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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/063 – Dokonywanie zakupów do 30 tys. euro przez wybrane jednostki sektora 
finansów publicznych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy Sylwia Woźniak – Waszak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LBY/46/2017 z 13 kwietnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy  
ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz (dalej: KWP lub Komenda) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Paweł Spychała – Komendant Wojewódzki Policji1 

(dowód: akta kontroli str. 4-8) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność Komendanta Wojewódzkiego Policji w zakresie organizacji i udzielania  
w latach 2014-2017 (I kwartał)3 zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 
kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych4 (dalej: zamówienia podprogowe). 

W Komendzie prawidłowo zorganizowano proces udzielania zamówień 
podprogowych. Ustalono zasady ich udzielania, określono komórki organizacyjne  
i osoby odpowiedzialne za prowadzenie postępowań, rozdzielając czynności 
pomiędzy różnych pracowników. Ustanowiono również mechanizmy kontroli, 
dotyczące operacji finansowych i gospodarczych.  

Analiza 14 zbadanych zamówień podprogowych, na kwotę 994,1 tys. zł netto, 
wykazała, że ich udzielenie zostało poprzedzone rzetelnym ustaleniem wartości 
szacunkowej, a postępowania prowadzono w sposób zapewniający wybór 
najkorzystniejszej oferty. Pozwoliło to na racjonalne wydatkowanie środków 
publicznych, z zachowaniem zasad określonych w art. 44 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia o finansach publicznych5.  

Stwierdzona nieprawidłowość polegała na przekazaniu Prezesowi Urzędu 
Zamówień Publicznych w rocznych sprawdzaniach o udzielonych zamówieniach 
w latach 2014-2016 nierzetelnych danych dotyczących wartości udzielonych 
zamówień podprogowych.  

 

                                                      
1 Paweł Spychała jest Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy od 9 lutego 2016 roku. Od 28 maja 2013 r. do 11 
stycznia 2016 r. Komendantem Wojewódzkim Policji był Krzysztof Zgłobicki, następnie obowiązki Komendanta Wojewódzkiego 
do 8 lutego 2016 r. pełnił Pierwszy Zastępca Komendanta - Tomasz Trawiński. Dalej „Komendant” lub „Komendant 
Wojewódzki Policji.   
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
3 Okres objęty kontrolą. 
4 Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm., dalej: ustawa Pzp. 
5 Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm., dalej: ufp. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja procesu udzielania zamówień 

1.1. W kontrolowanym okresie w KWP, stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 3 ufp, 
podejmowano działania organizacyjne w celu zapewnienia udzielania podprogowych 
zamówień publicznych zgodnie z prawem oraz w sposób efektywny, oszczędny  
i celowy. Stosownie do standardów kontroli zarządczej wskazanych w komunikacie 
Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.6 Komendant Wojewódzki ustalił: 
zakresy działania komórek organizacyjnych KWP, zakresy obowiązków 
pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe wykonywanie zadań związanych  
z udzielaniem zamówień publicznych, zasady realizacji zamówień publicznych  
(w tym podprogowych) w KWP.  

W ww. uregulowaniach m.in.: 
− wskazano komórki organizacyjne odpowiedzialne za prawidłowe udzielanie 

zamówień publicznych, tj. Sekcję Zamówień Publicznych i Funduszy 
Pomocowych oraz tzw. wydziały zaopatrujące7; 

− uwzględniono w zakresach obowiązków pracowników zadania związane  
z udzielaniem zamówień publicznych i dokonywaniem zakupów8. 

Ponadto w decyzji w sprawie realizacji zamówień publicznych9 wskazano, że: 
− zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro10, nie ujęte w „Wykazie planowanych zamówień publicznych”  
i „Planie zamówień publicznych w KWP w określonym roku”, były podstawą do 
zwolnienia ze stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy,  
a w celu uniknięcia ryzyka naruszenia przepisów ustawy Pzp należało 
każdorazowo zastosować dla określenia przedmiotu zamówienia i jego wartości 
zasady wynikające z art. 29-35 ustawy Pzp; 

− w przypadku wydatkowania środków finansowych u jednego wykonawcy  
o wartości do 5 000 zł brutto należało przestrzegać zasad: celowości, 
oszczędności i efektywności; 

− w przypadku wydatkowania środków finansowych u jednego wykonawcy  
o wartości przekraczającej 5 000 zł brutto wybór wykonawcy powinien nastąpić 
poprzez zamieszczenie ogłoszenia w systemie aukcyjnym, znajdującym się na 
stronie internetowej KWP;  

− zabroniony był podział wydatkowanej kwoty lub podział zamówienia na części, 
którego celem było uniknięcie zastosowania procedury w systemie aukcyjnym; 

− w uzasadnionych przypadkach (np. braku odpowiedniej liczby wykonawców lub 
przy robotach dodatkowych) dopuszczalne było odstąpienie od ww. rygorów,  
a zwolnienie z nich wymagało zatwierdzenia przez kierownika zamawiającego; 

− za wybór wykonawcy odpowiadał Naczelnik wydziału zaopatrującego; 
− za wprowadzanie danych do sytemu aukcyjnego odpowiedzialni byli upoważnieni 

przez Naczelnika wydziału zaopatrującego pracownicy; 

                                                      
6 Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów 
publicznych, Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84, dalej: standardy kontroli zarządczej. 
7 Wydziały KWP w Bydgoszczy upoważnione do wydatkowania środków budżetowych (Wydział Zaopatrzenia, Inwestycji  
i Remontów, Wydział Transportu, Wydział Łączności i Informatyki, Wydział Kadr i Szkolenia. Od 2017 r. Wydział Zaopatrzenia, 
Inwestycji i Remontów został podzielony na: Wydział Zaopatrzenia i Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie z zakresu 
medycyny pracy w 2017 r. przeszło z Wydziału Kadr i Szkoleń do Wydziału Kontroli. 
8 Ustalono na podstawie weryfikacji zakresów obowiązków 41 pracowników.  
9 Decyzja nr 271/11 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z dnia 9 września 2011 r. w sprawie realizacji 
zamówień publicznych w KWP w Bydgoszczy; Decyzja nr 111/14 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z dnia  
25 kwietnia 2014 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych w KWP w Bydgoszczy, ze zm. 
10 14 000 euro przed 16 kwietnia 2014 r. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

6 

− w przypadku zawierania pisemnej umowy należało ją zarejestrować w Sekcji 
Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych.  

(dowód: akta kontroli str. 26-58, 86-87) 

Pracownicy KWP uczestniczyli w szkoleniach z zakresu zamówień publicznych.  
W kontrolowanym okresie KWP wydatkowała na siedem szkoleń z zamówień 
publicznych (4,3% ogółu liczby szkoleń w ww. okresie) kwotę 21,8 tys. zł, co 
stanowiło 8,3% wydatków na szkolenia w tym czasie.  

Stanowiska pracy pracowników merytorycznych biorących udział w procedurze 
zamówień publicznych (w tym poniżej progu) były wyposażone w komputery  
z dostępem do internetu i służyły m.in. do pozyskiwania informacji o cenach 
rynkowych produktów/towarów, przygotowywania dokumentacji postępowań (w tym 
notatek dotyczących szacowania wartości zamówienia, projektów umów), 
zamieszczania ogłoszeń w systemie aukcyjnym dla dostawców na platformie Open 
Nexus11, obsługi poczty elektronicznej.  

Pracownicy mieli dostęp do bazy Lex i literatury branżowej (prenumerata „Przetargi 
publiczne”, „IT professional”). Wydział Transportu posiadał elektroniczny dostęp do 
publikacji firmy SAMAR – instytutu badań rynku motoryzacyjnego (segmentacja 
rynku samochodowego), Patronat ITS – instytut transportu samochodowego, PIMOT 
– przemysłowy instytut motoryzacji oraz do katalogów on-line dostawców części.  

Wydział Inwestycji i Remontów korzystał z następujących narzędzi: program typu 
CAD lub podobne (AutoCAD 2007, ZWCAD, ArCADia 5.5) do opracowania 
koncepcji inwestycji lub remontów, przeglądarka plików AutoCAD (Mini CADs) dla 
inspektorów nadzoru inwestorskiego, do szacowania wartości kosztorysowej 
inwestycji (Seko WKI Plan), do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego – Rodos 7, 
do uzyskania informacji o cenach czynników produkcji RMS – SEKOCENBUD.    

(dowód: akta kontroli str. 59-85) 

Stosownie do standardów kontroli zarządczej w KWP ustalono mechanizmy kontroli 
operacji finansowych i gospodarczych12. Wskazano w nich m.in., że:  

1) w sprawdzaniu dokumentów bierze udział szereg komórek organizacyjnych KWP 
i należy zapewnić ich obieg najkrótszą i najprostszą drogą;  

2) wszystkie dokumenty wpływające pocztą ewidencjonuje się w Dzienniku 
Korespondencyjnym i przekazuje, za pokwitowaniem, właściwemu wydziałowi;  

3) wskazano komórki organizacyjne upoważnione do sporządzania i przyjmowania 
dokumentów podlegających księgowaniu (Wydział Finansów, Wydział Łączności  
i Informatyki, Wydział Transportu, Wydział Zaopatrzenia, Wydział Inwestycji  
i Remontów, Wydział Kadr i Szkolenia, Wydział Kontroli – ze wskazaniem 
zakresu wydatków w grupach);  

4) wszystkie dowody obce, dotyczące zakupów lub wykonania usług, które zostały 
wystawione na podstawie umów, zamówień lub zleceń komórek zaopatrujących, 
powinny posiadać informację o numerze zamówienia lub zlecenia oraz 
adnotację, w jakim trybie zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych 
dokonano tego zakupu lub zlecenia;  

                                                      
11 Platforma zakupowa Open Nexus stanowi źródło wiedzy na temat rynku wykonawców oraz oferowanych przez nich 
usług/dostaw/robót. 
12 Mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych zostały wskazane m.in. w: 1. zarządzeniu nr 169/2012 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych 
zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w KWP w Bydgoszczy, ze zm.; 2. decyzji nr 359/2006 Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów 
finansowo-księgowych w KWP w Bydgoszczy, ze zm.; 3. decyzjach w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadań  
w zakresie finansów KWP w Bydgoszczy i jednostek podległych; 4. zakresach obowiązków pracowników. 



 

7 

5) dowody księgowe stanowiące podstawę zapisu powinny być sprawdzone pod 
względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym, co powinno zostać 
potwierdzone podpisem osób do tego upoważnionych.  

Analiza 15 wydatków (o wartości netto poniżej 30,0 tys. euro każdy, łącznej 
1 043,6 tys. zł netto, 1 128,6 tys. zł brutto) z okresu 2014-2017 (I kwartał) wykazała, 
że: dokumenty zostały prawidłowo opisane, poddane kontroli merytorycznej 
i formalno-rachunkowej, podano numer umowy (zlecenia lub zamówienia), 
wskazano że zamówienie wyłączone było ze stosowania Pzp, dokumenty zostały 
zatwierdzone do wypłaty przez uprawnione osoby, a wynikające z nich 
zobowiązania zostały uregulowane terminowo. Wysokość poniesionych wydatków 
odpowiadała wartości należności wykazanej na dowodach księgowych. 

(dowód: akta kontroli str. 21-22, 90) 

1.2. W okresie objętym kontrolą zagadnienia dotyczące udzielania zamówień 
podprogowych w KWP nie były objęte audytem wewnętrznym. Z analizy ryzyka 
audytora wewnętrznego wynikało, że ryzyka dla obszaru „Zaopatrzenie 
i zamówienia publiczne”13 były na poziomie wysokim. 

Audytor wewnętrzny poinformował, że obszar ryzyka „Zaopatrzenie i zamówienia 
publiczne” co roku jest uwzględniany w ocenie ryzyka, jednak ze względu na 
ograniczone zasoby kadrowe oraz konieczność realizacji m.in. priorytetów 
kierownika jednostki, w tym audytów projektów współfinansowanych ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
zadanie nie było realizowane. 

(dowód: akta kontroli str. 9-17) 

1.3. W latach 2014-2017 (I kwartał) problematyka udzielania podprogowych 
zamówień publicznych nie była przedmiotem kontroli zewnętrznych.  

W ww. okresie w KWP odnotowano jedną skargę dotyczącą realizacji zamówienia  
w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (zakup komór grzewczych do suszenia odzieży 
roboczej i obuwia), którą uznano za bezzasadną.  

W KWP nie odnotowano spraw rozpatrywanych w trybie ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej14 dotyczących zamówień podprogowych. 

(dowód: akta kontroli str. 18-20) 

1.4. Odnosząc się do skutków podwyższenia 16 kwietnia 2014 r. progu stosowania 
ustawy Pzp (z 14,0 tys. euro do 30,0 tys. euro), Kierownik Sekcji Zamówień 
Publicznych i Funduszy Pomocowych poinformowała, że podwyższenie progu nie 
wpłynęło na stan zatrudnia Sekcji. Poinformowała, że z uwagi na to, że zamówienia 
podprogowe nie wymagają zachowania terminów wynikających z ustawy Pzp, nie 
powinno to wpłynąć na skrócenie czasu prowadzonych w tym zakresie postępowań 
przez wydziały zaopatrujące. Naczelnicy wydziałów zaopatrujących poinformowali, 
że podwyższenie progu spowodowało skrócenie czasu prowadzonych postępowań, 
nie wpłynęło na stan zatrudnienia w ich wydziałach i zwiększyło zakres obowiązków 
służbowych wydziału (m.in. poprzez przygotowanie dokumentacji formalnej  
i merytorycznej umieszczanej na platformie zakupowej). 

Konsekwencją zmiany progu stosowania ustawy Pzp był w KWP wzrost liczby 
zamówień udzielonych z wyłączeniem stosowania tej ustawy (ze 112 w 2013 r. do 
226 w 2016 r.)15. Porównanie treści umowy zawartej na podstawie zamówienia 
                                                      
13 Obejmującego planowane zadania: 1. Zakupy do 14 000/30 000 euro, 2. Proces przygotowania i przeprowadzenia 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych, 3. System zawierania i realizacji umów. 
14 Dz. U. z 2016 r. poz. 1764. 
15 Porównanie dotyczy liczby umów i zamówień zawartych w formie pisemnej. 
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udzielonego w trybie Pzp16 z umowami zawartymi z wyłączeniem tej ustawy nie 
wykazało istotnych różnic w zapisach dotyczących kar umownych i gwarancji.  

(dowód: akta kontroli str. 89, 91-101, 209) 

1.5. W KWP sporządzano roczne sprawozdania o udzielonych w latach 2014-2016 
zamówieniach17, które terminowo przekazywano w formie elektronicznej Prezesowi 
Urzędu Zamówień Publicznych18, co było zgodne z art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 
Według sprawozdań za lata 2014-2016 wartość udzielonych zamówień 
podprogowych wyniosła odpowiednio 5 789,2 tys. zł, 6 189,6 tys. zł, 6 625,9 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 91, 102-121) 

W KWP w Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych w okresie 
objętym kontrolą był prowadzony m.in. „Rejestr zawartych umów” dotyczący 
zarówno umów zawartych w wyniku postępowania przetargowego, jak i umów na 
zamówienia podprogowe19. Powyższy rejestr nie pozwalał na ustalenie wartości 
zamówień wykazywanych w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach. Dane  
w sprawozdaniu były wykazywane na podstawie informacji przekazywanych przez 
wydziały zaopatrujące odpowiedzialne za realizację tych zamówień. 

Odnośnie podstawy ustalania wartości zamówień, które należało wykazać  
w sprawozdaniu, oraz prawidłowości ich przeniesienia do sprawozdania: 

− Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów poinformowała, że pracownicy 
Wydziału realizujący poszczególne zamówienia ewidencjonują informacje 
dotyczące zamówień w wartościach brutto i netto, które w rocznych 
sprawozdaniach o udzielonych zamówieniach wykazywane są w wartościach 
netto; 

− Kierownik Sekcji Gospodarki Materiałowo-Technicznej (Wydział Zaopatrzenia) 
poinformowała, że pracownik odpowiedzialny za przedmiot zamówienia 
monitoruje wartość wydatków również w ramach wartości netto. Do 
sprawozdania podawane są dane pomniejszone o należny podatek VAT; 

− Naczelnik Wydziału Transportu poinformował, że ewidencja prowadzona jest  
w kwotach brutto, natomiast bieżące monitorowanie na każdym etapie możliwe 
jest w wartościach netto, z uwagi na występowanie zamówień/zakupów  
w Wydziale Transportu tylko ze stawką 23%. Analogiczną metodą sporządzana 
jest informacja do rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień; 

− Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki poinformował, że wyznaczeni 
pracownicy w Wydziale zajmujący się zakupami monitorują prawidłowość 
wydatków. Mimo braku stosownej aplikacji w formie rejestru każdy z tych 
pracowników w ramach tzw. podręcznej ewidencji analizuje dane (także  
w zakresie wartości netto i brutto udzielanych zamówień), które służą m.in. do 
sporządzenia sprawozdania do UZP. Wszystkie usługi i dostawy realizowane 
przez Wydział są objęte podstawową stawką VAT 23%. Wartość umowy jest 
brutto, a na potrzeby sprawozdania jest ona pomniejszana o wartość VAT; 

− Ekspert Zespołu Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr  
i Szkolenia poinformował, że merytoryczni pracownicy na bieżąco monitorują 
wydatki na podstawie podręcznej dokumentacji w formie rejestrów i zestawień. 

(dowód: akta kontroli str. 23, 88, 123, 136, 139, 204, 207) 

                                                      
16 Umowa nr 27/2016 z 02.03.2016 r. 
17 Dalej: sprawozdania. 
18 Dalej: Prezes UZP. 
19 Rejestr umów zawierał: lp., nr umowy, datę zawarcia, wykonawcę z którym zawarto umowę, przedmiot umowy, wartość 
brutto umowy, datę realizacji umowy, aneksy, wydział, nr sprawy. Rejestr dotyczył umów zawartych w formie pisemnej. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

W rocznych sprawozdaniach o udzielonych zamówieniach w latach 2014-2016, 
przekazywanych Prezesowi UZP, wykazano wartość udzielonych zamówień 
podprogowych niezgodnie z ich rzeczywistą wartością, tj.: 
− zaniżono o 8 964,99 zł dane za 2014 r.; 
− zaniżono o 17 787,63 zł dane za 2015 r.; 
− zaniżono o 29 659,44 zł dane za 2016 r.  

Przyczyną nierzetelnych danych zawartych w sprawozdaniach w ww. zakresie były 
błędne informacje przekazywane przez wydziały zaopatrujące, tj.: 

− w informacji przekazanej przez Wydział Transportu do sporządzenia 
sprawozdania za 2015 r. nie ujęto trzech zamówień na kwotę   
54 175,64 zł (dotyczących nieplanowanych usług transportowych, 
nieplanowanego zakupu paliwa, zakupu innego pojazdu samochodowego); 

− w informacjach przekazanych przez Wydział Kadr i Szkolenia do sporządzenia 
sprawozdań wskazano kwoty: w 2014 r. – 141 284,27 zł, w 2015 r. – 
226 111,30 zł, w 2016 r. – 258 917,20 zł, podczas gdy powinno być: w 2014 r. – 
150 249,26 zł (tj. więcej o 8 964,99 zł niż wykazano), w 2015 r. – 189 723,29 zł 
(tj. mniej o 36 388,01 zł niż wykazano), w 2016 r. – 288 576,64 zł (tj. więcej 
o 29 659,44 zł niż wykazano). 

Naczelnik Wydziału Transportu oraz Kierownik Sekcji Ewidencji, Rozliczeń  
i Zaopatrzenia Wydziału Transportu wyjaśnili, że pozycje te omyłkowo nie zostały 
ujęte przez pracownika przygotowującego sprawozdanie Wydziału Transportu. 

  (dowód: akta kontroli str. 102-121, 125-135, 137-138) 

Ekspert Zespołu Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia 
wyjaśnił, że różnice pomiędzy kwotami podanymi w sprawozdaniach, a kwotami  
z zestawień stanu faktycznego, wynikają z błędów rachunkowych. Ponadto  
w sprawozdaniach ujęto wydatki, które nie powinny się tam znaleźć, a niektóre  
z kwot zostały omyłkowo zliczone dwukrotnie. Powyższe błędy były wynikiem 
działania pod presją czasu, a także zmian kadrowych osób zajmujących się 
powyższą tematyką. Każdy z merytorycznych pracowników Wydziału zostanie 
zobligowany do śledzenia wydatków w kwotach brutto i netto pod kątem 
prawidłowości zastosowanego trybu udzielenia zamówienia, jak i na potrzeby 
sporządzania sprawozdań do Urzędu Zamówień Publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 140-203) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
sposób uregulowania i organizacji procesu udzielania podprogowych zamówień 
publicznych.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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2. Celowość i oszczędność ponoszonych wydatków oraz 
prawidłowość postępowań o zamówienie publiczne 

2.1. W latach 2014-2017 (I kwartał) Komendant udzielił odpowiednio 172, 197, 226  
i 36 zamówień podprogowych20 o wartości 1 805,1 tys. zł, 3 042,0 tys. zł, 3 318,9 
tys. zł i 297,3 tys. zł netto, w tym 6, 21, 23 i 0 zamówień o równowartości od 14,0 
tys. euro do 30,0 tys. euro. 

Wartość udzielonych zamówień podprogowych w latach 2014-2016 stanowiła 
26,2%, 18,6% i 117,7% wartości wszystkich zamówień publicznych udzielonych na 
potrzeby KWP, których wartość nie przekraczała kwot określonych  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W porównaniu do 
2013 r. liczba udzielonych w latach 2014-2016 zamówień podprogowych wzrosła 
odpowiednio o 60, 85 i 114, a ich wartość o 786,5 tys. zł, 2 023,5 tys. zł  
i 2 300,3 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 91) 

Analiza 14 (z 631) postępowań21 prowadzonych w latach 2014-2017 (I kwartał) 
o udzielenie zamówień podprogowych o łącznej wartości 994,1 tys. zł netto (12% 
wartości udzielonych zamówień podprogowych)22 wykazała, że stosownie do art. 44 
ust. 1 pkt 3 ufp poniesienie wydatków zostało zabezpieczone w limicie środków 
przyznawanych odpowiednim wydziałom zaopatrującym w ramach planu 
finansowego. Poziom wydatków był monitorowany przez wyznaczonych 
pracowników wydziałów zaopatrujących oraz nadzorowany przez ich naczelników. 

Wszystkie zbadane zamówienia23 były celowe z punktu widzenia potrzeb 
funkcjonowania KWP.  

Wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia dokonywano na podstawie cen 
rynkowych (w 11 przypadkach), kosztów poniesionych w latach poprzednich  
(w dwóch przypadkach) oraz kosztorysu inwestorskiego (w jednym przypadku). 
W żadnej sprawie różnica pomiędzy szacunkową i rzeczywistą wartością 
zamówienia nie była większa niż 25% wartości szacunkowej. Faktyczna wartość 
każdego analizowanego i odrębnie udzielonego zamówienia bez podatku od 
towarów i usług nie przekroczyła równowartości 30,0 tys. euro. 

W 13 poddanych szczegółowej kontroli NIK postępowaniach, wyboru wykonawców 
dokonano zgodnie z trybem określonym w decyzji Komendanta Wojewódzkiego 
Policji24, tj. za pomocą platformy zakupowej dla dostawców Open Nexus 
uruchomionej na stronie internetowej KWP. W ogłoszeniach dotyczących ww. 
postępowań zamieszczano m.in. „Regulamin obowiązujący wykonawców 
realizujących na potrzeby KWP w Bydgoszczy zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych” oraz wzory umów, opisywano przedmiot 
zamówienia, kryteria wyboru oferty, termin i koszt dostawy, warunki płatności, termin 
rozpoczęcia i zakończenia postępowania. Za pomocą platformy oferenci byli 
powiadamiani o wynikach postępowań. Wyboru wykonawców dokonano spośród 

                                                      
20 Dotyczy zamówień podprogowych udzielonych na podstawie umów pisemnych.  
21 W tym dwóch postępowań na łączną kwotę 16,8 tys. zł, które były dofinansowane ze środków unijnych (dot. materiałów 
promocyjnych). 
22 W odniesieniu do zamówień podprogowych udzielonych w latach 2014-2017 (I kwartał) na podstawie umów pisemnych  
o łącznej wartości 8 463,4 tys. zł. 
23 Dostawa wody mineralnej; Zakup: telefonów cyfrowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń peryferyjnych, 
chromatografu cieczowego z formowaniem gradientem po stronie niskiego ciśnienia, spektrofotometru podczerwieni; 
Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu strzelnicy garnizonowej; Dostawa węgla, miału węglowego  
i ekogroszku; Remont wewnętrzny wraz z naprawą schodów wejściowych oraz pokrycia dachowego w KPP w Brodnicy; 
Wykonanie materiałów promocyjnych – kalendarzy; Zakup samochodów.  
24Decyzja nr 111/14 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie realizacji 
zamówień publicznych w KWP w Bydgoszczy, ze zm. 

Opis stanu 
faktycznego 
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ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu i na podstawie ustalonych 
kryteriów oceny ofert. 

Postępowanie dotyczące zakupu materiałów promocyjnych o łącznej wartości 
10,3 tys. zł brutto, dofinansowanego ze środków unijnych, przeprowadzono przed 
wdrożeniem platformy zakupowej. Zapytania ofertowe zostały skierowane do 
czterech wykonawców na zaprojektowanie i wykonanie kalendarzy ściennych 
i książkowych oraz do czterech wykonawców na zaprojektowanie i wykonanie 
teczek na dokumenty i zestawów piśmiennych. Wpłynęły odpowiednio cztery i trzy 
oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę według kryterium przewidzianego dla 
postępowania, a o jego wynikach poinformowano oferentów mailowo. 

2.2. Spośród 12 analizowanych zamówień25 w 11 przypadkach pisemne umowy 
zawarto z podmiotami, które złożyły najkorzystniejsze oferty. W jednym przypadku 
firma, która została wybrana ze względu na najkorzystniejszą ofertę, poinformowała 
że nie jest w stanie zrealizować całości zamówienia w ustalonym terminie26.  
W związku z tym wybrano kolejną ofertę z najniższą ceną.  

Wszystkie powyższe umowy zostały zawarte przez upoważnione osoby. Ze strony 
Komendy umowy zawierał Komendant Wojewódzki lub Z-ca Komendanta 
Wojewódzkiego przy kontrasygnacie radcy prawnego i/lub Głównego Księgowego, 
Z-cy Głównego Księgowego lub odpowiedniego naczelnika wydziału.  

W 11 przypadkach (z 12) treści umów odpowiadały wzorom umów zamieszczonym 
w ogłoszeniach o prowadzonych postępowaniach. W jednym przypadku (zakup 
materiałów eksploatacyjnych do urządzeń peryferyjnych firmy Samsung) 
nieznacznie zmodyfikowano treść umowy. Polegało to na zmianie §6 tej umowy, 
gwarantującego stałość cen przez cały okres obowiązywania umowy, wobec tego, 
że dostawa ta była jednorazowa.  

We wszystkich przypadkach umowy były zgodne z ofertami wyłonionych 
wykonawców. W umowach zawarto postanowienia zabezpieczające interesy 
zamawiającego: zapisy o karach umownych za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy. Nie zawierano aneksów do ww. umów. Wykonanie umów 
przebiegło terminowo, zgodnie z ich treścią, a przedstawiciele KWP dokonali 
odbioru świadczeń.  

Analiza 45 dowodów księgowych na łączną kwotę 917,2 tys. zł netto (1 128,3 tys. zł 
brutto) dotyczących ww. 14 postępowań objętych badaniem wykazała, że: 
dokumenty zostały prawidłowo opisane, poddane kontroli merytorycznej i formalno-
rachunkowej, wskazano numer umowy (zlecenia lub zamówienia), wskazano że 
zamówienie wyłączone było ze stosowania Pzp, zostały zatwierdzone do wypłaty 
przez uprawnione osoby oraz uregulowane terminowo. Powyższe wydatki, 
poniesiono zgodnie z zawartymi umowami. Wysokość poniesionych wydatków 
odpowiadała wartości należności wykazanej na dowodach księgowych. 

(dowód: akta kontroli str. 123, 208-209, 226-232) 

W 2015 r. KWP w Bydgoszczy dokonała, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, 
zakupu trzech samochodów (dwóch osobowych i jednego ciężarowego typu 
furgon)27 o łącznej wartości 227 447,00 zł brutto, 184 916,26 zł netto, 
43 768,20 euro. Zakupy przeprowadzono na podstawie pism Komendy Głównej 
Policji - Biura Logistyki Policji, dotyczących: 

                                                      
25 W dwóch postępowaniach na łączną kwotę 16,8 tys. zł nie sporządzano umów pisemnych. 
26 Termin dostawy był wskazany w ogłoszeniu o postępowaniu.  
27 Trzy zamówienia spośród 14 postępowań objętych badaniem. 
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− wyznaczenia KWP w Bydgoszczy do zakupu samochodu osobowego typu SUV  
z napędem na wszystkie osie o wartości 85,0 tys. zł, który miał być użytkowany 
przez oficera polskiej Policji w Norwegii (pismo z 29.10.2015 r.)28; 

− zwiększenia limitu finansowego KWP o 147,5 tys. zł z przeznaczeniem na zakup: 
1) jednego samochodu typu furgon „ogólnego przeznaczenia” w wersji 
nieoznakowanej do przewozu wielkogabarytowych towarów i ładunków oraz 
trzech osób łącznie z kierowcą, o wartości 97,5 tys. zł, 2) jednego samochodu 
osobowego w wersji nieoznakowanej dla służb logistycznych, o wartości 
50,0 tys. zł (pismo z 23.12.2015 r.)29. 

(dowód: akta kontroli str. 236) 

Powyższe zakupy samochodów zostały dokonane za pośrednictwem platformy 
zakupowej dla dostawców Open Nexus. W przypadku zakupu samochodu typu SUV 
liczba zaproszonych dostawców wynosiła pięć, wpłynęły cztery oferty. Najniższa 
oferta była o 977 zł wyższa niż zapewnione środki finansowe. Komendant 
Wojewódzki wystąpił z prośbą do Komendy Głównej Policji o zwiększenie limitu 
środków i zostało to uwzględnione30. W przypadku samochodu typu „furgon” liczba 
zaproszonych dostawców wynosiła 38, złożono jedną ofertę. Przy zakupie 
samochodu osobowego zaproszenie wysłano do 43 dostawców, została złożona 
jedna oferta. 

(dowód: akta kontroli str. 208-209, 236) 

Komendant Wojewódzki poinformował, że zakupy samochodów dokonywane  
w KWP w Bydgoszczy na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp uzasadnione były 
brakiem możliwości wcześniejszego ich zaplanowania. Nie było możliwości 
szacowania tych zamówień z innymi zamówieniami tego typu w danym roku 
budżetowym z uwagi na fakt, że były to zamówienia nieplanowane, tj. takie, których 
zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć.  

(dowód: akta kontroli str. 237-238) 

Najwyższa Izba Kontroli wskazuje jako dobrą praktykę dokonywanie przez KWP od 
listopada 2014 r. zakupów poprzez platformę aukcyjną dla dostawców. Platforma ta 
umożliwia skierowanie ogłoszenia do wszystkich potencjalnych wykonawców, co 
pozwala im na złożenie oferty. Każdy ma też prawo wnieść uwagi do toczącej się 
procedury wyboru oferty lub opisu przedmiotu zamówienia. Platforma zakupowa 
stanowi również źródło wiedzy na temat rynku wykonawców oraz oferowanych przez 
nich usług, dostaw i robót. Powyższa metoda realizowania zakupów pomaga 
w pozyskaniu lepszego produktu i wspiera oszczędne wydatkowanie środków 
publicznych, a także przejrzystość postępowania.  

(dowód: akta kontroli str. 23) 

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

 (dowód: akta kontroli str. 123) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie udzielanie zamówień podprogowych 
w zbadanym zakresie. 

                                                      
28 Zakup na podstawie umowy z 17.11.2015 r. 
29 Zakup na podstawie dwóch umów, każda z 28.12.2015 r. 
30 Pismo Komendy Głównej Policji  z 13.11.2015 r. (Ctr/D/2302/15) zwiększające przyznany limit środków o 977 zł. 

Dobre praktyki  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli31, wnosi o podjęcie działań zmierzających do 
wyeliminowania przypadków podawania błędnych danych przez poszczególne 
wydziały KWP, w celu sporządzania rzetelnych sprawozdań o udzielonych 
zamówieniach publicznych, przekazywanych Prezesowi UZP.  

V. 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 dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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. 

Bydgoszcz,  13 września 2017 r. 

  

  
 

Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Sylwia Woźniak – Waszak  

Główny specjalista kontroli państwowej 
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podpis podpis 

  
 

                                                      
31 Dz.U. z 2017 r., poz. 524, dalej: „ustawa o NIK” 
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