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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 Katowicach 

Kontrolerzy 1. Marian Dłucik, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr LKA/105/2017 
z dnia 13 kwietnia 2017 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 1] 

2. Mariusz Podolski, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli 
nr LKA/104/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 2] 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach1 

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego2 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie3 działalność Urzędu dotyczącą 
organizowania i udzielania w latach 2014-2017 (I kwartał) zamówień publicznych, 
których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 tys. euro4. 

Wprowadzone w Urzędzie rozwiązania organizacyjne w zakresie dokonywania 
zamówień podprogowych były zgodne z wymaganiami prawa i standardami kontroli 
zarządczej. W szczególności ustalono regulamin ich udzielania oraz określono 
komórki organizacyjne i osoby odpowiedzialne za realizację zadań w tym zakresie, 
rozdzielając czynności z tym związane pomiędzy poszczególnych pracowników. 
Ustanowiono również mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych 
i gospodarczych. Taka organizacja i przestrzeganie wewnętrznych regulacji 
zapewniły prawidłowość postępowania przy udzielaniu zbadanych 14 zamówień 
podprogowych o łącznej wartości 1 456,0 tys. zł (5,35% wartości udzielonych 
zamówień podprogowych) dla których spełniony był warunek wyłączający 
stosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych5.  

Udzielanie objętych kontrolą zamówień podprogowych poprzedzone było rzetelnym 
ustaleniem ich wartości szacunkowej, a postępowanie przeprowadzono w sposób 
zapewniający wybór najkorzystniejszej oferty. W konsekwencji pozwoliło to na 

                                                      
1 Zwany dalej Urzędem lub UM. 
2 Zwany dalej Marszałkiem, który pełni swój urząd od 1 grudnia 2014 r., poprzednio  ( w okresie od  21 stycznia 2013 r.  
do 30 listopada 2014 r.) Marszałkiem Województwa Śląskiego był Mirosław Sekuła. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
4 Zwanych dalej zamówieniami podprogowymi 
5 Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. zwana dalej Pzp 
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racjonalne6 wydatkowanie środków publicznych w zbadanych sprawach, 
z zachowaniem zasad określonych w art. 44 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych7.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja procesu udzielania zamówień 
publicznych 

1.1. W latach 2014 – 2017 (I kwartał), w Urzędzie zgodnie ze standardami kontroli 
zarządczej A3 oraz C10, zawartymi w załączniku do Komunikatu Nr 23 Ministra 
Finansów z dnia 16 grudnia 2009 w sprawie standardów kontroli zarządczej dla 
sektora finansów publicznych8, w ramach systemu kontroli zarządczej wprowadzono 
procedury9 regulujące udzielanie zamówień publicznych, do których nie stosuje się 
Prawa zamówień publicznych. W regulaminach zamówień wskazano komórki 
organizacyjne (wydziały merytoryczne) odpowiedzialne za wybór wykonawcy 
zamówienia podprogowego. W wydziałach wyznaczono osoby odpowiedzialne  
za koordynowanie postępowań o zamówienia publiczne w tym wydziale oraz  
do kontaktu z wydziałem właściwym w sprawach zamówień publicznych.  
Za przygotowanie zamówień i przeprowadzenie postępowań odpowiadali 
pracownicy merytoryczni, a wnioski i wyniki postępowań akceptowali dyrektorzy 
właściwych wydziałów merytorycznych lub ich zastępcy. W regulaminach zamówień 
wskazano różne sposoby postępowania w zależności od wartości zamówienia, 
a także ustanowiono mechanizmy kontrolne zapobiegające nieprawidłowościom 
w dokonywaniu wydatków dla zamówień do 30 tys. euro, w zależności od wartości 
zamówienia obliczonej dla całego Urzędu. I tak: 

− dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 
6 tys. euro stosowanie rozeznania rynku potencjalnych wykonawców nie było 
obowiązkowe, po udzieleniu zamówienia należało sporządzić dokumentację 
z postępowania, zarejestrować umowę o ile została zawarta, przedłożyć 
w wydziale zamówień publicznych zatwierdzoną dokumentację z postępowania 
wraz z umową/fakturą/rachunkiem (§ 6 ust.2, lit.a), 

− dla zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwoty 
6 tys. euro, a nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Pzp 
należało przeprowadzić rozeznanie rynku potencjalnych wykonawców, 
ewentualnie negocjacje ceny (telefonicznie, mailowo, faksem lub pisemnie), 
kierując się zasadą legalności, celowości, oszczędności i gospodarności 
w dokonywaniu wydatków publicznych lub wskazać przyczyny rezygnacji 
z rozeznania rynku/negocjacji ceny. O sposobie przeprowadzenia rozeznania 
i badania rynku/negocjacji ceny decydował dyrektor wydziału lub jego zastępca, 
biorąc pod uwagę charakter i przedmiot zamówienia oraz jego wartość. 
Rozeznanie rynku/negocjacje cenowe nie miały zastosowania w przypadkach, 
gdy ze względu na szczególny charakter i rodzaj zamówienia uzasadnione było 
udzielenie zamówienia jednemu wykonawcy, a decyzje w tym zakresie 

                                                      
6 Tj. dokonane w sposób oszczędny, wydajny i terminowy, bez przekroczenia limitu wydatków ustalonych w planie 
finansowym. 
7 Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm. 
8 Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84 Komunikat zwane dalej Komunikatem nr 23 MF. 

9 Zarządzenia Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia i zmian Regulaminu udzielania zamówień publicznych, 
których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:  
nr  00038/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r., nr 00014/2015 z dnia 18 marca 2015 r., nr 00007/2016 z dnia 12 lutego 2016 r.,  
nr 00071/2016 z dnia 16 sierpni 2016 r., zwane dalej regulaminem zamówień. 
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podejmował dyrektor wydziału lub jego zastępca. Zamówienia miały być 
udzielane podmiotom, które zaoferowały najkorzystniejsze warunki, biorąc pod 
uwagę zarówno cenę jak i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu 
zamówienia (funkcjonalność, parametry techniczne, koszty eksploatacji, 
warunki gwarancji, terminy płatności). Należało sporządzić i zarejestrować 
w wydziale zamówień publicznych dokumentację z postępowania oraz umowę 
(o ile została zawarta) lub fakturę/rachunek (gdy nie zawierano umowy), 
a odpowiedzialność za prawidłowość dokumentacji przedłożonej do rejestracji 
ponosił dyrektor wydziału lub jego zastępca (§ 6 ust.2, lit.b). 

[dowód: akta kontroli str. 3-5, 11-25, 264-268] 

Pracownicy biorący udział w procesie udzielania 15 zamówień podprogowych 
wytypowanych do badania10, mieli nadany przez dyrektorów wydziałów zakres 
obowiązków i odpowiedzialności, obejmujący m.in. uczestnictwo w przygotowaniu 
postępowań o zamówienie publiczne, przygotowywanie i prowadzenie  
dokumentacji do przeprowadzenia postępowań przetargowych, prowadzenie  
spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Pracownikom zapewniono 
również odpowiednie warunki do przygotowania i przeprowadzenia postępowań 
o zamówienia publiczne, takie jak: sprzęt komputerowy i oprogramowania 
umożliwiające sporządzanie dokumentów, szacowanie wartości zamówienia. 

[dowód: akta kontroli, str. 26-65, 66-69] 

Pracownicy ci mieli również możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
w zakresie prawa zamówień publicznych a środki finansowe na szkolenia ogółem 
jakie zabezpieczono w budżecie Urzędu w badanym okresie stanowiły kwotę 
3 090,5 tys. zł, w tym 277,3 tys. zł (9,0%) przeznaczono na szkolenia z zakresu 
prawa zamówień publicznych. W latach 2014 – 2016 siedmiu z 12 pracowników 
biorących udział w procesie udzielania 15 zamówień wytypowanych do badania 
uczestniczyło w czterech szkoleniach dotyczących zamówień publicznych.  

[dowód: akta kontroli, str. 70-93] 

Zgodnie ze standardami kontroli zarządczej B7, B8 i B9, zawartymi w załączniku  
do Komunikatu nr 23 MF, referat zamówień publicznych w procesie planowania 
zidentyfikował ryzyka w zakresie udzielania zamówień publicznych (bez 
wyodrębnienia ryzyka z zakresu zamówień podprogowych). Po podniesieniu 
w 2014 r. kwoty wyłączającej stosowanie Pzp dokonano ponownej identyfikacji 
ryzyka. Zidentyfikowane ryzyka poddano analizie mającej na celu określenie 
prawdopodobieństwa ich wystąpienia i jego skutków. W stosunku do każdego 
istotnego ryzyka zostały określone reakcje oraz działania, które ujęto w rejestrze 
ryzyk prowadzonym przez Urząd. Istotność ryzyka nieprawidłowości przy udzielaniu 
zamówień publicznych zidentyfikowano na poziomie nieznacznym, umiarkowanym 
i poważnym w zależności od nazwy ryzyka oraz jego przyczyn i skutków. Żadne  
ze zidentyfikowanych ryzyk nie odnosiło się do zamówień podprogowych. 

[dowód: akta kontroli, str. 94-103] 

Stosownie do standardu kontroli zarządczej C14, zawartego w załączniku do 
Komunikatu nr 23 MF, w Zarządzeniu nr 00055/2013 Marszałka Województwa 
Śląskiego z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów 
finansowo-księgowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego11, 
                                                      
10 Wybrano próbę 15 zamówień o najwyższej wartości (po pięć z każdego roku) spośród 1 965, 1 699 i 1 749 odnotowanych  
w rejestrach odpowiednio w latach 2014-2016 (o łącznej wartości netto 1 530,7 tys. zł) do badania pod kątem prawidłowości 
dowodów księgowych dotyczących tych zamówień. 
11 Zmienionym zarządzeniami: nr 00038/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r., nr 00087/2014 z dnia 20 listopada 2014 r.,  
nr 00006/2015 z dnia 10 lutego 2015 r., nr 00093/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. i nr 0012/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. 
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ustanowiono mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych dotyczące 
rzetelnego i pełnego dokumentowania oraz rejestrowania operacji finansowych 
i gospodarczych dotyczące: 
− zatwierdzania (autoryzacji) operacji finansowych przez kierownika jednostki lub 

osoby przez niego upoważnione;  
− weryfikacji operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji – 

wszystkie czynności związane z zatwierdzaniem operacji finansowych (wstępna 
kontrola głównego księgowego w zakresie zgodności z planem finansowym oraz 
kompletności i rzetelności dokumentów,  przez pracowników merytorycznych 
poszczególnych wydziałów oraz działu finansowego i głównego księgowego); 

− kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej dowodu księgowego (badanie 
kompletności i bezbłędności dokumentu, prawidłowości zastosowanych stawek, 
dokonanych obliczeń oraz potwierdzenia odbioru towaru/usługi), wykonywanych 
przez pracowników działu finansowego; 

− podziału kluczowych obowiązków – czynności dotyczących przeprowadzania 
kontroli i zatwierdzania dowodów księgowych (sprawdzenie, czy dowód 
księgowy jest prawidłowy pod względem rzeczowym, czy zawarte w nim dane 
są rzeczywiste i realne, czy dokumentowane transakcje miały miejsce 
i odpowiadały treści zawartych umów/zleceń), wykonywanych przez 
pracowników poszczególnych wydziałów, głównego księgowego i dyrektora 
wydziału. Sprawdzone dowody podlegały zatwierdzeniu do wypłaty przez 
skarbnika/głównego księgowego (lub upoważnione przez nich osoby) oraz 
Marszałka lub Członka Zarządu Województwa nadzorującego działalność 
danego wydziału (lub upoważnione przez nich osoby). 

[dowód kontroli, str. 104-128] 

Badanie 75 dowodów księgowych (faktur) dotyczących15 postępowań wybranych 
do kontroli wykazało, że prawidłowo poddano je kontroli wstępnej, formalno-
rachunkowej, merytorycznej oraz stosowania Pzp. Zobowiązania z nich wynikające 
zostały zatwierdzone do zapłaty przez uprawnione osoby. We wszystkich 
przypadkach wysokość poniesionych wydatków odpowiadała wartości wykazanej na 
dowodach księgowych. 

 [dowód: akta kontroli, str. 129-137] 

1.2. Tematyka zamówień podprogowych nie została ujęta w Planach audytu 
wewnętrznego na lata 2014-2016 ani w zmianach ww. Planów. 

[dowód: akta kontroli, str. 138-139] 

Zagadnienia dotyczące udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro były 
przedmiotem dziewięciu kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w badanym 
okresie przez Urząd Kontroli Skarbowej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 
Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa oraz Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji – Wojewodę Śląskiego. 
Kontrole potwierdziły, że proces wyboru wykonawców został przeprowadzony bez 
zastrzeżeń w sposób przejrzysty z zachowaniem zasad konkurencyjności. 

[dowód: akta kontroli, str. 140-141] 

W latach 2014-2016 do Urzędu wpłynęło siedem wniosków o udostępnienie 
informacji publicznej dotyczących prowadzonych postępowań, m.in. informacji 
z otwarcia ofert, udostępnienia list oferentów wraz z punktacją i wyników 
prowadzonych postępowań. Poszczególne wydziały Urzędu prowadzące sprawy, 
których zapytania dotyczyły, udzielały odpowiedzi wnioskodawcom. 

[dowód: akta kontroli str. 7-8] 
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1.3. W badanym okresie w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków zarejestrowana 
została jedna skarga dotycząca zamówienia na przygotowanie i przeprowadzenie 
szkolenia dla maksymalnie 30 osób – pracowników Wydziału Europejskiego 
Funduszu Społecznego  Urzędu z zakresu kontroli udzielania zamówień publicznych 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
w świetle znowelizowanych przepisów. Skarżący wskazał, że zamawiający 
bezpodstawnie odrzucił jego ofertę (tańszą o 5 tys. zł od wybranej) z powodu 
niespełnienia kryteriów, tj. braku załączników nr 1 i 2 do oferty oraz informacji  
na temat oferowanego szkolenia i nie zgodził się z wydanym przez Wydział 
Europejskiego Funduszu Społecznego rozstrzygnięciem.  

Po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym, uznano skargę za zasadną 
w części. Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Kadr, udzielając 
odpowiedzi skarżącemu w piśmie OR-RO.1510.00018.204 z 17.10.2014 r. zauważył 
m.in. że kryterium ceny było tylko jednym z wyznaczników przy rozeznaniu rynku 
i określeniu rynkowej wartości zamówienia. Ponadto, w dniu 26 września 2014 r. 
drogą mailową poinformowano skarżącego o odstąpieniu od realizacji usługi na 
przeprowadzenie spornego szkolenia. Pomimo zaawansowanego stanu sprawy 
wyboru wykonawcy ww. szkolenia, za bardziej celowe uznano finansowanie innych 
form podnoszenia kwalifikacji pracowników (potrzeba sfinansowania studiów 
podyplomowych, kursów językowych). 

[dowód: akta kontroli, str. 8-9, 142-150 

1.4. W odniesieniu do wpływu podwyższenia progu  stosowania prawa zamówień 
publicznych na działalność Urzędu w zakresie udzielania zamówień publicznych, 
Marszałek w wyjaśnieniach stwierdził, że zmiana ta nie wpłynęła na stan 
zatrudnienia osób zaangażowanych w udzielanie zamówień. Marszałek wskazał 
także m.in. że: Podwyższenie progu bagatelności wpłynęło na skrócenie terminu  
w stosunku do postępowań, co do których dotychczas stosowano przepisy ustawy 
Pzp w związku z wartością określoną w art. 4 ust. 8. Uproszczenie i zmniejszenie 
sformalizowania postępowań przyspieszyło moment udzielenia zamówienia,  
tj. złożenia zlecenia lub podpisania umowy. W przypadku postępowań, które 
wymagają upublicznienia na bazie konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi  
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020, termin postępowania jest wydłużony o ww. termin upublicznienia na 
bazie konkurencyjności. W sprawie zmian dotyczących uregulowań umownych 
w obszarze kar umownych, gwarancji, rękojmi, Marszałek wyjaśnił, że treść tych 
uregulowań (…) zależna jest od rodzaju i specyfiki przedmiotu zamówienia. Mając 
na względzie należyte wykonanie zamówienia, zamawiający podczas redagowania 
umowy, opracowuje zapisy  z poszanowaniem zasad dokonywania wydatków 
publicznych wynikających z ustawy o finansach publicznych tak, aby wydatki te były 
realizowane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków 
służących osiągnięciu założonych celów.  

[dowód: akta kontroli, str. 151-152] 

Rejestr udzielonych zamówień podprogowych prowadzony był w Referacie 
Zamówień Publicznych, w Wydziale Zamówień Publicznych. W Rejestrze tym 
zawarte były dane dotyczące: numeru zamówienia, jednostki organizacyjnej  
Urzędu, osoby prowadzącej sprawę, rodzaju i charakteru zamówienia, progu 
zamówienia i wartości szacunkowej, daty rozpoczęcia i zakończenia sprawy, 
klasyfikacji budżetowej, opisu zadania wraz z oznaczeniem faktury do 30 tys. euro. 
Na podstawie próby 15 wydatków/zamówień o najwyższej wartości odnotowanych 
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w rejestrach (po pięć z każdego roku 2014-2016) stwierdzono, że dane tam zawarte 
były rzetelne.  

[dowód: akta kontroli, str. 129-137, 153-161] 

1.5. Dane zawarte w rejestrze zamówień o wartości do 30 tys. euro, prawidłowo 
przeniesiono do rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach w latach  
2014-2016. Sprawozdania te, zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, przekazywane były Prezesowi UZP, w terminie do dnia 1 marca 
każdego roku następującego po roku, którego dotyczyło sprawozdanie, drogą 
elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu 
internetowego UZP, zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym 
sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu 
przekazywania12 oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia  
15 grudnia 2016 r.13 w tej sprawie. 

[dowód: akta kontroli, str. 162-181] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w kontrolowanym 
zakresie.  

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

2.1. W latach 2014-2017 (I kwartał), Urząd udzielił kolejno: 1 965, 1699, 1749 i 269 
zamówień podprogowych o wartości odpowiednio: 6 035,2 tys. zł, 13 630,1 tys. zł, 
7 563,1 tys. zł i 1 895,3 tys. netto, w tym 10,10,13 oraz pięć zamówień 
o równowartości od 14 do 30 tys. euro. Wartość udzielonych w latach 2014-2016 
zamówień podprogowych stanowiła odpowiednio: 62%, 45% i 13% wartości 
wszystkich zamówień publicznych udzielonych przez Urząd, których wartość nie 
przekraczała kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
Pzp. W porównaniu do 2013 r. liczba udzielonych przez Urząd w latach 2014 - 2016 
zamówień podprogowych zmalała odpowiednio o 16, 282 i 232. Wartość 
przedmiotowych zamówień w porównaniu do 2013 r.,  zmniejszyła się w 2014 r. 
o 1 150,6 tys. zł, zwiększyła się w 2015 r. o 6 444,3 tys. zł, a w 2016 r. zwiększyła się 
o 377,3 tys. zł. Kierownik Referatu Zamówień Publicznych wyjaśnił, że Wydział 
Zamówień Publicznych nie prowadzi odrębnego rejestru zamówień finansowanych  
ze środków UE.  

[dowód: akta kontroli str. 182-189] 

Na podstawie badania dokumentacji dotyczącej 14 postępowań o zamówienia 
podprogowe na łączną kwotę 1 455,7 tys. zł, co stanowiło 5,35% wartości wszystkich 
postępowań o zamówienia podprogowe wykazanych w sprawozdaniach Urzędu  
za lata 2014-201614, ustalono że: 

                                                      
12 Dz. U. z 2013 r. poz. 1530 – uchylone z dniem 28 lipca 2016 r.   
13 Dz. U. z 2016 r. poz. 2038. 
14 Dobór zamówień do badania został dokonany w sposób celowy pod kątem dotrzymania warunków wyłączających 
stosowanie PZP, z zastosowaniem następujących kryteriów: 

- wartość zamówienia maksymalnie zbliżona do równowartości kwoty 30 tys. euro, 

- zróżnicowany przedmiot zamówień uwzględniający specyfikę zamówień realizowanych przez Urząd w trybie wyłączającym 
stosowanie przepisów Pzp.  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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a) zaciągane zobowiązania miały każdorazowo pokrycie w planie finansowym 
Urzędu, co zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie procedurami było 
potwierdzane przez wydział finansowy; 

b) każde z zamówień było ujęte w harmonogramach zamówień Urzędu na dany rok; 

c) zgodnie z § 6 ust. 1 lit. b regulaminu zamówień, w sześciu wymagających tego 
przypadkach15 dokonano rzetelnego oszacowania wartości zamówienia 
poprzez rozeznanie cenowe (drogą telefoniczną lub internetową). W żadnej 
sprawie różnica pomiędzy szacunkową i rzeczywistą wartością zamówienia nie 
była większa niż 30% wartości szacunkowej. Faktyczna wartość każdego 
analizowanego i udzielonego zamówienia bez podatku od towarów i usług nie 
przekroczyła równowartości 30 tys. euro, w tym łącznie z innymi zamówieniami 
o tożsamym lub zbieżnym przedmiocie udzielonymi (także tym samym 
wykonawcom) przez Urząd w poszczególnych latach. Potwierdziła to analiza  
15 innych wydatków Urzędu z której wynika, że wartość szacunkowa zamówień 
zbliżona była do ich wartości faktycznej (nieprzekraczającej równowartość  
30 tys. euro), a zastosowany tryb udzielania zamówienia zgodny był  
z regulaminem zamówień. W żadnym postępowaniu nie stwierdzono 
przesłanek wskazujących na dokonanie podziału zamówienia lub zaniżenia 
jego wartości, w wyniku czego uniknięto stosowania przepisów Pzp; 

d) w 13 postępowaniach udzielenie zamówienia poprzedzone było określeniem 
jego przedmiotu, którego opis był jednoznaczny, wyczerpujący oraz dokonany 
za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń z uwzględnieniem 
wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty; 

e) wykonawców wybrano w sposób przewidziany w regulaminie zamówień oraz 
zgodnie z dokumentacją zaakceptowaną przez właściwego dyrektora/zastępcę 
dyrektora wydziału, w szczególności: w sześciu przypadkach tego 
wymagających16 upubliczniano informacje o zamiarze udzielenia zamówienia 
poprzez zapytania ofertowe i poprzez to spełniono wymogi regulaminu 
zamówień; zapytania kierowano do liczby wykonawców zapewniającej 
oszczędność w wydatkowaniu środków; termin wyznaczony do składania  
ofert uwzględniał czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty. 
Wykonawcy byli każdorazowo typowani przez odpowiedzialnego pracownika 
merytorycznego właściwego wydziału, a zatwierdzenia wyboru dokonywał 
dyrektor/zastępca dyrektora tego wydziału. W kontrolowanych postępowaniach 
wszystkie oferty zostały złożone w terminach wskazanych przez Urząd; 

f) w każdym z postępowań zastosowano procedury wyboru najlepszej oferty 
w sposób przewidziany w regulaminie zamówień; 

g) w każdym z postępowań dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej 
przez uprawnionego wykonawcę w sposób przewidziany w regulaminie 
zamówień, co pozwoliło na realizację zamówień w sposób określony w art. 44 
ust. 3 ustawy o finansach publicznych; 

h) wynik wyboru każdorazowo udokumentowano pisemnie w formie przewidzianej 
w § 5 regulaminu zamówień, a także we wszystkich badanych przypadkach 
upubliczniano na stronie internetowej Urzędu; 

i) w dwóch z kontrolowanych 14 postępowań zamówienia były dofinansowane 
z budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 140,7 tys. zł, z czego  
77,6 tys. zł na projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka na lata 2007-2013 oraz 63,1 tys. zł w ramach Programu Rozwoju 

                                                      
15 W pozostałych ośmiu przypadkach zastosowano § 6 ust.2 lit. b regulaminu zamówień. 
16 W pozostałych ośmiu przypadkach upublicznienie informacji o udzieleniu zamówienia nie było wymagane, bowiem 
zastosowano § 6 ust. 2 lit. b regulaminu zamówień. 
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Terenów Wiejskich na lata 2014-2020, przy czym w obydwu programach nie 
występowały szczególne regulacje dot. udzielania zamówień publicznych. 

[dowód: akta kontroli str. 105-128, 182, 190-304] 

W jednym z badanych postępowań (nr ZP/A/1165/2015), którego przedmiotem  
była Kompleksowa usługa polegająca na zorganizowaniu wyjazdu studyjnego  
do Szkocji, odpowiedzialny Wydział Terenów Wiejskich opisał przedmiot 
zamówienia w sposób mogący potencjalnie wprowadzić oferentów w błąd. 
Sformułowano bowiem oczekiwanie przygotowania (…) propozycji programu 
wyjazdu studyjnego (podanie co najmniej 6 gospodarstw ekologicznych  
i edukacyjnych) dla maksymalnie 20 osób do Szkocji. W odpowiedzi na zapytanie 
skierowane do pięciu podmiotów, w jednej z ofert wskazano wyłącznie nazwy 
sześciu podmiotów i oferta została przez rząd uznana za niespełniającą wymagań, 
gdyż uznano, że (…) cały program wyjazdu wraz z gospodarstwami żądany był  
w celu potwierdzenia spełnienia warunków jakościowych programu, a także dla 
przeprowadzenia oceny oferty w kryterium jakości, a nie tylko ceny. Zdaniem NIK, 
sformułowanie zapytania ofertowego mogło być mylące i  konieczne jest stosowanie 
zapisów jednoznacznych i niepodlegających dodatkowym interpretacjom. 

2.2. W przypadku umów, które Urząd zawarł na podstawie objętych badaniem 
kontrolnym 14 postępowań, stwierdzono że: 

a) umowy zostały zawarte z podmiotami wyłonionymi w toku prowadzonych 
postępowań, 

b) przedmiot umów był tożsamy z przedmiotem postępowania, 

c) wynagrodzenie wykonawcy było takie samo jak w złożonej przez niego ofercie, 

d) termin wykonania umów był zgodny z ofertą wykonawcy, 

e) umowy zostały zawarte przez osoby (tak ze strony Urzędu jak i wykonawcy) 
posiadające stosowne uprawnienia, 

f) umowy zawierały każdorazowo postanowienia chroniące Urząd na wypadek 
nienależytego realizowania zobowiązań przez wykonawcę, i były każdorazowo 
parafowane przez radców prawnych Urzędu, 

g) w żadnym z postępowań nie doszło do zmiany warunków umownych, 

h) każda z umów została wykonana zgodnie z jej treścią i w ustalonym terminie, 
co potwierdzano stosowanymi protokołami odbioru robót/usług, 

i) w żadnym z postępowań nie zachodziła konieczność dochodzenia przez Urząd 
roszczeń wynikających z nienależytego lub niewłaściwego wykonania umowy. 

[dowód: akta kontroli, str. 190-233] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w kontrolowanym 
zakresie.  

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

 

Uwaga dotyczące 
badanej działalności 

Opis stanu 
faktycznego 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 o Najwyższej Izbie Kontroli17, 
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 Katowicach. 

Katowice, dnia 5 lipca 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

  
  

Mariusz Podolski 
Gł. specjalista kontroli państwowej 

 

 
 

................................ 
 

  

 

                                                      
17 Dz. U. z 2017 r., poz.524, zwana dalej ustawą o NIK. 


