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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 

 

Urząd Miasta Poznania, Pl. Kolegiacki 17, 61 - 841 Poznań (dalej: Urząd lub 
Beneficjent) 

 

Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania (dalej: Prezydent), od 2 grudnia 
2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 2-4) 

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu 

 

 

Bartosz Tomczyk, specjalista k. p., upoważnienie do kontroli nr LPO/25/2019 
z 29 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli była ocena wydatkowania przez Prezydenta Miasta Poznania 
środków z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Korekta funkcjonowania 
układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje” w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (dalej, w skrócie: 
„Projekt”). Badaniem objęto realizację Projektu w 2018 r. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Urząd Miasta Poznania jest jednostką budżetową, stanowiącą aparat pomocniczy 
m. in. Prezydenta i Rady Miasta. Na podstawie umowy zawartej w dniu 27 grudnia 
2017 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań zobowiązało się 
do realizacji projektu pn. „Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w 
rejonie ronda Rataje” współfinansowanego z Unii Europejskiej, w formie dotacji 
bezzwrotnej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020. 

IV. Ocena2 

Pomimo nieosiągnięcia zakładanego na 2018 r. postępu rzeczowego Projektu, 
polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej, podjęte w Urzędzie 
w 2018 r. działania związane z jego realizacją były zgodne z postanowieniami 
umowy i obowiązującymi przepisami prawa. Nieopracowanie w 2018 r. dokumentacji 
projektowej związane było z koniecznością powtórzenia postępowania 

                                                      
1 Dz. U. z 2017 r. poz. 524  ze zm., dalej: ustawa o NIK 
2 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: pozytywna i 
negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla negatywnej stosuje się ocenę w 
formie opisowej. 
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przetargowego na wybór jej wykonawcy i wynikało z obiektywnych, niedających się 
przewidzieć okoliczności. 
 

V. Wyniki kontroli 

1. Realizowany przez Miasto Poznań Projekt objęty został dofinansowaniem 
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (dalej: 
WRPO) na podstawie umowy z 28 grudnia 2017 r., zawartej z Zarządem 
Województwa Wielkopolskiego (dalej: Instytucja Zarządzająca RPO). Całkowita 
wartość Projektu wyniosła 153.753,11 tys. zł, w tym dofinansowanie unijne - 
106.611,08 tys. zł3. Projekt przewidywał wybudowanie zintegrowanego węzła 
przesiadkowego4 oraz zakup 15 nowych autobusów. Z umowy m.in. wynikało, że 
zakończenie realizacji Projektu nastąpi do 30 września 2020 r.  

Zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu zawartym we wniosku 
o dofinansowanie, stanowiącym załącznik do ww. umowy, do końca 2018 r. Miasto 
Poznań zobowiązane było do realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji 
budowalnej (w ramach kontraktu Projektuj i Buduj)”. 

Stosownie do postanowień umowy, Prezydent Miasta Poznania w lutym 2018 r., 
poinformował Instytucję Zarządzającą RPO o ryzyku niedotrzymania terminu 
zakończenia realizacji Projektu oraz terminów pośrednich z powodu obiektywnych 
problemów na rynku pracy w sektorze budownictwa oraz konieczność koordynacji 
inwestycji infrastrukturalnych w zakresie obsługi komunikacyjnej południowo-
wschodniej części Miasta Poznania, zaplanowanych do realizacji do 2023 r. Do 
pisma załączono zaktualizowany harmonogram realizacji Projektu. 

Instytucja Zarządzająca RPO pismem z 13 kwietnia 2018 r. wyraziła zgodę na 
zmianę terminu zakończenia realizacji Projektu na kwiecień 2022 r. 

W zaktualizowanym harmonogramie realizacji zapisano m.in., że zakończenie 
realizacji tego Projektu winno nastąpić w kwietniu 2022 r., natomiast opracowanie 
dokumentacji budowalnej, w lipcu 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 39-104) 

2. Stosownie do postanowień zawartej umowy, w Urzędzie w 2018 r. 
przeprowadzone zostało postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego5 na 
wybór wykonawcy Projektu. Postępowanie to zostało unieważnione na podstawie 
art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych6, 
ponieważ oferta z najniższą ceną (131.862.427,99 zł) przewyższała kwotę 
89.000.000 zł, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zadania. 
W uzasadnieniu do unieważnienia postępowania zapisano, że Miasto Poznań nie 
miało możliwości zwiększenia kwoty na sfinansowanie zamówienia. Stosownie do 
postanowień zawartej umowy Prezydent Miasta Poznania poinformował Instytucję 
Zarządzającą RPO o występujących trudnościach w wyłonieniu wykonawcy oraz o 
związanym z tym opóźnieniu w realizacji zadania. Ze zaktualizowanego 

                                                      
3 Projekt  realizowany jest przez Miasto Poznań w partnerstwie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu, 
dla którego dofinansowanie unijne wyniosło 38.335 tys. zł. 
4 W ramach zintegrowanego węzła przesiadkowego przewidziano przebudowę infrastruktury torowo-sieciowej z jej 
dostosowaniem dla prowadzenia ruchu autobusowego na torowisku (łączna długość nowych i przebudowanych linii ma 
wynieść ok. 1,605 km) i związanej z tym korekty układu drogowego, w tym ścieżek dla rowerów (długość wybudowanych i 
przebudowanych ścieżek dróg rowerowych ma wynieść ok. 2,892 km), wybudowanie parkingów typu P&R (1 sztuka na 25 
stanowisk) oraz zainstalowaniu ITS i wyznaczeniu buspasów (0,372), prace remontowo-budowlane na dworcu autobusowym 
Rataje, w tym prace ukierunkowane na dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

5 Wszczęcie postępowania nastąpiło 14 maja 2018 r., otwarcie ofert odbyło się 29 czerwca 2018 r., a prace komisji 
przetargowej zakończone zostały 5 lipca 2018 r. 

6 Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. 
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harmonogramu realizacji Projektu wynikało, że zakończenie prac projektowych 
powinno nastąpić w lipcu 2019 r. 

W wyniku drugiego postępowania przetargowego, wszczętego 13 lipca 2018 r., 
wyłoniony został wykonawca Projektu, w tym dokumentacji budowlanej, który 
zaoferował najniższą cenę wynoszącą 138.101.251,20 zł7. W dniu 25 września 
2018 r. Rada Miasta Poznania zmieniła wieloletnią prognozę finansową Miasta 
Poznania i zwiększyła łączne nakłady finansowe na realizację Projektu do kwoty 
151.777.213 zł. Z uzasadnienia tej zmiany wynikało, że było to podyktowane 
koniecznością dostosowania kosztów inwestycji, w tym prac projektowych i robót 
budowlano-montażowych do potencjalnie najkorzystniejszej oferty złożonej na 
realizację zadania w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa z wykonawcą 
została podpisana 19 grudnia 2018 r. 

Pełnomocnik Prezydenta ds. Funduszy Europejskich wyjaśnił, że pomimo 
dopełnienia należytej staranności w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, nie 
można było przewidzieć okoliczności, które spowodowały konieczność powtórzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Stwierdził ponadto, że 
opóźnienie w realizacji zadania nr 1 „Opracowanie dokumentacji budowlanej 
(w ramach kontraktu Projektuj i Buduj)” nie stwarza zagrożenia i ryzyka 
niedotrzymania terminu zakończenia realizacji całego Projektu, który, zgodnie ze 
zaktualizowanym harmonogramem, ma nastąpić w kwietniu 2022 r. 

Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
została objęta kontrolą uprzednią przeprowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych. W wyniku tej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 105-259, 286-300) 

3. Miasto Poznań, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu (punkt 4.1. 
„Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu”), 
zobowiązane było w 2018 r., po rozpoczęciu prac budowlanych, zrealizować jedną 
akcję i kampanię informacyjno-promocyjną. Z uwagi na opisane wyżej opóźnienia 
w realizacji zaplanowanych na 2018 r. zadań Miasto nie przeprowadziło akcji 
i kampanii informacyjno-promocyjnej.  

(dowód: akta kontroli str. 40-68, 259) 

4. Prezydent Miasta Poznania powierzył realizację Projektu Inwestorowi 
Zastępczemu tj. Poznańskim Inwestycjom Miejskim Sp. z o.o. (dalej PIM). Za 
monitoring postępu rzeczowego Projektu w zakresie realizacji jego wskaźników 
odpowiedzialny był Zarząd Transportu Miejskiego (dalej ZTM). Zgodnie 
z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 czerwca 2018 r., PIM były 
zobowiązane do informowania ZTM o stanie zaawansowania Projektu w comiesięcznych 
raportach. W raporcie za III kwartał 2018 r. PIM poinformowały ZTM o konieczności 
powtórzenia przetargu oraz zwiększenia nakładów finansowych na realizację 
Projektu, w związku ze wzrostem cen oraz występującą  trudną sytuacją na rynku 
wykonawców. 

 (dowód: akta kontroli str. 254-287) 

5. Pełnomocnik Prezydenta ds. Funduszy Europejskich stwierdził, że analiza 
rezultatów i efektów wynikających z realizacji Projektu pod kątem osiągnięcia 
ustalonych celów projektu, była przedmiotem rozważań na etapie przygotowania 
dokumentacji aplikacyjnej i ma swoje odzwierciedlenie w zapisach Studium 
Wykonalności. Dodał, że  w tym dokumencie określono w sposób szczegółowy 

                                                      
7 Zamawiający dokonał oceny wyboru ofert w oparciu o kryteria: cena (waga 60%), okres rękojmi (waga 20%), skrócenie 
terminu wykonania etapu II (waga 14%), płatności dla podwykonawców (waga 6%). 
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relację pomiędzy poszczególnymi celami projektu, a potrzebami jakie określono 
w wyniku analizy stanu istniejącego i jego niedoskonałości (m. in. pod względem 
usprawnienia zarządzania transportem, poprawy standardów podróży w transporcie 
zbiorowym, w tym osób z ograniczoną zdolnością poruszania się czy poprawy stanu 
środowiska naturalnego oraz zmniejszenia uciążliwości transportu). 

 (dowód: akta kontroli str. 254-259) 

6. W 2018 r. prawidłowość realizacji Projektu nie była przedmiotem kontroli 
przeprowadzanych przez instytucje zarządzające, pośredniczące oraz audytowe, 
a także przez przedstawicieli Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego. 

(dowód: akta kontroli str. 259-263) 

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

 

Pomimo nieosiągnięcia zakładanego na 2018 r. postępu rzeczowego Projektu, 
polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej, podjęte w Urzędzie 
w 2018 r. działania związane z jego realizacją były zgodne z postanowieniami 
umowy i obowiązującymi przepisami prawa. Nieopracowanie w 2018 r. dokumentacji 
projektowej związane było z koniecznością powtórzenia postępowania 
przetargowego na wybór jej wykonawcy i wynikało z obiektywnych, niedających się 
przewidzieć okoliczności.  

 

VI. 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 Poznaniu. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

W związku z niesformułowaniem wniosków pokontrolnych i uwag, NIK nie oczekuje 
odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.  

 

 

Poznań, dnia 5 marca 2019 r. 

 

                                                                                  Najwyższa Izba Kontroli 

                                                                                   Delegatura w Poznaniu 

                 Kontroler                  Dyrektor 
       Bartosz Tomczyk                     z up. Grzegorz Malesiński 
specjalista kontroli państwowej               Wicedyrektor 
 
....................................................................                                   ........................................................ 

podpis                                                                                         podpis 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag i 
wykonania wniosków  


