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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 

 

Okres objęty kontrolą 

P/1/063 – Dokonywanie zakupów do 30 tys. euro przez wybrane jednostki sektora 
finansów publicznych 
 
Lata 2014-2017 (I kwartał) oraz rok 2013 dla porównań odpowiednich danych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontrolerzy Barbara Koszałka, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
Nr LLU/70/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Prokuratura Okręgowa w Lublinie (dalej: Prokuratura Okręgowa lub Prokuratura),  
ul. Okopowa 2A, 20-950 Lublin 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Maciej Maćkowski, Prokurator Okręgowy w Lublinie1 (dalej: Prokurator Okręgowy). 

 (dowód: akta kontroli str. 3-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia2 pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
udzielanie przez Prokuraturę w latach 2014-2017 (I kwartał) zamówień publicznych, 
których wartość nie przekraczała równowartości kwoty 30 tys. euro (dalej: 
zamówienia do 30 tys. euro lub zamówienia podprogowe).  

W Prokuraturze wprowadzono rozwiązania organizacyjne mające na celu 
zapewnienie dokonywania wydatków do 30 tys. zł w sposób zgodny z przepisami 
prawa i standardami kontroli zarządczej. W szczególności wprowadzono regulamin 
udzielania zamówień podprogowych, wyznaczono komórkę organizacyjną i osobę  
w niej odpowiedzialną za ich udzielanie oraz wdrożono mechanizmy kontroli  
operacji finansowych i gospodarczych. Kontrola próby udzielonych zamówień  
do 30 tys. euro o łącznej wartości 942,3 tys. zł (stanowiącej 10,2% wartości 
udzielonych zamówień podprogowych) wykazała, że Prokuratura przestrzegała 
przyjętych w tym zakresie uregulowań wewnętrznych. Wydatki na realizację 
badanych zamówień zostały poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania 
środkami publicznymi, określonych w art. 44 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych3 (dalej: ustawa o finansach). We wszystkich 
zbadanych zamówieniach dochowano również warunków wyłączających stosowanie 

                                                      
1 Od 5 lipca 2016 r. W okresie wcześniejszym funkcję tę pełnili: Justyna Rutkowska-Skowronek (od 5 kwietnia do 
4 lipca 2016 r.) oraz Cezary Maj (od 14 grudnia 2010 r. do 4 kwietnia 2016 r.). 
2 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. 
3 Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.  

Ocena ogólna 
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ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych4 (dalej: ustawa 
Pzp). 

Stwierdzona nieprawidłowość polegała na wykazaniu w latach 2014-2015  
w rocznych sprawozdaniach o udzielonych zamówieniach zaniżonej wartości 
udzielonych przez Prokuraturę zamówień podprogowych odpowiednio o: 86,9 tys. zł 
oraz 129,9 tys. zł.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja procesu udzielania zamówień publicznych 

1.1. W latach 2014-2017 (I kwartał) Prokurator Okręgowy, stosownie do  
art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, podjął w ramach kontroli 
zarządczej działania dla zapewnienia realizacji celów i zadań, w tym dotyczących 
udzielania zamówień do 30 tys. euro, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. 
Ustanowione w tym zakresie procedury kontroli zarządczej oraz rozwiązania 
organizacyjne były zgodne z wymogami prawa i 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 publicznych5 
(dalej: komunikat 23 MF). 

W procedurach kontroli zarządczej6 określono m.in.: tryb sporządzania planu 
działalności dla jednostek Prokuratury, uwzględniający cele, zadania i mierniki 
przyjęte do realizacji oraz proces zarządzania ryzkiem, obejmujący identyfikację  
i analizę ryzyka dla wszystkich obszarów działania. Przyjęto, że proces identyfikacji 
ryzyka powinien być zintegrowany z etapem planowania oraz uwzględniać  
m.in. ryzyka o charakterze finansowym. Natomiast analizy ryzyka należy dokonywać 
poprzez określenie poziomu istotności ryzyka oraz skutku, jakie będzie miało jego 
wystąpienie dla osiągnięcia celów i zadań. Jednostki i komórki organizacyjne 
Prokuratury, zobowiązane zostały (nie rzadziej niż raz na kwartał) do sporządzania 
kwestionariuszy zarządzania ryzykiem dla zadań ujętych w planie działalności, 
zawierających identyfikację oraz analizę ryzyka.  

 (dowód: akta kontroli str. 7-31) 

Organizację procesu udzielania zamówień publicznych regulowały zarządzenia 
Prokuratora Okręgowego w sprawie: struktury organizacyjnej7 oraz podziału 
czynności pracowników komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za wykonywanie 
zadań w tym zakresie8. 

(dowód: akta kontroli str. 32-80) 

                                                      
4 Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm. 
5 Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84. 
6 Wprowadzonych zarządzeniem Nr 123/16 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie kontroli zarządczej  
w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie oraz podległych prokuraturach rejonowych ze zm. Poprzednio w tej 
sprawie obowiązywało zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Lublinie nr 29/15 z dnia 22 maja 2015 r. ze zm. 
oraz zarządzenie Prokuratora Generalnego nr  28/12 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie kontroli zarządczej  
w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. 
7 Zarządzenie nr 30/16 Prokuratora Okręgowego w Lublinie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie struktury 
organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Lublinie oraz zadań komórek organizacyjnych. Wcześniej 
obowiązywało zarządzenie Prokuratora Apelacyjnego w Lublinie nr 25/15 z dnia 31 marca 2015 r. oraz 
zarządzenie Nr 33/11 Prokuratora Okręgowego w Lublinie z dnia 1 lipca 2011 r. 
8 Zarządzenie nr 104/16 Prokuratora Okręgowego w Lublinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie podziału 
czynności pracowników Wydziału V Budżetowo-Administracyjnego Prokuratury Okręgowej w Lublinie. 
Poprzednio w tej sprawie obowiązywały zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Lublinie nr 9 z dnia 20 stycznia 
2016 r. oraz nr 17/12 z dnia 27 marca 2012 r. 
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Szczegółowe zasady udzielania zamówień podprogowych zostały określone 
zarządzeniem Prokuratora Okręgowego nr 14/17 z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie 
przyjęcia regulaminu wydatkowania środków publicznych o wartości 
nieprzekraczającej w złotych równowartości 30 tys. euro9 (dalej: regulamin 
zamówień), w którym wskazano m.in.:  

− komórkę organizacyjną odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie 
zamówień podprogowych, tj. Wydział Budżetowo-Administracyjny; 

− sposoby postępowania dla zamówień o wartości netto do 0,3 tys. zł (możliwość 
wyłączenia stosowania regulaminu zamówień); do 3 tys. zł (realizacja 
zamówienia po dokonaniu wstępnej oceny celowości wydatku,  
na podstawie zaakceptowanego wniosku) oraz powyżej 3 tys. zł (konieczność, 
oprócz wstępnej oceny celowości wydatku, przeprowadzenia analizy rynku  
w celu wybrania wykonawcy, który zapewni żądaną jakość i korzystną cenę 
przedmiotu zamówienia); 

− mechanizmy kontrolne zapobiegające nieprawidłowościom w dokonywaniu 
wydatków, polegające na wszczynaniu procedury na podstawie wniosku, który 
zawierał, m.in.: opis przedmiotu zamówienia, wartość zamówienia oraz 
uzasadnienie poniesienia wydatku. Wniosek podlegał opiniowaniu przez: 
głównego księgowy (w zakresie zgodności wydatku z planem finansowym), 
dyrektora Wydziału Budżetowo-Administracyjnego oraz pracownika 
odpowiedzialnego za zamówienia publiczne. Akceptacja wniosku należała do 
kompetencji Prokuratora Okręgowego; 

− metody ustalania szacunkowej wartości zamówienia (całkowite szacunkowe 
wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług) przy zastosowaniu 
jednej z metod: analizy cen rynkowych, analizy wydatków poniesionych na 
zamówienia tego samego rodzaju w okresie poprzedzającym moment 
szacowania wartości zamówienia, analizy cen ofertowych złożonych  
w analogicznych postępowaniach prowadzonych przez zamawiającego10; 

− sporządzenie protokołu z przeprowadzenia rozeznania cenowego, z załączeniem 
zebranych w postępowaniu ofert oraz wskazaniem rekomendacji wyboru 
wykonawcy; 

− warunki zawarcia w formie pisemnej umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego na usługi, dostawy lub roboty budowlane i remontowe, których 
wartość nie przekraczała 20 tys. zł netto, tj. w uzasadnionych przypadkach, gdy 
będzie tego wymagał interes Prokuratury11. 

Zgodnie z regulaminem zamówień obowiązek stosowania przepisów nie był 
wymagany przy udzielaniu zamówień publicznych dotyczących m.in.: dostaw obuwia 
i odzieży ochronnej, artykułów hydraulicznych, akcesoriów samochodowych, 
drobnego sprzętu do utrzymania czystości, usług nadzoru ogólnobudowlanego, 
obsługi prawnej, doradczych w zakresie zarządzania i realizowania wniosków 

                                                      
9 W okresie wcześniejszym obowiązywały w tej sprawie zarządzenia Prokuratora Okręgowego: nr 54/14 z dnia 
25 września 2014 r. i nr 9/09 z dnia 9 lutego 2009 r. (w sprawie wydatkowania środków o równowartości  
w złotych nie przekraczającej 14 tys. euro) ze zm.   
10 W regulaminie zamówień publicznych obowiązującym do 8 lutego 2017 r. dla postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego, którego wartość netto przekraczała 3 tys. zł wymagane było przeprowadzenie analizy 
rynku w celu wybrania wykonawcy, który zapewni żądaną jakość i korzystną cenę. Analiza rynku polegała na 
zebraniu ofert, np. za pośrednictwem Internetu, telefonu od minimum dwóch potencjalnych wykonawców. Fakt 
przeprowadzenia analizy rynku wymagał udokumentowania w notatce służbowej. 
11 Do 25 września 2014 r. umowa wymagana była zawsze w przypadku robót remontowo-budowlanych, gdy ich 
wartość przekraczała 10 tys. zł netto.  
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współfinansowanych ze środków europejskich oraz usług, dostaw lub robót 
budowlanych koniecznych do usunięcia skutków awarii12. 

(dowód: akta kontroli str. 81-96) 

Zadania dotyczące m.in.: opiniowania wniosków w sprawie zakupów pod względem 
proponowanej procedury zamówienia, nadzorowania realizacji umów w zakresie 
udzielonych zamówień publicznych, opisywania faktur pod względem zastosowanej 
procedury zamówienia oraz sporządzania rocznych sprawozdań z udzielonych 
zamówień zostały przypisane specjaliście ds. zamówień publicznych w Wydziale 
Budżetowo-Administracyjnym, pełniącemu jednocześnie funkcję kierownika Działu 
Administracyjno-Gospodarczego. Zatrudniony na tym stanowisku pracownik 
posiadał ukończone szkolenia oraz studia z zakresu zamówień publicznych13. Jego 
stanowisko pracy wyposażone było m.in. w sprzęt komputerowy z dostępem  
do Internetu mobilnego i stacjonarnego, który wykorzystywał do wykonywania 
przydzielonych zadań.  

Za kierowanie Wydziałem Budżetowo-Administracyjnego, tym m.in. za 
koordynowanie pracy pracownika ds. zamówień publicznych odpowiedzialny był 
Dyrektor Finansowo-Administracyjny.  

(dowód: akta kontroli str. 55-80, 157-165, 172) 

Zrealizowane w Prokuraturze Okręgowej w latach 2014-2017 (I kwartał) wydatki na 
szkolenia z zakresu zamówień publicznych w kwocie 1,4 tys. zł stanowiły 1,7% 
ogółu wydatków poniesionych na szkolenia wszystkich pracowników (85,3 tys. zł).  

(dowód: akta kontroli str. 164-165) 

W Prokuraturze, stosownie do zasad kontroli zarządczej, dokonywano corocznie 
analizy ryzyka dla celów i zadań ujętych w rocznych planach działalności 
Prokuratury oraz podległych jednostek. Przyjęte do realizacji w latach 2014-2017 
cele i zadania nie zostały sformułowane w sposób bezpośrednio odnoszący się do 
zamówień publicznych.   

Jednym z założonych celów14 było zwiększenie efektywności wydatkowania 
środków finansowych. Za najważniejsze zadania, służące jego realizacji, uznano 
działania zmierzające do pozyskania - przez jednostki organizacyjne Prokuratury - 
siedzib w trwały zarząd oraz inne działania zmierzające do efektywnego 
wykorzystania środków finansowych. Wydział Budżetowo-Administracyjny  
w sporządzonej dla tych celów analizie ryzyka zidentyfikował dwa ryzyka15, 
prawdopodobieństwo ich wystąpienia określił na poziomie „wysoce 
prawdopodobnym”, a istotność - na poziomie „niskim”. Jako działania dodatkowe, 
minimalizujące wystąpienie ryzyka, wskazał racjonalizację wydatków oraz ich 
bieżące monitowanie. 

 (dowód: akta kontroli str. 97-119) 

Stosownie do standardu kontroli zarządczej C14 załącznika do Komunikatu  
nr 23 MF mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych zostały ujęte  

                                                      
12 Do 8 lutego 2017 r. katalog włączeń nie obejmował zamówień dotyczących m.in. usługi bieżącej obsługi 
prawnej oraz usług doradczych dotyczących zarządzania i realizowania wniosków współfinansowanych ze 
środków europejskich. 
13 W latach 2015-2015 uczestniczył w szkoleniach dotyczących m.in.: „Nowelizacji ustawy Pzp”; „Prowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji Pzp”; „Zmów przetargowych”. W 2014 r.  
w szkleniu z zakresu zamówień publicznych uczestniczyło także trzech pracowników Wydziału Budżetowo-
Administracyjnego, w tym dyrektor oraz główny księgowy. 
14 W latach 2014-2015 oraz w 2017 r.  
15 Tj. Rosnące koszty postępowań oraz niedostateczne środki na finansowanie bieżącej obsługi administracyjnej 
i technicznej. 
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w „Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych”, stanowiącej 
załącznik nr 3 do zasad rachunkowości Prokuratury Okręgowej16. Określono w niej 
m.in., że dokumenty księgowe podlegają kontroli pod względem formalnym, 
rachunkowym i merytorycznym oraz stosowania ustawy Pzp.  

Kontrolę dokumentów pod względem merytorycznym przeprowadzał właściwy 
pracownik, odpowiedzialny za tę kontrolę zgodnie z zakresem powierzonych 
obowiązków lub posiadanym upoważnieniem. Sprawdzenia dowodów pod 
względem formalno-rachunkowym, a także weryfikacji i kwalifikacji do właściwego 
paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz klasyfikacji budżetu zadaniowego dokonywał 
wyznaczony pracownik księgowości. Dowody, po dokonaniu wstępnej kontroli przez 
głównego księgowego, były zatwierdzane do wypłaty przez kierownika jednostki lub 
osobę upoważnioną.  

(dowód: akta kontroli str. 120-132) 

Analiza 15 wydatków17 poniesionych w latach 2014-2016 o łącznej wartości netto 
403,1 tys. zł wykazała, że prawidłowo poddano je kontroli wstępnej, formalno-
rachunkowej, merytorycznej oraz stosowania Pzp. Wydatki zostały zatwierdzone do 
wypłaty przez uprawnione osoby, a ich wysokość odpowiadała wartości wykazanej 
na dowodach księgowych. 

(dowód: akta kontroli str. 349-379) 

1.2. W latach 2014-2017 zagadnienia dotyczące udzielania zamówień o wartości  
do 30 tys. euro zostały objęte analizą ryzyka audytora wewnętrznego Prokuratury. 
Poziom ryzyka dla tego obszaru oszacowano na poziomie średnim. W planach 
audytu nie ujęto kontroli dotyczących zamówień publicznych, przewidziano 
natomiast zadania doradcze w temacie organizacji i zarządzania kontroli zarządczej. 
Ich wykonanie potwierdzone zostało przez audytora notatkami służbowymi.  

(dowód: akta kontroli str. 133-156) 

1.3. W kontrolowanym okresie zagadnienia dotyczące zamówień podprogowych nie 
były przedmiotem kontroli zewnętrznych. Do Prokuratury Okręgowej nie wpłynęły też 
skargi w tych sprawach.  

W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej18 
pozytywnie rozpatrzono trzy wnioski o udostępnienie informacji nt. wydatków 
poniesionych przez Prokuraturę na zadania z zakresu teleinformatyki oraz jeden 
dotyczący udostępnienia planu zamówień publicznych na 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 174-177, 208) 

1.4. Odnosząc się do skutków podwyższenia 16 kwietnia 2014 r. (z 14 tys. do  
30 tys. euro) progu stosowania Pzp19, Dyrektor Finansowo-Administracyjny 
Prokuratury podał, że zmiana ustawy Pzp nie maiła istotnego wpływu na udzielanie 
zamówień publicznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 342) 

                                                      
16 Wprowadzonej zarządzeniem nr 164/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. Poprzednio w tej sprawie obowiązywał 
załącznik nr 3 „Instrukcja sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych” wprowadzony zarządzeniem  
nr 54/13 Prokuratora Okręgowego w Lublinie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia zasad 
rachunkowości Prokuratury Okręgowej w Lublinie. 
17 Każdy o wartości netto poniżej 30 tys. euro. 
18 Dz. U. z 2016 r. poz. 1764. 
19 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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1.5. W prowadzonym przez Wydział Budżetowo-Administracyjny rejestrze zamówień 
publicznych20, odnotowywano: przedmiot zamówienia, datę wszczęcia  
i zakończenia postępowania oraz sposób jego załatwienia. Prowadzony rejestr nie 
umożliwiał ustalenia wykonawców, którym udzielono zamówienia oraz wartości 
udzielonych zamówień.  

(dowód: akta kontroli str. 211-212) 

Prokuratura, zgodnie z art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, sporządziła roczne 
sprawozdania o udzielonych w latach 2014-2016 zamówieniach i terminowo 
przekazała je do Urzędu Zamówień Publicznych.  

W sprawozdaniach ujęto następujące wartości udzielonych zamówień 
podprogowych: 2.502,7 tys. zł (2014 r.); 3.558,8 tys. zł (2015 r.) oraz 2.908,3 tys. zł 
(2016 r.). Wykazane wartości zostały ustalone na podstawie zaewidencjonowanych 
w danym roku wydatków.  

(dowód: akta kontroli str. 178-191, 209) 

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

W latach 2014-2015, w rocznych sprawozdaniach przekazanych do Urzędu 
Zamówień Publicznych, zaniżono wartość udzielonych przez Prokuraturę zamówień 
podprogowych odpowiednio o 86,9 tys. zł oraz 129,9 tys. zł. Wynikało to ze sposobu 
sporządzania sprawozdań - na podstawie poniesionych w danym roku wydatków,  
a nie na podstawie wartości udzielonych zamówień, w tym z tytułu zawartych 
odpłatnie umów.  

W sprawozdaniu za 2014 r. nie wykazano wartości netto zamówień udzielonych na 
podstawie dwóch umów zawartych: 18 grudnia 2014 r. na dostawę prasy 
(53,8 tys. zł) oraz 30 grudnia 2014 r. na świadczenie usług w zakresie wywozu 
stałych odpadów komunalnych (33,1 tys. zł). Wydatki netto poniesione z tytułu ich 
realizacji wykazano natomiast w rocznych sprawozdaniach za rok 201521  
i 201622. Analogicznie w sprawozdaniu za 2015 r. nie ujęto wartości netto zamówień 
udzielonych umowami z dnia 8 czerwca 2015 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego 
(121,9 tys. zł) oraz z dnia 1 czerwca 2015 r. na używanie kserokopiarki (8,0 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 188) 

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 przekazywania23, mającego 
zastosowanie do sprawozdań za 2014 r. oraz 2015 r., 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 ustawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy.  

                                                      
20 W latach 2014-2016 w rejestrze odnotowywano postępowania dotyczące zamówień publicznych prowadzone 
w trybie przewidzianym ustawą Pzp, jak i z wyłączeniem procedur jej stosowania (art. 4 pkt 8). Od 2017 r. 
postępowania w trybie innym niż przewidziane ustawą Pzp prowadzone były w oddzielnym rejestrze. 
21 Wydatki na dostawę prasy (35,1 tys. zł) oraz na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych 
(18,2 tys. zł). 
22 Wydatki na dostawę prasy (36,3 tys. zł) oraz na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych 
(17,6 tys. zł).  
23  Dz.U. poz. 1530. Rozporządzenie zostało uchylone z dniem 28 lipca 2016 r. Od 30 grudnia 2016 r. kwestie te 
reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych 
w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. 
poz. 2038.) 
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Pod pojęciem udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy Pzp, należy 
rozumieć zawarcie odpłatnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. A zatem, 
dla powstania obowiązku sprawozdawczego za dany rok decydujące znaczenie ma 
data zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

Pracownik Prokuratury odpowiedzialny za sporządzanie sprawozdań wyjaśnił,  
że w wyniku nieuwagi w rocznych sprawozdaniach o udzielonych zamówieniach 
ujmowano faktycznie poniesione w danym roku wydatki z tytułu udzielonych 
zamówień, a nie wartości wynikające z zawartych umów. Powyższa sytuacja nie 
skutkowała negatywnymi konsekwencjami dla realizacji zawartych umów. 

(dowód: akta kontroli str. 345) 

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 kwartał) Prokuratura udzieliła 289 zamówień24 
podprogowych o łącznej wartości 3.756,1 tys. zł, w tym w poszczególnych latach 
odpowiednio: 65, 76, 121 i 27. W porównaniu do 2013 r. liczba udzielonych 
zamówień podprogowych w latach 2014-2015 zmalała kolejno o 47 i 36, a w 2016 r. 
wzrosła o 9. Wartość udzielonych w 2013 r. zamówień netto wynosiła 526,4 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 210) 

Szczegółowemu badaniu poddano 13 postępowań25 przeprowadzonych  
w Prokuraturze w latach 2014-2017 (I kwartał) o udzielenie zamówienia do 30 tys. 
euro o łącznej wartości 942,3 tys. zł netto (10,2% wartości wszystkich udzielonych 
zamówień podprogowych). Ustalono m.in., że: 

− wszczęcie postępowań nastąpiło na podstawie wniosku o udzielenie 
zamówienia, zawierającego m.in. opis przedmiotu zamówienia, jego wartość 
oraz uzasadnienie wydatku. Wnioski, sporządzone przez zamawiającego 
pracownika, tj. kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego, opiniowali: 
dyrektor Finansowo-Administracyjny26, główny księgowy (w zakresie zgodności 
wydatku z planem finansowym), specjalista ds. zamówień publicznych (pod 
względem proponowanej procedury zamówienia). Wszystkie wnioski zostały 
zaakceptowane przez Prokuratora Okręgowego; 

− podstawą oszacowania we wnioskach wartości zamówienia była, jak podał  
w wyjaśnieniu pracownik ds. zamówień, posiadana przez wnioskujących 
wiedza, zdobyte doświadczenia oraz informacje dostępne we wszystkich 
formach ofert przedstawianych przez potencjalnych wykonawców. W przypadku 

                                                      
24 Zamówienia, dla których sporządzono wnioski wymagane na podstawie regulaminu zamówień. 
25 Na: dostawę trzech samochodów osobowych, remont budynku gospodarczego w Chełmie, zakupy sprzętu 
komputerowego, remont pomieszczeń archiwów Prokuratury Rejonowej w Chełmie, remont ścian i stropów 
dwóch przejazdów w budynku Prokuratury Okręgowej w Lublinie, remont budynku garażowego oraz uszkodzeń 
powstałych w budynku Prokuratury Rejonowej w Lubartowie, remont dźwigu osobowego w budynku Prokuratury 
Okręgowej w Lublinie, świadczenie usług nadzoru inwestorskiego, dostawę mebli biurowych dla jednostek 
Prokuratury Okręgowej, dostawę wraz z instalacją urządzeń chłodniczych, remont pomieszczeń zajmowanych 
przez Prokuraturę Rejonową w Rykach, remont pomieszczeń budynku Prokuratury Rejonowej w Lublinie, 
wykonanie malowania ścian i kaloryferów w pomieszczeniach budynku Działu ds. Wojskowych. 
26 W przypadku zakupu sprzętu informatycznego wniosek opiniował naczelnik Wydziału Informatycznego. 
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10 postępowań faktyczna wartość udzielonych zamówień nie przewyższała 
wartości oszacowanej we wnioskach; 

− w każdym badanym przypadku, zgodnie z regulaminem zamówień, dokonano 
analizy rynku, polegającej na zebraniu ofert od minimum dwóch potencjalnych 
wykonawców. Przeprowadzenie analizy rynku pracownik odpowiedzialny za 
zamówienia publiczne dokumentował w notatce służbowej lub w protokole  
z przeprowadzenia rozeznania cenowego. W dokumentach tych dokonywał lub 
proponował wybór oferty oświadczając, że nie pozostaje z oferentami, w takim 
stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości 
co do jego bezstronności; 

− zamówienia udzielone zostały wykonawcom wybranym zgodnie z przepisami 
regulaminu zamówień. Zamówień udzielał Prokurator Okręgowy. W przypadku 
12 postępowań udzielenie zamówienia potwierdzone zostało pisemnymi 
umowami, a w jednym udokumentowane fakturami; 

− wartość udzielonych zamówień bez podatku od towarów i usług, w każdym 
przypadku, nie przekroczyła równowartości 30 tys. euro, w tym łącznie z innymi 
zamówieniami o tożsamym lub zbieżnym przedmiocie zamówienia oraz 
zamówieniami udzielonymi tym samym wykonawcom w poszczególnych latach. 
Zastosowany tryb udzielania zamówienia był zgodny z regulaminem zamówień. 

(dowód: akta kontroli str. 229-324, 380-388) 

2.2. W badanych zamówieniach publicznych pisemne umowy zostały zawarte  
z podmiotami, wyłonionymi w prowadzonych postępowaniach, które złożyły 
najkorzystniejsze oferty cenowe. Projekty umów przygotowywał specjalista do spraw 
zamówień publicznych przy współudziale radcy prawnego27. Ze strony Prokuratury 
umowy zawierał 28 Prokurator Okręgowy oraz Dyrektor Finansowo-Administracyjny. 

W wszystkich badanych przypadkach przedmiot umowy był tożsamy z przedmiotem 
postępowania, a wynagrodzenie wykonawcy zgodne ze złożoną przez niego ofertą, 
z wyjątkiem trzech umów zawartych na zakup samochodów, w których łączne 
wynagrodzenie wykonawcy było niższe od złożonej oferty o 7,5 tys. zł. W umowach 
zawarto postanowienia zabezpieczające interesy Prokuratury dotyczące: kar 
umownych, gwarancji, warunków odstąpienia od umowy oraz zapisy dotyczące 
ewentualnego rozstrzygania sporów dotyczących realizacji umowy przez właściwy 
dla siedziby Prokuratury sąd. Badane umowy nie były aneksowane.  

Wykonanie umów przebiegło terminowo oraz zgodnie z ich treścią, co w przypadku 
robót remontowo-budowlanych zostało potwierdzone przez pracowników 
Prokuratury w protokołach odbioru. Wystawione przez wykonawców faktury za 
realizację zamówienia poddane zostały kontroli wstępnej, formalno-rachunkowej, 
merytorycznej, stosowania Pzp oraz zatwierdzone do wypłaty przez uprawnione 
osoby. Wynagrodzenia należne wykonawcom zostały uregulowane terminowo.   

Kontrolowane wydatki były związane z funkcjonowaniem Prokuratury i zostały 
poniesione zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 ust. 1 i 3 ustawy o finansach.  

 (dowód: akta kontroli str. 229-341) 

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

                                                      
27 Z wyjątkiem trzech umów zawartych na zakup samochodów, które sporządzone zostały na wzorze umów 
wykonawcy.  
28 Umowy na zakup samochodów podpisał dyrektor Finansowo-Administracyjny, upoważniony przez z-cę 
Prokuratora Okręgowego.    
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie udzielanie przez Prokuraturę 
podprogowych zamówień publicznych. 
 

IV. 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 Kontroli29, wnosi o wykazywanie w rocznych sprawozdaniach  
o udzielonych zamówieniach publicznych, przekazywanych do Urzędu Zamówień 
Publicznych, wszystkich wartości zamówień podprogowych udzielonych w danym 
roku, w tym z tytułu odpłatnie zawartych umów. 

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 

Barbara Koszałka 
Doradca ekonomiczny 

 

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

 

........................................................ 
podpis Podpis 

  

 

                                                      
29 Dz. U. z 2017 r., poz. 524.  
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