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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 -  Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w części 49 – Urząd Zamówień 
Publicznych  

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa (dalej UZP lub Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Hubert Nowak Prezes Urzędu Zamówień Publicznych od 18 grudnia 2018 r., który wcześniej 
pełnił obowiązki Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od 14 września do 17 grudnia  
2018 r. Poprzednio Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych była Małgorzata Stręciwilk.. 

 (dowód: akta kontroli str. 421-467, 547-583) 

Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Departament Administracji Publicznej 

Kontroler Maciej Bukowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr KAP/25/2019 
z dnia 16 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1, 2) 

II. Cel i zakres kontroli  

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania budżetu państwa na rok 2018, pod 
względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności działań podejmowanych przez 
dysponenta części budżetowej 49 – Urząd Zamówień Publicznych w związku  
z wykonywaniem budżetu państwa. Ocenie podlegały w szczególności: 

- realizacja wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, w tym rzeczowe 
efekty uzyskane w wyniku realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych, 

- sporządzanie rocznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań za IV kwartał  
2018 r. w zakresie operacji finansowych, 

- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań,  
- nadzór i kontrola sprawowane przez dysponenta części budżetu państwa w trybie  

art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych2 (dalej ufp). 
 

Ponadto przeprowadzono analizę porównawczą danych ujętych w rocznym sprawozdaniu 
Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku ubiegłego. 

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były ustalenia dokonane  
w wyniku następujących działań kontrolnych: 

- analizy porównawczej wykonania planu dochodów i stanu należności pozostałych do 
zapłaty, 

- analizy realizacji wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, w tym 
efektów uzyskanych w wyniku wydatkowania środków, 

- kontroli prawidłowości dokonanych blokad, 
- kontroli wykorzystania środków otrzymanych z rezerw celowych,  
- kontroli przestrzegania ustalonych limitów wydatków, w tym – limitów środków na 

wynagrodzenia,  
- szczegółowej analizy wybranej próby wydatków, 

                                                           
1  Dz.U. z 2019 r. poz. 489. 
2  Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
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- analizy stanu zobowiązań, 
- analizy prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań,  
- analizy stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej, dotyczących 

sporządzania sprawozdań, 
- analizy stosowanych przez dysponenta instrumentów nadzoru nad wykonywaniem 

budżetu państwa. 
 

Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części V – Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanej części 

Dysponentem części 49 – Urząd Zamówień Publicznych jest Prezes, będący jednocześnie 
dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia. Prezes UZP jest centralnym 
organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych. 
W 2018 r. w części 49, oprócz Urzędu Zamówień Publicznych, zapewniającego obsługę 
Prezesa, dysponent główny nie posiadał jednostek podległych i nadzorowanych. 

W ramach części 49 finansowano – zgodnie z obowiązującymi przepisami3 – zadania 
w zakresie: nadzoru wraz z kontrolą procesu udzielania zamówień publicznych oraz 
funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej udzielanych zamówień publicznych. 

W 2018 r. w części 49 dochody zaplanowane w kwocie 23 150,0 tys. zł zrealizowano 
w wysokości 21 688,6 tys. zł, co stanowiło 0,01% całości dochodów budżetu państwa. 
Wydatki budżetu państwa zaplanowane w kwocie 34 267,5 tys. zł zrealizowano 
w wysokości 32 795,8 tys. zł, co stanowiło 0,01% całości wydatków budżetu państwa. 
Wydatki budżetu środków europejskich zaplanowane w kwocie 2 069,0 tys. zł zrealizowano 
w wysokości 1 616,8 tys. zł. 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie4 wykonanie budżetu państwa  
w 2018 r. w części 49  – Urząd Zamówień Publicznych. 

W toku opisanych powyżej działań kontrolnych w obszarach wymienionych przy opisie celu 
i zakresu kontroli stwierdzono nieprawidłowość, która polegała na niepoprawnym 
dokonywaniu korekt na dowodach księgowych.  

Zgodnie z przyjętymi przez NIK kryteriami oceny nieprawidłowość ta nie spowodowała 
obniżenia oceny. 

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

W ustawie budżetowej na rok 20185 (dalej ustawa budżetowa), dochody budżetu państwa 
w części 49 zostały zaplanowane w kwocie 23 150,0 tys. zł. Zrealizowano dochody 
w kwocie 21 688,6 tys. zł, tj. 93,7% kwoty planowanej oraz 95,0% kwoty dochodów z roku 
ubiegłego (22 820,1 tys. zł). Dochody pochodziły głównie z opłat za wpisy od odwołań 

                                                           
3   Statut UZP nadany zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 marca 2017 r.  

w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 57), zastępujący 
zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 110 z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi 
Zamówień Publicznych (M.P. Nr 52 poz. 886, ze zm.) oraz regulamin organizacyjny UZP, nadany 
zarządzeniem Nr 241 Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniającym 
zarządzenie nr 178 Prezesa UZP z dnia 16 stycznia 2013 r.   

4   W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: 
pozytywna i negatywna. W przypadku, gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla 
negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 

5   Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291). 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

wnoszonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (21 673,8 tys. zł6,  
tj. 94,6% planu).  

Dyrektor Generalny UZP wyjaśnił, że powodem uzyskania dochodów niższych niż 
planowano była znaczna liczba odwołań umorzonych z uwagi na uwzględnienie zarzutów 
przez zamawiających (21%) oraz odwołań umorzonych w wyniku wycofania odwołań przez 
odwołujących (18%). W takich przypadkach wniesiony wpis podlega zwrotowi w pełnej 
wysokości. Ponadto mniejsza, niż planowano była liczba wniesionych odwołań (o 10, 
tj. 0,4%). 

(dowód: akta kontroli str. 135, 777, 779, 797, 803-806, 850-856, 896-907, 1599, 1611-1622) 

Na koniec 2018 r., według sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, 
w części 49 wystąpiły należności w kwocie 20,5 tys. zł, które w całości były zaległościami. 
W porównaniu do 2017 r. kwota zaległości była niższa o 0,2 tys. zł, tj. o 1,0%. Kwotę 
zaległości objęto egzekucją komorniczą i składały się na nią: nałożona na wykonawcę kara 
umowna w kwocie 9,5 tys. zł, odsetki (1,6 tys. zł za 2017 r. i 0,7 tys. zł naliczone w 2018 r.) 
oraz 8,7 tys. zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego i kosztów postępowania 
sądowego. Zaległość związana z realizacją umowy na opracowanie Studium Wykonalności 
oraz wniosku o dofinansowanie Projektu „E-Zamówienia – elektroniczne zamówienia 
publiczne”. 

 (dowód: akta kontroli str. 779, 797, 803-806, 850-856, 896-898, 906, 907, 1599) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

2.   Wydatki  

2.1. Wydatki budżetu państwa 

Wydatki budżetu państwa w części 49 zostały zrealizowane w 2018 r. w kwocie 
32 795,8 tys. zł, co stanowiło 95,7% planu po zmianach (34 267,7 tys. zł). W porównaniu 
do roku 2017 nastąpił wzrost wydatków o 2 314,3 tys. zł, tj. o 7,6%. Wzrosły głównie wydatki 
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Krajowej Izby Odwoławczej 
w związku z zwiększoną ilością zadań Urzędu wynikających ze znowelizowanej ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych7 (dalej ustawa Pzp).  

Otrzymane z budżetu państwa w 2018 r. środki z rezerw celowych (212,5 tys. zł) zostały 
wykorzystane w kwocie 145,2 tys. zł, tj. w 68,3%. Środki z rezerw zostały wykorzystane na: 

- realizację projektu „E-zamówienia-elektroniczne zamówienia publiczne” (dalej: projekt E-
zamówienia) oraz projektu „Efektywne zamówienia publiczne - wzmocnienie potencjału 
administracji” (dalej projekt EZP) - szerzej ww. projekty zostały opisane w pkt 2.2. 
wystąpienia pokontrolnego),  
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników UZP zaangażowanych w realizację projektu 
E-zamówienia, 
- sfinansowanie dodatków dla pracowników służby cywilnej wraz z pochodnymi.  

            (dowód: akta kontroli str. 135-142, 313-395, 896-918, 1093-1105, 1599-1601, 1623) 

Szczegółowym badaniem wykorzystania środków przeniesionych z rezerw celowych objęto 

kwotę 32,5 tys. zł (tj. 22,4% wykorzystanej rezerwy celowej z budżetu państwa) na 

szkolenia, zakup sprzętu informatycznego i biurowego (projekt E-zamówienia) oraz na 

przeprowadzenie analiz, przygotowanie i druk materiałów oraz publikacji dotyczących 

zamówień publicznych (projekt EZP). Środki te zostały wydatkowane zgodnie z przepisami 

ufp na cele, na jakie rezerwy te zostały utworzone.  
(dowód: akta kontroli str. 313-395, 896-918, 1093-1105, 1151-1235, 1599-1601) 

Niższe niż planowano wykonanie wydatków budżetu państwa wynikało z: absencji 
i fluktuacji pracowników UZP, niższego niż prognozowano poziomu wypłaconych składek na 
ubezpieczanie społeczne i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz mniejszego 

                                                           
6   W § 0690 – Wpływy z różnych opłat.  
7   Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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zapotrzebowania na opinie biegłych. Ponadto, niższe niż planowano wykorzystanie środków 
z rezerw celowych wynikało głównie, jak wyjaśnił Dyrektor Generalny UZP, z oszczędności 
powstałych w wyniku złożenia tańszych ofert (niż szacowano) przez wykonawców 
zamówień publicznych, oraz mniejszych kosztów szkoleń i  konferencji w związku 
z mniejszą niż planowano liczbą szkoleń (część przeprowadzono przed otrzymaniem 
środków z rezerwy) oraz niższą niż zakładano frekwencją uczestników. Ponadto, zakupiono 
mniejszą ilość środków trwałych, niż wnioskowano z uwagi na nieobsadzenie stanowisk dla 
osób zaangażowanych w projekt.  

W związku z nadmiarem posiadanych środków Prezes UZP dokonał blokady planowanych 
wydatków w części 49 na kwotę 585,0 tys. zł8. Blokady dokonano niezwłocznie po 
oszacowaniu nadmiaru posiadanych środków budżetowych i zaistnieniu przesłanek 
uzasadniających ich zablokowanie.  

(dowód: akta kontroli str. 135-142, 218-396, 777, 780-782, 797, 807-813, 857-868, 
 1065-1074, 1599-1603, 1627) 

Według danych wykazanych w rocznym sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu wydatków 
budżetu państwa w części 49, limity wydatków nie zostały przekroczone. 

(dowód: akta kontroli str. 864-866) 

Zobowiązania w części 49 na koniec 2018 r. wyniosły 1 552,0 tys. zł i były wyższe 
o 213,6 tys. zł, tj. o 16,0% niż kwota zobowiązań na koniec 2017 r. Zobowiązania dotyczyły 
głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (1 425,2 tys. zł). 
Zobowiązania wymagalne na koniec 2018 r. nie wystąpiły. Wzrost zobowiązań wystąpił 
głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi 
(o 209,6 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 780-782, 807-813, 864-868, 1135, 1138-1149, 1603) 

Szczegółowym badaniem – pod kątem poprawności (prawidłowości) – objęto wydatki 

budżetu państwa w kwocie 5 719,8 tys. zł (wydatki bieżące – 5 663,0 tys. zł i majątkowe – 

56,8 tys. zł) poniesione w 2018 r. w Urzędzie Zamówień Publicznych. Doboru próby 

wydatków dokonano na podstawie wygenerowanych z systemu księgowego zapisów 

księgowych i odpowiadających im dowodów księgowych dotyczących pozapłacowych 

wydatków kontrolowanej jednostki. Próba wylosowana metodą monetarną (MUS – 

z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości) wyniosła 47 zapisów księgowych na 

kwotę ogółem 5 182,5 tys. zł. Próba wydatków dobranych celowo (wg osądu kontrolera) 

dotyczyła 25 zapisów na łączną kwotę 537,3 tys. zł, w  tym dwa zapisy na kwotę 3,1 tys. zł 

w wydatkach majątkowych oraz 23 zapisy na kwotę 534,2 tys. zł w  wydatkach bieżących.  

W ramach powyższej próby, która stanowiła 17,4 % wydatków budżetu państwa w części 

49, badaniem objęto prawidłowość stosowania procedur, określonych w ustawie Pzp 

w odniesieniu do jednego postępowania o zamówienie publiczne o wartości 235,5 tys. zł 

(w tym 97,0 tys. zł zapłacono z budżetu państwa), udzielonego przez Urząd w trybie 

przetargu nieograniczonego na wykonanie publikacji książkowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 635-694, 912-970, 994-1025, 1151-1227, 1314-1571, 1608, 1610) 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonywano zgodnie 
z przepisami, w tym z planem finansowym oraz umowami, na zadania służące realizacji 
celów jednostki oraz przy zachowaniu prawidłowych trybów udzielania zamówień 

                                                           
8   Decyzja Prezesa UZP w sprawie zmian w budżecie Urzędu na 2018 r. nr 12 (BP) z 19 grudnia 2018 r. 

Blokada dotyczyła środków na wynagrodzenia i pochodne (współfinansowanie) w zakresie zadań  
z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna z POPT i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020 z powodu wakatów i fluktuacji pracowników w 2018 r. wykonujących  
i wspierających kontrole postępowań o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków 
UE. 
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publicznych. W wyniku analizy badanego postępowania nie stwierdzono naruszeń 
przepisów ustawy Pzp.  

 (dowód: akta kontroli str. 635-694, 864-868, 912-970, 994-1025, 1151-1227, 1314-1571, 
1604-1607, 1629-1637) 

W wyniku przeprowadzonego badania 55 dowodów księgowych (faktur) dotyczących 
badanych wydatków stwierdzono, że w 30 dowodach (55% badanej próby) poprawek 
dokonywano poprzez zamazywanie błędnych kwot i dekretacji korektorem lub długopisem, 
albo poprzez przekreślanie błędnych danych bez wskazania daty dokonania poprawek. Było 
to niezgodne z art. 22 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości9, który 
stanowi, że błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie 
błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie 
treści poprawnej i daty poprawki, a wymazywania i przeróbki są niedopuszczalne. 
Naruszono również § 6 ust. 3 Instrukcji w sprawie procedur kontroli finansowej w UZP10, 
zgodnie z którym niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych 
wymazywania lub przeróbek. 

Jak podał Dyrektor Generalny UZP, zwrócono uwagę pracownikom, że niedopuszczalne 
jest dokonywanie wymazywania, przerabianie treści/daty, a opisujący i dekretujący 
dokumenty zostali pouczeni o tym, aby w przyszłości dołożyć wszelkich starań, żeby 
uniknąć dokonywania niepoprawnych korekt.  

Zdaniem NIK, skala przypadków niewłaściwego skorygowania błędów świadczy o nie 
w pełni skutecznym nadzorze sprawowanym przez Prezesa UZP i zasadności weryfikacji 
procedur kontroli zarządczej obowiązujących w  powyższym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 639-693, 977, 981, 982, 1135, 1137, 1138, 1146, 1151-1177, 
1526-1567, 1639-1650, 1748-1803) 

2.2. Wydatki budżetu środków europejskich  

Wydatki budżetu środków europejskich w części 49 zostały zrealizowane w 2018 r. 
w kwocie 1 616,8 tys. zł, co stanowiło 78,1% planu po zmianach (2 069,0 tys. zł). 
W porównaniu do roku 2017 wydatki były wyższe o 823,2 tys. zł, tj. o 203,7%, m.in. 
w związku z przesunięciem na 2018 r. części działań projektowych pierwotnie planowanych 
na 2017 r.. Środki te wykorzystano:  

- w kwocie 1 304,4 tys. zł (83,8% planu) na realizację projektu EZP współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w Programie Operacyjnym Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020, którego realizację rozpoczęto w 2017 r. na podstawie 
Porozumienia zawartego pomiędzy UZP, a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (Instytucja Pośrednicząca) podpisanego w dniu 5 grudnia 2016 r.,  

- w kwocie 312,4 tys. zł (61,1% planu) na realizację projektu E-zamówienia realizowanego 
ze środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa POPC 2014-2020, którego głównym 
beneficjentem było Ministerstwo Cyfryzacji, a UZP uczestniczyło w nim, jako partner na 
podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, 
a Ministerstwem Cyfryzacji zawartego w dniu 11 sierpnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 584, 587, 593-595, 785-790, 815-844, 1236-1313, 1577-1603, 
1744-1719)  

Otrzymane w 2018 r. środki z rezerw celowych (1 083,0 tys. zł) zostały wykorzystane 
w kwocie 724,0 tys. zł, tj. w 66,9%, na realizację projektu EZP i projektu E-zamówienia 
(w tym na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników UZP zaangażowanych w realizację 
projektu E-zamówienia). 
         (dowód: akta kontroli str. 313-395, 896-918, 1093-1105, 1599-1603, 1623) 

Szczegółowym badaniem wykorzystania środków przeniesionych z rezerw celowych objęto 

kwotę 174,9 tys. zł (tj. 24,2% wykorzystanej rezerwy celowej z budżetu środków 

europejskich) na szkolenia zespołu projektowego, zakup sprzętu informatycznego 

                                                           
9  Dz. U. z 2019 r. poz. 351. 
10  Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 51 Dyrektora Generalnego UZP z dnia 26 października 2006 r. 
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i  biurowego (projekt E-zamówienia), a także na przeprowadzenie analiz, przygotowanie 

i druk materiałów oraz publikacji dotyczących zamówień publicznych (projekt EZP). Środki 

te zostały wydatkowane zgodnie z przepisami ufp na cele, na jakie rezerwy te zostały 

utworzone.  
(dowód: akta kontroli str. 313-395, 896-918, 1093-1105, 1151-1235, 1599-1603) 

Niższe niż planowano wykonanie wydatków z budżetu środków europejskich, w tym 
środków otrzymanych z rezerw celowych, jak wyjaśnił Dyrektor Generalny UZP, wynikało 
głównie: z niższej frekwencji uczestników szkoleń i  konferencji (w tym niższe koszty m.in. 
wyżywienia i noclegów) oraz z wyboru tańszych miejsc szkoleniowych (projekt EZP), 
a także z niższych kosztów na wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekty oraz 
z mniejszej liczby szkoleń i  zakupionego sprzętu informatycznego i biurowego (projekt E-
zamówienia).  

 (dowód: akta kontroli str. 785-790, 815-844, 1236-1313, 1577-1603) 

Według danych wykazanych w rocznym sprawozdaniu Rb-28 UE z wykonania planu 
wydatków budżetu środków europejskich w części 49, limity wydatków nie zostały 
przekroczone. 

(dowód: akta kontroli str. 815-844) 

Ustalono, że kwoty wydatków z budżetu środków europejskich zrealizowanych przez Urząd, 
wykazane w księgach rachunkowych (strona Ma konta 227 – Rozliczenie wydatków 
z budżetu środków europejskich) były zgodne z informacją o zrealizowanych płatnościach, 
przekazaną dysponentowi przez Bank Gospodarstwa Krajowego.  

            (dowód: akta kontroli str. 1202-1227) 

Szczegółowym badaniem – pod kątem poprawności (prawidłowości) – objęto wydatki 
budżetu środków europejskich (w tym w zakresie stopnia osiągniętych wskaźników) 
w kwocie 313,4 tys. zł11 (wydatki bieżące – 296,1 tys. zł i majątkowe – 17,3 tys. zł), na 
podstawie próby wydatków poniesionych w 2018 r. w UZP, obejmującej 19,4% wydatków 
budżetu środków europejskich w części 49.  

(dowód: akta kontroli str. 1151-1227, 1314-1571, 1608, 1610)  

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonywano zgodnie 
z planami rzeczowymi i finansowymi realizowanych projektów. Badanie wydatków  
w zakresie kwalifikowalności wykazało, że zostały one poniesione zgodnie z kategoriami 
wydatków oraz we właściwych terminach. Na koniec 2018 r. wskaźniki rezultatu oraz 
produktu zostały osiągnięte na zakładanym poziomie. Wsparciem szkoleniowym w zakresie 
udzielania zamówień publicznych pracowników administracji rządowej, samorządowej, 
jednostek podległych i instytucji kontrolnych objęto 819 osób, zorganizowano siedem 
konferencji/seminariów dla przedstawicieli zamawiających i instytucji.   

                    (dowód: akta kontroli str. 1714-1719) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

2.3. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

Wydatki budżetu państwa zostały poniesione w szczególności na: prowadzenie kontroli 

procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą Pzp (8 933,9 tys. zł), 

pozakontrolne działania w  zakresie przestrzegania zasad systemu zamówień 

(4 688,3 tys. zł) oraz funkcjonowanie systemu środków ochrony prawnej (19 169,6 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 864-866, 1078,1624-1625) 

 

 

                                                           
11  Badane wydatki zostały w całości dobrane w sposób celowy: z rezerw celowych (174,9 tys. zł) 

i  z  kontrolowanego zamówienia publicznego (138,5 tys. zł).  
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W efekcie zrealizowanych wydatków majątkowych (377,3 tys. zł) w UZP zakupiono m.in.:  

 system informatyczny (141,4 tys. zł) w celu zbudowania narzędzia o nazwie miniPortal, 
udostępnionego w Internecie dla zamawiających, aby mogli oni wypełnić obowiązek 
prowadzenia postępowań w formie elektronicznej, 

 macierz dyskową z serwerem (92,4 tys. zł) w celu tworzenia kopii zapasowych 
wszystkich serwerów i danych Urzędu (a nie części, jak było przed zakupem), 

 dwie licencje oprogramowania (64,4 tys. zł) służącego do monitorowania i ostrzegania 
przed zagrożeniami systemów informatycznych oraz umożliwiającego migrację danych 
pomiędzy zasobami serwerowymi Urzędu, bez potrzeby ich wyłączania, 

 wysokowydajny skaner (31,0 tys. zł) w celu usprawnienia procesu obsługi 
korespondencji i spraw wpływających do UZP. 

.                      (dowód: akta kontroli str. 780-782, 864-866, 1106-1125, 1608-1610, 1638) 

Badanie realizowanych w części 49 dwóch podzadań 1.6.1. Kontrola procesu udzielania 
zamówień w zakresie przewidzianym ustawą i 1.6.2. Funkcjonowanie systemu środków 
ochrony prawnej12 pod względem spójności z celem zadania, do którego zostały przypisane, 
prawidłowości określenia mierników realizacji celów oraz stopnia osiągnięcia 
zaplanowanych celów wykazało w szczególności, że: 

 cele podzadań były spójne z celem zadania, do którego zostały przypisane, 

 cele i przyjęte mierniki ich realizacji zostały określone zgodnie z wymaganiami noty 
budżetowej13, 

 monitoring mierników prowadzony był na podstawie m.in. ksiąg rachunkowych, danych 
z systemu informatycznego14 oraz okresowych analiz wpływu spraw, wykonania zadań 
i planu działań dokonywanych przez właściwe komórki organizacyjne.  

Wartość miernika (odsetek kontroli, których wynik w całości nie został zmieniony przez 
Prezesa UZP lub KIO w stosunku do wszystkich zakończonych kontroli) realizacji celu 
podzadania 1.6.1. (usprawnienie wykrywania nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień 
publicznych) przekroczyła założony poziom (planowano 85%, a zrealizowano 95%). 
W przypadku podzadania 1.6.2. miernik (terminowość rozpatrywania odwołań) realizacji 
celu (zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu rozpoznawania odwołań) został 
wykonany poniżej planu. Wykonano go na poziomie 68%, podczas gdy planowano 
zachowanie terminowości na poziomie 80% rozpatrywanych odwołań15.  

NIK zwraca uwagę, że powyższy miernik terminowości rozpatrywania odwołań również 
w trzech poprzednich latach został wykonany poniżej planu (przy planie 80% miernik 
wykonano: w 2015 r. w 74%, w 2016 r. w 68%, a w 2017 r. w 65%).  

Dyrektor Generalny UZP podał, że miernik został ustalony na poziomie przyjętym w latach 
poprzednich. Pozostawienie miernika na takim poziomie w 2018 r. było podyktowane tym, 
że założono zwiększenie składu osobowego Krajowej Izby Odwoławczej. W praktyce jednak 
poziom miernika nie został osiągnięty z powodu kierowania przez Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej odwołań do łącznego rozpoznania oraz odraczania przez składy orzekające 
wydania orzeczeń w rozpatrywanych sprawach. 

(dowód: akta kontroli str. 795, 1078, 1135-1146, 1575-1580, 1595-1598, 1624-1626, 
1651, 1714-1719, 1742-1747, 1804, 1814-1817, 1840, 1841) 

                                                           
12  W części 49 realizowano w 2018 r. jedno zadanie (z dwoma podzadaniami) w ramach funkcji 1 – 

Zarządzanie państwem oraz jedno zadanie (z jednym podzadaniem) w ramach funkcji 11 – Bezpieczeństwo 
zewnętrzne i nienaruszalność granic.   

13  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1154). 

14  ESODOK – system informatyczny funkcjonujący w UZP (elektroniczny system obiegu dokumentów, 
w którym każda sprawa ma założoną kartotekę z informacjami jej dotyczącymi). 

15  Zgodnie z art. 189 ust. 1 ustawy Pzp, Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od 
dnia jego doręczenia Prezesowi KIO. Zgodnie z Komentarzem do art. 189 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych Ireny Skubiszak-Kalinowskiej, termin ten ma jedynie charakter instrukcyjny.  
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W ramach sprawowanego nadzoru, Prezes UZP dokonywał kwartalnych analiz i ocen 
realizacji wydatków budżetowych w części 49. Wydatki podlegały m.in. kontroli 
merytorycznej, formalno-rachunkowej oraz w zakresie zgodności z planem finansowym. 
W ramach ustanowionych mechanizmów kontrolnych stosowano m.in. wielostopniowy 
(wieloetapowy) proces kontrolny sporządzanych sprawozdań oraz dokonywania trwałych 
zapisów w księgach rachunkowych. Stosowano również zasadę dopuszczenia 
do wykonywania przez pracownika tylko tych czynności w systemie finansowo-księgowym, 
do których ma nadane uprawnienia. Wyniki przeprowadzanych audytów przedstawiane były 
kierownictwu UZP. Mimo sprawowania nadzoru i kontroli nie zapobieżono niezgodnego 
z przepisami dokonywania poprawek omyłek pisarskich na dowodach księgowych, co 
opisano w pkt 2.1. wystąpienia pokontrolnego. 

             (dowód: akta kontroli str. 3-5, 9-25, 109-216, 1834-1839)        

NIK zwraca uwagę, że przepisy wewnętrzne obowiązujące w 2018 r. dotyczące zamówień 
publicznych i kontroli finansowej w UZP nie były na bieżąco aktualizowane, co wynika 
z zaakceptowanego (5 grudnia 2018 r.) przez Prezesa UZP, Raportu z przeglądu regulacji 
wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie Zamówień Publicznych sporządzonego przez 
powołany zespół ds. regulacji wewnętrznych UZP. Termin zmian tych przepisów 
przewidziano odpowiednio na 30 kwietnia i 30 czerwca 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1038-1063, 1720-1731, 1805-1808, 1833)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa i budżetu środków 
europejskich w 2018 r. przez UZP w zakresie objętych kontrolą wydatków budżetowych. 
Kontrola wykazała, że zostały one poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania 
środkami publicznymi określonych w ufp i aktach wykonawczych. Stwierdzona 
nieprawidłowość polegająca na niepoprawnym korygowaniu błędów na dowodach 
księgowych świadczy o nie w pełni skutecznym nadzorze Prezesa UZP w powyższym 
zakresie. 

3.   Sprawozdawczość   

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań budżetowych za 2018 r. 
oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r. przez dysponenta 
części 49 – Urząd Zamówień Publicznych: 

 o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23), 

 z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27),  

 z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28),  

 z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze 
środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków 
z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na 
realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 Programy),  

 z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze 
środków pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 
Programy WPR),  

 z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków 
na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 UE),  

 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie 
zadaniowym (Rb-BZ1) oraz 

 sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r. o stanie należności 
oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów 
dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

Kwoty wykazane w wyżej wymienionych sprawozdaniach UZP były zgodne z danymi 
wynikającymi z ewidencji księgowej. Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone 
terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Stosowany 
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w UZP system kontroli zarządczej zapewniał, w sposób racjonalny, prawidłowość 
sporządzania sprawozdań.  

  (dowód: akta kontroli str. 796-868, 1078, 1575, 1576, 1818-1828)  

W okresie do zakończenia kontroli w UZP dokonywano korekt sprawozdań Rb-27 i Rb-N16 
w związku ze zmniejszeniem o 0,9 tys. zł kwoty zaległości z powodu podpisania ugody 
z wykonawcą. Ponadto korygowano sprawozdanie Rb-2817 głównie w związku 
z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.  

Wyżej wymienione sprawozdania zostały skorygowane zgodnie z zapisami korygującymi 
wprowadzonymi do ewidencji księgowej. 

         (dowód: akta kontroli str. 796-868, 1572-1576) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną jednostkę 
sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych. Dysponent terminowo 
przekazywał objęte badaniem sprawozdania, które zostały sporządzone prawidłowo  
w oparciu o dane wynikające z ewidencji księgowej.  

VI. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli,  
wnosi o wyeliminowanie przypadków niepoprawnego dokonywania korekt na dowodach 
księgowych. 

VII.   Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Prezesa Najwyższej Izby 
Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa, dnia            kwietnia 2019 r. 

 

 
 

Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli 

Krzysztof Kwiatkowski 
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16  Korekty z 18 lutego 2019 r. 
17  Korekta z 8 marca 2019 r.   
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