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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  
 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1, (zwanej dalej 

„ustawą o NIK”), Najwyższa Izba Kontroli – Departament Administracji Publicznej przeprowadziła w okresie  

od 12 stycznia do 28 marca 2012 r. kontrolę w instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Usług 

Wspólnych (zwanej dalej „CUW”) w zakresie udzielania przez CUW w 2011 r. zamówień publicznych na rzecz 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (zwanej dalej „KPRM”). 

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu  

11 kwietnia 2012 r. Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi 

niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia udzielanie przez Centrum Usług Wspólnych zamówień 

publicznych na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Powyższą pozytywną ocenę uzasadnia fakt, że skontrolowane zamówienia udzielone zostały z zachowaniem 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych2 (zwanej dalej „ustawą Pzp").  

W 2011 r. w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Dyrektor CUW 

zawarł w imieniu i na rzecz KPRM 28 umów o łącznej wartości 4 515 026,86 zł. Kontrolą objęto siedem 

postępowań, w wyniku przeprowadzenia których zawarto umowy na łączną kwotę 2 359 430,14 zł. 

 

 

 

                                                           
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
2 Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. 
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Spośród skontrolowanych zamówień:  

 cztery zostały udzielone w trybie przetargu nieograniczonego (na łączną kwotę 1 570 873,14 zł brutto), tj.:  

1. Dostawa prasy krajowej i zagranicznej na 2011 r. na potrzeby KPRM. 

2. Zakup i dostawa papieru A4 w ilości 29000 ryz i A3 w ilości 120 ryz. 

3. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kopiarek. 

4. Dostawa komputerów, monitorów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych; zakup i dostawa drukarek 

laserowych, urządzeń wielofunkcyjnych; zakup i dostawa pakietu biurowego MS Office. 

 dwa zamówienia (na łączną kwotę 388 557,00 zł brutto) zostały udzielone w trybie z wolnej ręki, tj.:  

1. Obsługa cateringowa lotów specjalnych przy przewozach osób uprawnionych. 

2. Aktualizacja 60-cio stanowiskowej licencji LEX OMEGA. 

 jedno zamówienie, tj. zakup usługi wysyłania wiadomości tekstowych SMS na kwotę 200 000,00 zł brutto, 

dokonano w trybie zapytania o cenę.  

Kontrola wykazała, że CUW przeprowadziło powyższe postępowania zgodnie z przepisami ustawy Pzp,  

a umowy zawarte z wyłonionymi w postępowaniach wykonawcami były zgodne ze złożonymi przez nich ofertami  

i zabezpieczały interesy zamawiającego. 

Z ustaleń kontroli wynika, że do zakończenia kontroli nie został nadany przez Pana Dyrektora regulamin 

organizacyjny CUW, a organizacja wewnętrzna CUW oparta była na uregulowaniach Regulaminu 

organizacyjnego przekształconego gospodarstwa pomocniczego Centrum Obsługi KPRM. NIK nie podziela 

argumentacji Pana Dyrektora, iż nie było potrzeby zmiany statutu i regulaminu organizacyjnego z uwagi na to, że 

CUW wstąpił z mocy prawa w całość praw i obowiązków Centrum Obsługi KPRM. Ustalono, że Statut Centrum 

Usług Wspólnych został nadany zarządzeniem nr 16 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia  

22 października 2010 r. w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej Centrum Usług Wspólnych przez 

przekształcenie gospodarstwa pomocniczego oraz nadania statutu. Paragraf 4 statutu stanowiącego załącznik do 

ww. zarządzenia oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych3 nakłada na 

Dyrektora instytucji gospodarki pozabudżetowej obowiązek określenia organizacji wewnętrznej instytucji w jej 

regulaminie organizacyjnym. 

* 

*         * 

Przedstawiając powyższe oceny Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o nadanie regulaminu organizacyjnego 

instytucji gospodarki budżetowej Centrum Usług Wspólnych stosownie do art. 26 ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych oraz § 4 Statutu CUW. 

 

                                                           
3 Dz. U. Nr  157, poz. 1240 ze zm. 
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Najwyższa Izba Kontroli – Departament Administracji Publicznej, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, 

oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania wniosku, bądź o działaniach podjętych w celu jego realizacji lub 

przyczynach niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego, przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Departamentu 

Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i wniosku 

zawartych w tym wystąpieniu. 

  W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o której 

mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


