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I. Dane identyfikacyjne kontroli

P/19/001 - Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w części 21 - Gospodarka morska
w zakresie realizowanym przez dysponenta III stopnia - Urząd Morski w Gdyni

Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Naczelny, od 20.07.2016 r. (dalej: "Dyrektor")

(dowód: akta kontroli str. 5-6)

art. 2 ust. 1 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1

Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Gdańsku

Kontrolerzy 1. Piotr Lewandowski, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli
nr LGD/24/2019 z dnia 17.01.2019 r.

2. Dariusz Jurczuk, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LGD/46/2019
z dnia 11.03.2019 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-4)

II. Cel i zakres kontroli

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego na 2018 r.
Urzędu Morskiego w Gdyni (dalej: "Urząd"), pod względem legalności, celowości,
rzetelności i gospodamości. 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,

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

- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania
sprawozdań.

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
w szczególności następujące działania kontrolne:

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

Dz. U. z 2019 r. poz. 489.
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- kontrola prawidłowości dokonanych blokad,
- kontrola wykorzystania środków otrzymanych z rezerw budżetowych,
- szczegółowa analiza wybranej próby wydatków,
- analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
- analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań,
- analiza stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej

dotyczących sporządzania sprawozdań.

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki

Do zadań Urzędu należą sprawy z zakresu administracji rządowej związane
z korzystaniem z morza w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 21 marca 1991 r.
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej2oraz innymi
ustawami.

Urząd, jako dysponent III stopnia, w części 21 - Gospodarka morska finansował
zadania z zakresu transportu morskiego i żeglugi śródlądowej, administracji
morskiej, bezpieczeństwa żeglugi morskiej i ratownictwa morskiego, ochrony
brzegów i ograniczenia oddziaływania na środowisko morskie oraz rozwoju
infrastruktury dostępowej od strony morza.
W 2018 r. dochody Urzędu wyniosły 5.928,4 tys. zł, a wydatki budżetu państwa
zrealizowano w wysokości 118.838,2 tys. zł. Ponadto z budżetu środków
europejskich wydatkowano kwotę 124.910,4 tys. zł.

IV. Ocena

Najwyższa Izba Kontroli ocenia3 pozytywnie wykonanie planu finansowego na
2018 r. przez Urząd Morski w Gdyni.

W wyniku kontroli 57,78% (140.835,4 tys. zł) zrealizowanych wydatków budżetu
państwa i wydatków budżetu środków europejskich stwierdzono, że zostały one
poniesione w większości z zachowaniem zasad gospodarowania środkami
publicznymi określonych w ustawie o finansach publicznych4 i aktach
wykonawczych.
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

- niewłaściwego wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego,
- niestosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zamówień publicznych5 (dalej: IUpZp") pomimo, iż wartość zamówienia
przekroczyła wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro,

- czasowego wykorzystania środków pochodzących z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych na wydatki budżetowe.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdania budżetowe
za 2018 r. sporządzone przez Urząd.

2 Dz. U. z 2018 r. poz. 2214, ze zm.
3 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.
4 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.).
5 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.
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Opis stanu
faktycznego

V. Wyniki kontroli

1. Dochody budżetowe
Uzyskane przez Urząd w 2018 r. dochody budżetu państwa w dziale 600 (Transport
i łączność), w rozdziale 60043 (Urzędy Morskie) wyniosły 5.928,4 tys. zł i były
wyższe o 1.034,4 tys. zł, tj. o 21,1%, od zaplanowanych (4.894,0 tys. zł) oraz
o 4,0 tys. zł, tj. o 0,07%, niższe od uzyskanych w 2017 r. (5.932,4 tys. zł).

Najwyższe dochody Urząd uzyskał w następujących paragrafach:
- § 0610 (wpływy z opłat egzaminacyjnych6): 2.461,0 tys. zł (tj. 41,5% uzyskanych

dochodów ogółem),
- § 0620 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne,

w tym opłaty za częstotliwoścF): 1.105,8 tys. zł (tj. 20,2% dochodów ogółem),
- § 0830 (wpływy z usług): 560,3 tys. zł (tj. 9,5% dochodów ogółem).

Dochody wyższe od planowanych, niezależne od Urzędu, o:
- 214,5 tys. zł (tj. o 972,6%) uzyskano w § 0580 (wpływy z tytułu grzywien i innych

kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)8,
- 415,2 tys. zł (tj. o 337,7%) w § 0840 (wpływy ze sprzedaży wyrobów)9,
- 381,5 tys. zł (tj. o 206,2%) w § 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów

z lat ubiegłych).
Dochody niższe od planowanych o 0,9 tys. zł (tj. o 89,7%) uzyskano w § 0910
(wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat), o 91,1 tys. zł
(lj. o 52,1%) w § 0950 (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów),
o 7,9 tys. zł (tj. o 47,7%) w § 0970 (wpływy z różnych dochodów), o 8,7 tys. zł
(tj. o 28,9%) w § 0690 (wpływy z różnych opłat), o 63,2 tys. zł (tj. o 10,19%)
w § 0750 (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze).

(dowód: akta kontroli str. 7-8, 716-720)
Na koniec 2018 r., jak wynika ze sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów
budżetowych, w Urzędzie wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie
379,3 tys. zł.
Dotyczyły one głównie wpływów z:
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (88,7 tys. zł),
- opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,

zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (68,1 tys. zł),
- tytułu usług (63,6 tys. zł),

6Źródłem uzyskania dochodów, w tym paragrafie są uzyskane opłaty za wydanie: dyplomów, kart
bezpieczeństwa, świadectw uznania, dokumentów żeglarskich, certyfikatów, rejestracje jednostek
pływających, reinspekcje oraz opłaty za przeprowadzone inspekcje ich duplikatów.
7 Źródłem uzyskania dochodów, w tym paragrafie są uzyskane opłaty za wydanie: dyplomów, kart
bezpieczeństwa, świadectw uznania, dokumentów żeglarskich, certyfikatów, rejestracje jednostek
pływających, reinspekcje oraz opłaty za przeprowadzone inspekcje.
8 Na tak duże wykonanie, w stosunku do planu, miały wpływ kary nałożone za zanieczyszczenie
środowiska morskiego przez jednostki pływające.
9 Na tak duże wykonanie, w stosunku do planu, miały wpływ: wpłata za sprzedaż złomu oraz dochody
z pozyskiwania trzciny.
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- tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za
częstotliwości (49,9 tys. zł),

- tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za
częstotliwości, z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób
fizycznych (43,1 tys. zł).

Zaległości według stanu na 31 grudnia 2018 r. wyniosły 193,3 tys. zł i były niższe
o 34,3 tys. zł, tj. 015,1 %, od zaległości na koniec 2017 r.

W związku z powstałymi zaległościami Urząd podejmował działania w celu
odzyskania należnych środków finansowych, w tym m.in. w przypadku kwot:

- 8,6 tys. zł - zgłoszono wierzytelności do syndyka,

- 76,9 tys. zł - sprawy sądowe w toku oraz egzekucje komornicze, sprawy
skierowane do egzekucji,

- 26,1 tys. zł - wysłano wezwania do zapłaty,

- 41,0 tys. zł - należności, których termin płatności upłynął, a które kwalifikują
się do wystawienia wezwań do zapłaty zgodnie z przyjętymi w Urzędzie
zasadami polityki rachunkowości, wysłano wezwania do zapłaty,

- 10,2 tys. zł - sporządzono ponowny wniosek egzekucyjny do komornika,

- 29,8 tys. zł - naliczono odsetki.

Wykazane w ww. sprawozdaniu dane dotyczące należności pozostałych do zapłaty
i zaległości netto były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

(dowód: akta kontroli str.7-45, 716-720)

2. Wydatki
2.1. Wydatki budżetu państwa

Zrealizowane w 2018 r. wydatki Urzędu wyniosły 118.838,2 tys. zł, tj. 92,3% planu
po zmianach i w porównaniu do 2017 r. były wyższe o 36.436,1 tys. zł, tj. o 44,2%.
Najwyższe wydatki, w kwocie 101.464,3 tys. zł, wystąpiły w rozdziale 60043 (Urzędy
Morskie) i stanowiły 85,4 % wydatków ogółem w części.
Dotyczyły przede wszystkim wydatków na:
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (§ 4020) w kwocie

21.016,4 tys. zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 11.607,2 tys. zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 13.504,2 tys. zł,
- zakup usług remontowych (§ 4270) w kwocie 5.520,2 tys. zł
- składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) w kwocie 5.631,3 tys. zł.

W 2018 r. w strukturze wydatków budżetu środków europejskich Urzędu według
grup ekonomicznych wydatki bieżące wyniosły 1.781,3 tys. zł (tj. 1,4 % wydatków
ogółem), a wydatki majątkowe wyniosły 122.420,8 tys. zł (tj. 98,01 % wydatków
ogółem).

(dowód: akta kontroli str. 41-42, 53, 62-75, 79-118, 721-732)

Na podstawie decyzji Ministra Finansów plan finansowy Urzędu w 2018 r.
zwiększono o środki pochodzące z rezerw celowych w łącznej wysokości
6.509 tys. zł. Zwiększenia planu dokonano w grupie wydatków: wydatki bieżące
jednostki - o kwotę 534,5 tys. zł w paragrafach: podróże służbowe zagraniczne -
o kwotę 10,2 tys. zł., wynagrodzenia - o 438,3 tys. zł, pochodne od wynagrodzeń -
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o 86,0 tys. zł oraz grupie wydatków majątkowych - o 5.974,5 tys. zł w paragrafie
zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych - o 5.974,5 tys. zł.
Z przyznanej kwoty rezerwy celowej ~Urzędzie w 2018 r. wydatkowano
6.499,5 tys. zł (tj. 99,9% przyznanych środków).

Na niewykorzystane środki, w wysokości 9,5 tys. zł, złożyły się niższe niż pierwotnie
planowano koszty wynagrodzeń, wynikające z niższego zatrudnienia pracowników
i związanych z tym niższych niż pierwotnie planowano kosztów pochodnych od
wynagrodzeń oraz sposób ujmowania kwot we wniosku o rezerwę celową1o.

(dowód: akta kontroli str. 20-29, 53,56-59, 62-118, 204-357, 793-871)

W 2018 r. w strukturze wydatków Urzędu według grup ekonomicznych wydatki
bieżące stanowiły 74,0% wydatków ogółem (w 2017 r.- 85,4%), świadczenia na
rzecz osób fizycznych 0,9% (w 2017 r.- 1,2%), wydatki majątkowe 6,61%
(w 2017 r.- 10,9%) i współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej 18,5% (w 2017 r.- 2,5%).

(dowód: akta kontroli str. 56-61,721-745)

Wydatki przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły
1.067,1 tys. zł i zostały zrealizowane zgodnie z planem (99,7% planu po zmianach).
W stosunku do 2017 r. były wyższe o 43,45 tys. zł, tj. 04,2%.
Najwyższe kwoty w tej grupie wydatkowano na ekwiwalent za wyżywienie dla
pracowników wykonujących czynności służbowe na statkach - 463,2,0 tys. zł
(tj. 43,4% ogółu wydatków w tej grupie), umundurowanie - 241,9 tys. zł (tj. 22,7%)
i ekwiwalent za pranie -175,3 tys. zł (tj. 16,4%).

(dowód: akta kontroli str. 53-55,114,721-732,757)
W trakcie 2018 r. w wyniku 19 zmian zwiększono plan finansowy Urzędu łącznie
o kwotę 3.024,0 tys. zł, z tego:
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5,561,0 tys. zł, tj. do kwoty 90.255,0 tys. zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.537,0 tys. zł, tj. do kwoty

38.521,0 tys. zł.

Na utrzymanie i statutową działalność Urzędu w ustawie budżetowej na 2018 r.
zaplanowano kwotę 125.752,0 tys. zł, z czego na wydatki bieżące - 84.694,0 tys. zł
i na wydatki majątkowe -41.058,0 tys. zł.

Wydatki bieżące Urzędu wyniosły 89.378,0 tys. zł (tj. 99,0 % planu po zmianach)
i w porównaniu do 2017 r. były wyższe o 17.392,0 tys. zł, (tj. 24,0%), natomiast
wydatki majątkowe wyniosły 29.460,0 tys. zł (tj. 76,0 % planu po zmianach), były
również wyższe od wykonania w 2017 r. o 19.044 tys. zł, (tj. o 183,0%).

(dowód: akta kontroli str. 53, 62-75, 111, 119-357)
Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków w kwocie 140.835,4 tys. zł,
tj. 57,78% wydatków Urzędu. Doboru próby wydatków dokonano na podstawie
wygenerowanych z systemu księgowego zapisów odpowiadających pozapłacowym
wydatkom budżetowym Urzędu. Próba została wylosowana metodą monetarną11
(MUS). Badaniem objęto 66 zapisów księgowych na kwotę ogółem 140.835,4 tys. zł,

10 Środki we wniosku ujmowane są w zaokrągleniu do tysiąca złotych, natomiast wydawane są
z dokładnością wynikającą z konkretnych kwot z dokładnością do groszy.
11 Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości.
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z czego w grupie wydatków majątkowych 24 zapisy na kwotę 120.139,4 tys. zł oraz
w grupie wydatków bieżących 41 zapisów na kwotę 20.673,5 tys. zł.

Stwierdzono, że wydatki były dokonywane zgodnie z planem finansowym, tj. na
zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki oraz zgodnie z obowiązującymi
przepisami. W badanej próbie wydatków pod kątem prawidłowości wyboru trybów
udzielania zamówień publicznych oraz przesłanek wyłączenia stosowania upzp
stwierdzono dwie nieprawidłowości:
- w grudniu 2018 r. dokonano zakupu komputerów i akcesoriów komputerowych

w ramach dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
poniżej kwoty 30 tys. euro, podczas gdy łączna wartość tych zamówień
przekraczała wymienioną kwotę oraz zachodziła tożsamość czasowa
i funkcjonalna, co stanowiło naruszenie art. Sb pkt 2 upzp,

- udzielono zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki wskazując
podstawę art. 67 ust 1 pkt 3 upzp, na remont jednostki pływającej k1hTucana
w celu odnowienia klasy PRS12,pomimo braku przesłanek określonych w tym
przepisie.

Ponadto w toku kontroli stwierdzono przypadek przekazania, w pażdzierniku 2018 r.,
kwoty 500 tys. zł z rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych (dalej: "ZFŚS") na rachunek bankowy wydatków Urzędu i wykorzystanie
jej na wydatki budżetowe, głównie na wypłatę wynagrodzeń. Stanowiło to
naruszenie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych13 (dalej: "ustawa o ZFŚS"), zgodnie z którym środki ZFŚS
gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym oraz art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS,
gdyż przeznaczanie środków ZFŚS na wypłatę wynagrodzeń pracowników jest
niezgodne z celami, jakie obejmuje działalność socjalna. W tym samym miesiącu
ww. środki zostały zwrócone na rachunek bankowy ZFŚS.

W wyniku przeprowadzonych badań, poza ww. nieprawidłowościami, stwierdzono,
że:
- wydatki poniesione zostały w sposób celowy i umożliwiający terminową

realizację zadań oraz w wysokościach ustalonych w planie finansowym Urzędu,
- w przypadkach, gdy wydatki dotyczące zakupu towarów, usług albo robót

budowlanych dokonywane były bez uprzedniego udzielenia zamówienia na
podstawie upzp, zachodziły przesłanki niestosowania jej, określone wart. 4,
w pozostałych przypadkach zastosowano tryb przetargu nieograniczonego,

- zakupione środki trwałe poprawnie sklasyfikowano i przekazano do użytkowania,
- nie stwierdzono przypadków nieterminowych płatności, które skutkowałyby

zapłatą odsetek, kar lub innych opłat.
(dowód: akta kontroli str.46-52, 405-702, 873)

W wyniku badania zamówienia, dotyczącego zadania finansowanego z budżetu
środków europejskich, którego przedmiotem było Wykonanie robót budowlanych na
Projekcie "Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym
w Gdańsku", nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stosowania upzp.
Wartość szacunkowa części zamówienia, której dotyczyło przedmiotowe

12 Świadectwo klasy potwierdza spełnienie przez statek wymagań technicznych zapewniających
bezpieczeństwo żeglugi.
13 Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, ze zm.
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postępowanie, wyniosła 398.867,5 tys. zł, co stanowiło równowartość
95.539,4 tys. euro14.

(dowód: akta kontroli str.395-404)

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych został sporządzony w dniu
13 marca 2018 r. (tj. 30 dni po przyjęciu planu finansowego Urzędu). Roczne
sprawozdanie o udzielonych zamówieniach zostało sporządzone w terminie
wynikającym z art. 98 ust.2 upzp (tj. w dniu 27.02.2019 r.).

Według sprawozdania Rb-70 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Urzędzie
w 2018 r. wyniosło 4,9 tys. zł, i w porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem
w 2017 r. było wyższe o 0,5 tys. zł, tj. o 10,4%. W 2018 r. Wydatki Urzędu na
wynagrodzenia wyniosły 35.796,8 tys. zł, i były wyższe w porównaniu do 2017 r.
o 3.034,1 tys. zł, tj. o 9,3%.

Zatrudnienie15 w Urzędzie na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiło 601 osób i było
niższe w porównaniu do zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2017 r. o 14 osób.
W 2018 r. odnotowano spadek zatrudnienia o 12 osób w grupie osób nieobjętych
mnożnikowymi systemami wynagrodzeń i o jedną osobę w grupie członków korpusu
służby cywilnej.
Jak wyjaśnił Dyrektor, spadek zatrudnienia w Urzędziewynikał z fluktuacji kadr.

W Urzędzie w 2018 r. zatrudniano na podstawie umów zleceń 67 osób, w tym 28
pracowników Urzędu, wykonujących zadania pomocnicze. Było to o dziewięć osób
mniej (w tym mniej o sześciu pracowników własnych) w porównaniu do 2017 r.
Wydatki z tego tytułu wyniosły 334,0 tys. zł., tj. o 72,2% więcej niż w 2017 r. Nie
zatrudniano pracownikówna podstawie umów z agencją pracy tymczasowej.

(dowód: akta kontroli str.356-394, 749-757, 793-871)
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w 2018 r. wyniosły 547,3 tys. zł i były
wyższe od środków wydatkowanych z tego tytułu w 2017 r. o 20,3 tys. zł (tj. 03,9%).

(dowód: akta kontroli str.56-59, 721-732)
Zobowiązania Urzędu na koniec 2018 r. wyniosły 1.625,0 tys. zł16, z czego:
963,8 tys. zł (tj. 59,3% ogółu zobowiązań) stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw
i usług, 655,2 tys. zł (tj. 40,3 %) - zobowiązania z tytułu składek ZUS, 0,2 tys. zł
(tj. 0,01 %) - zobowiązania z tytułu podatków i opłat i 5,8 tys. zł (tj. 0,4%) - z tytułu
opłat na PFRON.
W porównaniu do 2017 r. zobowiązania Urzędu na koniec 2018 r. były wyższe
o 1.113,9 tys. zł (tj. 027,0%).
Analiza sprawozdań miesięcznych i sprawozdania rocznego RB-28 Urzędu
wykazała, że w Urzędzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. W związku
z czym, w 2018 r. Urząd nie naliczał i nie ewidencjonował odsetek od
nieterminowychpłatności.

Powodem wzrostu zobowiązań w 2018r. o kwotę 1.113,9 tys. zł w stosunku do roku
2017 były podwyżki płac i związane z nimi zwiększenia zobowiązań
tytułem podatku od płac, składek na ubezpieczenie społeczne, rozrachunków

14 Przedmiotowe postępowanie jest częścią projektu, którego ogólna wartość wynosi
513.511,7 tys. zł, co stanowiło równowartość 122.999,8 tys. euro
15 Według danych wykazanych w sprawozdaniu rocznym Rb-70 w przeliczeniu
na pełnozatrudnionych.
16 Z wyłączeniem zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i inwestycji.
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Ustalone
nieprawidłowości

z pracownikami, pozostałych rozrachunków oraz rozrachunków z dostawcami
i odbiorcami.

(dowód: akta kontroli str.721-732, 874-876)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W grudniu 2018 r., w ramach procedury zakupów do 30 tys. euro, udzielono
dwóch zamówień17 na dostawę komputerów i akcesoriów komputerowych
o łącznej wartości 143.148,0 zł netto. Wabu postępowaniach wartości
zamówienia oszacowano na podstawie cen w dwóch tych samych sklepach
komputerowych, a zapytania ofertowe skierowano do tych samych czterech
wybranych dostawców. Źródłem finansowania powyższych zamówień były
środki bieżące Urzędu, które nie zostały wydatkowane w ramach zamówień
realizowanychw 2018 r.
W przypadku obu ww. zamówień wystąpiły zarówno podobieństwo funkcjonalne
(przedmioty zamówienia miały to samo przeznaczenie i tworzyły funkcjonalną
całość), jak i tożsamość czasowa oraz podmiotowa (zamówienia były udzielenie
w tym samym czasie i istniała możliwość ich wykonania przez jednego
wykonawcę), co wskazuje na to, iż było to jedno podzielone na dwie części
zamówienie, którego łączna wartość netto przekraczała kwotę 30 tys. euro, co
stanowiło naruszenie art. 5b pkt 2 upzp, zgodnie z którym zamawiający nie
może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na
odrębne zamówienia w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości.

Kierownik Oddziału Informatyki, który podpisał obydwa wnioski w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego do 30 tys. euro w ww. postępowaniach
wyjaśnił, że w przypadku pierwszego postępowania tj. na zakup komputerów
AII-In-On i laptopów Oddział uzyskał ustną informację od kierownika Oddziału
Wydatków UMG o środkach, jakie może wykorzystać na realizację tego
zamówienia. W drugim przypadku tj. zakupu komputerów przenośnych,
drukarek i innych urządzeń komputerowych uzyskał ustną informację od
prowadzącego postępowanie oraz od kierownika Oddziału Wydatków UMG, że
zostaną do wykorzystania środki z postępowania, w którym płatności nastąpią
w 2019 r. Realizując drugie postępowanie starano się nie przekroczyć
dopuszczalnego progu wartości zamówienia, jednakże popełniono błąd
wyliczenia jego wartości. W drugim postępowaniu do dyspozycji Oddział
otrzymał większe środki, jednakże w celu nieprzekroczenia wartości progowej
określonej dla zamówień do 30 tys. euro ustalono wykorzystanie kwoty
mniejszej. Dokonane zakupy uzasadnione były potrzebami użytkowników, na
podstawie corocznie zbieranych informacji z wydziałów Urzędu. Dodatkowo
potrzeby pojawiają się w ciągu roku i wynikają min. z awarii i zmian kadrowych
w Urzędzie. Każdorazowo weryfikowane są one przez pracowników Oddziału
Informatyki i w ten sposób tworzona jest lista planowanych zakupów.

Zastępca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego, który zatwierdził ww.
wnioski wyjaśnił, że podległy mu Oddział Informatyki dokonał przedmiotowych

17 Zamówień udzielono na podstawie wniosków: z dnia 10 grudnia 2018 r. na ,Zakup komputerów
Ali-in-One i laptopów' oraz z dnia 20 grudnia 2018 r. na ,Zakup komputerów przenośnych, drukarek
i innych urządzeń komputerowych'.
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zakupów z przekroczeniem dopuszczalnego, dla zastosowanego trybu
udzielenia zamówienia, limitu 30 tys. euro, na skutek błędnego oszacowania
wartości zamówienia na etapie sporządzania drugiego wniosku.

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Urzędu, która podpisała zamówienia na
zakupy będące przedmiotemww. postępowań wyjaśniła, że nie zna przyczyny,
dlaczego ww. zakupów dokonano w dwóch częściach. Zaznaczyła ponadto, że
nie uczestniczyław procesie przygotowania udzielonych zamówień. Podpisując
zamówienia na podstawie przygotowanej przez Oddział Informatyki Urzędu
dokumentacji uważała, że powyższe zamówienia nie były tożsame i zostały
przygotowane po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury zgodnie
z regulaminem. Zaznaczyła ponadto, iż były to zamówienia, które podpisała
w zastępstwie dyrektora, któremu bezpośrednio podlega Oddział Informatyki
i nie wzbudzały one jej wątpliwości.

NIK nie podziela poglądu Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych, iż zamówienia
te nie były tożsame, ponieważ z jednym zamówieniem mamy do czynienia nie
tylko w przypadku zbliżonych przedmiotowo zamówień, ale także zamówień,
które mimo braku przedmiotowegopodobieństwa tworzą funkcjonalną całość.
Zdaniem NIK w przypadku wymienionych postępowań zamówienia były
tożsame i możliwe do realizacji u jednego dostawcy, o czym świadczy fakt,
że w obu przypadkach wyliczenia szacunkowej wartości zamówienia dokonano
na podstawie cenników dwóch tych samych sklepów komputerowych,
a zaproszenia do składania ofert wysłano do czterech tych samych
Wykonawców. Zauważyć należy również, że mimo podjętych starań, w celu nie
przekroczenia łącznej kwoty netto 30 tys. dla obu zamówień, w przypadku
drugiego zamówienia popełniono błąd przy wyliczeniu jego szacunkowej
wartości, który skutkował przekroczeniem dopuszczalnego progu udzielenia
zamówienia bez zastosowania trybu konkurencyjnego,zgodnie z upzp.

(dowód: akta kontroli str.629-651, 687-702)

2. Zamówienia publicznegoo wartości 700 tys. zł na "Remont dla odnowienia klasy
PRS jednostki pływającej k1h TUCANA w 2018 r." udzielono w trybie
zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 3 upzp, pomimo braku
przesłanek do zastosowania tego trybu.

W protokole z postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego
przedmiotem była usługa wykonania remontu dla odnowienia klasy PRS pod
nadzorem PRS na jednostce k1hTucana w 2018 r., jako uzasadnienie wyboru
trybu zamówienia wskazano, iż w postępowaniu prowadzonym uprzednio
w trybie przetargu nieograniczonego na część I zamówienia, tj. "Remont dla
odnowienia klasy PRS jednostki pływającej k1hTUCANA w 2018 roku" wpłynęły
dwie oferty. Ceny obu ofert znacznie przewyższały kwotę, którą zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części I zamówienia, jednakże nie mógł
zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. W następstwie tego
zamawiający unieważnił postępowanie dla części I zamówienia w trybie
art. 93 ust. 1 pkt 4. Ponadto w związku z faktem, że klasa PRS jednostki
k1h "TUCANA" kończyła się z dniem 27 pażdziernika 2018 r., co wiązało się
z utratą ważności Karty Bezpieczeństwa, wymagane było natychmiastowe
wykonanie zamówienia w zakresie koniecznym dla odnowienia klasy. Tak, że nie
można było dochować terminów udzielenia zamówienia publicznego
przewidzianegodla innych trybów zamówień.
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Dyrektor Urzędu wyjaśnił m.in., że pierwotne postępowanie w trybie przetargu
nieograniczonego przygotował zespół pracowników Wydziału Usług
Remontowych Taboru Pływającego. Kalkulacje cenowe uwzględniały różnice cen
rynkowych w stosunku do poprzednich remontów. Szacowanie ceny wynikało
z kosztów remontów przeprowadzanych w latach ubiegłych z uwzględnieniem
wzrostu kosztów wynikających z sytuacji rynkowej. Złożone oferty przewyższały
kalkulacyjną wycenę remontu szacowanego na 450 tys. zł o ponad 100% i ponad
200%. Dyrektor wyjaśnił ponadto, że w związku z tym, że Urząd nie miał
możliwości sprostania wymogom cenowym oferentów, postępowanie zostało
unieważnione, a wspomniany zespół wraz z działem zamówień publicznych
i dyrektorem pionu podjęli poszukiwania rozwiązania sytuacji. Ponieważ czas
odgrywał znaczącą rolę w tym przypadku, ze względu na to, że jednostka po
utracie klasy nie mogłaby być wykorzystywana do statutowej działalności
Urzędu, podjęto działania zmierzające do ograniczenia zakresu remontu tylko do
niezbędnych elementów, dających możliwość odnowienia klasy PRS
i zaproponowano przeprowadzenie zamówienia z wolnej ręki. Ponadto Dyrektor
Urzędu wyjaśnił, że nie uczestniczył w wyborze tego trybu postępowania. Zostało
to przygotowane i przedstawione Dyrektorowi do podpisu. Za przygotowanie
postępowania odpowiedzialni byli zastępca dyrektora Urzędu ds. Oznakowania
Nawigacyjnego oraz Główny Księgowy. Procedura udzielenia zamówienia była
przygotowania i prowadzona przez pracownika Wydziału Zamówień Publicznych,
który pracował w Urzędzie od trzech miesięcy i obecnie nie jest już jego
pracownikiem. W odczuciu Dyrektora Urzędu zarówno fluktuacja kadr, jak i duża
skala zamówień publicznych w ciągu roku, miały znaczenie w przygotowaniu
wymienionego postępowania.

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Urzędu wyjaśniła, że poprzedni przetarg
został unieważniony ze względu na przekroczenie środków, które zamawiający
przeznaczył na jego realizację. Zakres zamówienia ograniczono do minimum
niezbędnego do przedłużenia klasy PRS. Zamówienia udzielono w trybie
z wolnej ręki firmie, która była najtańsza w poprzednim przetargu. Była to
przyczyna nieznana zamawiającemu wcześniej i niemożliwa do przewidzenia,
z czym się zgadzała i dlatego podpisała wniosek.
Zdaniem NIK, w ww. przypadku nie zostały spełnione przesłanki określone
wart. 67 ust. 1 pkt 3 upzp, uzasadniające zastosowanie trybu zamówienia
z wolnej ręki. Zamawiający nie wykazał, aby w opisanym stanie faktycznym
wystąpiły okoliczności, w których konieczność wykonania przedmiotowego
zamówienia stanowiłaby sytuację wyjątkową której nie mógłby on przewidzieć,
a jej przyczyny nie leżały po stronie zamawiającego. W konsekwencji, udzielenie
tego zamówienia skutkowało naruszeniem art. 10 ust. 2 upzp (zastosowanie
trybu zamówienia z wolnej ręki pomimo braku przesłanek do zastosowania tego
trybu) oraz art. 7 ust. 1 ustawy (przeprowadzenie postępowania z naruszeniem
zasady zachowania uczciwej konkurencji).
Zamawiający może zastosować tryb zamówienia z wolnej ręki określony
wart. 67 ust. 1 pkt 3 upzp w sytuacji, która ma charakter wyjątkowy i jest
obiektywnie nieprzewidywalna. W związku z powyższym, za sytuację wyjątkową
i nieprzewidywalną nie może zostać uznana konieczności odnowienia klasy PRS,
która jest działaniem realizowanym przez Zamawiającego co pięć lat. Fakt,
iż postępowanie wszczęte przez Urząd w trybie przetargu nieograniczonego
zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, również nie
przesądza o tym, że była to sytuacja wyjątkowa. Działający z należytą
starannością Zamawiający powinien wziąć bowiem pod uwagę sytuację, w której
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postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone zgodnie
z przepisami ustawy, może nie zakończyć się wyborem wykonawcy z powodu
unieważnienia postępowania. Czynności związane z wyłonieniem wykonawcy
przy zastosowaniu procedur przewidzianych ustawą powinny uwzględniać ich
czasochłonność, a także przewidywać możliwość wystąpienia okoliczności
skutkujących koniecznością unieważnienia postępowania. Przy czym należy
mieć na uwadze, że unieważnienie postępowania w przypadkach wskazanych
w upzp ma charakter obligatoryjny. Dodać również należy, iż klasa PRS jednostki
Uh "TUCANA", przed jej warunkowym przedłużeniem do dnia 27 października
2018 r., traciła ważność w dniu 30 lipca 2018 r., tj. juź ponad dwa tygodnie
wcześniej, niż termin otwarcia ofert w unieważnionym przetargu
nieograniczonym,na który powołuje się Urząd (14 sierpnia 2018 r.).

(dowód: akta kontroli str. 405-628, 687-702)

3. W dniu 10 października 2018 r. czasowo przekazano na rachunek bankowy
wydatków Urzędu środki z rachunku ZFŚS w kwocie 500 tys. zł. Stanowiło to
naruszenie z art. 12 ust. 1 ustawy o ZFŚS, zgodnie z którym środki ZFŚŚ są
gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Następnie w tym samym dniu
powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na wypłaty wynagrodzeń dla
pracowników Urzędu, czyli na cele niemieszczące się w definicji działalności
socjalnej, zawartej wart. 2 pkt 1 ww. ustawy. W dniach 17 i 24 października
2018 r. w dwóch transzach odpowiednio w wysokości 300,0 tys. zł i 200 tys. zł
zwrócono z rachunku wydatków Urzędu na rachunek bankowy ZFŚS środki
pobrane w dniu 10 października 2018 r.

Główny Księgowy Urzęduwyjaśnił, że decyzje o czasowym przekazaniu środków
ZFŚS na rachunekwydatków Urzędu podjął samodzielnie. Spowodowane to było
nadzwyczajną sytuacją, tj. z brakiem autoryzacji przez kierownictwo Urzędu
przygotowanych w systemie bankowości elektronicznej NBP na dzień
9 października przelewów, co skutkowało niemożliwością zrealizowania w tym
dniu przelewów z tytułu wynagrodzeń dla pracowników Urzędu. Pozostałe na
koniec tego dnia środki na rachunku wydatków Urzędu, zostały automatycznie
przekazane z powrotem do budżetu państwa, a ponowne ich pozyskaniew trybie
awaryjnym, w tak krótkim czasie, było niemożliwe. Z uwagi na ściśle określone
terminy, pracownicy muszą otrzymać wynagrodzenia w terminie do 10 dnia
każdego miesiąca. Niewywiązanie się z tego obowiązku mogłoby spowodować
powstanie roszczeń pracowniczych.

Zdaniem NIK problemy organizacyjno-techniczne Urzędu, związane
z autoryzacją przelewów, nie mogą stanowić wystarczającego usprawiedliwienia
powyższych nieprawidłowości. Nie mniej jednak w zaistniałej sytuacji, NIK
zauważa, że działania Głównego księgowego Urzędu można uznać jako podjęte
w celu ograniczenia ewentualnych szkód, które mogłyby powstać z tytułu
różnego rodzaju roszczeń pracownikówwobec pracodawcy.

(dowód: akta kontroli str. 652-686, 687-702)
2.2. Wydatki budżetu środków europejskich

Opis stanu Wydatki budżetu środków europejskich w 2018 r. wyniosły 124.910,4 tys. zł,
faktycznego tj. 99,4% planu po zmianach i w porównaniu z wydatkami poniesionymi w 2017 r.

były o 114.732,1 tys. zł, tj. o 1127,2%,wyższe niż w 2017 r.

Wydatki w wysokości odpowiednio: 123.268,0 tys. zł, 25,8 tys. zł i 1.616,6 tys. zł
poniesiono na realizację Programów Operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, Polska Cyfrowa 2014-2020 i Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
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Opis stanu
faktycznego

Szczegółowa kontrola wydatków budżetu środków europejskich, w kwocie
98.466,2 tys. zł, wykazała, że zostały poniesione w okresach kwalifikowalności na
cele wskazane w umowach o dofinasowanie w związku z realizacją siedmiu
projektów:

- "Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap lilA" -
4.382,1 tys. zł z budżetu państwa, 24.809,7 tys. zł z budżetu środków
europejskich,

"Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym
w Gdańsku" - 9.556,3 tys. zł z budżetu państwa, 54.169,1 tys. zł z budżetu
środków europejskich,

"Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku" -
1.462,1 tys. zł z budżetu państwa, 8.285,1 tys. zł z budżetu środków
europejskich,

"Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej" - 401,5 tys. zł
z budżetu państwa, 2.275,1 tys. zł z budżetu środków europejskich,

"Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego" - 1.334,0 tys. zł
z budżetu państwa, 7.559,2 tys. zł z budżetu środków europejskich,

"Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni" - 3.778,0 tys. zł
z budżetu państwa, 21.390,8 tys. zł z budżetu środków europejskich,

"Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami
e-Navigation" - 475,7 tys. zł z budżetu państwa, 2.695,5 tys. zł z budżetu
środków europejskich.

(dowód: akta kontroli str. 68-113, 734-745)

2.3. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności

W 2018 r. Urząd w układzie zadaniowym wykonywał siedem działań18 w ramach
dwóch funkcji państwa, trzech zadań oraz pięciu podzadań.

Spośród siedmiu realizowanych przez Urząd w 2018 r. zadań współfinansowanych
z budżetu środków europejskich objętych badaniem w ramach kontroli NIK, zakresie
jednego zadania, tj. Wymiany taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni,
wartość docelową w postaci zakupu pięciu jednostek pływających osiągnięto na
dzień 12.03.2019 r. - wskażnik produktu równy jeden. Osiągnięcie wartości
docelowej zaplanowano na 2019 r. W przypadku pozostałych projektów wskażniki
realizacji zostaną osiągnięte po zakończeniu robót budowlanych, z uwagi na to, że
umowy na roboty budowlane w ramach przedmiotowych projektów realizowane są
w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC19. W trakcie realizacji robót budowlanych
wystawiane są Przejściowe Świadectwa Płatności, które stanowią rozliczenie
częściowe wykonanych robót pod względem rzeczowym i finansowym. Z uwagi na
etapowość wykonywania robót budowlanych uzyskanie założonych wskaźników

18 11.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny
i 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców; 19.3.1.2 -
Zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich; 19.3.2.1 - Bezpieczeństwo żeglugi;
19.3.2.2 - System monitorowania i oznakowania; 19.3.2.6 - Administracja morska; 19.3.3.1 - Ochrona
brzegów morskich; 19.3.3.2 - Ochrona środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków;
19.3.5. - Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza.
19 osiągnięcie zakładanych wskażników zaplanowano na lata 2019 - 2020
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Ustalone
nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

Opis stanu
faktycznego

możliwe będzie dopiero po zakończeniu wszystkich prac i dokonaniu odbioru
końcowego robót.

(dowód: akta kontroli str.87-110, 789-871)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości

Poddane kontroli wydatki zostały dokonane zgodnie z planem finansowym, na
zakupy służące realizacji celów Urzędu i zgodnie z obowiązującymi przepisami
z wyłączeniem ww. nieprawidłowości. Stwierdzono nieprawidłowości przy udzielaniu
dwóch zamówień na zakup laptopów, komputerów, drukarek i innych urządzeń
komputerowych w grudniu 2018 r., udzieleniu zamówienia na remont w celu
odnowienia klasy PRS jednostki pływającej k/h Tucana oraz czasowego
wykorzystania w październiku 2018 r. środków pochodzących z ZFŚS na wydatki
budżetowe.

3. Sprawozdawczość

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań za 2018 r.:
- 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 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).

Sprawozdania zostały sporządzone terminowo, stosownie do przepisów
rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie: sprawozdawczości budżetowej2o,
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji
finansowych21,a także sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym22.

20 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości
budżetowej (Dz. U. poz. 109, ze zm.).
21 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz.
1773).
22 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości
budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1793, ze zm.).
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Ustalone
nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

Wnioski pokontrolne

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykonania wniosków

Sprawozdania zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo pod względem
merytorycznym i formalno-rachunkowym, a dane w nich wykazane były zgodne
z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.
Urząd złożył cztery korekty do sprawozdań Rb-28, Rb-Z1, Rb-N i Rb-70 - korekty
dotyczyły wyksięgowania wniosku o zaliczkę na roboty budowlane, dotyczącego
miesiąca stycznia 2019 r., korekty dekretu i księgowania faktury zaliczkowej na
roboty budowlane, korekty księgowania listy płac.
przyjęty w Urzędzie system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny
kontrolę prawidłowości sporządzonych sprawozdań.

(dowód: akta kontroli str. 713-756, 758-788)

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

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez Urząd
sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych. Dane
wykazane w badanych sprawozdaniach były prawidłowe.

VI. 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 Kontroli, wnosi o:
1) zapewnienie utrzymania prawidłowej funkcjonalności obsługi kart służących do

autoryzacji przelewów bankowych w celu wyeliminowania przypadków
niezgodnego z przepisami wydatkowania środków nieprzeznaczonch na wydatki
budżetowe;

2) zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów upzp przy udzielaniu
zamówień publicznych.

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 dyrektora jednostki organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania
zastrzeżeń, zgodnie z art. 61 b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia
pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.
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.
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W przypadku WnieSienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu
zastrzeżeńWcałości lub zmienionegowystąpienia pokontrolnego.
Gdańsk, dnia 29 października 2019 r.

Kontroler
Piotr wandowski
d/Cle teehniezn~y

jf:d;;~l .

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor

~~'

WICEDYREKTOR DELEGATURY
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI..w....w,.)i:$1~
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