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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 
 
 

Okres objęty kontrolą 

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

Lata 2014 – 2017 (I kwartał) 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontrolerzy 1. Agnieszka Bury, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LLU/67/2017 z dnia 
11.04.2017 r.  

2. Katarzyna Kuzioła, starszy inspektor kontroli państwowej1, upoważnienie do 
kontroli nr LLU/68/2017 z dnia 11.04.2017 r. 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Grottgera 4, 20-029 
Lublin (zwany dalej: „UMWL” lub „Urzędem”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego od dnia 24.06.2014 r.2 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 5-6) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia3 pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
dokonywanie w latach 2014-2017 (I kwartał) przez UMWL zamówień o wartości do 
30 tys. euro (dalej: „zamówienia podprogowe”). 

W Urzędzie prawidłowo zorganizowano proces udzielania zamówień podprogowych. 
W szczególności ustalono regulamin udzielania zamówień podprogowych, określono 
komórki organizacyjne i osoby odpowiedzialne za ich udzielanie, rozdzielając 
czynności z tym związane pomiędzy różnych pracowników. Ustanowiono również 
mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych. Taka organizacja 
i przestrzeganie wewnętrznych regulacji zapewniły przy udzielaniu zbadanych 
25 zamówień podprogowych o łącznej wartości 1.739,4 tys. zł (8,8% wartości 
udzielonych zamówień podprogowych) dotrzymanie warunków wyłączających 
stosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych4. 
Ich udzielenie zostało poprzedzone rzetelnym ustaleniem wartości szacunkowej, 
a postępowania przeprowadzono w sposób zapewniający wybór najkorzystniejszej 
oferty. Zapewniło to wydatkowanie środków publicznych w zbadanych sprawach 
z zachowaniem zasad określonych w art. 44 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych5.  

                                                      
1 Od dnia 1 maja 2017 r. specjalista kontroli państwowej. 
2 Poprzednio w okresie objętym kontrolą, funkcję tę pełnił Krzysztof Hetman (od 01.12.2010 r. do 24.06.2014 r.). 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
4Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm. (zwana dalej: „Pzp”). 
5Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm. Ustawa zwana dalej: „ustawą o finansach publicznych”. 

Ocena ogólna 
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oceny ogólnej 
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Stwierdzona nieprawidłowość polegała na wykazaniu w rocznym sprawozdaniu 
o udzielonych zamówieniach za 2016 r. wartości udzielonych zamówień 
podprogowych w kwocie zaniżonej o 125,3 tys. zł. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja procesu udzielania zamówień publicznych 

1.1. W latach 2014-2017 (I kwartał) w UMWL, stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 3 
ustawy o finansach publicznych, podejmowano działania organizacyjne w celu 
zapewnienia udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro, zgodnie z prawem oraz w sposób 
efektywny, oszczędny i terminowy. Zgodnie ze standardami kontroli zarządczej A3 
oraz C10 załącznika do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 
2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych6, 
ustalono zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz 
zakres podległości pracowników7, podział czynności pomiędzy pracownikami 
odpowiedzialnymi za zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych 
z udzielaniem zamówień publicznych oraz procedury regulujące udzielanie 
zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów Pzp w formie 
zasad/regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro (netto)8, w których m.in.: 

− wskazano osoby upoważnione do składania w imieniu Województwa Lubelskiego 
oświadczeń woli, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności, których 
wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 tys. euro9 (Sekretarz 
Województwa10) oraz 6 tys. euro (dyrektor oraz zastępca dyrektora 
Departamentu Organizacyjno-Prawnego11); 

− wskazano komórki organizacyjne odpowiedzialne za wybór wykonawcy 
zamówienia publicznego do kwoty 30 tys. euro, tj. określono, że dyrektorzy 
departamentów merytorycznych identyfikują potrzebę udzielenia zamówienia 
i wyznaczają pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie 
i przeprowadzenie postępowania; 

− poszczególne funkcje związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 
postępowań, akceptacją wniosków o ich wszczęcie i zatwierdzaniem wyników 
postępowań zostały rozdzielone pomiędzy: dyrektora departamentu 
merytorycznego (m.in.: identyfikacja potrzeby udzielenia zamówienia, 
wyznaczenie pracownika/pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie 
i przeprowadzenie postępowania, sporządzenie umowy i przedstawienie jej 
do akceptacji radcy prawnemu oraz do podpisu osobom upoważnionym 

                                                      
6Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84. Komunikat zwane dalej: „Komunikatem nr 23 MF”. 
7Regulamin Organizacyjny UMWL, stanowiący załącznik do uchwały Nr CLXII/1916/08 Zarządu Województwa Lubelskiego 
z 16.09.2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego UMWL ze zmianami, uchwała Nr I/1/2014 Zarządu Województwa 
Lubelskiego z 02.12.2014 r. w sprawie podziału kompetencji oraz ustalenia zakresu zadań nadzorowanych przez Marszałka, 
Wicemarszałków i pozostałych Członków Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Skarbnika i Sekretarza Województwa (oraz 
uchwały zmieniające Nr XLII/814/2015 z 30.06.2015 r., Nr LXX/1471/2015 z 8.12.2015 r., Nr LXXIV/1589/2015 z 29.12.2015 r., 
Nr CXVII/2442/2016 z 21.07.2016 r.). 
8 Przyjęte: uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego (dalej: „Zarząd”) nr CLXXXVIII/3872/2013 z 16.07.2013 r., 
wprowadzającą „Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 
14 000 euro (netto)”, obowiązujący w okresie od 16.07.2013 r. do 14.04.2014 r. (zwany dalej: „regulaminem z 2014 r.”), 
uchwałą Zarządu nr CCXL/4943/2014 z 15.04.2014 r. „w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w UMWL w Lublinie, 
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro (netto)”, ze zmianami wprowadzonymi 
uchwałami Zarządu nr LXXXII/1713/2016 z 09.02.2016 r. oraz CII/2057/2016 z 17.05.2016 r. (zwane dalej: „zasadami 
udzielania zamówień z 2014 r.”) oraz uchwałą Zarządu nr CXXVIII/2697/2016 z 27.09.2016 r. „w sprawie Regulaminu 
udzielania zamówień publicznych w Urzędzie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
30 tys. euro (netto)”, zwanego dalej: „regulaminem z 2016 r.”. 
9 Do dnia 16.04.2014 r. - kwoty 14 tys. euro. 
10 Upoważnieniami Marszałka Województwa Lubelskiego z 01.12.20014 r., 30.12.2014 r.,  
11 Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CCII/2363/09 z 27.01.2009 r .i Nr II/26/10 z 07.12.2010 r.  
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do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego12 lub sporządzenie 
w formie pisemnej zamówienia kierowanego do wykonawcy i przedłożenie 
do podpisu osobom upoważnionym do składania oświadczeń woli w imieniu 
Zamawiającego, akceptacja wyboru wykonawcy), Kierownika Oddziału 
Zamówień Publicznych13 (akceptacja udzielenia zamówienia bez stosowania 
ustawy), pracownika Departamentu Finansów odpowiedzialnego za prawidłową 
realizację budżetu (akceptacja wstępna wniosku o wyrażenie zgody na 
udzielenie zamówienia), Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego14 lub 
Sekretarza Województwa15 (akceptacja ostateczna ww. wniosku) oraz 
pracownika departamentu merytorycznego (m.in. sporządzenie wniosku 
o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy po uzyskaniu 
zgody Sekretarza Województwa, Dyrektora DOP lub osoby upoważnionej16); 

− wskazano różne sposoby postępowania dla zamówień do 30 tys. euro, 
w zależności od wartości zamówienia (zapytanie ofertowe zamieszczone na 
stronie BIP Urzędu, zapytanie ofertowe skierowane do co najmniej trzech 
wykonawców, zebranie co najmniej trzech ofert cenowych publikowanych na 
stronach internetowych, zapytanie drogą telefoniczną co najmniej 3 wykonawców 
– jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 5 tys. euro); 

− ustanowiono mechanizmy kontrolne zapobiegające nieprawidłowościom 
w dokonywaniu wydatków do równowartości 30 tys. euro, polegające na: 
wszczynaniu procedury na podstawie wniosku, który zawierał m.in. opis i wartość 
przedmiotu zamówienia, merytoryczne uzasadnienie dokonania zakupu oraz 
wymagał akceptacji pracownika Departamentu Finansów odpowiedzialnego za 
prawidłową realizację budżetu, a także zatwierdzenia przez Sekretarza lub 
dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego oraz kierownika 
zamawiającego lub innej upoważnionej osoby; 

− wskazano na konieczność każdorazowego uzyskania potwierdzenia wyłączenia 
stosowania przepisów Pzp (kierownik Oddziału Zamówień Publicznych), 

− wprowadzono wymóg merytorycznego uzasadnienia konieczności dokonania 
zakupu (udzielenia zamówienia), 

− wskazano obligatoryjne elementy zapytania ofertowego, tj. m.in. opis przedmiotu 
zamówienia, opis kryteriów wyboru wykonawcy, kryteria wyboru oferty; 

− wprowadzono konieczność sporządzenia notatki służbowej z przeprowadzonego 
postępowania zawierającej: nazwę przedmiotu zamówienia, wykaz wykonawców, 
do których przesłano zapytanie ofertowe, zestawienie złożonych lub uzyskanych 
ofert, zastosowane kryteria wyboru wykonawcy, termin wyboru wykonawcy, 
podpisy osób dokonujących wyboru, akceptację dyrektora departamentu 
merytorycznego dokonującego wyboru; 

− przewidziano obowiązek zawarcia umowy w formie pisemnej, gdy wartość 
zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 tys. euro, 
a także gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów 
oraz bez względu na wartość zamówienia, gdy decyzję o zawarciu umowy 
w formie pisemnej podejmie dyrektor departamentu merytorycznego 
udzielającego zamówienia lub Kierownik Zamawiającego. Określono, że umowa 
powinna być zawarta zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i zawierać 

                                                      
12 Przy zamówieniach powyżej 5 tys. euro. 
13 Dalej „Kierownik OZP” lub osobę upoważnioną do akceptacji zamówienia. 
14 Dalej: „dyrektora DOP” lub innej upoważnionej osoby w przypadku zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 
6 tys. euro z wyjątkiem zamówień dokonywanych przez Departament Organizacyjno-Prawny o wartości zamówień 
nieprzekraczających równowartości 30 tys. euro. 
15 W przypadku zamówień o wartości wyrażonej w złotych równowartości kwoty nieprzekraczającej 30 tys. euro. 
16 Według regulaminu z 2016 r., zgodę wyraża Sekretarz Województwa lub Dyrektor DOP. 
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warunki realizacji zamówienia oraz wymaga akceptacji radcy prawnego 
obsługującego departament udzielający zamówienia i kontrasygnaty Skarbnika 
Województwa albo osoby przez niego upoważnionej. 

 (dowód: akta kontroli tom I, str. 36-87) 

Pracownicy biorący udział w procesie udzielania zamówień objętych kontrolą, 
wykonujący poszczególne czynności w procesie udzielania zamówień 
podprogowych, mieli przedzielone w tym zakresie obowiązki i uprawnienia lub byli 
każdorazowo wyznaczeni do ich wykonywania przez przełożonego. Zapewniono im 
odpowiednie warunki do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego, tj. sprzęt komputerowy z oprogramowaniem biurowym 
oraz dostępem do internetu i systemu informacji prawnej. Komputery 
wykorzystywano do przygotowywania dokumentacji prowadzonych postępowań, 
szacowania wartości zamówienia (np. poprzez ocenę rynkową), prowadzenia 
ewidencji zawartych umów i udzielonych zamówień, obsługi poczty elektronicznej, 
zamieszczania informacji o zamówieniach publicznych na stronie internetowej 
Urzędu. Pracownicy Urzędu mieli zapewnioną możliwość podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych w zakresie zamówień publicznych, poprzez uczestnictwo 
w szkoleniach oraz możliwość korzystania z materiałów dotyczących zamówień 
publicznych zamieszczonych na portalu wewnętrznym Urzędu.  

(dowód: akta kontroli tom I, str. 88-134) 

Departament Organizacyjno-Prawny, na podstawie informacji uzyskanych 
z poszczególnych Departamentów, sporządzał roczne plany zamówień publicznych 
o wartości poniżej kwoty 30 tys. euro, które akceptowane były przez Sekretarza 
i Skarbnika Województwa oraz zatwierdzane przez Marszałka Województwa. 
Zamówienia ujęte w planie były pogrupowane wg przedmiotu zamówienia 
i zawierały informacje na temat: departamentu planującego zamówienie, przedmiotu 
zamówienia, jego szacunkowej wartości, kwoty, jaką departament może 
przeznaczyć na realizację zamówienia, źródła finansowania, kodu CPV17, rodzaju 
zamówienia (dostawa, usługa, robota budowlana), roku płatności, planowanego 
miesiąca rozpoczęcia postępowania, a od 2017 r. także planowanego trybu lub innej 
procedury udzielenia zamówienia. 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 38, 49, 61, 67, 78, 143-244) 

Stosownie do standardu kontroli zarządczej C14 załącznika do Komunikatu 
nr 23 MF, zarządzeniem Marszałka Województwa Lubelskiego Nr 82/2011 z dnia 
19 maja 2011 r. ustanowiono mechanizmy kontroli operacji finansowych 
i gospodarczych w UMWL18, tj. ich dokumentowania i rejestrowania, zatwierdzania 
(autoryzacji), weryfikacji oraz podziału kluczowych obowiązków. Wskazano m.in., 
że dowody księgowe podlegają: [1] kontroli wstępnej przeprowadzanej przez: 
dyrektora właściwej komórki organizacyjnej, skarbnika (lub osobę upoważnioną 
przez skarbnika) i radcę prawnego w zakresie: zgodności z planem finansowym, 
kompletności i rzetelności dokumentacji, zgodności z przepisami prawa 
(m.in. poprzez sprawdzenie celowości i gospodarności wydatków, terminowej 
realizacji zadań, dokonywania wydatków w wysokościach i terminach wynikających 
z wcześniej zaciągniętych zobowiązań); [2] kontroli merytorycznej (w zakresie 
celowości i prawidłowości zdarzeń gospodarczych, ich zgodności z obowiązującymi 
przepisami prawa i obowiązującymi w jednostce procedurami wydatkowania 

                                                      
17 Wspólny Słownik Zamówień stanowiący jednolity system klasyfikacji udzielanych zamówień publicznych w celu celem 
standaryzacji terminologii wykorzystywanej przy dokonywaniu opisu przedmiotu zamówienia przez instytucje zamawiające. 
18 Zarządzenie zmieniające „Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowych w UMWL”, stanowiącą załącznik 
do zarządzenia Marszałka Województwa Lubelskiego Nr 142/07 z dnia 10.0.2007 r. „w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu 
i kontroli dokumentów finansowych w UMWL”, zmienionego zarządzeniem Nr 153/09 z dnia 31.08.2009 r. i zarządzeniem 
Nr 205/10 z dnia 4.11.2010 r. 
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środków publicznych oraz prawidłowości otrzymanych bądź wystawianych dowodów 
księgowych) dokonywanej w komórce organizacyjnej Urzędu właściwej ze względu 
na zakres przedmiotowy działania, sprawowanej przez dyrektora tej komórki lub 
jego zastępcę albo inną osobę upoważnioną przez Marszałka Województwa; 
[3] kontroli formalno-rachunkowej, wykonywanej przez pracownika Departamentu 
Finansów odpowiedzialnego za kontrolę danego dowodu księgowego, polegającej 
na: badaniu prawidłowości dokonania kontroli merytorycznej dowodu księgowego, 
prawidłowości obliczeń arytmetycznych, zgodności formy sporządzenia dokumentu 
z przepisami prawa oraz jego treści z zasadami przyjętymi przez jednostkę. Dowody 
księgowe sprawdzone przez pracownika Departamentu Finansów pod względem 
formalno-rachunkowym akceptuje skarbnik lub główny księgowy, bądź osoba 
upoważniona, pod kątem zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 
finansowym oraz ich kompletności i rzetelności, a zatwierdza do realizacji kierownik 
jednostki lub osoba przez niego upoważniona.  

(dowód: akta kontroli tom I, str. 135-142) 

Analiza dokumentacji dotyczącej 25 wydatków (o wartości netto poniżej 30 tys. euro 
każdy, a łącznej 1.739,4 tys. zł bez podatku od towarów i usług) odnotowanych 
w prowadzonych w UMWL rejestrach udzielonych zamówień podprogowych za lata 
2014-2016 wykazała, że prawidłowo poddano je kontroli wstępnej, formalno-
rachunkowej, merytorycznej oraz stosowania Pzp. Wydatki zatwierdzone zostały do 
wypłaty przez uprawnione osoby. We wszystkich przypadkach wydatki zostały 
poniesione w terminie oraz w wysokości wskazanej na dowodach księgowych. 
Analiza poniesionych w ciągu roku wydatków tego samego rodzaju (tj. komputerów 
i sprzętu komputerowego, licencji na oprogramowanie, wyposażenia meblowego 
w 2015 r., samochodów w 2016 r. oraz paliwa w latach 2014-2016) wykazała, że 
przy udzielaniu zamówień na ich zakup i dostawę, przestrzegano zakazu 
określonego w art. 32 ust. 2 Pzp oraz zastosowano tryb zamówienia zgodny 
z przepisami tej ustawy. 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 569-570, tom II str. 1-106) 

1.2. Zgodnie z zarządzeniami Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie 
zasad kontroli zarządczej w UMWL19, identyfikacja i weryfikacja ryzyk dokonywana 
była przez dyrektorów komórek organizacyjnych raz w roku i odnosiła się do celów 
i zadań określonych w planie działalności Urzędu na dany rok. W okresie objętym 
kontrolą obszar zamówień podprogowych nie był ujęty w rejestrze ryzyk. W latach 
2015-201720 zidentyfikowane ryzyka odnośnie zamówień publicznych dotyczyły 
zamówień powyżej kwoty 30 tys. euro. Zagadnienia związane z udzielaniem 
zamówień poniżej 30 tys. euro nie zostały uwzględnione w planach audytu na lata 
2014-2016, jednak w ramach przeprowadzonych zadań audytowych21, w pięciu 
przypadkach analizą objęto m.in. zagadnienia dotyczące zamówień podprogowych. 
W dwóch sprawach Departament Kontroli i Audytu sformułował zalecenia 
dotyczące: przestrzegania zapisów regulaminu wewnętrznego dot. sporządzania 
notatek służbowych z przeprowadzanych postępowań w celu wyboru wykonawcy 
zamówień podprogowych; podawania terminu składania ofert, kryteriów oceny ofert 
w zapytaniach ofertowych, ewentualnego zapotrzebowania w ilość np.: usług; 
określania szacunkowej wartości zamówienia z należytą starannością. Zalecenia te 
zostały przyjęte do realizacji przez dyrektorów odpowiednich departamentów. 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 245 – 422) 

                                                      
19 Zarządzenie Nr 72/2013 z dnia 06.05.2013 r., zarządzenie Nr 146/2014 z dnia 29.08.2014 r. zmienione zarządzeniem 
Nr 72/2015 z dnia 07.05.2015 r.  
20 Na 2014 r. Departament Organizacyjno-Prawny nie określił ryzyk w obszarze udzielania zamówień publicznych. 
21 W okresie objętym kontrolą Wydział Kontroli i Audytu zrealizował łącznie 65 zadań audytowych. 
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Zagadnienia dotyczące udzielania zamówień podprogowych były przedmiotem 
15 kontroli zewnętrznych. W trzech kontrolach stwierdzono nieprawidłowości w tym 
zakresie, dotyczące m.in. braku dochowania przez zamawiającego należytej 
staranności w szacowaniu wartości zamówienia i nieprzestrzegania zasad 
regulaminu udzielania zamówień publicznych. Instytucje kontrolne22 wydały 
zalecenia, które zostały wdrożone w wyznaczonym terminie. 

(dowód akta kontroli tom I, str. 423-453) 

1.3. W okresie objętym kontrolą, UMWL nie rozpatrywał spraw w trybie ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej23, dotyczących 
zamówień podprogowych, nie odnotowano również wpływu skarg w tym 
przedmiocie. 

(dowód akta kontroli tom I, str. 454) 

1.4. Odnosząc się do wprowadzonego od dnia 16 kwietnia 2014 r. podwyższonego 
progu stosowania Pzp z 14 tys. euro do 30 tys. euro24, Dyrektor Departamentu 
Organizacyjno-Prawnego podał, że skutkiem powyższej zmiany było m.in. 
zwiększenie liczby złożonych wniosków o wyrażenie zgody na udzielenie 
zamówienia publicznego bez stosowania przepisów Pzp z 363 w 2013 r. do 519 
w 2016 r., skrócenie czasu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
w procedurze podprogowej, aktualizacja planów zamówień publicznych oraz 
regulaminów udzielania zamówień. Treść umowy, w tym zapisy dotyczące kar 
umownych, rękojmi i gwarancji były każdorazowo ustalane dla danego 
postepowania z uwzględnieniem przedmiotu konkretnego zamówienia. 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 416-420) 

1.5. W UMWL prowadzony był rejestr postępowań o zamówienie publiczne 
o wartości poniżej 30 tys. euro, który zawierał informacje na temat: przedmiotu 
zamówienia, jego wartości szacunkowej netto i brutto (w złotych), kodu CPV, 
departamentu prowadzącego postępowanie oraz podstawy prawnej wyłączenia ze 
stosowania Pzp. Rejestr ten nie zawierał danych o wykonawcy, ani o kwocie 
udzielonego zamówienia. Informacje te zamieszczone były w Centralnym Rejestrze 
Umów Cywilnoprawnych zawartych przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu. 
Rejestr umów zawierał dane dotyczące: numeru i rodzaju umowy, jej przedmiotu, 
stron umowy, komórki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie, wartości 
brutto, daty podpisania oraz rejestracji umowy. 

(dowód: akta kontroli tom I, str. 36-87, 569-570) 

Zgodnie z art. 98 ust. 1 i 2 Pzp, UMWL sporządził i terminowo przekazał Urzędowi 
Zamówień Publicznych25 roczne sprawozdania o udzielonych w latach 2014-2016 
zamówieniach. Sprawozdania te w zakresie m.in. łącznej wartości zamówień 
podprogowych udzielonych na podstawie art. 4 pkt 8 Pzp, sporządzane były na 
podstawie informacji przekazywanych do DOP przez Dyrektorów 
Departamentów/Biur/Kancelarii i Kierowników Filii UMWL w Lublinie. Kwoty 
wykazane w rocznych sprawozdaniach przekazywanych do UZP, były zgodne 
z sumą kwot wykazanych w informacjach o zamówieniach udzielonych 

                                                      
22 Tj. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – Departament Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, pełniący 
funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu V POKL (kontrola realizacji projektu „Regionalne Obserwatorium Terytorialne 
w województwie lubelskim” przeprowadzona w dniach 17-20.03.2014 r., Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, 
przeprowadzająca (w okresie 20.1.2013-07.02.2014 r.) kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Województwa 
Lubelskiego oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (kontrola w okresie 24-25.04.2014 r. obejmująca okres od 01.04.2012 
do 31.12.2013 r. dot. m.in. umów finansowanych ze środków MRR). 
23 Dz. U. z 2016 r. poz. 1764. 
24 Wprowadzonego ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 423). 
25 Dalej: „UZP”. 
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z wyłączeniem stosowania Pzp26 w poszczególnych latach, przedłożonych przez 
dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych Urzędu do DOP. Zgodnie 
z regulaminem/zasadami z 2014 r. i 2016 r., dyrektorzy poszczególnych 
departamentów merytorycznych oraz kierownicy oddziałów Departamentu 
Organizacyjno-Prawnego, przekazywali do 10 dnia każdego miesiąca do dyrektora 
DOP informacje o zamówieniach publicznych udzielonych w miesiącu poprzednim27.  

(dowód: akta kontroli tom I, str. 455-512) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie, 
stwierdzono nieprawidłowość, polegającą na wykazaniu w przekazanym Urzędowi 
Zamówień Publicznych rocznym sprawozdaniu o zamówieniach udzielonych 
w 2016 r., kwoty udzielonych zamówień podprogowych niezgodnej z ich rzeczywistą 
wartością. Podana w sprawozdaniu kwota 5.982,5 tys. zł dotycząca zamówień 
podprogowych, wynikała z sumy kwot wykazanych w rocznych informacjach przez 
poszczególne komórki organizacyjne Urzędu. Analiza materiałów, stanowiących 
podstawę do sporządzenia informacji o wysokości zamówień podprogowych 
udzielonych w 2016 r. przez Departament Cyfryzacji oraz rejestru umów wykazała, 
że kwota 1.042,9 tys. zł wykazana przez ww. Departament w rocznej informacji28 za 
2016 r. przesłanej do Departamentu Organizacyjno-Prawnego w dniu 24.01.2017 r., 
nie uwzględniała sześciu zamówień na łączną kwotę 125,3 tys. zł. Zamówienia te 
ujęte były natomiast w miesięcznych informacjach o zamówieniach publicznych 
udzielonych bez stosowania Pzp, przekazanych do Departamentu Organizacyjno-
Prawnego za styczeń, maj i listopad 2016 r. 

Zgodnie z § 1 pkt 10 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 przekazywania29,  roczne sprawozdanie 
o udzielonych zamówieniach powinno zawierać łączną wartość udzielonych 
zamówień, bez podatku od towarów i usług, które zostały udzielone z wyłączeniem 
procedur określonych w Pzp na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy. 

Dyrektor Departamentu Cyfryzacji wyjaśniła, że w sprawozdaniach 
do Departamentu Organizacyjno-Prawnego wykazano wszystkie wartości 
zamówień, które zostały udzielone na podstawie wyłączenia obowiązku stosowania 
ustawy Pzp.  

Kierownik Oddziału Zamówień Publicznych w Departamencie Organizacyjno-
Prawnym wyjaśniła, że miesięczne sprawozdania przekazywane przez 
Departamenty były dokumentami pomocniczymi i nie były podstawą do 
sporządzenia sprawozdań rocznych przekazywanych do UZP.  

(dowód: akta kontroli tom I, str. 455-456, 466, 485-501, 513-565) 

Obowiązujący w UMWL sposób pozyskiwania i weryfikacji informacji 
o zamówieniach podprogowych udzielonych przez poszczególne jednostki 
organizacyjne Urzędu, nie zapewniał rzetelnego sporządzenia zbiorczego 
sprawozdania o tych zamówieniach, przekazywanego corocznie do Urzędu 
Zamówień Publicznych. Wynikało to z nieuwzględnienia przez jednostkę 
organizacyjną Urzędu (Departament Cyfryzacji) w rocznej informacji o liczbie 
i wartości netto udzielonych zamówień bez stosowania Pzp zamówień, które zostały 

                                                      
26 Przekazywanych do DOP w odpowiedzi na pisemny wniosek, skierowany przez dyrektora DOP do dyrektorów 
departamentów, kancelarii, filii UMWL. 
27 Tj. zgodnie z § 14 Zasad udzielania zamówień z 2014 r., § 14 Regulaminu z 2016 r., § 13 Regulaminu z 2014 r. 
28 Informacja ta została przesłana w związku z pismem dyrektora DOP z dnia 04.01.2017 r. o przekazanie „informacji 
w zakresie liczby i łącznej wartości zamówień udzielonych w 2016 r. na podstawie wyłączeń obowiązku stosowania ustawy 
oraz łącznej wartości zamówień udzielonych na podstawie wyłączenia określonego w art. 4 pkt 8.  
29 Dz.U. poz.2038. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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wykazane do DOP30 w miesięcznych informacjach oraz niedokonywaniu przez 
Departament Organizacyjno-Prawny analizy otrzymanych z jednostek 
organizacyjnych miesięcznych i rocznych informacji pod kątem kompletności 
zawartych w nich danych. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia31 pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
organizację procesu udzielania zamówień publicznych w UMWL. 

2. Oszczędność ponoszonych wydatków oraz 
prawidłowość postępowań o zamówienie publiczne 

2.1. Wartość zamówień publicznych podprogowych, udzielonych w latach 2013 – 
2016 przez UMWL, wyniosła odpowiednio: 3 761,4 tys. zł (co stanowiło 27,7% 
zamówień udzielonych w oparciu o przepisy Pzp32), 5 169,2 tys. zł (25,9%), 
8 530,3 tys. zł (41,7%) i 5 982,5 tys. zł (86,4%).  

Analiza przeprowadzonych w UMWL, w latach 2014–2017 (I kwartał), 
25 postępowań o udzielenie podprogowych zamówień publicznych33 (w tym 
czterech współfinansowanych z budżetu środków europejskich34) o łącznej wartości 
1.739,4 tys. zł netto (8,8% wartości udzielonych zamówień podprogowych) 
wykazała, że zgodnie z regulacjami wewnętrznymi UMWL, we wszystkich 
przypadkach: 

− dokonano prawidłowego opisu przedmiotu zamówień w sposób jednoznaczny 
i wyczerpujący, a wszczęcie postępowania następowało na podstawie 
zaakceptowanego wniosku o udzielenie zamówienia;  

− zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, udzielenie 
zamówienia następowało po uprzednim zabezpieczeniu środków finansowych, 
co było każdorazowo potwierdzane przez pracownika Departamentu Finansów, 
odpowiedzialnego za prawidłową realizację budżetu,  

− przy realizacji zamówień dofinansowanych z budżetu środków europejskich, 
przestrzegano zasad określonych przez instytucje zarządzające (tj. w przypadku 
środków EFRR i EFS – zamówień dokonywano zgodnie z zasadą 
konkurencyjności i równego traktowania wykonawców, z zastosowaniem kodów 
CPV przy opisie zamówienia, określeniem kryteriów składania ofert w sposób 
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania 
wykonawców, zapytania ofertowe były upubliczniane, umowy z wykonawcami 
sporządzone w formie pisemnej); 

− zamówienia były ujęte w rocznych planach zamówień publicznych, 
a w przypadku ich nieujęcia, wykazywano to we wnioskach o udzielenie 
zamówienia i dokonywano odpowiednich zmian planu; 

− wartość zamówień oszacowano z należytą starannością (tj. na podstawie 
aktualnych cen rynkowych, wartości usług świadczonych w roku poprzednim). 
W żadnej z analizowanych spraw, różnica pomiędzy szacunkową i rzeczywistą 
wartością zamówienia nie była większa niż 30% wartości szacunkowej; 

− wydatki dokonywane były zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem; 

                                                      
30 Zgodnie z regulaminem (zasadami) udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 tys. euro. 
31 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową. 
32 O wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Pzp i mniejszej od kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 
33 W ramach wybranej  próby nie badano postępowań objętych audytem wewnętrznym i kontrolami zewnętrznymi.  
34 Tj. jednego ze środków EFS (zamówienie w wysokości 89,4 tys. zł netto), trzech ze środków EFRR (netto 58,2 tys. zł netto, 
89,4 tys. zł netto i 61,4 tys. zł netto). 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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− dochowano warunków wyłączających konieczność stosowania ustawy Pzp; 
faktyczna wartość każdego analizowanego i udzielonego zamówienia 
bez podatku od towarów i usług nie przekroczyła równowartości 30 tys. euro, 
w tym łącznie z innymi zamówieniami o tożsamym lub zbieżnym przedmiocie 
udzielonymi (także tym samym wykonawcom) przez UMWL w poszczególnych 
latach; 

− wyboru wykonawców dokonano w trybie zgodnym z obowiązującymi 
regulaminami/zasadami udzielania zamówień podprogowych z 2014 r. i 2016 r., 
tj.: zgodnie z zaakceptowanym przez kierownika jednostki kontrolowanej 
wnioskiem o udzielenie zamówienia, w wyniku: zapytania ofertowego 
zamieszczonego na stronie BIP Urzędu, skierowania zapytania ofertowego do co 
najmniej trzech potencjalnych wykonawców lub zapytania drogą telefoniczną 
co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (jeżeli wartość zamówienia nie 
przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 tys. euro), a także 
(w jednym postępowaniu) na podstawie § 9 ust. 4 zasad udzielania zamówień 
z 2014 r. w przypadku, gdy zamówienie mogło być zrealizowane tylko przez 
jednego wykonawcę. Wszystkie przygotowane zapytania ofertowe zawierały opis 
przedmiotu zamówienia, wykaz dokumentów wymaganych od wykonawców, 
kryteria wyboru oferty, opis sposobu złożenia oferty i wzór umowy.  

− wyznaczony termin do składania ofert (co najmniej trzy dni) był zgodny 
z uregulowaniami wewnętrznymi i wystarczający do ich przygotowania i złożenia; 

− w jednym postępowaniu wykluczono z udziału wykonawców, którzy złożyli ofertę 
po terminie oraz nieodpowiadającą warunkom zaproszenia do udziału 
w postępowaniu odnośnie przedmiotu zamówienia; 

− z przeprowadzonych postępowań, zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami, 
sporządzano notatkę służbową, zawierającą m.in. zestawienie złożonych lub 
uzyskanych ofert, przyjęte wymagania i zastosowane kryteria wyboru 
wykonawcy, termin wyboru, podpisy osób dokonujących wyboru, akceptację 
dyrektora departamentu merytorycznego dokonującego wyboru, a osoby 
dokonujące wyboru wykonawcy składały pisemne oświadczenie w sprawie 
bezstronności. 

 (dowód: akta kontroli tom I, str. 567-616, tom II, str. 107-464 ) 

2.2. We wszystkich analizowanych 25 zamówieniach, zawarto pisemne umowy 
z podmiotami, które złożyły najkorzystniejsze oferty, reprezentowanymi przez 
odpowiednio umocowane osoby. Treści umów były akceptowane przez radcę 
prawnego, odpowiadały wzorom ujętym w zapytaniach ofertowych, a ich treść była 
zgodna z ofertami wyłonionych wykonawców. W umowach zawarto postanowienia 
zabezpieczające interesy UMWL, tj. postanowienia dotyczące gwarancji, rękojmi za 
wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, kar umownych za nienależyte 
wykonanie lub niewykonanie umowy oraz kar za opóźnienie w realizacji przedmiotu 
umowy. 

Wykonanie umów przebiegło zgodnie z ich treścią. Zobowiązania zostały przez 
wykonawców wykonane w terminie. Faktury wystawione przez świadczeniodawców 
zostały prawidłowo poddane kontroli wstępnej, formalno-rachunkowej, 
merytorycznej oraz stosowania Pzp i zostały zatwierdzone do wypłaty przez 
uprawnione osoby. We wszystkich przypadkach wysokość poniesionych wydatków 
była zgodna z zawartą umową i odpowiadała wartości należności wykazanej na 
dowodach księgowych.  

(dowód: akta kontroli tom I, str. 569-570, tom II, str. 107-464) 

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

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie udzielanie przez Urząd podprogowych 
zamówień publicznych. 

 

 

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 Kontroli35, wnosi o wykazywanie w rocznych sprawozdaniach 
o udzielonych zamówieniach publicznych, przekazywanych Urzędowi Zamówień 
Publicznych, rzeczywistej wartości zamówień podprogowych udzielonych w danym 
roku. 

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 Lublinie. 

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

 

Lublin, dnia 3 lipca 2017 r. 

  
  

 

Kontroler: 
Dyrektor 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Lublinie 
Edward Lis 

Katarzyna Kuzioła 
Specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

........................................................ 
Podpis Podpis 
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Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


