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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 Anna Loppe, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr: LKA/102/2017 z 13 kwietnia 2017 roku i LKA/207/2017 z 7 sierpnia 2017 r. 

Anna Rudnik, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/103/2017 z 13 kwietnia 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-4) 

  Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach1, ul. A. Lompy 19, 40-038 Katowice 

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Inspektor Krzysztof Justyński, Komendant Wojewódzki Policji2 
 (dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości3, 
działalność KWP dotyczącą organizacji i udzielania w latach 2014-2017 (I kwartał) 
zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 84 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych5. 

W Komendzie prawidłowo zorganizowano proces udzielania zamówień 
podprogowych. Ustalono zasady ich udzielania, określono komórki organizacyjne 
i osoby odpowiedzialne za te czynności, rozdzielając je pomiędzy różnych 
pracowników. Ustanowiono również mechanizmy kontroli dotyczące operacji 
finansowych i gospodarczych.  
Analiza 23 zbadanych zamówień podprogowych o łącznej wartości 2 271,6 tys. zł6 
netto wykazała, że w 21 przypadkach7 ich udzielenie zostało poprzedzone rzetelnym 
ustaleniem wartości szacunkowej, a postępowania prowadzono w sposób 
zapewniający wybór najkorzystniejszej oferty. W konsekwencji pozwoliło to na 
racjonalne wydatkowanie środków publicznych w zbadanych 21 sprawach, 
z zachowaniem zasad określonych w art. 44 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych8.  

 

                                                      
1 Zwana dalej: „KWP”. 
2 Zwany dalej: „Komendantem Wojewódzkim”. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
4 Zwanych dalej: „zamówieniami podprogowymi”. 
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, dalej: „ustawa Pzp”. 
6 Tj., 5,1 % udzielonych zamówień podprogowych w latach 2014-2016 na kwotę 44.120,7 tys. zł. 
7 O łącznej wartości 2 042,8 tys. zł. 
8 Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm., dalej: „ufp”. 
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Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 
− nierzetelnym przeprowadzeniu analizy potrzeb dotyczących zakupu 

samochodów dla KWP i jednostek podległych w grudniu 2015 r.,  
− niezastosowaniu właściwego trybu określonego art. 39 ustawy Pzp  

przy udzieleniu w grudniu 2015 r. zamówienia publicznego na zakup  
trzech samochodów osobowych na łączną kwotę 228 764,23 zł netto,  
tj. 54,1 tys. euro9, co było spowodowane oszacowaniem wartości zamówienia 
niezgodnie z art. 32. ust. 2 ustawy Pzp i udzieleniem dwóch zamówień 
(obejmujących ww. trzy pojazdy) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp10, 
pomimo iż łączna ich kwota przekraczała 30 tys. euro. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Organizacja procesu udzielania zamówień publicznych 

1.1. W latach 2014 – 2017 (I kwartał) w KWP, stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 3 
ufp, podejmowano działania organizacyjne w celu zapewnienia udzielania 
podprogowych zamówień publicznych zgodnie z prawem, w sposób efektywny, 
oszczędny i celowy. Stosownie do standardów kontroli zarządczej wskazanych 
w Komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.11 w KWP 
wprowadzono procedury kontroli zarządczej. System kontroli zarządczej 
uregulowany został decyzjami Komendanta Wojewódzkiego nr: 310/2012 z 30 maja 
2012 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Kontroli Zarządczej w KWP, 
335/2012 z 18 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli 
Zarządczej w KWP12, 336/2012 z 18 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia 
Polityki Zarządzania Ryzykiem Wewnętrznym w KWP, 368/2015 z 19 sierpnia 
2015 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Kontroli Zarządczej w KWP 
oraz jednostkach podległych i nadzorowanych i nr 557/2016 z 27 grudnia 2016 r. 
w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w KWP oraz 
podległych jej jednostkach organizacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 11-41, 338-340) 

System kontroli zarządczej w Policji regulowały ponadto zarządzenia Komendanta 
Głównego Policji: nr 71 z 19 grudnia 2014 r. w sprawie planowania strategicznego, 
sprawozdawczości oraz systemu kontroli zarządczej w Policji i nr 19 z 29 grudnia 
2016 r. w sprawie planowania strategicznego oraz systemu kontroli zarządczej 
w Policji. 

(dowód: akta kontroli str. 42-99) 

Zgodnie ze standardami kontroli zarządczej A3 oraz C10, odrębnymi decyzjami 
Komendanta Wojewódzkiego13 ustalono zakresy działania komórek organizacyjnych 

                                                      
9 10,1 % wartości badanej próby zamówień. 
10 Zakup Skody Superb Style za kwotę 113 739,84 zł netto (umowa z 23 grudnia 2015 r.) i dwóch 
pojazdów Mitsubishi ASX za kwotę 115 024,39 zł netto (umowa z 29 grudnia 2015 r.).  
11 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, zwany dalej: 
standardy kontroli zarządczej. 
12 Zmienionej decyzją 30/2015 z 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli 
Zarządczej w KWP ze zm. 
13 Decyzje Komendanta Wojewódzkiego: nr 167/13 z 27 marca 2013 r., nr 292/13 z 31 maja 2013 r., 
625/13 ze zm. z 27 listopada 2013 r., nr 296/14 z 7 lipca 2014 r., nr 188/15 z 5 maja 2015 r., 
nr 242/16 z 8 czerwca 2016 r. i nr 89/16 z 4 marca 2016 r. 
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KWP oraz zakresy obowiązków pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe 
wykonywanie zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym 
zamówień podprogowych.  

(dowód: akta kontroli str. 100-337, 341-402) 

W decyzjach, jako komórki organizacyjne odpowiedzialne za zapewnienie 
prawidłowego wykonania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych 
wskazano  Zespół Zamówień Publicznych14  oraz tzw. wydziały zaopatrujące15. 
Wydziały te, przed udzieleniem zamówienia, zobowiązane były ocenić jego 
zasadność odnośnie zaspokojenia potrzeb zgłoszonych przez poszczególne 
komórki organizacyjne. Należało również ocenić możliwości finansowe w oparciu 
o obowiązujący na dany rok plan finansowo – rzeczowy.  

(dowód: akta kontroli str. 13, 100-118, 129, 138-210, 213-222, 226-230, 232-235, 
244-247, 250-253, 262-265, 268-271, 281-284, 287-298, 307, 310, 319, 322) 

Decyzją Komendanta Wojewódzkiego nr 167/13 z 27 marca 2013 r. wprowadzono 
„Zasady udzielania zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych”16. Decyzją nr 296/14 z 7 lipca 2014 r. Komendant 
Wojewódzki uchylił Zasady i wprowadził „Regulamin udzielania zamówień 
publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty stanowiącej 
równowartość 30 000 euro, do której nie stosuje się przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych”17. 

(dowód: akta kontroli str. 341-402) 

W Regulaminie ustalono m. in., że za dokonanie opisu przedmiotu zamówienia 
i oszacowanie jego wartości odpowiadają naczelnicy wydziałów zaopatrujących 
KWP oraz Komendanci Miejscy/Powiatowi.  

(dowód: akta kontroli str. 387, 404, 441) 

W KWP rozdzielone zostały funkcje dotyczące kolejnych etapów postępowania 
o udzielenie zamówień podprogowych oraz mechanizmy kontrolne dokonywania 
wydatków do kwoty 30 000,00 euro. Zgodnie z ust. 3 Regulaminu za dokonanie 
opisu przedmiotu zamówienia i szacowania wartości przedmiotu zamówienia 
odpowiadali Naczelnicy wydziałów zaopatrujących KWP. Wzór „Wniosku  
o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków publicznych w oparciu o art. 4 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych”18 przewidywał konieczność potwierdzenia przez 
Głównego Księgowego KWP zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych 
na realizację zamówienia, wyrażenia opinii przez ZZP oraz zatwierdzenia do 
realizacji przez Komendanta Wojewódzkiego lub osobę upoważnioną. We wniosku 
należało zamieścić m.in. opis przedmiotu zamówienia, jego cechy techniczne 
i jakościowe, szacunkową wartość i  sposób jej ustalenia, proponowanego 

                                                      
14 Zwany dalej: „ZZP”. 
15 Zgodnie z „Instrukcją obiegu dokumentów finansowych w garnizonie śląskiej Policji”, stanowiącej 
zał. nr 1 do decyzji Komendanta Wojewódzkiego nr 167/2013 wydział zaopatrujący to komórka 
służby wspomagającej działalność Policji w zakresie logistycznym i technicznym dysponująca 
środkami finansowymi na wykonywanie nałożonych zadań. Do wydziałów zaopatrujących KWP 
należały Wydziały: Zaopatrzenia, Transportu, Inwestycji i Remontów, Teleinformatyki, Doboru 
i Szkolenia, Kontroli, Finansów. 
16 Zwane dalej: „Zasadami”, zmienione decyzją nr 292/13 Komendanta Wojewódzkiego z 31 maja 
2013 r. 
17 Zwany dalej: „Regulaminem”, zmieniony decyzjami Komendanta Wojewódzkiego nr 188/15 
z 5 maja 2015 r., nr 89/16 z 4 marca 2016 r. oraz nr 242/16 z 8 czerwca 2016 r. 
18 Stanowiący zał. nr 1 do Regulaminu. 
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wykonawcę, metodę jego wyboru spośród co najmniej trzech oferentów19 oraz 
uzasadnienie konieczności dokonania zakupu.  

(dowód: akta kontroli str. 357-362, 387-388,391-392, 400, 1556-1558, 1610, 1710-
1711, 1728-1729, 1752, 1776, 1795, 1811-1812, 1837, 1906, 1917-1918, 1938, 

1968-1971, 1990-1991) 

W Regulaminie określono katalog wymagań dotyczących etapu poprzedzającego 
udzielenie zamówienia podprogowego, warunkowanych jego wartością 
i przedmiotem. Wskazano m.in. sposób szacowania wartości zamówienia, osoby 
upoważnione do zatwierdzania i akceptowania planowanego zakupu (przedmiotowo 
i finansowo) oraz czas publikacji ogłoszenia. 

 (dowód: akta kontroli str. 342, 351, 357, 372, 387-389, 401) 

Do 3 marca 2016 r. KWP nie posiadała obowiązującego ujednoliconego wzoru 
ogłoszenia lub zapytania ofertowego20. Od 4 marca 2016 r.21, tj. od wprowadzenia 
Platformy Zakupowej22 jako szablon ogłoszenia/zapytania ofertowego przyjęto wzór 
w niej określony. 

 (dowód: akta kontroli str. 357-362, 387-388, 391-392, 400) 

W Regulaminie ustalono, że umowy, na podstawie których następuje udzielenie 
zamówienia o wartości do 30 000,00 euro, powinny określać m.in.: zasady 
naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy oraz zawierać zapisy dotyczące: 

−  możliwości potrącenia wartości naliczonych kar umownych z faktur 
wystawianych przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy  
na piśmie o potrąceniu i jego wysokości”,  

− prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody 
przekroczy wysokość kar umownych, sposób rozwiązania umowy, 

− zakazu przeniesienia wierzytelności wynikających z umowy bez zgody 
Zamawiającego. 

(dowód: akta kontroli str. 389) 

Stosownie do standardów kontroli zarządczej w KWP uregulowano mechanizmy 
kontroli operacji finansowych i gospodarczych. W „Instrukcji obiegu dokumentów 
finansowych w garnizonie śląskiej Policji”23, wprowadzonej decyzją nr 167/13 
Komendanta Wojewódzkiego z 27 marca 2013 r. ustalono tryb i zasady 
przyjmowania, sprawdzania i obiegu źródłowych dokumentów finansowo-
księgowych w KWP oraz określono, m. in., że przyjęte zasady mają zastosowanie 
do wydatków ze środków budżetu Państwa, funduszy celowych, środków jednostek 
samorządu terytorialnego i budżetu Unii Europejskiej, a procedury kontrolne 

                                                      
19 W procedurach ustalono, że konieczne jest uzyskanie oferty cenowej od co najmniej trzech 
wykonawców, natomiast w przypadku uzyskania mniejszej liczby ofert przyjęto, że należy powtórzyć 
czynności i wydłużyć czas publikacji postępowania.  
20 Kierownicy wydziałów zaopatrujących lub upoważnieni przez nich pracownicy, w zależności  
od specyfiki przedmiotu zamówienia, opracowywali we własnym zakresie zapytania ofertowe, które 
precyzowały informacje niezbędne wykonawcom do wyceny przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: 
opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy, kryteria warunkujące udzielenie zamówienia, termin 
realizacji, termin składania ofert. 
21 Zgodnie z decyzją nr 89/16 Komendanta Wojewódzkiego. 
22 Platforma Zakupowa – internetowa aplikacja administrowana przez operatora na rzecz KWP, 
w ramach której przeprowadzane są postępowania zakupowe do kwoty 30 tys. euro, zwana dalej 
„Platformą”. 
23 Zwanej dalej: „Instrukcją”. 
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w zakresie gospodarki finansowej prowadzone są dwutorowo przez komórki 
merytoryczne oraz komórkę finansową. Postanowienia zawarte w Instrukcji 
stanowiły, że dowód będący podstawą zapisu/wydatku musi podlegać kontroli  
pod względem formalno-rachunkowym (przez Głównego Księgowego) oraz 
merytorycznym. Wskazano, że kontroli merytorycznych dokonują: kierownik 
jednostki, kierownik jednostki terenowej, kierownik komórki merytorycznej lub  
osoby przez nich pisemnie upoważnione, a kontroli pod względem formalno-
prawnym upoważnieni pracownicy Wydziału Finansów. W odniesieniu  
do faktur/rachunków/not na kwoty powyżej 50 000,00 zł oraz dotyczących wydatków 
inwestycyjnych bez względu na kwotę ustalono, że przeprowadzenie kontroli 
merytorycznej potwierdza upoważniony pracownik/funkcjonariusz oraz w ramach 
nadzoru naczelnik/zastępca naczelnika wydziału zaopatrującego. Ponadto 
w Instrukcji określono wzory pieczęci do stosowania m.in. na fakturach, rachunkach, 
notach księgowych i pomocnicze, w razie realizacji wydatku zgodnie z przepisami 
Pzp oraz potwierdzenia, że sprawdzeń dokonały osoby do tego upoważnione. 

(dowód: akta kontroli str. 341, 403-440, 447) 

Na podstawie badania dokumentacji dotyczącej obowiązków służbowych 
pracowników, którzy uczestniczyli w procesie udzielania objętych badaniem 
15 zamówień podprogowych24 na łączną kwotę 1 658 507,59 zł netto25 (tj. 3,8 % 
wartości ogółem zamówień podprogowych udzielonych przez KWP w latach  
2014-2016) stwierdzono, że osoby te posiadały aktualne zakresy obowiązków, 
uprawnień i odpowiedzialności lub/i karty stanowisk pracy. W zakresach 
obowiązków pracowników uwzględniono zadania związane z udzielaniem zamówień 
publicznych/dokonywaniem zakupów. 

 (dowód: akta kontroli str. 9, 797a-910, 916-918, 921-925, 928-933, 935-
937, 948-981, 987-1005, 1310-1312) 

Pracownikom, których stanowiska pracy poddano oględzinom26 zostały zapewnione 
odpowiednie warunki do przygotowywania i przeprowadzania postępowań 
o zamówienie publiczne, m.in. poprzez wyposażenie ich stanowisk pracy 
w komputery z dostępem do Internetu, które służyły im m.in. do pozyskiwania 
informacji o cenach rynkowych produktów/towarów, przygotowywania dokumentacji 
postępowań (w tym szacowania wartości zamówienia, projektów umów), 
zamieszczania ogłoszeń w systemie aukcyjnym dla dostawców na Platformie  
oraz obsługi poczty elektronicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 1256-1262) 

Pracownicy KWP mieli możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie 
prawa zamówień publicznych poprzez uczestnictwo w szkoleniach dotyczących  
 

                                                      
24 Próbę wybrano przy zastosowaniu kryterium najwyższej wartości i ich rodzajowej powtarzalności - 
zamówienia dotyczyły zakupu w latach 2014-2016 towarów/usług/robót budowlanych: 
klimatyzatorów, sprzętu komputerowego, szkoleń dla przewodników psów, telefonów komórkowych, 
zabudowy specjalistycznej do transportu koni służbowych na pojazdach ciężarowych, samochodów 
osobowych (zamówienia: 1. Skoda Octavia Ambition i Skoda Rapid, 2. dwa pojazdy Mitsubishi ASX), 
odczynników dla laboratorium kryminalistycznego, strzelnicy multimedialnej, masek 
przeciwgazowych, modernizacji kotłowni, oprogramowania, robót budowlanych związanych 
z dostosowaniem pomieszczeń dla celów magazynu broni. 
25 2 037 702,65 zł brutto. 
26 Starszego specjalisty ZZP, Zastępcy Naczelnika WIR, Głównego Specjalisty WIR, Starszego 
Specjalisty WZ, Referenta WZ i Specjalisty WT. 
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tej tematyki. W latach 2014-2017 (I kwartał) KWP wydatkowała na szkolenia 
z zamówień publicznych kwotę 7,3 tys. zł, co stanowiło 5,0% wydatków na szkolenia 
w powyższym okresie.  

 (dowód: akta kontroli str. 445, 912-915, 920, 926-927, 934, 941-947, 986, 
1006-1111, 1556-1558, 1610, 1710-1711, 1728, 1752, 1776, 1795, 1811-

1812, 1837, 1892, 1906, 1917, 1938-1940, 1968-1971, 1990) 

Badanie dokumentacji dotyczącej próby 15 zamówień podprogowych wykazało,  
że rzetelnie rejestrowano związane z nimi operacje finansowe i  gospodarcze. Kwoty 
wydatków, wyszczególnione w rejestrach prowadzonych przez właściwe wydziały 
zaopatrujące, były zgodne z kwotami ujętymi na fakturach oraz w ewidencji 
księgowej, a faktury zostały prawidłowo poddane kontroli merytorycznej i formalno-
prawnej. Numer umowy podany na fakturze odpowiadał faktycznemu numerowi 
umowy (zlecenia lub zamówienia). Na fakturze wskazano, że zamówienie publiczne 
wyłączone było ze stosowania Pzp. Faktury zostały zatwierdzone do wypłaty przez 
uprawnione osoby oraz uregulowane terminowo. Analiza porównawcza umów, 
faktur oraz ewidencji konta 130 wykazała, że dane wynikające z dokumentów 
zostały prawidłowo przeniesione do ewidencji księgowej.  

(dowód: akta kontroli str. 1272-1306, 1310-1312 

W KWP zgodnie ze standardami kontroli zarządczej B7, B8 i B9 dokonywano 
corocznie analizy ryzyka, w tym związanego z zapewnieniem prawidłowego 
wykonania zadań dotyczących udzielania zamówień podprogowych. W 2014 r. 
ryzyka w KWP były identyfikowane zgodnie z postanowieniami zawartymi w Decyzji 
nr 336/2012 Komendanta Wojewódzkiego z 18 czerwca 2012 r. w sprawie 
wprowadzenia „Polityki Zarządzania Ryzykiem Wewnętrznym w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach”, a w następnych latach na podstawie  
zarządzeń Komendanta Głównego Policji w sprawie planowania strategicznego, 
sprawozdawczości oraz systemu kontroli zarządczej w Policji27.  
W związku z podniesieniem w 2014 r. kwoty powodującej ustawowe wyłączenie 
stosowania Pzp przy udzielaniu zamówień publicznych, w rejestrze ryzyk 
prowadzonym w KWP w 2014 r. wyszczególniono m.in. ryzyka dotyczące: 
− wyboru trybu postępowania niezgodnie z przepisami ustawy28, 

− błędnego prowadzenia planu zamówień publicznych29,  

− błędnego stwierdzenia braku tożsamości postępowania lub błędnego 
stwierdzenia możliwości podziału zamówienia30,  

− błędnego stwierdzenia możliwości udzielania zamówień w trybie z wolnej ręki31, 

− błędów w specyfikacji zamówienia32, 

                                                      
27 Zarządzenia Nr 71 z 19 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. KGP z 2014 r., poz. 142), a następnie  
nr 19 z 29 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. KGP z 2016 r., poz. 80. 
28 Prawdopodobieństwo wystąpienia: niskie, podejmowane działania: wymóg każdorazowego 
podania podstawy faktycznej i prawnej przy propozycji wyboru trybu innego niż podstawowy oraz 
analiza dostępnego orzecznictwa. 
29 Prawdopodobieństwo wystąpienia: niskie, podejmowane działania: ustawiczna kontrola 
podejmowanych czynności i wprowadzanych danych. 
30 Prawdopodobieństwo wysokie, podejmowane działania: przygotowywanie szczegółowego 
stanowiska w oparciu o analizę dostępnego orzecznictwa i opinii Urzędu Zamówień Publicznych. 
31 Prawdopodobieństwo wysokie, podejmowane działanie: przygotowywanie szczegółowego 
stanowiska w oparciu o analizę dostępnego orzecznictwa i opinii Urzędu Zamówień Publicznych. 
32 Podejmowane działania: nadzór Zastępcy Naczelnika Wydziału Kontroli oraz Koordynatora 
Zespołu Ochrony Pracy. 
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− błędnych założeń do planów powodujących brak środków na realizację 
wydatków”33, 

− błędów w składanych we wnioskach o zmianę planu34. 

W 2015 r., 2016 r. i 2017 r. (I kwartał) zidentyfikowano ryzyko „Nieprawidłowe 
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 
pkt 8 ustawy Pzp” z czynnikami: brak rozpoznania rynku, nieprawidłowo określony 
przedmiot zamówienia35. W „Planach postępowania z ryzykiem” sporządzonych 
przez Wydział Inwestycji i Remontów na 2015 r. i 2016 r. podano dla ww. ryzyka 
wartość tolerowaną, a w działaniach/mechanizmach kontrolnych – prowadzenie  
na bieżąco analizy dokumentacji z przeprowadzonej procedury. Dla ww. ryzyka 
przewidziano w 2017 r. rodzaj reakcji – zapobieganie. 
Wymienione wyżej ryzyka podlegały bieżącej kontroli przez właścicieli ryzyka, 
tj. kierowników komórek organizacyjnych, które je zidentyfikowały. Od III kwartału 
2015 r. wprowadzono procedurę kwartalnego monitorowania ryzyk w KWP36. 

(dowód: akta kontroli str. 14, 20-30, 63, 446-449, 653-654, 688, 692, 696, 
700, 713) 

W latach 2014-2017 (I kwartał) zagadnienia dotyczące udzielania zamówień 
podprogowych w KWP nie były objęte audytem wewnętrznym. Według analiz ryzyka 
na poszczególne lata sporządzonych przez Audytora Wewnętrznego w KWP 
w obszarze „Zakupy”, dla tego obszaru ustalono poziom ryzyka niski37.  
W latach 2014-2017 zagadnienia dotyczące udzielania zamówień publicznych  
do kwoty 30 tys. euro nie były też przedmiotem kontroli zewnętrznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 447, 764, 1199-1234) 

W sprawie nieobjęcia w latach 2014-2017 (I kw.) zagadnienia udzielania zamówień 
publicznych podprogowych kontrolą Wydziału Kontroli Wewnętrznej i audytem, 
Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego wyjaśnił m.in., że: 
(…) Mając na względzie ustalenia audytu z 2008 r., obowiązujące w KWP 
w Katowicach procedury w zakresie zamówień publicznych oraz brak informacji 
o nowych zagrożeniach w obszarze zamówień publicznych - w corocznych 
analizach ryzyko dla tego procesu określano na poziomie niskim. Tym samym 
w latach 2014-2017 nie planowano przeprowadzenia zadania w tym zakresie.(…) 
oraz że: (…) Analizy na podstawie których opracowywano plany kontroli na lata 
2014-2017 nie wykazały istotnych zagrożeń w działalności dotyczącej zamówień 
publicznych o wartości poniżej 30 tys. euro. Zatem, nie uznano jako zasadne 
włączanie do planu rocznego tego typu kontroli. W ww. zakresie nie realizowano 
również kontroli pozaplanowych, gdyż nie zaistniały przesłanki uzasadniające 
zarządzenie tego typu postępowania. (…). 

(dowód: akta kontroli str. 3117-3121) 

1.2. W okresie objętym kontrolą nie wpłynęły do KWP skargi w sprawie 
zamówień publicznych podprogowych. W tym okresie wpłynął jeden wniosek38 

                                                      
33 Podejmowane działania: sporządzanie rocznego planu finansowego we współpracy z wydziałami 
zaopatrującymi, 
34 Podejmowane działania: sprawdzenie wniosku o zmianę planu, przed przekazaniem do Komendy 
Głównej Policji, przez osobę inną niż sporządzająca. 
35 Ryzyko określono: w 2015 i 2016 r. jako akceptowalne o poziomie istotności 2 (w skali od 1 do 5), 
w rubryce „Postępowanie z ryzykiem” podano tolerowanie. w 2017 r. jako średnie o poziomie 
istotności 6 (średnie). 
36 Pismo L.dz.IP-012-1/3171/2015 z 20 sierpnia 2015 r. 
37 Waga 40%, ocena ryzyka 3, ryzyko ważone 1,2. 
38 Z dnia 3 grudnia 2015 r. 
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o udostępnienie informacji publicznej dotyczący udzielenia zamówienia publicznego 
podprogowego, na który Komendant Wojewódzki udzielił odpowiedzi pismem 
z 16 grudnia 2015 r.39.  

(dowód: akta kontroli str. 447-448, 794, 1235-1246) 

1.3. Odnosząc się do skutków podwyższenia 16 kwietnia 2014 r. progu 
stosowania ustawy Pzp (z 14,0 tys. euro do 30,0 tys. euro), Komendant Wojewódzki 
wskazał m.in. wprowadzenie w  KWP nowych zasad udzielania zamówień 
podprogowych. W znaczący sposób rozszerzono obowiązek badania rynku, 
wprowadzono ścisłe zasady wyboru wykonawcy, któremu udzielane jest zamówienie 
publiczne oraz wprowadzono gradację wymogów związanych z wyborem 
wykonawcy ze względu na wartość zamówienia. Wprowadzona w 2016 r. zmiana 
dotyczyła wprowadzenia obowiązkowej procedury polegającej na przeprowadzeniu 
postępowania na Platformie dla zamówień o wartości powyżej 2 000,00 złotych. 
„Dostęp do Platformy jest dla wykonawców całkowicie otwarty i bezpłatny. Tym 
samym każdy zakup dokonywany przez KWP Katowice jest dostępny dla wszystkich 
wykonawców bez żadnych ograniczeń. Wprowadzenie Platformy doprowadziło do 
pełnej przejrzystości udzielania tych zamówień publicznych oraz zagwarantowało 
otrzymanie faktycznie najkorzystniejszej oferty”. Komendant Wojewódzki wyjaśnił 
również, że podwyższenie progu bagatelności nie wpłynęło na stan zatrudnienia 
osób „zaangażowanych w udzielanie zamówień publicznych”. 

(dowód: akta kontroli str. 355-369, 1247-1249) 

1.4. Zgodnie z art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w KWP sporządzono roczne 
sprawozdania o udzielonych w latach 2014-2016 zamówieniach, które terminowo 
przekazano w formie elektronicznej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. 
Według sprawozdań za poszczególne lata  tego okresu wartość udzielonych 
zamówień podprogowych wyniosła odpowiednio: 15 374,0 tys. zł, 13 598,8 tys. zł 
i 15 147,9 tys. zł. 
W KWP w okresie objętym kontrolą rejestry udzielonych zamówień podprogowych40 
prowadzone były przez wydziały zaopatrujące. Rejestry zawierały dane odnośnie 
kwot i wykonawców udzielonych zamówień. Dodatkowo wydziały zaopatrujące 
sporządzały wykazy wszystkich wydatków podprogowych. 

Analiza sprawozdania za 2015 r., sporządzonego na podstawie wykazów 
udzielonych  zamówień podprogowych41 wykazała, że sprawozdanie odzwierciedlało 
rzeczywistą wartość udzielonych zamówień podprogowych. 

(dowód: akta kontroli str. 773, 778, 788, 1250-1255, 1263-1266, 1289-1306, 
2223-2264, 3112-3116) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

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

2.1. W poszczególnych latach okresu 2014 r. – 2017 r. (I kwartał), w KWP udzielono 
odpowiednio: 423, 352, 434 i 100 zamówień podprogowych na podstawie umów42 

                                                      
39 F-ZWRz-0151-448/975/2015. 
40 Dla zamówień o wartości przekraczającej jednorazowo 3 tys. zł (na podstawie decyzji Komendanta 
Wojewódzkiego nr:292/13 i 167/13), 5 tys. zł (na podstawie decyzji nr: 296/14 i 188/15) oraz 2 tys. zł 
(na podstawie decyzji nr 89/16). 
41 Przekazywanych ZPP przez wydziały zaopatrujące.  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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o wartości: 9 932,9 tys. zł, 7 925,0 tys. zł, 9 337,7 tys. zł i 1 537,1 tys. zł netto, 
w tym: 37, 35, 41 i pięć zamówień publicznych o wartości od 14 tys. euro  
do 30 tys. euro. Z budżetów środków europejskich dofinansowanych było ogółem 
dziewięć zamówień, z czego siedem w 2014 r. i dwa w 2016 r. 
Wartość zamówień podprogowych stanowiła w latach 2014-2016, odpowiednio 
38,5%, 27,5% oraz 40,6% wartości udzielonych w poszczególnych latach zamówień 
w trybach określonych ustawą Pzp. 
W porównaniu do 2013 r., liczba udzielonych zamówień podprogowych spadła 
w kolejnych latach o odpowiednio: 52, 123 i 41, a ich wartość w 2014 r. wzrosła 
o 555,1 tys. zł, a w latach 2015 i 2016 spadła o 1452,8 tys. zł i 40,1 tys. zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 1307-1309) 

Na podstawie badania próby 15 zamówień podprogowych wymienionych w punkcie 
1.1. niniejszego wystąpienia pokontrolnego ustalono, że stosownie do art. 44 ust. 1 
pkt 3 ufp, zaciągane zobowiązania miały pokrycie w planie finansowym  
KWP, co było potwierdzane przez Głównego Księgowego/Zastępcę Głównego 
Księgowego KWP we wnioskach o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków 
publicznych oraz na umowach zawartych z kontrahentami. 

 (dowód: akta kontroli str. 1492-1555, 1627-1628, 1669-1671, 1730-1732, 
1737-1742) 

Wszystkie ww. zbadane zamówienia były celowe z punktu widzenia funkcjonowania 
KWP i jej jednostek organizacyjnych. W jednym przypadku43 przedmiot zamówienia 
był wykorzystywany w innej jednostce organizacyjnej KWP niż ta, która wskazana 
była w dokumentach uzasadniających potrzebę jego zakupu, co zostało opisane 
w dalszej części wystąpienia.  

(dowód: akta kontroli str. 2280, 2310, 2330, 2352-2354) 

Wartość szacunkową zamówień określano zgodnie z postanowieniami Regulaminu 
(na podstawie badania rynku)44. W przypadku jednego zamówienia45 dokonano 
jednak oszacowania jego wartości niezgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp, tj. jako 
samodzielnego zamówienia przeprowadzonego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy 
Pzp, pomimo jego tożsamości czasowej, rodzajowej i podmiotowej z innym 
zamówieniem46 przeprowadzonym również w ww. trybie, co zostało opisane 
w dalszej części wystąpienia, w sekcji Ustalone nieprawidłowości. 
W czterech przypadkach wartość zakupów nie odbiegała od wartości tożsamych 
dostaw i usług dokonanych w poprzednim roku. W przypadku pozostałych jedenastu 
zamówień w poprzednich latach nie wystąpiły porównywalne zakupy. Od marca 
2016 r. badanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia podprogowego 
dokonywano w KWP przy wykorzystaniu Platformy Zakupowej. 

(dowód: akta kontroli str. 386-390, 400-402,1313-1314, 1484-1487) 

Wyboru wykonawców w omawianej próbie, za wyjątkiem przypadku jednego 
ww. zamówienia47, dokonano w sposób przewidziany w Regulaminie, tj. poprzez 
ogłoszenia o zamówieniu, zapytania ofertowe, licytację na Platformie oraz zgodnie 

                                                                                                                                       
42 Podane liczby i wartości dotyczą zamówień o wartości powyżej 5 000,00 zł brutto, udzielonych  
na podstawie umów. 
43 Samochód Mitsubishi ASX. 
44 Dotyczy badania 15 zamówień podprogowych wymienionych w punkcie 1.1. 
45 Na zakup dwóch pojazdów Mitsubishi ASX w grudniu 2015 r. Zakup ten został również ujęty 
w próbie 10 samochodów o których mowa w punkcie 2.3. 
46 Zakup samochodu Skoda Superb Style w grudniu 2015 r. o którym również mowa w pkcie 2.3. 
47 Zakup dwóch szt. Mitsubishi. 
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z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zaopatrującego zaakceptowanym przez Zastępcę 
Komendanta Wojewódzkiego. 
W sześciu przypadkach, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, dokonano 
upublicznienia informacji o zamiarze udzielenia zamówienia poprzez ogłoszenie 
o zamówieniu zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej48 lub na 
Platformie Zakupowej. W pozostałych dziewięciu przypadkach informacja 
o zamiarze udzielenia zamówienia nie została upubliczniona, ze względu na: 
zaistnienie okoliczności, które uzasadniały odstąpienie od ogłaszania49.  
 
W omawianej próbie, w przypadku 10 zamówień wyboru wykonawców dokonano 
spośród co najmniej trzech złożonych ofert, co było zgodne z wymaganiami 
Regulaminu. W pozostałych pięciu przypadkach odstąpiono - na podstawie zgody 
Komendanta - od stosowania Regulaminu. Dotyczyło to dwóch zamówień złożonych 
jako dodatkowe50, w jednym przypadku zamówienia udzielono jednemu wyłącznemu 
dystrybutorowi51, a w dwóch przypadkach52 zgodnie z  pkt 5 Regulaminu53, 
naczelnicy wydziałów odpowiedzialnych za realizację zamówienia sporządzili 
wnioski do Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego o wyrażenie zgody na realizację 
zamówienia z pominięciem zasad określonych w Regulaminie. Wnioski zawierały 
uzasadnienie oraz przyczyny niezastosowania obowiązujących zasad. 
Termin wyznaczany przez KWP do składania ofert (7 dni54/od 155 do 456 dni na 
Platformie Zakupowej) uwzględniał czas niezbędny do przygotowania i złożenia 
oferty przez potencjalnych wykonawców. Zapytania ofertowe zostały przekazane 
wszystkim wytypowanym wykonawcom, a złożone oferty zarejestrowano w dniu ich 
wpływu do KWP. W dwóch postępowaniach wykluczono oferentów, z czego 

                                                      
48 Zwanym dalej: „BIP”. 
49 [1] w czterech przypadkach za zgodą Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego na podstawie 
postanowień Regulaminu (zakup sprzętu teleinformatycznego za kwotę 123 133,58 zł netto, 
wykonanie zabudowy specjalnej do transportu koni służbowych na dwóch pojazdach ciężarowych 
IVECO Daily za kwotę 126 300,00 zł netto, zakup dwóch szt. Mitsubishi za kwotę 115 024,39 zł netto 
i zakup Skody Rapid i Skody Octavii za kwotę 125 203,26 zł netto.), [2] w dwóch przypadkach brak 
wymogu ogłoszenia: zakup sprzętu informatycznego za kwotę 56 661,00 zł netto i zakup usługi 
szkolenia dla 18 przewodników psów służbowych beneficjentów projektu pt. "Czworonożni 
funkcjonariusze dla bezpieczeństwa pogranicza" za kwotę 9 840,00 zł netto, [3] w jednym przypadku 
wykonywanie zamówienia tylko przez jednego wyłącznego dystrybutora krajowego: Przegląd 880 
sztuk masek przeciwgazowych M-98 i wymiana dysków zaworów i membran głosowych 
i przeprowadzenie testów szczelności dla KWP oraz KMP/KPP, na podstawie art.67 ust. 1 pkt 1 lit. a 
ustawy Pzp. [4] w dwóch przypadkach dodatkowy charakter zamówienia: Modernizacja kotłowni 
w obiekcie Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu i roboty budowlane związane z dostosowaniem 
pomieszczeń dla celów magazynu broni, pomieszczenia dyżurnego, pomieszczeń biurowych  
oraz dostosowaniem drogi p.poż. w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie na podstawie art. 67 
ust. 5 ustawy Pzp. 
50 Modernizacja kotłowni w obiekcie Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu i roboty budowlane 
związane z dostosowaniem pomieszczeń dla celów magazynu broni, pomieszczenia dyżurnego, 
pomieszczeń biurowych oraz dostosowaniem drogi p.poż. w Komendzie Miejskiej Policji 
w Częstochowie na podstawie art.67 ust. 5 ustawy Pzp. 
51 Przegląd masek przeciwgazowych. 
52 Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz zakup strzelnicy multimedialnej. 
53 W przypadku udzielenia zamówienia bez zastosowania procedur określonych w Regulaminie, 
kierownik komórki odpowiedzialnej za realizację zamówienia sporządza wniosek do kierownika 
jednostki lub jego zastępcy o wyrażenie zgody na opłacenie tego zobowiązania z pominięciem zasad 
określonych w Regulaminie. Wniosek musi zawierać szczegółowe wyjaśnienie z podaniem przyczyn 
niezastosowania obowiązujących zasad. 
54 Do czasu wejścia w życie decyzji nr 242/16 Komendanta Wojewódzkiego z 8 czerwca 2016 r.  
55 Dla asortymentu o szacunkowej wartości do 50 000,00 zł. 
56 Dla asortymentu o szacunkowej wartości powyżej 100 000,00 zł do 30 000 euro. 
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w jednym przypadku oferta była niezgodna z przedmiotem zamówienia57, 
a w drugim - oferenci nie złożyli ofert cenowych58.  
We wszystkich przypadkach wykonawców zaproponował pracownik merytoryczny 
wydziału zaopatrującego KWP, uzyskując akceptację naczelnika danego wydziału. 
W przypadkach, gdzie występował więcej niż jeden oferent, wybrano 
najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną, co było zgodne z pkt 18 Regulaminu.  
We wszystkich postępowaniach wynik wyboru wykonawcy został udokumentowany 
i uzasadniony we wniosku o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków 
publicznych. Upublicznienia wyboru oferty dokonano w przypadku zamówień 
ogłoszonych w BIP i na Platformie Zakupowej. 

(dowód: akta kontroli str. 1313-1316, 1819-1822, 2204-2222, 2352-2354) 

Próba badanych 15 zamówień obejmowała dwa zamówienia dofinansowane 
z budżetu środków europejskich, zrealizowane w ramach projektu pt. "Czworonożni 
funkcjonariusze dla bezpieczeństwa pogranicza" - dofinansowanego z Funduszu 
Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-201359: 

1) na zakup sprzętu informatycznego (na kwotę 56 661,00 zł), 

2) na szkolenie dla 18 przewodników psów służbowych (na kwotę 9 840,00 zł). 

W umowie nr ŚC/206-PL.3.22/3.3.05/13/04011/122 o dofinansowanie ww. projektu 
zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” 
a KWP ustalono, że: „(…) w przypadku, gdy w ramach projektu część działań będzie 
realizowana na podstawie jednej lub kilku dostaw towarów, usług i prac 
budowlanych, to przy wyborze dostawcy i przy zawieraniu tego rodzaju umów 
będzie przestrzegane obowiązujące krajowe ustawodawstwo w zakresie zlecania 
zamówień publicznych (tj. w Polsce ustawa Prawo zamówień publicznych (…)”. 

(dowód: akta kontroli str. 1611-1626, 1681-1683, 1730-1732, 1737-1741) 

W KWP przy udzieleniu ww. zamówień przestrzegano zasad określonych przez 
instytucję zarządzającą programem POWT, stosując takie same zasady i procedury, 
jak przy zamówieniach finansowanych ze środków krajowych. 

(dowód: akta kontroli str. 2198-2199, 2352-2354) 

Analiza dokumentów dotyczących 15 wydatków60 o wartości w przedziale od 30  
do 45 tys. euro (wytypowanych na podstawie zapisów na koncie 130) wykazała 
zgodność zafakturowanych i zapłaconych należności z zarejestrowaną wartością 
udzielonych zamówień. W przypadku 14  zamówień zastosowano tryb przetargu 
nieograniczonego, a jedno przeprowadzono w trybie licytacji elektronicznej.  
We wszystkich przypadkach przed udzieleniem zamówienia opisano jego przedmiot 
we wnioskach o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków publicznych, 
w ogłoszeniach o zamówieniu zamieszczonych w BIP lub na Platformie, zgodnie 
z Regulaminem oraz w sposób, który pozwalał na identyfikację przedmiotu 
zamówienia. Badanie dokumentacji nie wykazało istnienia przesłanek wskazujących 
na dokonanie podziału zamówienia lub zaniżenia jego wartości. 

(dowód: akta kontroli str. 1315-1316, 1323-1483, 2352-2354) 

 

                                                      
57 Postępowanie na zakup odczynników do badania DNA (zad. 3) - wykluczono dwóch z czterech 
oferentów. 
58 Postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup sprzętu komputerowego w 2015 r. - wykluczono 
10 z 30 oferentów. 
59 Zwanego dalej: „POWT”. 
60 Po pięć z każdego roku objętego kontrolą. 
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Najwyższa Izba Kontroli wskazuje jako dobrą praktykę stosowanie od 4 marca 
2016 r. przez KWP zasady dokonywania zakupów poprzez Platformę Zakupową. 
Rozwiązanie to umożliwia dostęp ogółu potencjalnych wykonawców do zamówień 
KWP o wartości powyżej 2 000,00 zł, co pozwala na złożenie oferty wszystkim 
zainteresowanym, a dodatkowo, za pośrednictwem Platformy Zakupowej może 
zostać przeprowadzona przez KWP licytacja elektroniczna. Każdy też ma 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/robót. Powyższa metoda 
dokonywania zakupów zapewnia pozyskanie możliwie najlepszego produktu oraz  
efektywne i oszczędne wydatkowanie środków publicznych.  

(dowód: akta kontroli str. 1247-1249) 

2.2. Na podstawie analizy dokumentacji ww. 15 zamówień podprogowych61 
stwierdzono, że we wszystkich przypadkach umowy zostały zawarte zgodnie 
z wymogami Regulaminu62, w formie pisemnej z podmiotami wyłonionymi 
w prowadzonym postępowaniu. Przedmiot umowy był tożsamy z przedmiotem 
postępowania, a wynagrodzenie wykonawcy ustalono w tej samej wysokości,  
jak w złożonej przez niego ofercie. Termin świadczenia był zgodny z ofertą. Umowy 
objęte kontrolą nie były aneksowane, a z ich wykonawcami nie podpisano kolejnych 
umów, w tym samym zakresie, bez prowadzenia postępowania. 

Wszystkie ww. umowy zostały wykonane zgodnie z ich postanowieniami, 
tzn. kontrahenci wykonali zobowiązania w terminie, KWP odebrała przedmiot 
umowy, co zostało udokumentowane protokołami odbioru oraz dokonała zapłaty 
terminowo i w prawidłowej wysokości. Termin rzeczywistego rozpoczęcia 
wykorzystywania zakupionego towaru/usługi wynosił od 0 do 17463 dni. W każdej 
umowie zawarto zapisy gwarancyjne. 

(dowód: akta kontroli str. 359-360, 389-390, 2017-2197, 2349-2351, 2352-2354) 

2.3. Kontrolą w zakresie prawidłowości stosowania trybów objęto także wszystkie 
zamówienia na zakup samochodów osobowych złożone na podstawie art. 4 ust. 8  
w kontrolowanym okresie. W latach 2014-2016 KWP udzieliła 10 takich zamówień 
na zakup samochodów osobowych64 na łączną kwotę 853 363,42 zł netto,  
w tym w 2014 r. czterech zamówień na kwotę ogółem 248 422,76 zł netto 
(58 799,67 euro), czterech w 2015 i dwóch w 2016 r., o łącznej wartości 
odpowiednio 397 473,17 i 207 467,49 zł netto (94 078,71 i 49 694,00 euro), 
tj. w każdym roku z przekroczeniem kwoty 30 000 euro wskazanej w ww. art. 4  

                                                      
61 Wybór próby opisano w p-kcie 2.1. 
62 Regulamin przewidywał, jakie elementy powinna obligatoryjnie zawierać umowa, m.in.: strony 
umowy, nr KRS lub nr wpisu do ewidencji gospodarczej, nr NIP, dane osób reprezentujących firmy, 
podmioty umowy: „Zamawiający”, „Wykonawca”, tryb, w którym zostało udzielone zamówienie 
publiczne, przedmiot umowy, całkowitą wartość brutto, w tym podatek VAT, termin obowiązywania 
umowy, formę (przelew) i termin płatności, regulacje odnośnie kar umownych i inne zabezpieczające 
interes Zamawiającego sposób rozwiązania umowy, sposób dokonywania zmian w umowie. 
W Regulaminie ustalono także, że umowa jest sporządzana w dwóch egzemplarzach, które 
podpisują kolejno: Naczelnik wydziału zaopatrującego KWP lub jego zastępca, Radca Prawny KWP, 
Główny Księgowy – Naczelnik Wydziału Finansów KWP lub jego zastępca, Komendant Wojewódzki 
lub jego zastępca i wykonawca. 
63 Zakup oprogramowania operacyjnego Windows 10 Pro. Instalacja programu na sprzęcie 
komputerowym rozpoczęła się po 60 dniach od odbioru. 
64 Próba ta obejmuje zamówienie na zakup dwóch pojazdów Mitsubishi ASX w grudniu 2015 r. oraz 
zamówienie na zakup dwóch samochodów: Skody Rapid i Oktawii w grudniu 2016 r.  Zakupy te 
zostały również ujęte w próbie 15 badanych zamówień o których mowa w punkcie 1.1. 

Dobre praktyki 

Opis stanu 
faktycznego 
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pkt 8 ustawy Pzp. Wszystkie ww. zamówienia zostały udzielone z zastosowaniem 
procedury przewidzianej w Regulaminie.  

(dowód: akta kontroli str. 355-402, 2265-2273)  

Wymienione wyżej zamówienia nie były przewidziane w pierwotnych planach 
wydatków KWP na poszczególne lata objęte kontrolą, a zostały sfinansowane:   
− w 2014 r. cztery w grudniu, z tego dwa ze środków i na podstawie decyzji 

KGP65, jedno w 50% ze środków wynikających ze zwiększonego przez KGP  
na ten cel planu finansowego wydatków KWP i w 50% ze środków pozyskanych 
od samorządu lokalnego przekazanych na Fundusz Wsparcia Policji66, 
z inicjatywy KWP, po uzyskaniu zgody KGP67 i jedno w 59% ze środków 
wynikających ze zwiększonego przez KGP na ten cel planu finansowego 
wydatków KWP i w 41% ze środków KWP68, 

− w 2015 r. trzy w grudniu: jedno ze środków KWP69, jedno w 79% ze środków 
KWP i w 21% z dofinansowania udzielonego przez instytucję pozarządową70, 
jedno na podstawie wniosku KWP skierowanego do KGP w 50% ze środków 
wynikających ze zwiększonego przez KGP na ten cel planu finansowego 
wydatków KWP i 50% ze środków KWP71 oraz jedno w październiku  
na podstawie wniosku KWP skierowanego do KGP w 50% ze środków 
wynikających ze zwiększonego przez KGP na ten cel planu finansowego 
wydatków KWP i w 50% ze środków przekazanych przez samorząd lokalny  
na FWP72, 

− w 2016 r. jedno w sierpniu na wniosek KWP, sfinansowane w 50% ze środków 
wynikających ze zwiększonego przez KGP na ten cel planu finansowego 
wydatków KWP i 50% przez samorząd lokalny73; jedno w grudniu na podstawie 
decyzji i ze środków wynikających ze zwiększonego przez KGP na ten cel planu 
finansowego wydatków KWP74. 

W dziewięciu przypadkach wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Pzp został sporządzony przez KWP  
po zakończeniu postępowania przetargowego na samochody osobowe w trybie  
art. 39 ustawy Pzp. W jednym przypadku dotyczącym zakupu ww. Skody Superb  
w sierpniu 2016 r., KWP wystąpiła z wnioskiem do KGP o przyznanie środków  
przed rozpoczęciem postępowania przetargowego na samochody osobowe w trybie 
art. 39 ustawy Pzp75, ale porozumienie z samorządem lokalnym w sprawie 
przekazania kwoty na ww. zakup zostało podpisane po rozstrzygnięciu 

                                                      
65 Zakup pojazdów: dwóch szt. Peugeot Partner (umowa z 30 grudnia 2014 r.) oraz jednej 
szt. Peugeot Partner (umowa z 23 grudnia 2014 r.), dokonany przez KWP na polecenie KGP, został 
sfinansowany w całości ze środków przekazanych na ten cel przez KGP. 
66 Zwany dalej: „FWP”. 
67 Zakup samochodu Dacia Duster. 
68 Opel Zafira. 
69 Umowa na zakup zakup Skody Superb Style zawarta 23 grudnia 2015 r., pierwotnie środki  
na zakup tego samochodu były przeznaczone na zamówienie na dwa pojazdy dostosowane  
do transportu koni, które nie doszło do skutku w 2015 r. 
70 Zakup dwóch pojazdów Mitsubishi ASX, umowa zawarta 29 grudnia 2015 r. 
71 Zakup Skody Superb Ambition. 
72 Zakup samochodu Seat Leon. 
73 Zamówienie na zakup Skody Superb. 
74 Zamówienie na zakup Skody Octavii i Skody Rapid. 
75 Wniosek do KGP o przyznanie środków w wys. 50% wartości zamówienia: 13 kwietnia 2016 r., 
ogłoszenie postępowania przetargowego na samochody osobowe w trybie art. 39 ustawy Pzp: 
20 kwietnia 2016 r. 
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postępowania przetargowego na zakup samochodów osobowych76. Ponadto, 
Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego wyjaśnił, że W związku 
z powyższym oraz mając na uwadze fakt, iż w tym czasie nie planowano już zakupu 
żadnych samochodów, podjęto decyzję o zakupie samochodu w trybie art. 4 ust 8  
w związku z art. 6a ustawy Pzp. 

 (dowód: akta kontroli str. 1796-1799, 1910, 2267-2273, 2278-2281, 2412, 2671-
2673, 2776, 2823-2827, 3131, 3135-3141) 

Dokonywanie ww. zakupów było w ośmiu przypadkach, zgodnie z Regulaminem, 
poprzedzone rozeznaniem rynku i oszacowaniem wartości zamówienia, ze 
wskazaniem wymagań technicznych. W pozostałych dwóch przypadkach wartość 
każdego z zamówień oszacowano oddzielnie, również na podstawie Regulaminu, 
pomimo że umowy na zakup Skody Superb Style oraz dwóch pojazdów Mitsubishi 
ASX zawarto odpowiednio 23 i 29 grudnia 2015 r., a ich łączna wartość szacunkowa 
ogółem przekraczała kwotę 30 tys. euro, co zostało opisane w dalszej części 
wystąpienia, w sekcji Ustalone nieprawidłowości. 

NIK zwraca uwagę, że sytuacje, w których dokonywano zakupów ze środków 
pozyskanych w końcu roku budżetowego, powodowały odstąpienie od stosowania 
postanowień Regulaminu zawierających obowiązek upubliczniania ofert, na 
podstawie pktu 5 Regulaminu dotyczącego zgody Komendanta KWP na opłacanie 
zobowiązania z zamówienia z pominięciem zasad wynikających z Regulaminu. 
W ostateczności powodowało to, iż zakupów tych dokonano w pięciu przypadkach 
z pominięciem ogłoszenia w BIP lub na Platformie77.  

(dowód: akta kontroli str. 1796-1797, 2278-2281, 2356-2366, 2393-2403, 
2407-2410, 2466-2534, 2538, 2542-2548, 2567-2629, 2641-2656) 

Wszystkie samochody KWP nabyła w terminach i za kwoty określone w umowach 
zakupu. Samochody zostały ujęte w ewidencji środków trwałych zgodnie 
z planowanym przeznaczeniem. Trzy samochody, tj. Skoda Superb Ambition, Skoda 
Superb Style i Mitsubishi ASH planowane do użytkowania przez jednostki terenowe 
KWP, zostały ostatecznie przyjęte do użytkowania przez KWP, co zostało opisane 
w dalszej części wystąpienia, w sekcji Ustalone nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 1803-1806, 1912-1916, 2278-2314, 2328-2330, 
2539-2541, 2630-2632, 2735-2737, 2804-2807, 2857-2860,2913-2916, 

3039-3041, 3101-3103) 

Realizacja zamówień podprogowych na zakup samochodów osobowych w latach 
2014-2016 nie spowodowała przekroczenia planów wydatków finansowych KWP na 
te lata. 

(dowód: akta kontroli str. 2331-2348) 

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

1. W KWP nierzetelnie przeprowadzono analizę potrzeb w zakresie zakupu 
samochodów osobowych w grudniu 2015 r. Stwierdzono, że trzy z zakupionych 

                                                      
76 Umowa została podpisana 15 czerwca 2016 r. a porozumienie 22 czerwca 2016 r. Następne 
umowy na zakup samochodów osobowych w 2016 r. zostały zawarte w wyniku postępowania 
przetargowego w grudniu. 
77 Dotyczyło to zakupu: w 2014 r. dwóch pojazdów Peugeot Partner za kwotę 105 691,06 zł netto, 
w 2015 r.: Skody Superb Ambition za kwotę 94 187,80 zł netto, Skody Superb Style za kwotę 
113 739,84 zł oraz dwóch szt. Mitsubishi za kwotę 115 024,39 zł netto, w 2016 r.: Skody Rapid 
i Skody Octavii za kwotę 125 203,26 zł netto. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 
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samochodów w ramach dziesięciu objętych kontrolą zamówień78, po upływie 
dziesięciu, siedmiu i pięciu dni od terminu ich przyjęcia do jednostek terenowych 
KWP, dla których je zakupiono, przekazano do użytkowania do komórek 
organizacyjnych KWP. Dwa samochody osobowe (Skoda Superb Ambition79  
i Skoda Superb Style80) wykorzystywane były w kolumnie transportowej do obsługi 
wyjazdów służbowych pracowników KWP i jednostek terenowych, mimo że 
ww. pojazdy zakupiono z przeznaczeniem odpowiednio dla KMP w Katowicach 
i  KPP w Wodzisławiu Śląskim. Skoda Superb Ambition została przekazana  
do użytkowania w kolumnie transportowej KWP, pomimo poinformowania KGP, 
w piśmie dotyczącym przyznania zwiększonych środków na ten cel, o planowanym 
przeznaczeniu tego pojazdu do celów operacyjnych KMP w Katowicach. Ponadto  
po dokonaniu zakupu ww. pojazdów liczba będących w użytkowaniu 
KMP w Katowicach samochodów osobowych segmentu D przekraczała o 50% 
liczbę tych samochodów określoną normami wyposażenia na 2015 r., a normy 
wyposażenia na 2015 r. dla KPP w Wodzisławiu Śląskim w ogóle nie przewidywały 
użytkowania samochodu z segmentu D. 

Samochód Mitsubishi ASX81 zakupiony został dla KMP w Bielsku – Białej 
a wykorzystywany przez Wydział do Walki z Przestępczością Zorganizowaną82 
KWP. Zakup ww. pojazdu powodował przekroczenie o 56% norm wyposażenia 
w sprzęt transportowy ustalonych dla tej jednostki83.  

(dowód: akta kontroli str. 1798-1800, 1803-1805, 2278-2281, 2294-2297, 
2307-2308, 2310, 2315, 2320, 2328-2330, 2407-2423, 2536-2537, 2539-
2541, 2550-2553, 2562, 2564-2566, 2630-2638, 2657-2659, 2671-2672, 

3125) 

KMP w Katowicach, KPP w Wodzisławiu Śląskim i KMP w Bielsku-Białej nie 
zgłaszały pisemnie potrzeb w zakresie zakupu ww. samochodów. Zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego wyjaśnił, m. in. że: „(…) Komendanci jednostek Policji 
garnizonu śląskiego na bieżąco zgłaszają zapotrzebowanie na sprzęt transportowy 
w trakcie odpraw i spotkań z kierownictwem KWP (…). Na podstawie zgłoszeń, przy 
zastosowaniu dodatkowych kryteriów takich jak: stan eksploatowanego sprzętu, jego 
wiek oraz ilość sprzętu danego rodzaju posiadanego przez jednostkę, Wydział 
Transportu KWP w Katowicach na bieżąco dokonuje analizy podejmując decyzję 
o doposażeniu danej komórki organizacyjnej w pojazdy.  

(dowód: akta kontroli str. 3122, 3125-3126) 

W sprawie podjęcia decyzji o zakupie ww. samochodów, mimo że normy 
wyposażenia w samochody osobowe dla poszczególnych jednostek terenowych 
KWP w dniach zawarcia umów na realizację tych zamówień zostały przekroczone, 

                                                      
78 Tj. wszystkich zamówień na zakup samochodów osobowych złożonych na podstawie art. 4 pkt 8 
w okresie objętym kontrolą.  
79 Skoda Superb Ambition (pojazd nieoznakowany o podwyższonych parametrach – segment D) 
została zakupiona 4 grudnia 2015 r., za kwotę 115 851,00 zł brutto (94 187,80 zł netto). W marcu 
2017 r. korzystającymi z pojazdu byli Komendant Wojewódzki i Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego. 
80 Skoda Superb Style (pojazd nieoznakowany o podwyższonych parametrach – segment D) została 
zakupiona 23 grudnia 2015 r., za kwotę 139 900,00 zł brutto (113 739,84 zł netto). W marcu 2017 r. 
korzystającym z pojazdu był Komendant Wojewódzki. 
81 Ppojazd nieoznakowany - segment C, został zakupiony 29 grudnia 2015 r., za kwotę 70 740,00 zł 
brutto (57 512, 20 zł netto). 
82 Zwany dalej: „Wydziałem PG”. 
83 W dniu zakupu samochodów Mitsubishi, bez ich uwzględnienia, norma wyposażenia dla 
KMP w Bielsku-Białej w samochody nieoznakowane z segmentu C była przekroczona o 48%. 
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Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach oraz Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Katowicach wyjaśnili m. in., że: (...) normy wyposażenia dla 
jednostek i komórek, nalicza się uwzględniając aktualny stan i strukturę 
wyposażenia jednostki w sprzęt transportowy. Na podstawie dokonywanych przez 
Wydział Transportu analiz uwzględniających powyższe, normy te są zmieniane 
i zgodnie z § 14 pkt 3 przesyłane do BLP KGP84. Komenda Wojewódzka, starając 
się zapewnić stałą mobilność jednostek doposaża je tak, aby ogólna liczba 
pojazdów oznakowanych i nieoznakowanych bez podziału na segmenty, była 
najbliższa określonym normom na ilość całkowitą sprzętu transportowego.” 

(dowód: akta kontroli str. 2675-2676, 2678) 

W sprawie wykorzystywania samochodów Skoda Superb Ambition, Skoda Superb 
Style i Mitsubishi ASX przez inne jednostki organizacyjne KWP, niż uzasadniano we 
wnioskach na ich zakup, Komendant Wojewódzki oraz Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego wyjaśnili m. in., że: (…) do dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Katowicach przydzielony był samochód85 przekazany przez KGP 
Warszawa w ramach leasingu na podstawie umowy nr 233/2013. Zgodnie 
z powyższą umową za korzystanie z tego pojazdu płacona była określona rata 
miesięczna, niemniej po przekroczeniu ogólnego limitu kilometrów (100 tys. km) do 
ogólnej opłaty miesięcznej doliczyć należałoby opłatę za każdy dodatkowy kilometr 
przebiegu. To sprawiało, iż zbliżaliśmy się do momentu gdy dalsza eksploatacja 
pojazdu stałaby się ekonomicznie nieopłacalna, a Komenda Wojewódzka Policji 
w Katowicach ponosiłaby dodatkowe koszty (w grudniu 2015 pojazd przekroczył 
przebieg 90 tys. (…). Mając na uwadze wielkość garnizonu śląskiego oraz ilość 
dokonywanych na jego terenie inwestycji i remontów jednostek przeniesione 
pojazdy są wykorzystywane również przez Z-cę Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w celu nadzorowania jednostek oraz wyjazdów na narady, delegacje i spotkania 
służbowe. Starając się zapewnić pełną mobilność, jednocześnie wychodząc 
naprzeciw wymaganiom i potrzebom służb Wydziału PG KWP pojazd Mitsubishi 
ASX w ramach współpracy jednostki terenowej i Wydziału PG został przekazany do 
ww. wydziału z KMP w Bielsku – Białej do czasu doposażenia Wydziału PG KWP 
w podobny pojazd o właściwościach terenowych. 

(dowód: akta kontroli str. 2709-2712) 

W sprawie przekazania samochodu Skoda Superb Ambition do użytkowania 
w kolumnie transportowej KWP, pomimo poinformowania KGP o planowanym 
przeznaczeniu tego pojazdu do celów operacyjnych KMP w Katowicach, Zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego wyjaśnił m. in, że: „KMP w Katowicach zgłaszała 
zapotrzebowanie86 na zakup samochodów nieoznakowanych o podwyższonych 
parametrach dla służb kryminalnych, jednakże w trakcie 2015 roku została 
doposażona w dwa takie pojazdy Seat Leon oraz Opel Insignia, które bardziej 
odpowiadały jej wymaganiom. W związku z powyższym podjęta została decyzja 
o przekazaniu samochodu Skoda Superb do kolumny transportowej w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach.(...) każdy pojazd będący na stanie kolumny 
transportowej tak naprawdę służy do zabezpieczenia potrzeb transportowych każdej 
komórki czy jednostki Policji garnizonu śląskiego. Pojazdy te najczęściej 
wykorzystywane są czasowo, gdy ilość i rodzaj sprzętu transportowego będącego 
na stanie danej komórki/jednostki jest niewystarczający bądź nieodpowiedni do 
realizacji danego zadania. Tym samym, uwzględniając dodatkowo strukturę 

                                                      
84 Biura Logistyki Policji KGP (dopisek kontrolującej). 
85 Skoda Superb typ 3T (dopisek kontrolującej). 
86 Nie była to forma pisemna (dopisek kontrolerów NIK). 
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pojazdów w kolumnie transportowej w tym okresie przesunięcie tego pojazdu  
do kolumny było jak najbardziej zasadne”. 

(dowód: akta kontroli str. 3123, 3127) 

NIK nie podziela powyższych wyjaśnień. Wskazane samochody Seat Leon i Opel 
Insignia były użytkowane przez KMP w Katowicach zanim KWP dokonała  
zakupu Skody Superb Ambition, a stan samochodu wykorzystywanego przez 
Komendanta KWP był wcześniej znany. Te fakty oraz brak dokumentów 
zgłoszonych zapotrzebowań przez wymienione jednostki terenowe, uzasadniających 
potrzebę zakupu samochodów, w kontekście przekroczenia norm wewnętrznych,  
a także przekazanie do użytkowania omawianych samochodów praktycznie zaraz 
po zakupie innej jednostce - czego przyczyną mogła by chęć wydatkowania środków 
budżetowych przed upływem roku budżetowego - świadczy o nierzetelnej analizie 
potrzeb w zakresie zakupów samochodów osobowych przez KWP.  

2. KWP nie zastosowała właściwego trybu określonego w art. 39 ustawy Pzp przy 
udzieleniu w dwóch przypadkach zamówień publicznych na zakup samochodów 
osobowych na łączną kwotę przekraczającą 30 tys. euro. 

KWP udzieliła w grudniu 2015 r. dwóch zamówień na zakup trzech samochodów 
osobowych: [1] Skody Superb Style i [2] dwóch Mitsubishi ASX. Oba 
ww. zamówienia, udzielone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, zostały potraktowane 
odrębnie, ich wartość została oszacowana oddzielnie z naruszeniem art. 32 ust. 2 
ustawy Pzp, który stanowi, że zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania 
przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania 
wartości zamówienia. Wydatkowane kwoty wyniosły odpowiednio: 113 739,84 zł 
netto (26,9 tys. euro) i 115 024,39 zł netto (27,2 tys. euro). Łączna wartość  
ww. zamówień sfinansowanych ze środków będących w dyspozycji KWP w trakcie 
ich udzielania, wyniosła 228 764,23 zł (54,1 tys. euro), tj. 26,8 % wartości 
zakupionych samochodów osobowych. W przypadku tych zamówień wystąpiła 
tożsamość czasowa (umowy na zakup zawarte odpowiednio 23 i 29 grudnia  
2015 r.) i podobieństwo przedmiotowe (zakup samochodów osobowych do celów 
operacyjnych).  

(dowód: akta kontroli str. 2272, 2280) 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w sprawie zaniechania zastosowania trybu 
przetargowego w celu dokonania zakupu ww. samochodów wyjaśnił, że w 2015 r. 
KWP w ramach przyznanego limitu finansowego nie przewidywała zakupów tych 
pojazdów. „Informację o konieczności zakupów tych pojazdów oraz środki na ich 
dokonanie KWP w Katowicach otrzymywała z KGP bądź podległych jednostek 
terenowych sukcesywnie w trakcie roku budżetowego”.  
Wyjaśnił ponadto odnośnie zakupu w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp:  
- Skody Superb Style: „(…) W dniu 07.12.2015r została zakończona procedura 
udzielenia zamówienia na zabudowę koniowozów. (…) Początkowo planowano 
ukończyć jego realizację w roku 2015 i na taką okoliczność zabezpieczono środki na 
paragrafie 6060. Okazało się to niemożliwe z przyczyn obiektywnych tj. czasu 
niezbędnego do wykonania takiego zadania. W efekcie umowa na to zamówienie 
została zawarta w dniu 23.12.2015 r. z terminem realizacji do dnia 01.05.2016 r. (...) 
W ten sposób w paragrafie 6060 pozostawały niezaangażowane środki. Z uwagi na 
potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w zakresie sprzętu transportowego oraz 
krótkiego terminu realizacji z uwagi na okres pozostały do końca roku budżetowego, 
podjęta została decyzja o zakupie samochodu osobowego. W dniu 22.12.2015 r. 
sporządzono Wniosek o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków publicznych 
w oparciu o art. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a 23.12.2015 r. zawarto 
umowę na zakup samochodu. W dniu 22.12.2015 r. kiedy sporządzono „Wniosek 
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o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków publicznych w oparciu o art. 4 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych”, wszystkie umowy na zakupy pojazdów zawarte 
w trybie art. 39.PZP w roku 2015 były już podpisane” (...); 

- dwóch pojazdów Mitsubishi ASX: „(...) Mając na uwadze zbliżający się koniec  
roku budżetowego dokonano analizy posiadanych w planie środków budżetowych 
w paragrafie 6060. Z przeprowadzonej analizy wynikało, iż pozostawały 
niezaangażowane środki umożliwiające zakup samochodów. W związku 
z powyższym rozpoznano rynek w celu dokonania zakupu i w dniu 28.12.2015 r. 
sporządzono Wniosek o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków publicznych 
w oparciu o art. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a 29.12.2015 r. zawarto 
umowę na zakup 2 szt. Mitsubishi ASX. W dniu 28.12.2015 r. kiedy sporządzono 
„Wniosek o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków publicznych w oparciu  
o art. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, wszystkie umowy na zakupy 
pojazdów zawarte w trybie art. 39.PZP w roku 2015 były już podpisane”. 

(dowód: akta kontroli str. 3123-3124, 3127-3130) 

NIK nie podziela powyższych wyjaśnień, gdyż KWP mogła dokonać zakupu trzech 
ww. pojazdów łącznie w ramach jednego zamówienia. Środki uzyskane w ramach 
dofinansowania od instytucji pozarządowej na zakup samochodów Mitsubishi ASX 
wpłynęły bowiem do KWP 21 grudnia 2015 r.87, a wniosek o wyrażenie zgody  
na zakup Skody Superb Style został sporządzony 22 grudnia 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1799, 2564) 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 
 

IV. Uwagi i 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 Kontroli88, wnosi o podjęcie działań organizacyjnych mających 
 na celu zapewnienie:  

1. rzetelnego analizowania potrzeb w zakresie zakupu samochodów 
osobowych przez KWP; 

2. zaniechania zaniżania wartości i podziału zamówień w celu uniknięcia 
stosowania trybu przetargowego, określonego w art. 39 ustawy Pzp; 

3. przestrzegania obowiązujących norm wyposażenia w samochody 
osobowe dla poszczególnych jednostek terenowych KWP. 

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 

                                                      
87 Pozostała kwota pochodziła ze środków wygospodarowanych na koniec roku budżetowego przez 
KWP. 
88 Dz.U. z 2017 r., poz. 524,  zwana dalej „ustawa o NIK” 
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pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 

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

Katowice, dnia 14 września 2017 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler 
 

Anna Loppe 
Gł. specjalista kontroli państwowej 
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