznik
Nr 3, 4, 5, 6, 12 i 13 do Zasad rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych).”,
- ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W zbiorczym rozliczeniu za dany miesiąc należy uwzględnić wyłącznie mandaty
z potwierdzeniem dokonanej wpłaty w okresie podlegającym rozliczeniu. Jeśli data
nałożenia mandatu przypada na ostatni dzień miesiąca, a data wpłaty zostanie dokonana
w miesiącu następnym, to taki mandat powinien być rozliczony w miesiącu zgodnym
z datą wpłaty. Dla odcinków prawomocnych mandatów karnych gotówkowych
nałożonych z bloczka i zaewidencjonowanych w CPD CANARD za datę wpłaty uznaje się
datę księgowania wpłaty.”,
- uchyla się ust. 11,
h) § 19 otrzymuje brzmienie:
„§ 19. Jednostki upoważnione rozliczają grzywny nałożone w drodze mandatu
karnego, z których wpływy stanowią dochód KFD w określony sposób i w formie,
analogicznie jak w § 18 ust. 1-10, zgodnie z wystawionym drukiem mandatu.”,
i)

uchyla się § 31,

j)

§ 39 otrzymuje brzmienie:
„39. Bloczki mandatowe powinny być inwentaryzowane nie rzadziej niż raz
w roku.”,

k) w załączniku nr 1 określenie „WYPEŁNIA GITD – BFG-WGM” zastępuje się
określeniem „WYPEŁNIA GITD – BF-WGM”,
l)

w załączniku nr 2 określenie „WYPEŁNIA GITD – BFG-WGM” zastępuje się
określeniem „WYPEŁNIA GITD – BF-WGM”,

m) załączniki nr 3, 5 i 7 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-3 do niniejszego
zarządzenia,
n) po załączniku 11 dodaje się załącznik nr 12 i 13 w brzmieniu określonym w załącznikach
nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia;
3)

w załączniku nr 2 określającym Zasady rozdysponowania, przydziału serii oraz numerów
mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego oraz ich
dokumentacji i ewidencji obowiązującej w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego
i Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego:
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w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Wydział Gospodarki Mandatowej w Biurze Finansowym Głównego Inspektoratu
Transportu Drogowego , zwany dalej „Wydziałem”;”,

b) użyte w § 5 oraz § 7 ust. 2 określenie „MUW” zastępuje się użytym w odpowiednim
przypadku określeniem „Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu”,
c)

w § 3 uchyla się pkt 2, 4 i 5,

d) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Przydziałem serii oraz numerów generowanych przy wykorzystaniu systemu
teleinformatycznego, zwanych dalej „seriami i numerami mandatów”, dla jednostek
upoważnionych zajmuje się Wydział.”,
e)

w § 11 uchyla się ust. 8,

f)

w § 24 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W zbiorczym rozliczeniu za dany miesiąc należy uwzględnić wyłącznie mandaty
karne gotówkowe z potwierdzeniem dokonanej wpłaty w okresie podlegającym
rozliczeniu. Jeśli data nałożenia mandatu przypada na ostatni dzień miesiąca, a data wpłaty
zostanie dokonana w miesiącu następnym, to taki mandat powinien być rozliczony
w miesiącu zgodnym z datą wpłaty. Dla odcinków prawomocnych mandatów karnych
gotówkowych za datę wpłaty uznaje się datę księgowania wpłaty.”,

g) w załączniku nr 1 określenie „WYPEŁNIA GITD – BFG-WGM” zastępuje się
określeniem „WYPEŁNIA GITD – BF-WGM”,
h) załączniki nr 6, 7 i 9 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 6-8 do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Główny Inspektor Transportu Drogowego: z up. Ł. Bryła
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Załączniki do zarządzenia nr 9/2019
Głównego Inspektora Transportu Drogowego
z dnia 8 marca 2019 r.

Załącznik nr 1
„Załącznik nr 3
do Zasad rozprowadzania
i rozliczania bloczków mandatowych
……………………………………………..
Pieczątka organu upoważnionego

REJESTR NR … PRAWOMOCNYCH MANDATÓW KARNYCH GOTÓWKOWYCH Z BLOCZKA ZAEWIDENCJONOWANYCH
W SYSTEMIE TBD MK, NAŁOŻONYCH ZA NARUSZENIA UJAWNIONE BEZ POMOCY URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH
ZA MIESIĄC ………………….. ROK.

Lp.

Seria oraz numer
mandatu

Data
uprawomocnienia
mandatu

Kwota

Nazwisko i imię ukaranego

Data dokonania
wpłaty dla GITD

1

2

3

4

5

6

1.
2.
3.
4.
RAZEM:
Kwota łączna wpłaty – ………………………………………
Kwota łączna wpłaty (słownie) – ……………………………………..
Wpłacono na rachunek bankowy GITD prowadzony w NBP.
W załączeniu dowody wpłat do mandatów karnych gotówkowych oraz odcinki mandatów karnych gotówkowych:
a) odcinek D - dla organu egzekucyjnego, w liczbie - ….
- zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien
w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 613 i 1694),
b)

odcinek E - dla organu rozliczającego formularz, w liczbie - ….
- zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 2358 oraz z 2016 r. poz. 2238), oraz
- zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 1694 oraz z 2018 r. poz. 1555).

Sporządził dnia:

Przyjął dnia:”
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Załącznik nr 2
„Załącznik nr 5
do Zasad rozprowadzania
i rozliczania bloczków mandatowych
……………………………………………..
Pieczątka organu upoważnionego

REJESTR NR … PRAWOMOCNYCH MANDATÓW KARNYCH KREDYTOWANYCH Z BLOCZKA
ZAEWIDENCJONOWANYCH W SYSTEMIE TBD MK , NAŁOŻONYCH ZA NARUSZENIA UJAWNIONE BEZ POMOCY
URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH ZA MIESIĄC ………………….. ROK.

Lp.

Seria oraz numer
mandatu

Data
uprawomocnienia
mandatu

Kwota

PESEL ukaranego

Nazwisko i imię ukaranego

1

2

3

4

5

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
RAZEM:
Kwota łączna – ………………………………………
Kwota łączna (słownie) – ……………………………………..
W załączeniu odcinki mandatów karnych kredytowanych:
a) odcinek D - dla organu egzekucyjnego, w liczbie - ….
- zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien
w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 613 i 1694),
b) odcinek E - dla organu rozliczającego formularz, w liczbie - ….
- zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 2358 oraz z 2016 r. poz. 2238), oraz
- zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 1694 oraz z 2018 r. poz. 1555).

Sporządził dnia:

Przyjął dnia:”

Dziennik Urzędowy
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

–7–

Poz. 9

Załącznik nr 3
„Załącznik nr 7
do Zasad rozprowadzania
i rozliczania bloczków mandatowych
……………………………………………
Pieczątka jednostki upoważnionej

ZBIORCZE ROZLICZENIE NR………
BLOCZKÓW MANDATÓW KARNYCH ORAZ LICZBY NAŁOŻONYCH I UISZCZONYCH MANDATÓW KARNYCH
ZA WYKROCZENIA UJAWNIONE BEZ POMOCY URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH ZAEWIDENCJONOWANYCH
W SYSTEMIE TBD MK
ZA MIESIĄC ………………………………………ROK.
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

ILOŚĆ BLOCZKÓW

UWAGI

1

2
Stan przed rozliczeniem
(z ostatniego rozliczenia)

3

4

1.
2.

Pobrano z GITD

3.

Razem (1 + 2)

4.

Wykorzystane bloczki w całości

5.

Ilość odcinków anulowanych

6.
7.

8.

9.

Ilość bloczków pozostająca do
rozliczenia w następnym miesiącu
Ilość i wartość prawomocnych mandatów
karnych

Ilość

Wartość

Prawomocne mandaty karne
gotówkowe
Prawomocne mandaty karne
kredytowane
Wartość wpłat dokonanych na rachunek
GITD tytułem mandatów gotówkowych

Załączniki:
1. Rejestr nr … prawomocnych mandatów karnych gotówkowych za naruszenia ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących
i zaewidencjonowane w CPD CANARD za miesiąc …….. - załącznik nr 12
2. Rejestr nr … prawomocnych mandatów karnych kredytowanych za naruszenia ujawnione za pomocą urządzeń
rejestrujących i zaewidencjonowane w CPD CANARD za miesiąc …….. - załącznik nr 13
3. Zestawienie bloczków z seriami i numeracją (wykorzystane w całości) - załącznik nr 9

……………………………….
…………………………………..
Sporządził

Zatwierdził
SPRAWDZONO I PRZYJĘTO
W GITD
…………………………………………………
Przyjął”
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Załącznik nr 4
„Załącznik nr 12
do Zasad rozprowadzania
i rozliczania bloczków mandatowych
……………………………………………..
Pieczątka organu upoważnionego

REJESTR NR …. PRAWOMOCNYCH MANDATÓW KARNYCH GOTÓWKOWYCH Z BLOCZKA NAŁOŻONYCH ZA
NARUSZENIA UJAWNIONE ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH I ZAEWIDENCJONOWANYCH W CPD CANARD
ZA MIESIĄC ……………… ROK.

Lp.

Seria oraz
numer
mandatu

Data
uprawomocnienia
mandatu

Kwota

Nazwisko
i imię
ukaranego

Data
księgowania
wpłaty

Numer
sprawy

Kod
podstawy
prawnej

Podstawa
prawna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
RAZEM:

Kwota łączna wpłaty – ………………………………………
Kwota łączna wpłaty (słownie) – ……………………………………..
Wpłacono na rachunek bankowy GITD prowadzony w NBP
W załączeniu dowody wpłat do mandatów karnych gotówkowych oraz odcinki mandatów karnych gotówkowych:
a) odcinek D - dla organu egzekucyjnego, w liczbie - ….
- zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien
w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 613 i 1694),
b) odcinek E - dla organu rozliczającego formularz, w liczbie - ….
- zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 2358 oraz z 2016 r. poz. 2238), oraz
- zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 1694 oraz z 2018 r. poz. 1555).

Sporządził dnia:

Przyjął dnia:”
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Załącznik nr 5
„Załącznik nr 13
do Zasad rozprowadzania
i rozliczania bloczków mandatowych
……………………………………………..
Pieczątka organu upoważnionego

REJESTR NR … PRAWOMOCNYCH MANDATÓW KARNYCH KREDYTOWANYCH Z BLOCZKA NAŁOŻONYCH ZA
NARUSZENIA UJAWNIONE ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH I ZAEWIDENCJONOWANYCH W CPD CANARD ZA
MIESIĄC ………………….. ROK.

Lp.

Seria oraz
numer
mandatu

Data
uprawomocnienia
mandatu

Kwota

PESEL
ukaranego

Nazwisko
i imię
ukaranego

Numer
sprawy

Kod
podstawy
prawnej

Podstawa
prawna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
RAZEM:

Kwota łączna – ………………………………………
Kwota łączna (słownie) – ……………………………………..
W załączeniu odcinki mandatów karnych kredytowanych;
a) odcinek D - dla organu egzekucyjnego, w liczbie - ….
- zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien
w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 613 i 1694),
b) odcinek E - dla organu rozliczającego formularz, w liczbie - ….
- zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 2358 oraz z 2016 r. poz. 2238), oraz
- zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 1694 oraz z 2018 r. poz. 1555).

Sporządził dnia:

Przyjął dnia:”
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Załącznik nr 6
„Załącznik nr 6
do Zasad rozdysponowania,
serii oraz numerów mandatów

……………………………………………….
Nazwa jednostki upoważnionej

REJESTR NR ……. PRAWOMOCNYCH MANDATÓW KARNYCH GOTÓWKOWYCH, NAŁOŻONYCH ZA WYKROCZENIA
UJAWNIONE ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH, GENEROWANYCH PRZY WYKORZYSTANIU SYSTEMU
TELEINFORMATYCZNEGO
CPD CANARD ZA MIESIĄC ………………… ROK.

Lp.

Seria oraz
numer
mandatu

Data
uprawomocnienia
mandatu

Kwota

Nazwisko i imię
ukaranego

Numer sprawy

Kod
podstawy
prawnej

Podstawa
Prawna

1

2

3

4

5

6

7

8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
RAZEM:

Kwota łączna wpłaty – ………………………………………
Kwota łączna wpłaty (słownie) – ……………………………………..
Wpłacono na rachunek bankowy GITD prowadzony w NBP.
W załączeniu dowody wpłat do mandatów karnych gotówkowych.

Sporządził dnia:”

Dziennik Urzędowy
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

– 11 –

Poz. 9

Załącznik nr 7
„Załącznik nr 7
do Zasad rozdysponowania,
serii oraz numerów mandatów

………………………………………………….
Nazwa jednostki upoważnionej

REJESTR NR ……. PRAWOMOCNYCH MANDATÓW KARNYCH KREDYTOWANYCH, NAŁOŻONYCH ZA WYKROCZENIA
UJAWNIONE ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH, GENEROWANYCH PRZY WYKORZYSTANIU SYSTEMU
TELEINFORMATYCZNEGO
CPD CANARD ZA MIESIĄC ………………… ROK.

Lp.

Seria oraz
numer
mandatu

Data
uprawomocnienia
mandatu

Kwota

PESEL
ukaranego

Nazwisko i imię
ukaranego

Numer
sprawy

Kod
podstawy
prawnej

Podstawa
Prawna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
RAZEM:

Kwota łączna – ………………………………………
Kwota łączna (słownie) – ……………………………………..

Sporządził dnia:”

Dziennik Urzędowy
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

– 12 –

Poz. 9

Załącznik nr 8
„Załącznik nr 9
do Zasad rozdysponowania,
serii oraz numerów mandatów
…………………………………………………
Pieczątka jednostki upoważnionej

ZBIORCZE ROZLICZENIE NR ………
Z POBRANYCH I WYKORZYSTANYCH SERII I NUMERÓW MANDATÓW KARNYCH GENEROWANYCH PRZY
WYKORZYSTANIU SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO CPD CANARD ORAZ MANDATÓW KARNYCH Z BLOCZKA
ZAEWIDENCJONOWANYCH
W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM CPD CANARD ZA MIESIĄC ……………………. ROK.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

2
Stan przed rozliczeniem
(z ostatniego rozliczenia)

1.

ILOŚĆ SERII ORAZ NUMERÓW
MANDATÓW KARNYCH
GENEROWANYCH PRZY
WYKORZYSTANIU SYSTEMU
TELEINFORMATYCZNEGO
CPD CANARD
3

MANDATY KARNE Z BLOCZKA
ZAEWIDENCJONOWANE W SYSTEMIE
TELEINFORMATYCZNYM CPD CANARD
4
NIE DOTYCZY

2.

Pobrano z GITD

NIE DOTYCZY

3.

Razem (1 + 2)

NIE DOTYCZY

4.

Wykorzystane numery (5+6+7)

NIE DOTYCZY

5.

Ilość numerów anulowanych

NIE DOTYCZY

6.

Ilość serii oraz numerów mandatów
pozostających do rozliczenia

NIE DOTYCZY

7.

Ilość i wartość prawomocnych
mandatów karnych

8.

9.

Ilość

Wartość

Ilość

Wartość

Prawomocne mandaty karne
gotówkowe
Prawomocne mandaty karne
kredytowane
Wartość wpłat dokonanych na
rachunek GITD tytułem mandatów
gotówkowych

NIE DOTYCZY

.................................
Sporządził

.......................................
Zatwierdził
SPRAWDZONO I PRZYJĘTO
W GITD
......................................
Przyjął”

