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Kontrola podjęta z inicjatywy własnej NIK w celu: 

 sprawdzenia, czy jednostki sektora finansów publicznych 
dokonują zamówień i wydatków – do 30 tys. euro – zgodnie  
z prawem  

 zbadania prawidłowości i racjonalności udzielania tego  
rodzaju zamówień 

Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 



Wartość zamówień publicznych – udzielonych w latach 2013-2016 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych UZP. 



Liczba ogłoszeń o zamówieniach i konkursach w latach 2013-2016  
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Czy jednostki sektora fp dokonują zamówień i wydatków o wartości  
do 30 tys. euro w sposób zgodny z przepisami prawa? 

W szczególności: 

 Czy wprowadzone rozwiązania organizacyjne, w zakresie dokonywania 
wydatków do 30 tys. euro, były zgodne z wymaganiami prawa  
i standardami kontroli zarządczej? 

 Czy wydatków o wartości do 30 tys. euro dokonywano w sposób 
racjonalny z zachowaniem zasad określonych w art. 44 ustawy  o fp? 

 Czy dochowano warunków wyłączających konieczność stosowania 
Pzp? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co kontrolowaliśmy? 04 



Łącznie 24 jednostki, po sześć z danej kategorii 

 Komendy wojewódzkie Policji w: Białymstoku, Bydgoszczy, 
Katowicach, Lublinie, Opolu i Gorzowie Wielkopolskim 

 Prokuratury okręgowe w: Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, 
Lublinie, Opolu i Zielonej Górze 

 Urzędy marszałkowskie w: Białymstoku, Katowicach, Lublinie, Opolu, 
Toruniu i Zielonej Górze 

 Zarządy dróg wojewódzkich w: Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, 
Lublinie, Opolu i Zielonej Górze 
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Stwierdzony stan 

 Niedochowanie warunków 
wyłączających konieczność 
stosowania Pzp 

Trzy podmioty:  
– ZDW w Katowicach – zakup paliwa  

(w latach 2014-2016) za 539,2 tys. zł 

– KWP w Katowicach i Opolu – zakup  
4 samochodów za 321,3 tys. zł 

– KWP Opole – dostawa materiałów  
do drukarek za 466,7 tys. zł.  

 Zaciąganie zobowiązań 
z przekroczeniem zakresu 
upoważnienia 

– na kwotę 1 214  tys. zł  Realizacja zakupów  
w sposób niegospodarny 

– na kwotę 311,2 tys. zł  
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Stwierdzony stan 

 Nieprzestrzeganie 
wewnętrznych procedur  
przy wyborze wykonawców 

– nieprawidłowe szacowanie wartości 
zamówień - 4 jednostki 

–  nieprawidłowości związane  
z zawieraniem i wykonaniem umów  
- 8 jednostek  

 
 
 

 

 Pozostałe ustalenia  

Osiem jednostek, m.in.:  
– zastosowanie niewłaściwego trybu 

wyboru wykonawcy 

– nieskierowanie zapytań ofertowych  
do wymaganej liczby oferentów  

– brak publikacji ogłoszeń o zamówieniu,  

– brak dokumentowania ustalenia 
wartości zamówień 
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Stwierdzony stan – nierzetelne sprawozdania 

 w ¾ kontrolowanych jednostek nierzetelnie sporządzono sprawozdania  
(dla Prezesa UZP) o wartości udzielonych zamówień podprogowych 

 podano w nich zaniżone (o 4,7 mln zł) lub zawyżone (o 10 mln zł) wartości 
udzielonych zamówień podprogowych 
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Ocena ogólna 09 

 w większości skontrolowanych podmiotów  środki  
do 30 tys. euro wydatkowano racjonalnie i zgodnie z zasadami 
gospodarowania środkami publicznymi, 

 w trzech podmiotach wystąpiło nieuzasadnione odstąpienie  
od stosowania Pzp, 

 pozytywnie oceniono wprowadzenie wewnętrznych regulacji 
dotyczących udzielania zamówień podprogowych, jednak w 1/3 
skontrolowanych jednostek naruszano te procedury, 

 sprawozdawczość z udzielonych zamówień podprogowych  
nie zapewniała wiarygodnych danych na temat ich wartości. 

 



Do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych: 

– monitorowanie skali i skutków korzystania przez zamawiających  
z możliwości niestosowania Pzp, w przypadku zakupów 
nieprzewidywalnych. 

 
Do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii: 

– podjęcie działań legislacyjnych, które obligowałyby zamawiających  
do złożenia korekty sprawozdań, o których mowa w art. 98 ust. 1 Pzp, 
w przypadku ujawnienia błędów 

 
Do kierowników jednostek sektora finansów publicznych: 

– bieżące monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej  
w obszarze realizacji zakupów podprogowych 

Wnioski 10 



 
 
 w 20 wystąpieniach 41 wniosków pokontrolnych (w tym blisko 70% 

zrealizowano)  
 

 
 3 zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych  
 

 
 finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości na kwotę:  

2,1 mln zł  

Działania po kontroli 11 



Najwyższa Izba Kontroli 
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