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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 2/2015 z dnia 9 stycznia 2015 r., zespół 
kontrolujący Ministerstwa Środowiska (dalej: MŚ) przeprowadził w dniach 19 -  30 stycznia 2015 r. 
kontrolę problemową w Wyższym Urzędzie Górniczym (dalej: WUG) w Katowicach,
ul. Poniatowskiego 31 w zakresie realizacji zamówień publicznych w kontekście przestrzegania 
przepisów ustawowych i ustalonych procedur wewnętrznych.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolujący Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 
MŚ (dalej: BKA) w składzie:

• Aleksandra Gregorkiewicz -  główny specjalista w BKA, kierownik zespołu kontrolującego;
• Jan Zagajewski -  radca ministra w BKA.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 
w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli WUG pod nr 46.

Od 16 czerwca 2014 r. jednostką kontrolowaną kieruje Prezes WUG p. Mirosław Koziura (w okresie 
od 11 marca do 15 czerwca 2014 r. jako p.o. Prezesa WUG). Od 1 listopada 2008 r. do 10 marca 
2014r. stanowisko Prezesa WUG zajmował p. Piotr Litwa.

[Dowód: akta kontroli str. 32-37]

Ustalenia kontroli

Na podstawie przeprowadzonego postępowania kontrolnego działalność Wyższego Urzędu 
Górniczego w zakresie skontrolowanych zagadnień została oceniona pozytywnie.

 

 

 

 



1. Procedury udzielania zamówień publicznych obowiązujące w WUG

Wewnętrzne uregulowania prawne w zakresie udzielania zamówień publicznych wynikają 
z regulaminu organizacyjnego WUG. Aktualnie obowiązuje regulamin organizacyjny wprowadzony 
został Zarządzeniem nr 14 Prezesa WUG z dnia 27 marca 2014 r., z mocą obowiązująca od 1 kwietnia 
2014 r.
Zadania dot. udzielania zamówień publicznych usytuowano w Biurze Dyrektora Generalnego WUG 
i określono w § 24 ust. 26 i 27 regulaminu. W zapisach tych zamieszczono także zasady 
wydatkowania środków publicznych nie objętych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych1 (dalej: ustawa P.z.p.).

Szczegółowe określenie trybu udzielania zamówień publicznych zawiera Zarządzenie nr 41 Prezesa 
WUG z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez urzędy górnicze2. 
Wcześniej w tym zakresie obowiązywało Zarządzenie nr 22 Prezesa WUG z dnia 30 grudnia 2011 r.3 4.

Wydatki publiczne nie podlegające ustawie P.z.p. realizowane są na podstawie odrębnego Zarządzenia 
nr 23 Prezesa WUG z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie dokonywania. przez urzędy górnicze 
wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówienia publicznych*.

[Dowód: akta kontroli str. 38]

2. Kontrola wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2013 i 2014 r.

Kontroli poddano zamówienia publiczne udzielone przez WUG w Katowicach w 2013 i 2014 r. 
o wartości powyżej kwoty 14 000 € (od 16 kwietnia 2014 r„ powyżej kwoty 30 000 €), podlegających 
przepisom ustawy P.z.p. Zespołowi kontrolującemu przedstawiono 2 wykazy postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych za lata 2013 -  2014.

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. w WUG w Katowicach prowadzono łącznie 79 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych w następujących trybach:
- 56 w trybie przetargu nieograniczonego;
- 23 w trybie z wolnej ręki.

Łączna wartość udzielonych zamówień publicznych wyniosła 7 894 732,31 zł brutto. Według stanu na 
dzień 31 grudnia 2014 r. stan wydatkowania środków na realizację umów wyniósł 2 889 949,59 zł 
brutto.

[Dowód: akta kontroli str. 39-77]

Do kontroli wytypowano losowo 16 postępowań (7 z wykazu za 2013 r. i 9 z wykazu zamówień za 
2014 r.) o łącznej wartości 4 450 208,73 zł brutto, ujętych w wykazach pod poz.:
- 5, 13, 16, 17, 20, 21, 29 -  w wykazie zamówień publicznych za 2013 r.;
- 1, 4, 6, 8, 16, 20, 24, 28, 34 -  w wykazie zamówień publicznych za 2014 r.

*Dz. U. 2004 , nr 19 poz. 177 z późn. zm.
2 Dz. Urz. WUG z 24 lipca 2014 r.
3 Dz. Urz. WUG z 21 czerwca 2012 r.
4 Dz. Urz. WUG z 21 czerwca 2012 r.

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 



Szczegółowej kontroli poddano zamówienie publiczne będące przedmiotem skargi do Ministra 
Środowiska pn. Wykonanie 5 szt. urządzeń AZRP (system pomiarowo-autonomiczny zespół 
rejestrująco-pomiarowy) służących do monitorowania eksploatacji kopalin, ujęte w wykazie 
zamówień za 2013 r. pod poz. 16. Szczegółowo zbadano dokumentację 3 postępowań, które 
przeprowadzono przy udzieleniu tego zamówienia. Dwa pierwsze unieważniono z powodu nie 
wywiązania się wykonawcy z obowiązku dostarczenia kompletu wymaganych przez specyfikację 
istotnych warunków zamówienia dokumentów. Dopiero w trzecim postępowaniu zapadło 
rozstrzygnięcie i podpisano umowę z wykonawcą.

W odniesieniu do wszystkich ww. skontrolowanych postępowań nie stwierdzono nieprawidłowości 
ani uchybień w stosunku do przepisów ustawy P.z.p. oraz obowiązującej w WUG procedury 
udzielania zamówień publicznych.

[Dowód: akta kontroli str. 78-213]

W związku z pozytywnym wynikiem kontroli w ww. obszarze i brakiem zastrzeżeń Pana Prezesa do 
projektu wystąpienia pokontrolnego, odstępuję od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że nie oczekuję udzielenia odpowiedzi na niniejsze wystąpienie 
pokontrolne.

Do wiadomości:

Pan Rafał Miland -  Dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w MŚ

 

 


