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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. Jerzy Piasecki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/111/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r.  

2. Stefania Zalewska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LKA/110/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Prokuratura Okręgowa w Katowicach1, ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Piotr Wolny, Prokurator Okręgowy w Katowicach2 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości3 
działalność Prokuratury dotyczącą organizacji i udzielania w latach 2014-2017 
(I kwartał) zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości 
kwoty 30 tys. euro4.  

W Prokuraturze zgodnie ze standardami kontroli zarządczej uregulowano 
i zorganizowano proces udzielania zamówień podprogowych. W szczególności 
ustalono regulamin udzielania takich zamówień, określono komórkę organizacyjną 
i osoby odpowiedzialne za ten proces, rozdzielając czynności z tym związane 
pomiędzy różnych pracowników. Ustanowiono również mechanizmy kontroli 
dotyczące operacji finansowych i gospodarczych. Taka organizacja zapewniła – 
z wyjątkami opisanymi niżej – prawidłowość postępowania przy udzielaniu 
zbadanych dziewięciu zamówień o łącznej wartości 574,8 tys. zł (10,3% wartości 
udzielonych zamówień podprogowych), dla których spełniony był warunek 
wyłączający stosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych5. Udzielenie tych zamówień zostało poprzedzone rzetelnym ustaleniem 
ich wartości szacunkowej, a postępowania przeprowadzono w sposób zapewniający 
wybór najkorzystniejszej oferty. W konsekwencji pozwoliło to na racjonalne6 
wydatkowanie środków publicznych w zbadanych sprawach, z zachowaniem zasad 

                                                      
1 Zwana dalej „Prokuraturą”.  
2 Zwany dalej „Prokuratorem Okręgowym”. Pan Piotr Wolny jest Prokuratorem Okręgowym od 9 marca 2016 r. Poprzednio, 
od 7 października 2010 r. Prokuratorem Okręgowym był Pan Krzysztof Kołaczek.  
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
4 Zwane dalej „zamówieniami podprogowymi” lub „ zamówieniami do 30 tys. euro”. 
5 Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm., zwana dalej „Pzp”. 
6 Wydatki dokonywane w sposób celowy, oszczędny, wydajny i terminowy, bez przekroczenia limitu ustalonych w planie 
finansowym. 
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określonych w art. 44 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach 
publicznych7.  

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 

- wykazaniu w rocznych sprawozdaniach o udzielonych zamówieniach w latach 
2014-2016 kwot udzielonych zamówień podprogowych niezgodnie 
z ich faktyczną wartością; 

- nieprzestrzeganiu wewnętrznych regulacji określonych w przyjętych 
regulaminach zamówień podprogowych, polegającym na: [1] nieskierowaniu 
zapytania ofertowego do potencjalnych wykonawców zamówienia w przypadku 
jednego postępowania spośród dziewięciu objętych badaniem, 
[2] niezamieszczeniu na tablicy ogłoszeń informacji o jednym z prowadzonych 
postępowań; 

- niezamieszczeniu w umowie na realizację obsługi prawnej dla  
Prokuratury i podległych jej jednostek, zapisów dotyczących kar umownych, 
zabezpieczających interes Prokuratury. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja procesu udzielania zamówień publicznych  

1.1. Stosownie do obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach 
publicznych w Prokuraturze wprowadzono procedury funkcjonowania kontroli 
zarządczej8, w których ustalono m. in., że: [1] system kontroli zarządczej 
w Prokuraturze jest uszczegółowiony i udokumentowany w procedurach, 
instrukcjach, zarządzeniach i poleceniach wydanych przez Prokuratora Okręgowego 
lub kierowników komórek organizacyjnych, [2] podział obowiązków jest rozdzielony 
między pracowników w taki sposób, że zadania dotyczące prowadzenia, 
rejestrowania i wykonywania operacji administracyjnych są rozdzielone pomiędzy 
urzędników i innych pracowników oraz na samodzielne stanowiska 
z uwzględnieniem określonego w zarządzeniu Prokuratora Okręgowego podziału 
czynności i zakresu obowiązków, [3] wszelkie operacje finansowe i gospodarcze 
mają swoje odzwierciedlenie w dokumentacji, która umożliwia dokładne 
prześledzenie każdej operacji finansowej, gospodarczej lub zdarzenia, [4] operacje 
finansowe, gospodarcze związane z pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków 
publicznych zatwierdza Prokurator Okręgowy na wniosek Dyrektora Finansowo-
Administracyjnego, przed ich faktyczną realizacją, [5] podział obowiązków 
w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym jest tak skonstruowany, że zadania 
dotyczące prowadzenia, zatwierdzania, rejestrowania i sprawdzania operacji 
finansowych, gospodarczych i innych zdarzeń związanych z pozyskiwaniem 
i wydatkowaniem środków publicznych są rozdzielone pomiędzy różne osoby, 
z uwzględnieniem obowiązków i odpowiedzialności głównego księgowego.  

 (dowód: akta kontroli str. 5-148) 

Dla zapewnienia udzielania zamówień podprogowych w sposób zgodny z prawem, 
skuteczny, efektywny, oszczędny i terminowy, odpowiednio do ww. procedur oraz 
zgodnie ze standardami kontroli zarządczej A3 oraz C10 zawartymi w załączniku  
do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie 

                                                      
7Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm., zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”.  
8 W Zarządzeniu Nr 6/2017 Prokuratora Okręgowego w Katowicach z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
zaktualizowanych procedur wewnętrznych w poszczególnych obszarach działalności Prokuratury Okręgowej w Katowicach 
pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej. Poprzednio w tej sprawie obowiązywały zarządzenia Prokuratora Okręgowego 
w Katowicach Nr 86/2015 z 30 czerwca 2015 r. oraz Nr 184/2012 z 13 grudnia 2012 r.  

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych9 odrębnymi 
regulacjami określono: zakresy działania komórek organizacyjnych Prokuratury10, 
zakresy obowiązków pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe wykonywanie 
zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych11 oraz regulamin udzielania 
zamówień podprogowych12. W zarządzeniach tych m. in.:  

- wskazano komórkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonywanie zadań 
związanych z udzielaniem zamówień publicznych, tj. Wydział VII Budżetowo-
Administracyjny; 

- rozdzielono funkcje związane z przygotowaniem zamówienia, 
przeprowadzeniem postępowania, akceptacją wniosków i wyników 
postępowania;  

- ustanowiono mechanizmy kontrolne zapobiegające nieprawidłowościom 
w dokonywaniu wydatków do 30 tys. euro polegające na: [1] wszczynaniu 
procedury na podstawie wniosku, który zawierał m. in. opis przedmiotu 
zamówienia, uzasadnienie celowości wydatku, oczekiwany termin realizacji, 
podpis pracownika sporządzającego wniosek, podpis kierownika właściwej 
komórki organizacyjnej potwierdzającej celowość, legalność i racjonalność 
wydatku; [2] określeniu metod szacowania wartości zamówienia; [3] określeniu 
form wyboru wykonawcy; [4] wskazaniu obligatoryjnych elementów zapytania 
ofertowego; 

- wskazano różne sposoby udzielania zamówienia przy zamówieniach 
podprogowych tego samego rodzaju, w zależności od ich wartości 
szacunkowej, tj. w przypadku zamówień, których wartość szacunkowa nie 
przekracza 4 tys. zł netto - dopuszczono skierowanie zapytania ofertowego  
do jednego wykonawcy; przy zamówieniach o wartości szacunkowej od 4 tys. zł 
do 60 tys. zł netto – wprowadzono obowiązek skierowania zapytania 
ofertowego do co najmniej trzech wykonawców oraz realizację udzielenia 
zamówienia przez zespół co najmniej dwóch osób, który przygotowuje 
procedurę, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty i przedstawia swoją 
propozycję Kierownikowi Zamawiającego13 do zatwierdzenia; w przypadku 
zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej 60 tys. zł netto – 
przewidziano: konieczność skierowania zapytania ofertowego do co najmniej 
pięciu wykonawców i umieszczenie go na stronie internetowej Zamawiającego, 
realizację udzielenia zamówienia przez co najmniej dwuosobowy zespół, 
obowiązek złożenia przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu 
oświadczeń o niepozostawaniu z żadnym z wykonawców w stosunku prawnym, 
który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności, 
konieczność udzielenia zamówienia poprzez zawarcie umowy w formie 
pisemnej i zamieszczenia informacji o udzieleniu zamówienia na stronie 
internetowej Zamawiającego14;  

                                                      
9 Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84., zwany dalej „Komunikatem nr 23 Ministra Finansów”. 
10 W Zarządzeniu Nr 13/2017 Prokuratora Okręgowego w Katowicach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie struktury 
organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Poprzednio w tej sprawie obowiązywały zarządzenia Prokuratora 
Okręgowego w Katowicach Nr 2/2016 z 10 maja 2016 r., Nr 24/15 z 31 marca 2015 r. oraz Nr 12/10/010 z 3 sierpnia 2010 r.  
11 W pisemnych dokumentach: „Zakres czynności służbowych pracownika” lub/i w „Zakres obowiązków, czynności 
i odpowiedzialności urzędnika”.  
12 Zwany dalej „Regulaminem udzielania zamówień podprogowych” lub „Regulaminem”, określonym w Zarządzeniu 
nr 121/2016 Prokuratora Okręgowego w Katowicach z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 
udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 Ustawy – Prawo zamówień 
publicznych w prokuraturze Okręgowej w Katowicach” zwanego dalej „Regulaminem”. Poprzednio w tej sprawie obowiązywały 
zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Katowicach Nr 19/15 z dnia 6 lutego 2015 r., Nr 50/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. 
(ze zm.) oraz Nr 90/10 z dnia 12 sierpnia 2010 r.  
13 Kierownik Zamawiającego – Prokurator Okręgowy lub upoważniony Zastępca Prokuratora Okręgowego (według definicji 
przyjętej w Regulaminie).  
14 Według Regulaminu w brzmieniu określonym w Zarządzeniu Prokuratora Okręgowego Nr 121/2016 z dnia 21 października 
2016 r. Do 21 października 2016 r. progi te wynosiły odpowiednio: do 1000 euro, od 1001 euro do 2000 euro, od 2001 euro 
do 14 000 euro oraz od 14 001 ero do 30 000 euro. Do 6 lutego 2015 r. progi te wynosiły odpowiednio: do 1000 euro, 
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- przewidziano sporządzenie protokołu z postępowania i określono jego wzór, 
który wymagał potwierdzenia wyłączenia stosowania Pzp i zabezpieczenia 
środków finansowych oraz zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego.  

(dowód: akta kontroli str. 171-191, 192-255, 291-292, 293-357) 

W latach 2014 - 2017 (I kwartał) zadania związane z udzielaniem zamówień 
podprogowych były realizowane przez 14 pracowników Wydziału Budżetowo-
Administracyjnego. W wyniku badania zakresów obowiązków, czynności i uprawnień 
ośmiu pracowników (57%), którzy brali udział w procesie udzielania dziewięciu 
zamówień publicznych objętych kontrolą15 stwierdzono, że wszyscy mieli 
przydzielone w tym zakresie obowiązki i uprawnienia. Stanowiska ich pracy były 
wyposażone w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem umożliwiającym 
sporządzanie dokumentów, z dostępem do Internetu, Intranetu (z wewnętrznym 
portalem informacyjnym) oraz do systemu informacji prawnej. Każdy pracownik 
posiadał dostęp do wspólnego dysku „wydziałowego” umożliwiającego 
współdzielenie dokumentów i informacji. Pracownikom biorącym udział 
w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielanie zamówień podprogowych 
zapewniono możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie prawa 
zamówień publicznych. W specjalistycznych szkoleniach wzięło udział czterech, 
spośród ośmiu, pracowników prowadzących ww. postępowania. Łącznie na 
szkolenia z zakresu zamówień publicznych wydatkowano 2,6 tys. zł, co stanowiło 
3% wydatków ogółem poniesionych w latach 2014-2017 (I kwartał) na szkolenia 
pracowników Prokuratury (85,7 tys. zł).  

dowód: akta kontroli str. (293-342, 358-359) 

W latach 2014 - 2017 (I kwartał) w Prokuraturze sporządzano roczne Plany 
zamówień publicznych. Od 2015 r. opracowywano odrębne plany zamówień 
podprogowych i zamówień o wartości przekraczającej 30 tys. euro. W procesie 
planowania działalności Prokuratury dokonywano corocznie identyfikacji i analizy 
ryzyka zgodnie ze standardami B7, B8 i B9 kontroli zarządczej zawartymi 
w załączniku do Komunikatu nr 23 Ministra Finansów. W obszarze zamówień 
publicznych zidentyfikowano i poddano analizie ryzyka dotyczące: nieprzestrzegania 
przepisów prawa zamówień publicznych oraz niezgodności zapisów w regulaminach 
wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień publicznych (w 2015 r.) 
oraz ryzyko zapewnienia prawidłowego przeprowadzania procedury zamówień 
publicznych - bez wyodrębniania ryzyka z zakresu zamówień podprogowych 
i zamówień realizowanych w trybie ustawy Pzp (w latach 2016 - 2017). W 2014 r. 
nie zidentyfikowano żadnego ryzyka w obszarze zamówień publicznych. W związku 
z podwyższeniem (z 14 tys. euro do 30 tys. euro) progu stosowania Pzp16, 
w I półroczu 2015 r. zidentyfikowano i poddano analizie ryzyko nieprzestrzegania 
unormowań dotyczących udzielania zamówień podprogowych. Z prowadzonego 
przez Prokuraturę Rejestru ryzyk wynika, że w latach 2015 - 2017 (I kwartał) 
istotność ryzyka nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych została 
zidentyfikowana na nieakceptowalnym poziomie17 przed zastosowaniem 
mechanizmów kontroli funkcjonujących w Prokuraturze. Wskazanymi czynnikami 
tego ryzyka mogły być: nowelizacja przepisów, niewystarczająca liczba osób 
realizujących zadania z zakresu zamówień publicznych, niewystarczająca wiedza, 

                                                                                                                                       
od 1001  euro do 10 000 euro oraz od 10 001 euro do 30 000 euro. Do 11 czerwca 2014 r. progi te wynosiły odpowiednio: 
do 1000 ero, do 6000 euro i powyżej 6000 euro.  
15 Dotyczy zamówień nr/nr VII G 2211/14/14, VII G 2211/1/15, VII G 2211/4/15, III G 2211/24/15, VII G 2211/9/15, 
III G 2211/33/15, PO III G 2211.18.2016, PO IV G 2211.32.2016, PO IV G 2211.33.2016. 
16 Zwany dalej „progiem bagatelności”, podniesiony na podstawie art. 1 ust. 1 pkt b) ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie 
ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 423).  
17 W 2015 r. zidentyfikowane ryzyka zostały poddane analizie dotyczącej prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka 
oraz jego skutków z zastosowaniem metody opisowej, natomiast w latach 2016 i 2017 – metody matematycznej.  
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brak doświadczenia i umiejętności osób prowadzących i nadzorujących 
postępowania, brak należytej staranności pracowników prowadzących 
postępowanie, brak współpracy innych komórek z osobami prowadzącymi 
postępowania, nadużycia pracowników oraz podmiotów zewnętrznych związane 
z prowadzonymi postępowaniami. W stosunku do każdego zidentyfikowanego 
w obszarze zamówień publicznych ryzyka funkcjonowały narzędzia kontrolne 
(procedury wewnętrzne regulujące prowadzone postępowania, w tym kolegialny 
sposób prowadzenia znaczących postępowań, specjalistyczne szkolenia, 
zapewnienie zewnętrznego wsparcia eksperckiego w zakresie Pzp oraz  
nadzór służbowy), które zmniejszały je do akceptowalnego poziomu. Pomimo 
funkcjonujących narzędzi kontrolnych i przeprowadzeniu w 2016 r. zadania 
audytowego „Wydatkowanie środków publicznych związanych z zakupami towarów 
i usług wyłączonych ze stosowania procedur określonych w ustawie Prawo 
zamówień publicznych”, w I kwartale 2017 r. istotność ryzyka w obszarze zamówień 
publicznych została oceniona na poziomie nieakceptowalnym. W tej sytuacji 
zaplanowano i przeprowadzono kolejne szkolenia oraz rozpoczęto procedurę 
naboru na stanowisko urzędnicze związane z udzielaniem zamówień publicznych18. 

(dowód: akta kontroli str. 360-377, 378-389, 390-416, 490-492) 

Mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych określono zarządzeniem 
nr 108 /14 Prokuratora Okręgowego w Katowicach z dnia 31 grudnia 2014 r. 
w sprawie wprowadzenia „Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych 
w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach”19 stosownie do standardu kontroli 
zarządczej C14 załącznika do Komunikatu nr 23 Ministra Finansów. W dokumencie 
tym wskazano m.in., że dowody księgowe podlegają: [1] sprawdzeniu 
pod względem merytorycznym - wykonywanym przez osobę realizującą zakup 
towaru, bądź wykonanie usługi na podstawie zamówienia, umowy 
lub postanowienia, [2] kontroli formalno-rachunkowej - wykonywanej przez 
pracownika księgowości, [3] kontroli wstępnej - wykonywanej przez głównego 
księgowego, [4] kontroli pod względem stosowania ustawy Pzp - wykonywanej przez 
upoważnionego pracownika Wydziału Budżetowo-Administracyjnego, [5] ostatecznej 
weryfikacji przed zatwierdzeniem realizacji operacji gospodarczych - wykonywanej 
przez głównego księgowego, [6] zatwierdzeniu do wypłaty - przez Prokuratora 
Okręgowego lub inną upoważnioną przez niego osobę.  

Analiza 15 zamówień podprogowych20 o łącznej wartości 1 095,9 tys. zł netto 
(21,2% łącznej wartości zamówień podprogowych określonej w sprawozdaniach 
o udzielonych zamówieniach publicznych w latach 2014-2016) wykazała, 
że wszystkie dowody księgowe dokumentujące realizację tych zamówień 
prawidłowo poddano kontroli wstępnej, formalno-rachunkowej, merytorycznej oraz 
stosowania Pzp i zatwierdzono do wypłaty przez upoważnione osoby. 
We wszystkich przypadkach wysokość poniesionych wydatków odpowiadała 
wartości należności wykazanej na dowodach księgowych. 

(dowód: akta kontroli str. 417-489, 598-610) 

1.2. W okresie objętym kontrolą zagadnienia dotyczące udzielania zamówień 
podprogowych były objęte także analizą ryzyka przez audytora wewnętrznego 

                                                      
18 Postępowanie nr PO V WO 111.7.2017. 
19 Poprzednio w tej sprawie obowiązywało zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Katowicach nr 51/13 z 18 kwietnia 2013 r. 
(ze zm.). 
20 Po pięć o najwyższej wartości z każdego roku 2014-2016, tj. zamówień z 2014 r. nr/nr: VII G 2211/2/14, VII G 2211/10/14, 
VII G 2211/14/14, VII G 2211/43/14, VII G 2211/8/14 (o łącznej wartości netto 276 800 zł), zamówień z 2015 r. nr/nr VII G 
2211/1/15, VII G 2211/24/15, VII G 2211/31/15, VII G 2211/13/15, VII G 2211/4/15 (o łącznej wartości netto 401 388,16 zł), 
zamówień z 2016 r. nr/nr PO III G 2211.1.2016, PO IV G 2211.32.2016, PO IV G 2211.33.2016, PO IV G 2211.35.2016, 
PO III G 2211.18.2016 (o łącznej wartości netto 417 686,14 zł ). 
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Prokuratury. Z matematycznej analizy ryzyka 11 obszarów działalności Prokuratury 
wynikało, że ryzyka dla obszaru działalności związanej z udzielaniem zamówień 
podprogowych („Zakupy dostaw i usług”) były na poziomie średnim (od 57% 
do 59%). W 2016 r. audytor wewnętrzny przeprowadził w Wydziale Administracyjno-
Budżetowym zadanie zapewniające pn. „Wydatkowanie środków publicznych 
związanych z zakupami towarów i usług wyłączonych ze stosowania procedur 
określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych”.21 Na podstawie ustaleń 
audytor ocenił „pozytywnie z uchybieniami” system kontroli zarządczej w obszarze 
wydatkowania środków publicznych związanych z zakupami towarów i usług 
wyłączonych ze stosowania procedur określonych w ustawie Pzp. Za podstawowe 
słabości systemu w audytowanym obszarze uznano: [1] brak możliwości 
sprawowania przez kierownictwo skutecznego nadzoru nad efektywnością 
prowadzonych spraw, spowodowany nieoptymalnym zaprojektowaniem 
prowadzonych ewidencji oraz niską jakością danych w nich ujmowanych, 
[2] znaczne obciążenie pracą Dyrektora Finansowo-Administracyjnego, 
w kontekście braku innej osoby koordynującej audytowany obszar, [3] niepełne 
wykorzystanie potencjału skrócenia czasu pozyskiwania towarów i usług 
w odniesieniu do transakcji o niewielkiej wartości, skutkujące występowaniem 
przypadków zbyt długiego prowadzenia takich postępowań, [4] niezadowalającą 
jakość części nabywanych towarów (tonerów, artykułów biurowych), 
[5] niewystarczającą jakość informacji o statusie prowadzonej sprawy oraz  
osobie realizującej konkretne zamówienie, dostępnych dla komórek i jednostek 
składających zamówienia oraz [6] zwiększone ryzyko niecelowego naruszenia przez 
pracowników uregulowań wewnętrznych wynikającą głównie z trudności związanych 
z jednolitym i prawidłowym obliczaniem wartości szacunkowej konkretnej transakcji.  
Ustalone przez audytora kluczowe rekomendacje dotyczyły: [1] przeglądu 
obowiązujących rozwiązań organizacyjnych oraz uregulowań wewnętrznych 
w kontekście ich ewentualnego uproszczenia oraz uzupełnienia, [2] zmian 
organizacyjnych i technicznych mających na celu zapewnienie adekwatności 
i skuteczności prowadzonych ewidencji, jako narzędzi kontroli nad przebiegiem 
audytowanego procesu, [3] rozważenia powołania osoby odpowiedzialnej 
za koordynację obszaru zamówień publicznych, [4] wprowadzenia rozwiązań 
mających na celu zapewnienie komórkom i jednostkom składającym zamówienia 
bieżącej informacji o statusie realizowanego zakupu oraz o osobie zajmującej się 
danym zamówieniem.  
W zakresie realizacji przyjętych rekomendacji m. in. wprowadzono nowy Regulamin 
udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej 
w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp22, w którym, w szczególności zmniejszono z czterech  
do trzech liczbę trybów postępowań dla zamówień podprogowych w zależności  
od wartości zamówienia oraz z trzech do dwóch minimalną liczbę osób 
wchodzących w skład zespołu realizującego postępowanie. Odstąpiono również 
od obowiązkowego udziału w tym zespole pracownika komórki organizacyjnej 
składającej wniosek o udzielenie zamówienia. Dla osób zajmujących się 
prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień zorganizowano kolejne 
szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych23. Rozpoczęto również procedurę 
naboru pracownika mającego wesprzeć Wydział Budżetowo-Administracyjny 
w przygotowywaniu i prowadzeniu tych postępowań. Prokurator Okręgowy 
w wyjaśnieniach podał, że „po ewentualnym zatrudnieniu nowego pracownika 

                                                      
21 Zakres przedmiotowy audytu obejmował umowy zakupu towarów i usług wyłączone ze stosowania procedur Pzp, zawarte 
w 2015 r. i pierwszych dwóch miesiącach 2016 r. Ustalenia zostały przedstawione w Sprawozdaniu z audytu wewnętrznego 
nr PO AW 0910.3.2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. 
22 Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Katowicach nr 121.2016 z dnia 21 października 2016 r.  
23 „Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro – nowe uregulowania prawne w zakresie odpowiedzialności, planowania, opisu 
przedmiotu zamówienia i szacowania wartości, regulaminu i sposobu dokumentowania”, „Nowelizacja ustawy Pzp”.  
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i ustabilizowaniu sytuacji kadrowej rozważa się podjęcie działań w celu 
strukturalnego wyodrębnienia komórki zamówień publicznych w ramach Wydziału 
Budżetowo-Administracyjnego”. Czynności sprawdzające wdrożenie rekomendacji 
przeprowadzonego zadania audytowego zostały zaplanowane na 2017 rok.  

 (dowód: akta kontroli str. 192-207, 358-359, 494-555, 556-586, 587-590) 

Zagadnienia dotyczące zamówień podprogowych nie były przedmiotem kontroli 
zewnętrznych w latach 2014-2017 (I kwartał).  

(dowód: akta kontroli str. 589) 

1.3. W okresie objętym kontrolą do Prokuratury wpłynęło 17 wniosków o udzielenie 
informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej24 w zakresie udzielonych przez Prokuraturę zamówień podprogowych. 
Wszystkie informacje zostały udostępnione zgodnie z art. 13 i 14 tej ustawy, 
tj. terminowo oraz w sposób i w formie zgodnych ze złożonymi wnioskami.  

W rejestrach skarg, które prowadzono w Prokuraturze, nie odnotowano wpływu 
skarg dotyczących zamówień podprogowych w latach 2014-2017 (I kwartał).  

(dowód: akta kontroli str. 592-596) 

1.4. Odnosząc się do skutków podwyższenia 16 kwietnia 2014 r. progu stosowania 
Pzp25 (z 14 tys. euro do 30 tys. euro) Prokurator Okręgowy w wyjaśnieniach podał, 
że „Do najistotniejszych, pozytywnych z punktu widzenia zamawiającego zmian 
spowodowanych podwyższeniem progu kwotowego stosowania trybów określonych 
w ustawie Prawo zamówień publicznych należy zaliczyć w szczególności skrócenie 
czasu prowadzenia postępowań. Dotyczy to zarówno etapu wyłonienia wykonawcy 
(możliwość skrócenia obligatoryjnych terminów określonych w ustawie Pzp) jak 
i etapu trwającego od wyboru najkorzystniejszej oferty do zawarcia umowy 
z wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę (ograniczenie ryzyk 
prawnych związanych z możliwościami odwoławczymi podmiotów uczestniczących 
w postępowaniu, skutkujących blokowaniem możliwości podpisania umowy 
w określonym terminie z wykonawcą). Drugą korzystną zmianą występującą 
po stronie zamawiającego wynikającą z przedmiotowej zmiany przepisów jest brak „ 
sztywnego” obowiązku stosowania procedur ustawowych dla szerszej grupy 
zamówień. W przypadku zamówień podprogowych to kierownik zamawiającego 
w wewnętrznym akcie prawnym określa tryby realizacji postępowań, jest  
więc w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z zachowaniem zasad 
regulujących kwestie wydatkowania środków publicznych, władny do odstąpienia 
od standardowego trybu realizacji zamówienia. Możliwości te sprzyjają minimalizacji 
zidentyfikowanych ryzyk związanych z konkretnym postępowaniem i zwiększają 
szanse na optymalizację zamówienia. Według wyjaśnień, podwyższenie progu 
bagatelności „nie miało wpływu na faktyczne zabezpieczenie interesów 
zamawiającego. Rozwiązania przyjęte w znowelizowanym regulaminie jak i w jego 
kolejnej wersji dotyczące zamówień, których wartość szacunkowa przekracza kwotę 
14 000 euro nakładają na zamawiającego generalny obowiązek zawierania umów 
w formie pisemnej, których treść w zakresie kar umownych, rękojmi czy też innych 
instrumentów prawnych zabezpieczających interesy zamawiającego nie odbiega 
od umów zawieranych z wykonawcami wyłonionymi w trybach określonych 
w ustawie Prawo zamówień publicznych. Także sposób ich autoryzacji 
(np. konieczność autoryzacji przez radcę prawnego) nie różni się od standardów 
obowiązujących dla umów zawieranych w trybie Pzp”. W kolejnych regulaminach 

                                                      
24 Dz. U. z 2016 r., poz. 1764. 
25 Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 423).  
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udzielania zamówień podprogowych zamieszczano konieczność parafowania umów 
przez radcę oraz podwyższano wartości zamówień w zależności, od których stosuje 
się różne tryby prowadzenia postępowań o ich udzielenie, co opisano w pkt 1.1. 
wystąpienia pokontrolnego. Zmiana progu stosowania Pzp nie skutkowała wzrostem 
liczby zamówień udzielonych z wyłączeniem stosowania tej ustawy, co opisano 
w pkt 2.1. wystąpienia pokontrolnego i nie wpłynęła na stan zatrudnienia  
osób odpowiedzialnych za przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie 
zamówień podprogowych.  

 (dowód: akta kontroli str. 490-493) 

1.5. Rejestry zamówień podprogowych były w Prokuraturze prowadzone w formie 
elektronicznej w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym. Stosownie do postanowień 
Regulaminu26, zamówienia ewidencjonowano zgodnie z kolejnością spraw 
wynikającą z Rzeczowego Wykazu Akt i osobno w dwóch rejestrach (w latach 2014-
2015): zamówienia, w których podpisano umowy i pozostałe. Od 2016 r. ewidencję 
zamówień podprogowych prowadzono w jednym rejestrze. Zakres danych 
zamieszczonych w rejestrze obejmował mi. in: przedmiot i rodzaj zamówienia, kod 
ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), nazwę wykonawcy oraz dane dotyczące: 
wartości szacunkowej, kwoty (netto, brutto) zamówienia/zlecenia i termin jego 
realizacji. Każdy pracownik prowadzący postępowanie był zobowiązany 
do uzupełnienia w danych w rejestrze, w zakresie prowadzonej przez siebie sprawy.  

(dowód: akta kontroli str. 597, 622-626) 

Zgodnie z art. 98 ust. 1 i 2 Pzp w Prokuraturze sporządzano roczne sprawozdania 
o udzielonych w latach 2014-2016 zamówieniach, które terminowo przekazano 
Urzędowi Zamówień Publicznych w formie elektronicznej. Prokurator Okręgowy  
w wyjaśnieniach podał, że podstawą dla określenia wartości zamówień 
podprogowych w tych sprawozdaniach były: poddane analizie merytorycznej dane  
z wydruku z programu Obrót towarowy27 (w 2014 r.) oraz dane z prowadzonego 
rejestru zamówień, w których podpisano umowy i z wydruków z programu OT  
w zakresie zamówień bezumownych (w latach 2015-2016). Wynikająca ze 
sprawozdań za lata 2014-2016 wartość udzielonych zamówień podprogowych 
wyniosła netto odpowiednio: 1 360,2 tys. zł, 1 817,5 tys. zł i 1 985,8 tys. zł. Kwoty te 
nie odpowiadały rzeczywistej wartości udzielonych zamówień, co opisano w sekcji 
„Ustalone nieprawidłowości”.  

(dowód: akta kontroli str. 625, 633-656, 657-735) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

W rocznych sprawozdaniach o udzielonych zamówieniach w latach 2014-2016 
wykazano kwoty niezgodnie z rzeczywistą wartością zamówień. Według 
sprawozdań wartość udzielonych zamówień podprogowych wyniosła netto:  
1 360,2 tys. zł w 2014 r., 1 817,5 tys. zł w 2015 r. oraz 1 985,8 tys. zł w 2016 r., 
podczas gdy rzeczywista ich wartość wyniosła netto kolejno: 1 360,9 tys. zł,  
1 739,2 tys. zł oraz 1 895,6 tys. zł i była o 0,7 tys. zł niższa w 2014 r. oraz 
odpowiednio o 78,3 tys. zł i 90,2 tys. zł wyższa w roku 2015 i 2016. Rozbieżności te 
wynikały z wykazania w sprawozdaniach nierzetelnych danych dotyczących: 

                                                      
26 Wprowadzony Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego Nr 165/13 z 26 listopada 2013 r. i zmieniany Zarządzeniem 
Nr 31/2016 z dnia 2 marca 2016 r. oraz aneksem Nr 1 z dnia 30 czerwca 2016 r. do Zarządzenia Nr 31/2016.  
27 Według przyjętej w Prokuraturze Polityki rachunkowości - system Obrót Towarowy, zwany dalej „OT” to aplikacja, która 
umożliwia m.in. przygotowanie i ewidencję faktur, rejestrowanie faktur zakupu (moduł Zakupy), prowadzenie ewidencji 
kasowej, rejestrowanie wyciągów bankowych, drukowanie przelewów i prowadzenie rozrachunków z kontrahentami (moduł 
Finanse). OT jest zintegrowany z systemem Finanse-Księgowość.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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- wartości zamówienia na obsługę prawną Prokuratury Okręgowej i podległych 
jej Prokurator Rejonowych28 w wysokości 47,2 tys. zł netto, podczas gdy  
kwota określona w umowie z wykonawcą tego zamówienia29 wynosiła  
48,0 tys. zł netto (w sprawozdaniu za 2014 r.); 

- wartości zamówienia na zakup szaf, biurka i krzeseł w wysokości 78,3 tys. zł 
netto30, które zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego 
i wykazane dwukrotnie w ww. sprawozdaniu, tj. w części dotyczącej zamówień 
klasycznych udzielonych w tym trybie oraz w łącznej wartości udzielonych 
zamówień podprogowych (w sprawozdaniu za 2015 r.);  

- dwukrotnej wartości zamówienia na zakup szaf metalowych i nadstawek 
w wysokości 90,3 tys. zł netto31 (w sprawozdaniu za 2016 r.).  

(dowód: akta kontroli str. 633, 639, 647, 652, 663, 668, 682, 694, 721-722) 

Prokurator Okręgowy wyjaśnił, że przyczyną wykazania w ww. sprawozdaniach 
nieprawidłowych kwot netto udzielonych zamówień podprogowych były pomyłki.  
W wyjaśnieniach podał również, że „w Prokuraturze nie funkcjonowała formalna 
procedura sporządzania rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach 
publicznych. Sprawozdanie było przygotowywane przez zespół wskazanych przez 
Dyrektora Finansowo-Administracyjnego pracowników realizujących procedury 
zamówień publicznych. Następnie sprawozdanie było akceptowane przez  
Dyrektora Finansowo-Administracyjnego i przedstawiane do podpisu Prokuratorowi 
Okręgowemu”. Pracownicy sporządzający przedmiotowe sprawozdania wyjaśnili,  
że łączna wartość zamówień podprogowych, którą wykazywali w kolejnych 
sprawozdaniach, była ustalona w oparciu o dane z rejestrów udzielonych zamówień 
oraz na podstawie danych pozyskanych z systemu OT, w którym ewidencjonowano, 
m.in., faktury zakupu i kwoty (brutto i netto) wydatków ponoszonych z tytułu 
udzielonych zamówień, nie zaś wartości zamówień wynikające z zawartych umów 
lub zleceń.  

Zgodnie z § 1 pkt 7 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 przekazywania32 
oraz § 1 pkt 10 zastępującego go rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu 
o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania33 - roczne 
sprawozdanie o udzielonych zamówieniach składane przez zamawiającego zawiera 
łączną wartość udzielonych zamówień, bez podatku od towarów i usług,  
które zostały udzielone z wyłączeniem procedur określonych w ustawie 
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy. Zgodnie z art. 2 pkt 13 Pzp, pod pojęciem 
„udzielenie zamówienia" należy rozumieć zawarcie odpłatnej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. W związku z tym, dla powstania obowiązku 
sprawozdawczego za dany rok decydujące znaczenie ma data zawarcia  
umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku zawarcia umowy na  
okres powyżej 12 miesięcy zamawiający jest zobowiązany do wykazania 
jej w sprawozdaniu za rok, w którym udzielono zamówienia, podając jej wartość 
za cały okres obowiązywania umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 587-589, 617-619, 627-632) 

                                                      
28 VII G 2211/12/14/(TS). 
29 Nr VIIG28/11/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. 
30 Nr III G 2200/13/15 
31 Nr PO IV G 2211.35.2016. 
32 Dz.U. poz. 1530. 
33  Dz.U. poz. 2038. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
organizację w Prokuraturze procesu udzielania podprogowych zamówień 
publicznych. 

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

2.1. W latach 2014 - 2017 (I kw.) Prokuratura udzieliła kolejno: 761, 649, 658 i 131 
zamówień podprogowych o wartości: 1 360,2 tys. zł, 1 817,5 tys. zł, 1 985, 8 tys. zł 
i 410,3 tys. zł netto34, w tym 48, 37, 39 i 13 zamówień o równowartości od  
14 tys. euro do 30 tys. euro.  

Kwota udzielonych zamówień podprogowych w latach 2013-2016 stanowiła 
odpowiednio 84,8%, 127,3%, 201,3% i 301,6% wartości wszystkich zamówień 
publicznych udzielonych przez Prokuraturę, których wartość nie przekraczała kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

W porównaniu do 2013 roku liczba udzielonych w latach 2014 - 2016 przez 
Prokuraturę zamówień podprogowych zmalała odpowiednio o 94, 206 i 197, 
a ich  wartość o 478,7 tys. zł i o 21,3 tys. zł w 2014 r. i 2015 r. W 2016 r. wartość 
zamówień podprogowych, w odniesieniu do 2013 r. wzrosła o 1 467,0 tys. zł.  

(Dowód: akta kontroli str. 745)  

Analiza dziewięciu (z 2199) postępowań35 prowadzonych w Prokuraturze  
w latach 2014 - 2017 (I kwartał) o udzielenie podprogowych zamówień publicznych 
w łącznej kwocie 574,8 tys. zł (tj. 10,3% łącznej wartości udzielonych zamówień 
podprogowych) wykazała, że zgodnie z Regulaminem ich wszczęcie każdorazowo 
nastąpiło na podstawie wniosku o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 44 ust. 1 
pkt 3 ustawy o finansach publicznych w każdym przypadku udzielenie zamówienia 
następowało po uprzednim zabezpieczeniu środków finansowych, co było 
potwierdzane przez Głównego Księgowego Prokuratury. Sześć zamówień ujęto 
w rocznych planach zamówień podprogowych, a pozostałe trzy, które nie były 
przewidziane na etapie tworzenia planów, realizowano po uprzednim zatwierdzeniu 
zmian w planie wydatków budżetowych Prokuratury.  

Wszystkie kontrolowane zamówienia były celowe z punktu widzenia funkcjonowania 
Prokuratury, co w każdym przypadku zostało uzasadnione w treści wniosku 
o udzielenie zamówienia i zatwierdzone przez Prokuratora Okręgowego. 

W przypadku każdego zamówienia dochowano warunków wyłączających 
konieczność stosowania Pzp. Wartość zamówień szacowano rzetelnie, 
wykorzystując zapytania ofertowe (w jednym przypadku), kosztorysy inwestorskie 
(w dwóch sprawach) oraz wartość usług świadczonych w latach poprzednich 
(w sześciu przypadkach). W żadnej sprawie różnica pomiędzy szacunkową 
i rzeczywistą wartością zamówienia nie była większa niż 10%.  Faktyczna wartość 
każdego z analizowanych i zrealizowanych zamówień nie przekroczyła wartości 
określonej w umowie oraz równowartości 30 tys. euro.  

W ośmiu postępowaniach, spośród dziewięciu objętych badaniem, wyboru 
wykonawców dokonano w trybie przewidzianym w Regulaminie, tj. po 
zamieszczeniu zapytania ofertowego na stronie internetowej oraz po wysłaniu 

                                                      
34 W latach 2014-2017 (I kw.) Prokuratura nie udzielała zamówień dofinansowanych z budżetu środków europejskich. 
35 Badaniem objęto zamówienia podprogowe o najwyższej wartości spośród udzielonych w latach 2014-2016, 
tj. postępowania: VII G 2211/14/14 - wykonanie usługi restytucyjnych, VII G 2211/1/15 - zakup systemu LEX, VII G 2211/4/15 - 
obsługa prawna, III G 2211/24/15 - zakup i montaż rekuperatorów do instalacji wentylacji mechanicznej, III G 2211/9/15 - 
usługi konserwacji urządzeń teletechnicznych, III G 2211/33/15 - zakup samochodu osobowego, PO III G 2211.18.2016 - 
sukcesywne dostawy papieru kserograficznego, PO IV G 2211.32.2016 - remont Prokuratury Rejonowej w Jaworznie, 
PO IV G 2211.33.2016 - remont Prokuratury w Będzinie. 
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zapytania ofertowego do wymaganej liczby potencjalnych wykonawców, przy czym 
w przypadku postępowania dotyczącego obsługi prawnej zastosowano wyłączenie, 
przewidziane w § 12 ust. 1 Regulaminu (ciągłość działania)36 i wystąpiono 
o przedstawienie oferty do dotychczasowego wykonawcy. W jednym przypadku  
nie skierowano zapytania ofertowego do żadnego oferenta, co opisano w dalszej 
części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

Wszystkie przygotowane zapytania ofertowe spełniały wymagania Regulaminu 
i zawierały m. in. opis przedmiotu zamówienia, opis kryteriów wyboru wykonawcy 
oraz warunki realizacji zamówienia. Opisu przedmiotu zamówienia w każdym 
postępowaniu dokonano w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, a termin 
wyznaczony do składania ofert uwzględniał czas niezbędny do ich przygotowania 
i złożenia. 

We wszystkich sprawdzonych postępowaniach wyboru wykonawcy dokonał zespół 
prowadzący postępowanie. Dwa z tych postępowań37, które dotyczyły zamówień 
wykonania usług restytucji zbioru dokumentacji znajdującego się w archiwum 
Prokuratury Rejonowej w Pszczynie (w 2014 r.)38 oraz dostawy rekuperatorów do 
instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Prokuratury Rejonowej Katowice-
Północ (w 2015 r.)39 były prowadzone przez zespół składający się jedynie  
z dwóch pracowników Wydziału Administracyjno-Budżetowego, bez udziału 
pracownika komórki organizacyjnej składającej wniosek, pomimo iż wymóg 
uczestnictwa tego pracownika w zespole prowadzącym postępowania podprogowe 
wynikał z obowiązujących wówczas Regulaminów (§ 11 pkt 1)40. Według wyjaśnień 
Prokuratora Okręgowego, w obu przypadkach wnioski składały jednostki 
mieszczące się poza siedzibą Prokuratury Okręgowej, natomiast procedura 
udzielenia tych zamówień była przeprowadzana przez Wydział Budżetowo-
Administracyjny Prokuratury. Postanowienia w tym zakresie wprowadzono 
w Regulaminie z dnia 21 października 2016 r., w którym ustalono, że udzielenie 
zamówienia realizowane jest przez zespół składający się z co najmniej dwóch  
osób – przedstawicieli Zamawiającego.  

W każdym analizowanym postępowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano 
spośród ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu i na podstawie 
kryteriów oceny ofert zgodnych z Regulaminem i ustalonych w zapytaniach 
ofertowych, co pozwoliło na realizację zamówień w sposób racjonalny. W ośmiu 
zbadanych zamówieniach wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu 
o kryterium ceny, a w jednym przypadku o kryterium ceny i okresu gwarancji. 
Zgodnie z Regulaminem w każdym postępowaniu sporządzano protokół, który 
zawierał m. in. opis przedmiotu zamówienia, jego wartość, określenie podstawy 
dokonania wyceny oferty (na podstawie kryteriów przyjętych w zapytaniu 
ofertowym), cenę (wartość) najkorzystniejszej oferty, nazwę i adres wykonawcy  
oraz potwierdzenie zabezpieczenia środków. Protokoły wszystkich sprawdzonych 
postępowań zostały zatwierdzone przez Prokuratora Okręgowego. Wyniki każdego 
postępowania zostały upublicznione41 poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie 
internetowej Prokuratury.” W analizowanych postępowaniach żaden z oferentów nie 
został wykluczony. 

                                                      
36 W brzmieniu określonym w Regulaminie z dnia 6 lutego 2015 r. 
37 VII G2211/14/14 i IIIG 2211/33/15 
38 Nr VII G2211/14/14. 
39 Nr IIIG 2211/33/15. 
40 W brzmieniu określonym w Regulaminie z dnia 11 czerwca 2014 r. w przypadku postępowania VII G 2211/14/14  
oraz Regulaminie z dnia 6 lutego 2015 r. w przypadku postępowania III G 2211/33/15. 
41 Nie dokonano upublicznienia postępowania na obsługę prawną Prokuratury, wyłączonego na podstawie § 12 ust. 1 
Regulaminu z 6 lutego 2015 r.   
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W przypadku dwóch postępowań, których wartość mieściła się w przedziale  
od 30 tys. euro do 35 tys. euro42, prawidłowo zastosowano tryb postępowania 
o zamówienie publiczne – przetarg nieograniczony. 

(Dowód: akta kontroli str. 216-217, 219, 237, 746-752, 753-760, 765-838, 839-840, 
856, 858-863, 864-866) 

2.2. We wszystkich analizowanych zamówieniach pisemne umowy zawarto 
z podmiotami wyłonionymi w postępowaniach i reprezentowanymi przez uprawnione 
osoby. Ze strony Prokuratury umowy zawierał Prokurator Okręgowy. Wszystkie 
umowy były parafowane przez: Główną Księgową, Dyrektora Finansowo-
Administracyjnego oraz Radcę Prawnego. W każdym przypadku przedmiot umowy 
był tożsamy z przedmiotem postępowania, wynagrodzenie wykonawcy było  
takie samo jak w złożonej ofercie i termin świadczenia wykonawcy był zgodny z jego 
ofertą.  
W treści ośmiu umów, spośród dziewięciu, zawarto postanowienia zabezpieczające 
interes Prokuratury, tj. postanowienia dotyczące kar umownych, gwarancji i rękojmi 
za wady.  
W przypadku jednego postępowania43 (z dziewięciu), ze względu na okoliczności 
niezależne od wykonawcy (wydłużający się okres oczekiwania na dostawę urządzeń 
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy) sporządzono Aneks do zawartej 
umowy, w którym przesunięto termin zakończenia prac o 10 dni. Ponadto, 
w związku z koniecznością wykonania robót nieujętych w dokumentacji budowlano-
kosztorysowej, co potwierdzono w protokole konieczności, zawarto kolejną umowę 
z wykonawcą tego zamówienia na ich wykonanie i określono wartość przedmiotu tej 
umowy na kwotę 10 tys. zł netto (11% wartości pierwotnie udzielonego zamówienia). 
Wartość zamówienia po dokonanej zmianie nie przekroczyła 30 tys. euro.  
Wykonanie umów przebiegało zgodnie z ich treścią. Zobowiązania zostały  
przez wykonawców wykonane w terminie, a przedstawiciele Prokuratury  
dokonali rzetelnego i terminowego odbioru świadczeń. Faktury wystawione przez 
świadczeniodawców prawidłowo poddano kontroli wstępnej, formalno-rachunkowej, 
merytorycznej oraz stosowania Pzp i zostały zatwierdzone do wypłaty 
przez uprawnione osoby. We wszystkich przypadkach wartość poniesionych 
terminowo wydatków odpowiadała wartości należności wykazanej na dowodach 
księgowych i była zgodna z zawartą umową, a rozpoczęcie użytkowania przedmiotu 
zamówienia następowało niezwłocznie. Nie zaistniała konieczność podjęcia przez 
Prokuraturę działań zmierzających do wyegzekwowania od wykonawców 
prawidłowego wykonania umowy oraz naliczenia kar umownych. 

(Dowód: akta kontroli str.747, 748, 752, 845- 848, 870-872)  

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

1. W przypadku postępowania PO IV G 2211.33.2016 dotyczącego remontu 
pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Jaworznie w 2016 r. nie skierowano 
zapytania ofertowego do potencjalnych wykonawców. Obowiązek skierowania  
tego zapytania do co najmniej pięciu wykonawców wynikał z § 6 pkt 11 ppkt 2 
Regulaminu44. 

(Dowód: akta kontroli str. 853) 

                                                      
42 W okresie objętym kontrolą, w Prokuraturze udzielono dwóch zamówień o wartości w przedziale 30-35 tys. euro. Dotyczyły 
one: usługi wywozu odpadów komunalnych dla Prokuratury Okręgowej oraz jednostek podległych (o wartości 129 376,51 zł) 
oraz usługi dostawy i montażu mebli biurowych dla Prokuratury Okręgowej (139 158,86 zł). 
43 III G 2211/24/215. 
44 W brzemieniu określonym w Regulaminie z 21 października 2016 r. 
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Prokurator Okręgowy wyjaśnił, że zapytanie ofertowe zostało zamieszczone jedynie 
na stronie internetowej Zamawiającego, co w żaden sposób nie utrudniło uczciwej 
konkurencji i zapewniło pełny dostęp nieograniczonej liczby wykonawców. 

(Dowód: akta kontroli str.845-850) 

W ocenie NIK, w obowiązującym Regulaminie jednoznacznie określono,  
że w  przypadku zamówień, którego szacunkowa wartość przekracza 60 tys. zł 
zapytanie ofertowe musi zostać skierowane do co najmniej pięciu wykonawców 
i umieszczone na stronie internetowej zamawiającego. 

2. W postępowaniu III G 2211/24/15, dotyczącym zakupu i montażu rekuperatorów 
w budynku Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ nie zamieszczono na tablicy 
ogłoszeń informacji o możliwości złożenia oferty. Obowiązek wywieszenia 
ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu na tablicy ogłoszeń wynikał z § 11 pkt 2 
Regulaminu45. 

Prokurator Okręgowy wyjaśnił, że przyczyną nieumieszczenia przedmiotowej 
informacji było przeoczenie.  

3. W umowie na realizację obsługi prawnej dla Prokuratury i podległych jej 
jednostek46 nie zamieszczono żadnych zapisów dotyczących kar umownych, 
zabezpieczających interes Prokuratury.  

Prokurator Okręgowy, wyjaśnił m. in., że „specyfika usługi i szczególnych 
uregulowań prawnych wykonywania zawodu zaufania publicznego, a także 
dotychczasowa nienaganna współpraca z kancelarią jak i wzgląd na posiadany 
zakres ubezpieczenia, nie skłaniała do konieczności wprowadzenia dodatkowych 
kar umownych do obowiązującego wzoru umowy”.  

(Dowód: akta kontroli str.747, 748, 752, 845- 848, 870-872) 

Zdaniem NIK brak takich zapisów w umowie może mieć istotne znaczenie 
w przypadku nieprawidłowej realizacji usługi, bądź wystąpienia sporu z Wykonawcą. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
prowadzenie przez Prokuraturę postępowań o podprogowe zamówienia publiczne 
oraz racjonalne wydatkowanie środków publicznych w zbadanych sprawach.  

 

IV. Uwagi 
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na potrzebę wzmocnienia mechanizmów 
kontroli zarządczej w obszarze udzielania podprogowych zamówień publicznych 
w zakresie: zachowania określonych w Regulaminie wymogów dotyczących 
kierowania zapytań ofertowych do wymaganej liczby potencjalnych Wykonawców 
zamówienia i upubliczniania informacji o jego udzieleniu, zabezpieczania interesów 
Prokuratury w treści umów zawieranych na obsługę prawną oraz zapewnienia 
sporządzania rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych  
w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym.  

 

                                                      
45 W brzmieniu z 6 lutego 2015 r. 
46III G 28/28/15 z 10 lutego 2015 r. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi 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  5  lipca 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler 
 

Jerzy Piasecki  
Gł. specjalista kontroli państwowej  

 

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