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1. Wprowadzenie 

NajwyŜsza Izba Kontroli, zgodnie z planem pracy NIK na 2007 r., przeprowadziła 

kontrolę oznaczoną numerem P/07/030 Finansowanie usług doradczych i eksperckich oraz 

innych zadań zlecanych. 

Celem kontroli była ocena prawidłowości zlecania zadań podmiotom zewnętrznym 

oraz własnym pracownikom. Kontrolą objęto celowość zawierania umów zlecenia i umów 

o dzieło, przestrzeganie zasad zlecania zadań określonych w przepisach o zamówieniach 

publicznych i regulacjach wewnętrznych (legalność), prawidłowość realizacji postanowień 

zawartych w umowach, ich rozliczania i prowadzenia ewidencji księgowej (rzetelność, 

legalność), a takŜe poprawność dokumentowania operacji gospodarczych.  

Badania kontrolne zrealizowane w ramach kontroli obejmowały 2006 r. i I półrocze 

2007 r. Czynności kontrolne były prowadzone od maja do listopada  2007 r. 

W kontroli uczestniczyły departamenty i delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli, 

a jednostką koordynującą badania kontrolne był Departament BudŜetu i Finansów. Kontrolę 

przeprowadzono w 21 jednostkach administracji rządowej (Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów, 11 ministerstwach, 9 urzędach wojewódzkich) oraz w Kancelarii Prezydenta 

RP, Kancelarii Senatu i w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Wykaz jednostek 

uczestniczących w kontroli i skontrolowanych jednostek stanowi załącznik nr 1 

do informacji. 
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności  

NajwyŜsza Izba Kontroli oceniła pozytywnie z nieprawidłowościami 

finansowanie usług doradczych i eksperckich oraz innych zadań zlecanych przez 

kontrolowane jednostki.  

W powyŜszej ocenie uwzględniono okoliczności związane z niedoborami 

w zatrudnieniu, jak równieŜ fakt, iŜ skala nieprawidłowości w stosunku do 2001 r. 1 uległa 

zmniejszeniu. W większości (14 spośród 24 skontrolowanych) jednostek stwierdzono 

nieprawidłowości polegające na braku właściwego systemu kontroli wewnętrznej 

w zakresie zlecania zadań. Naruszane były wewnętrzne procedury zlecania zadań ustalone 

przez kierowników jednostek, poprzez brak dokumentowania zasadności zlecania usług, 

brak uzgadniania treści umów z osobami upowaŜnionymi (głównymi księgowymi, radcami 

prawnymi), nieprzestrzeganie trybu dokonania odbioru przedmiotu umowy. Brak takich 

działań stwarzał warunki dla niezgodnego z prawem zaciągania zobowiązań obciąŜających 

budŜet państwa. W 9 jednostkach, w których kontrola w zakresie finansowania usług 

doradczych i eksperckich była przeprowadzona ponownie wystąpiły nieprawidłowości 

o mniejszej niŜ poprzednio skali czy zakresie. Zmniejszyła się skala wydatków niecelowych 

i niegospodarnych z tytułu zlecania usług doradczych i eksperckich podmiotom 

zewnętrznym. Poprawie uległo równieŜ przestrzeganie przez kontrolowane jednostki 

procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. W ocenie NIK przedmiot 

prac zlecanych wiązał się z realizacją zadań jednostek kontrolowanych i został przez 

te jednostki wykorzystany.  

 

                                                 
1  Informacja o wynikach kontroli prawidłowości korzystania z usług doradczych i eksperckich przez 

organy administracji rządowej –nr ewid. 172/2001/P/00/001/DKD, Warszawa, październik 2001 r. 



Podsumowanie wyników kontroli 

6 

2.2. Synteza wyników kontroli 

1. W 2006 r. i I półroczu 2007 r. w jednostkach objętych kontrolą zawarto około 

12,5 tys.  umów zlecenia i umów o dzieło, w tym o charakterze eksperckim i doradczym 

z osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi 

osobowości prawnej o łącznej wartości 165.070 tys. zł. W okresie tym wydatkowano 

484.784 tys. zł na wynagrodzenia bezosobowe i wykazano w klasyfikacji budŜetowej 

w § 417; wśród tych wydatków były równieŜ wydatki na zadania realizowane 

na podstawie umów zlecenia lub o dzieło2. Badaniem objęto 2.358 umów 

na świadczenie usług o charakterze doradczym i eksperckim3, co stanowiło ok. 19% 

ogółem zlecanych prac w tym okresie.  

2. NajwyŜsza Izba Kontroli zakwestionowała celowość zlecania zadań przypisanych 

jednostkom organizacyjnym i zatrudnionym w nich pracownikom w 7 badanych 

jednostkach. Zadania te były realizowane na podstawie 112 umów o łącznej wartości 

1.338,4 tys. zł. Ustalenia kontroli wskazują, Ŝe zlecenia dotyczyły, np. opracowania 

analiz prawnych, projektów aktów wykonawczych, skarg i wniosków, redagowania 

i uzgadniania zarządzeń w sprawie zasad i trybu prowadzenia kontroli, zadań 

związanych z realizacją zamówień publicznych, obsługi medialno-promocyjnej 

i techniczno-biurowej, przygotowania dokumentacji do archiwizacji oraz projektów 

decyzji i tekstów wystąpień okolicznościowych (przemówienia, wystąpienia radiowe). 

Udzielanie tych zleceń tłumaczono niewystarczającą obsadą personalną spowodowaną 

rotacją kadr w jednostkach, brakiem pracowników mających odpowiednie kwalifikacje 

i doświadczenie oraz koniecznością terminowego wykonania planowanych zadań. 

W ocenie NIK, konieczność zlecenia tych zadań uzasadniana brakami kadrowymi nie 

była jednak przekonywująca w sytuacji korzystania z bezpłatnych urlopów przez 

zatrudnionych w kontrolowanych jednostkach. Poza tym róŜnice pomiędzy 

planowanym i rzeczywistym stanem zatrudnienia, przy pełnym wykorzystaniu środków 

na wynagrodzenia, nie stwarzały warunków do bieŜącej realizacji zadań statutowych 

                                                 
2  Kwota wydatków ogółem według sprawozdania Ministerstwa Finansów w 2006 r. i I półroczu 2007 r. 

obejmuje oprócz wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło takŜe 
inne wynagrodzenia wypłacane na podstawie odrębnych przepisów osobom, które wykonują określone 
czynności oraz wynagrodzenia z innych tytułów, które zostały wyłączone z badania. 

3  30% umów zostało zbadanych pod względem przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej. 
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bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu zawierania umów cywilnoprawnych 

(str.  28-29). 

3. W 5 badanych jednostkach zawarto 180 umów cywilnoprawnych o łącznej wartości 

815,1 tys. zł, posiadających cechy charakterystyczne dla stosunku pracy w rozumieniu 

art. 22 § 14 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy5, tj. podporządkowanie 

pracownika kierownictwu pracodawcy, odpłatność za wykonywaną pracę, 

wykonywanie pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. W ocenie 

NIK, zastępowanie umowy o pracę umową cywilnoprawną prowadziło 

do zniekształcenia faktycznego stanu zatrudnienia wykazywanego w sprawozdawczości 

budŜetowej. Wystąpiły takŜe przypadki, Ŝe usługi świadczone były przez tych samych 

zleceniobiorców w sposób ciągły przez okres wielu miesięcy, na podstawie umów 

powtarzalnych (str. 26-28). 

4. Naruszanie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych6, 

w tym niestosowanie ustawowych procedur udzielania zamówień publicznych 

stwierdzono przy zlecaniu zadań w 3 badanych jednostkach. Dotyczyło to 10 zamówień 

podlegających badaniu na kwotę 499,3 tys. zł. Nieprawidłowości polegały między 

innymi na pominięciu ustawowych procedur przy realizacji pięciu zamówień na kwotę 

356,3 tys. zł, dzieleniu zamówienia o wartości 47,3 tys. zł na części w celu uniknięcia 

obowiązujących procedur, niewłaściwym dokumentowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na kwotę 64,0 tys. zł. Pominięcie ustawowych procedur oraz 

błędne dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych stanowiło 

naruszenie przepisów art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności 

za naruszenie dyscypliny finansów publicznych7 (str. 24-26).  

5. Opracowanie wewnętrznych zasad zawierania i rejestrowania umów cywilnoprawnych 

jako jednego z elementów kontroli finansowej, o której mowa w art. 47 ust. 2 ustawy 

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych8, powinno zapewniać jednostkom 

                                                 
4  Według art. 22 §1 przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy 

określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie 
wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia za wynagrodzeniem. Zatrudnienie 
określone w §1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez 
strony umowy. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy 
zachowaniu warunków wykonywania pracy określonych w §1. 

5  Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm. 
6  Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655. 
7  Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm. 
8  Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm. 
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realizację zasady określonej we wspomnianej ustawie w art. 35 ust. 3 pkt 1. Zgodnie 

z  tą zasadą wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny 

z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Brak 

takich regulacji stwarza warunki do nieracjonalnego wydatkowania środków 

publicznych. W 4 badanych jednostkach nie wdroŜono procedur w zakresie 

przeprowadzania i dokumentowania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań 

finansowych oraz dokonywania wydatków o wartości niŜszej niŜ próg, określony 

w przepisach o zamówieniach publicznych. W 8 badanych jednostkach procedury 

zawierania takich umów nie określały trybu postępowania zapewniającego wybór 

najkorzystniejszej oferty, nie nakładały obowiązku opiniowania umów pod względem 

formalno-prawnym lub uzasadnienia celowości zlecania zadań (str. 16-19). 

6. Nieprzestrzeganie wewnętrznych procedur regulujących zlecanie usług, w tym 

obowiązek sporządzenia wniosku o zawarcie umowy cywilnoprawnej wraz 

z uzasadnieniem celowości zlecenia pracy, stwierdzono w 14 badanych jednostkach. 

W  7 z nich nierzetelnie ustalono lub dokumentowano naleŜne wykonawcom 

wynagrodzenie o łącznej wartości 633,7 tys. zł oraz nie przeprowadzono oceny ofert 

pod kątem wysokości poniesionych wydatków w kwocie 205,3 tys. zł. Do wniosku lub 

umowy nie załączano takŜe kalkulacji kosztów wykonania usług oraz nieprawidłowo 

naliczono wynagrodzenia z tytułu wykonania umów (str. 19-22). 

7. W 11 badanych jednostkach naruszono zasady zawierania umów wynikające 

z wewnętrznych regulacji. Naruszenia te dotyczyły upowaŜnienia niektórych 

pracowników do zawierania umów cywilnoprawnych, uzgadniania ich treści z głównym 

księgowym w zakresie zapewnienia środków finansowych oraz uzyskania opinii radcy 

prawnego. Nieprzestrzeganie wymogu zatwierdzania umów cywilnoprawnych przez 

osoby upowaŜnione było działaniem nielegalnym i nierzetelnym oraz świadczyło 

o nieskuteczności systemu kontroli wewnętrznej. Brak tych działań stworzył warunki 

dla niezgodnego z prawem zaciągnięcia zobowiązań obciąŜających budŜet państwa 

w kwocie 67,1 tys. zł (str. 23-24). 

8. W 7 badanych jednostkach nie zabezpieczono w naleŜyty sposób interesów Skarbu 

Państwa przy zawieraniu 51 umów cywilnoprawnych. Umowy te nie gwarantowały 

skutecznego dochodzenia roszczeń wynikających z ewentualnego nieterminowego 

lub  nienaleŜytego wykonania zlecanych prac. W 6 skontrolowanych jednostkach 

wystąpiły przypadki naruszania umownych terminów płatności przez zleceniodawców. 
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Opóźnienia w dokonywaniu płatności wynosiły od 1 do 44 dni i dotyczyły 25 umów. 

Natomiast w 4 badanych jednostkach odnotowano przypadki regulowania płatności 

przed terminem ustalonym w umowie lub przed terminem wykonania i odbioru 

zleconych prac, co mogło spowodować zagroŜenie niewykonania lub niewłaściwego 

wykonania przedmiotu umowy przez zleceniobiorców (str. 22-23). 

9. W 4 badanych jednostkach zawarto 64 umowy o dzieło na wykonanie prac o łącznej 

wartości 118,8 tys. zł, polegających m.in. na porządkowaniu dokumentacji w celu 

przekazania do archiwum, prowadzeniu rozliczeń, wykonywaniu czynności lekarza 

ratownictwa medycznego, które z uwagi na charakter powinny być realizowane 

w formie umów zlecenia. Rozliczanie umów o dzieło z zastosowaniem podwyŜszonego 

kosztu uzyskania przychodów, pomimo, Ŝe przedmiotem tych umów były czynności 

nieposiadające twórczego charakteru, ma wpływ na zaniŜenie zaliczek na podatek 

dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne (str. 32-33). 

10. Większość skontrolowanych jednostek przestrzegała zasad prowadzenia ewidencji 

księgowej i dokumentowania wydatków na prace zlecane, określonych w ustawie 

o rachunkowości9 i regulacjach wewnętrznych. Stwierdzone w 4 badanych jednostkach 

nieprawidłowości polegały głównie na błędnym klasyfikowaniu wydatków, 

nieprawidłowym sporządzaniu dowodów księgowych i ich ujęciu w księgach 

rachunkowych (str. 33-34). 

11. Kontrola ujawniła nieprawidłowości w wymiarze finansowym w łącznej wysokości 

4.840,4 tys. zł oraz spowodowała uzyskanie korzyści finansowych w związku 

z realizacją wniosków pokontrolnych w kwocie 7,3 tys. zł (szczegóły dotyczące 

finansowych rezultatów kontroli – str. 39-40). 

2.3. Uwagi końcowe i wnioski 

W porównaniu do lat ubiegłych zmniejszyła się liczba nieprawidłowości w zakresie 

zlecania prac przez ministerstwa i urzędy. Nastąpiła poprawa głównie w dziedzinie 

udzielania zamówień publicznych przy zlecaniu zadań.  

Problemem jest nadal brak skutecznego systemu kontroli zlecania zadań nieobjętych 

procedurą udzielania zamówień publicznych ze względu na wartość niŜszą od progu 

określonego w ustawie. Tylko w nielicznych jednostkach ustalone zostały procedury 

                                                 
9  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). 
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postępowania przy zlecaniu usług o wartości poniŜszej określonego w ustawie 

o  zamówieniach publicznych progu. W pozostałych przypadkach brak takich regulacji 

powodował, Ŝe system kontroli wydatkowania środków nie działał w sposób spójny 

i  skuteczny, a niekiedy uniemoŜliwiał weryfikację i ocenę poprawności podejmowanych 

decyzji w sprawie zlecania prac podmiotom zewnętrznym. Ustalenie procedur kontroli 

wydatkowania środków publicznych nabiera większego znaczenia po podwyŜszeniu przez 

ustawodawcę progu wartości zamówienia, poniŜej którego nie stosuje się przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

Wnioski adresowane do kierowników kontrolowanych jednostek dotyczyły 

usunięcia stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości, poprzez podjęcie róŜnego 

rodzaju działań w celu zwiększenia skuteczności systemów kontroli wewnętrznej 

w  zakresie zlecania prac oraz obligowały do ograniczania wydatków na prace zlecane 

podmiotom zewnętrznym i wyeliminowania ich powierzania do wykonania własnym 

pracownikom10. 

W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli, dla zapewnienia prawidłowego 

gospodarowania środkami publicznymi oraz w celu stworzenia warunków umoŜliwiających 

weryfikację i  ocenę prawidłowości wydatkowania środków na prace realizowane przez 

zleceniobiorców, celowym jest by ministrowie i kierownicy kontrolowanych urzędów: 

• wprowadzili w procedurach wewnętrznych zasady zlecania zadań naleŜących 

do zakresu działalności jednostki oraz zasady postępowania przy zaciąganiu 

zobowiązań o wartości niŜszej niŜ próg określony z ustawie Prawo zamówień 

publicznych;  

• zapewnili skuteczny nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych 

odpowiedzialnych za gospodarowanie środkami publicznymi przeznaczonymi 

na finansowanie usług oraz innych zadań zlecanych. 

 

                                                 
10  WaŜniejsze z tych wniosków przedstawione zostały w IV części Informacji „Przebieg postępowania 

kontrolnego i działań podjętych po zakończeniu kontroli”. 
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3. WaŜniejsze wyniki kontroli 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań 

ekonomicznych i organizacyjnych 

3.1.1. Charakterystyka stanu prawnego 

Jednostki sektora finansów publicznych, do których naleŜą między innymi organy 

władzy, kontroli i ochrony prawa i administracja rządowa realizują róŜnego rodzaju zadania 

publiczne określone w odrębnych ustawach. Charakter niektórych zadań wskazuje, 

Ŝe powierzanie ich do wykonania podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy zlecenia 

lub umowy o dzieło wynika z braku kompetencji i braków kadrowych w jednostkach 

sektora finansów publicznych, bądź z niepełnej znajomości zakresu spraw pozostających 

w gestii tych jednostek. Finansowanie zadań z budŜetu państwa podlega zasadom 

określonym w ustawie o finansach publicznych i przepisach wykonawczych do tej ustawy. 

Zgodnie z tymi zasadami wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy 

i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów 

(art. 35 ust. 3 pkt 1).  

Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 

Jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy odpłatne (art. 2, pkt 13 

uozp), których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane na zasadach 

określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.  

Zamawiający obowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz 

równe traktowanie wykonawców (art. 7 ust. 1 ustawy).  

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy podstawowymi trybami udzielania zamówienia 

są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Zamawiający moŜe udzielić 

zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez 

ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko 

w przypadkach określonych w ustawie (art. 10 ust. 2). Do umów w sprawach zamówień 

publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny11, jeŜeli 

przepisy ustawy nie stanowią inaczej (art. 139). 

                                                 
11  Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm. 
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Umowa wymaga, pod rygorem niewaŜności, zachowania formy pisemnej chyba, 

Ŝe  przepisy odrębne wymagają formy szczególnej (art. 139 ust. 2). Przesłanki powodujące 

niewaŜność umowy określone zostały w art. 146 ust. 1 ustawy. Zgodnie z art. 144 ustawy, 

w umowach dotyczących zamówień publicznych zabronione jest dokonywanie zmian 

w  stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba 

Ŝe  konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 jest niewaŜna (art. 144 ust. 2). 

Na podstawie art. 140 ust.1 ustawy zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy 

jest toŜsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, która często stanowi załącznik 

do umowy. 

Zakres wyłączeń przedmiotowych ze stosowania ustawy obejmuje m.in.: 

1) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług 

badawczych, z wyjątkiem usług w całości opłacanych przez zamawiającego, 

zamawianych w celu prowadzenia jego własnej działalności, których rezultaty stanowią 

wyłącznie jego własność (art. 4 pkt 3 lit. e); 

2) umowy z zakresu prawa pracy (art. 4 pkt 4); 

3) zamówienia na usługi udzielane innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 1–3a, któremu przyznano w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej 

wyłączne prawo do świadczenia tych usług (art. 4 pkt 6); 

4) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyraŜonej w złotych 

równowartości kwoty 6.000 euro (od 11 czerwca 2007 r. – 14000 euro art. 4 pkt 8).  

Pierwsze dwa wyłączenia dotyczą umów zawieranych na podstawie przepisów 

Kodeksu pracy lub innych przepisów ustalających stosunki słuŜbowe związane 

ze świadczeniem pracy. Nie obejmują natomiast umów prawa cywilnego na podstawie, 

których osoby fizyczne świadczą usługi lub wytwarzają rzeczy np. umów zlecenia 

czy umów o dzieło.  

PodwyŜszenie progu uzasadniającego stosowanie ustawy – Prawo zamówień 

publicznych zwiększyło liczbę zadań, których finansowanie ze środków publicznych 

odbywa się jedynie w oparciu o ogólne zasady gospodarowania tymi środkami, wymienione 

w ustawie o finansach publicznych. 

Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są niektóre usługi, 

zwłaszcza prawnicze, szkoleniowe lub edukacyjne, w zakresie ochrony osób i mienia (art. 5 

ust. 1) zamawiający moŜe nie stosować przepisów ustawy, zwłaszcza dotyczących 
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terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów 

składania ofert, wadium, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości 

wykonawcy oraz innych niŜ dotyczące wartości zamówienia przesłanek wyboru w zakresie 

niektórych trybów udzielania zamówień. 

Umowa zlecenia i umowa o dzieło 

Podstawowymi rodzajami umów na usługi doradcze i eksperckie oraz inne zadania 

zlecane jest umowa o dzieło (art. 627 – 646 k.c.) oraz umowa zlecenie (art. 734 – 751).  

Zgodnie z art. 627 k.c. przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje 

się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa 

o  dzieło ma charakter umowy rezultatu. Rezultat, o który umawiają się strony, musi być 

z  góry określony, moŜe mieć charakter materialny, jak teŜ niematerialny. Wynagrodzenie 

za wykonanie dzieła, zgodnie z art. 628 § 1 k.c., ustalane powinno być przez wskazanie 

podstaw do jego ustalenia. Przyjmującemu zamówienie naleŜy się wynagrodzenie w chwili 

oddania dzieła. Gdy dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone 

za kaŜdą część z osobna, wynagrodzenie naleŜy się z chwilą spełnienia kaŜdego 

ze świadczeń częściowych (art. 642 k.c.). 

W przypadku, gdy przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem 

lub wykończeniem dzieła tak dalece, Ŝe nie jest prawdopodobne, Ŝeby zdołał je ukończyć 

w czasie umówionym, zamawiający moŜe bez wyznaczenia terminu dodatkowego 

od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła (art. 635 k.c.). 

Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem dwóch lat od dnia 

oddania dzieła, a jeŜeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią 

umowy miało być oddane (art. 646 k.c.). 

Na podstawie umowy zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania 

określonej czynności prawnej na rzecz zleceniodawcy (art. 734 k.c.). W razie odpłatnego 

zlecenia wynagrodzenie naleŜy się przyjmującemu dopiero po wykonaniu zlecenia chyba, 

Ŝe co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych (art. 744 k.c.).  

Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje 

się przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.). 
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Koszty związane z zawieraniem umów o dzieło i umów zleceń 

Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych12 koszt uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców 

z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych określa się w wysokości 

50% uzyskanego przychodu, po pomniejszeniu przychodu w sposób przewidziany ustawą.  

Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych13 określa, iŜ przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, tj. kaŜdy przejaw 

działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, 

niezaleŜnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyraŜenia. 

MoŜliwość zastosowania zryczałtowanej stawki kosztów uzyskania przychodów 

w wysokości 50% uzyskanego przychodu stanowi wyjątek od generalnej zasady (określonej 

w art. 22 ust. 9 pkt 4 w związku art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych), iŜ koszty uzyskania przychodów z tytułu wykonywania usług, na podstawie 

umowy zlecenia lub umowy o dzieło, przez osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, osoby prawne i jej jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne 

niemające osobowości prawnej, określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, 

po pomniejszeniu przychodu w sposób przewidziany ustawą. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych14 obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu 

podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami 

wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej 

umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 

dotyczące zlecenia, oraz osoby z nimi współpracujące (obowiązek ten nie dotyczy uczniów 

oraz studentów do 26 roku Ŝycia). 

Osoby będące pracownikami, spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich 

obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi z innych tytułów, 

obejmowane są ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy 

zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym 

stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło w przypadku, gdy umowę 

taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy lub w ramach takiej 

                                                 
12  Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. 
13  Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm. 
14  Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm. 
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umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy (art. 9 

ust.1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). 

Zasady kwalifikowania wydatków budŜetowych przeznaczonych na zakup usług 

doradczych i eksperckich 

W 2006 roku kwalifikowano wydatki na prace zlecane osobom fizycznym – w § 417 

– Wynagrodzenia bezosobowe oraz osobom prawnym w §§: 427 – Zakupy usług 

remontowych i 430 – Zakupy usług pozostałych. Od 1 stycznia 2007 r. rozporządzeniem 

Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych15 wprowadzono nowe paragrafy klasyfikacji budŜetowej, z których 

finansowane są wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia (§ 438) oraz wykonanie 

ekspertyz, analiz i opinii (§ 439).  

Przepisy dotyczące wykonywania dodatkowych zajęć przez urzędników państwowych 

Urzędnik państwowy nie moŜe podejmować dodatkowego zatrudnienia 

bez  uzyskania zgody kierownika urzędu, w którym jest zatrudniony (art. 19 ust. 1 ustawy 

z  dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych)16. Urzędnikowi 

państwowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełoŜonego poza normalnymi 

godzinami pracy przysługuje według jego wyboru wynagrodzenie lub wolny czas z tym, 

Ŝe  wolny czas moŜe być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop 

wypoczynkowy lub po jego zakończeniu ( art. 30 ust. 2). 

3.1.2. Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne 

Jednym z problemów państwowych jednostek budŜetowych jest 

niewykorzystywanie limitów zatrudnienia określonych w ustawie budŜetowej w celu 

uzyskania dodatkowych środków na wynagrodzenia dla mniejszej liczby faktycznie 

zatrudnionych pracowników. W 2006 r. przeciętne zatrudnienie (w dziale 750 – 

Administracja publiczna) w jednostkach objętych kontrolą17 było niŜsze od planowanego 

o 4.527 osób, tj. o 5,6%. W tym okresie wydatki na wynagrodzenia (z dodatkowym 

                                                 
15  Dz.U. z 2006 r. Nr 107, poz. 726 ze zm. 
16  Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm. 
17  Z wyjątkiem jednostek zaliczonych do działu 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (tj. Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Senatu, Rzecznika 
Praw Obywatelskich), dla których nie są ustalane limity zatrudnienia w ustawie budŜetowej 
(z wyłączeniem osób naleŜących do ścisłego kierownictwa objętych mnoŜnikowymi systemami 
wynagrodzeń). 
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wynagrodzeniem rocznym) zostały wykonane w 99,6% i były niŜsze od planu po zmianach 

o 15.754 tys. zł. Poziom niewykorzystania limitów zatrudnienia był duŜo wyŜszy 

w urzędach wojewódzkich i wynosił 20,2%, przy jednoczesnym wykorzystaniu 99,4% 

planowanych środków na wynagrodzenia. Faktyczne zatrudnienie prawie we wszystkich 

objętych kontrolą jednostkach znacznie róŜniło się od limitu zatrudnienia. Największe 

rozbieŜności w wykorzystaniu planu zatrudnienia i wynagrodzeń w dziale 750 – 

Administracja publiczna wystąpiły w ministerstwach:  

- Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiednio 76,7% i 99,8%; 

- Nauki i Szkolnictwa WyŜszego – 75,3% i 93,7%; 

- Spraw Wewnętrznych i Administracji – 77,7% i 97,5%; 

- Pracy i Polityki Społecznej – 79,6% i 88,7%; 

- Gospodarki – 81,9% i 99,6%; 

- Edukacji Narodowej – 81,9% i 98,2%; 

- Zdrowia – 85,1% i 99,6%.  

Stopień wykorzystania limitów zatrudnienia w objętych kontrolą urzędach wojewódzkich 

wynosił od 70,7% (w Wielkopolskim UW) do 90,8% (w Kujawsko-Pomorskim UW), przy 

wykorzystaniu środków na wynagrodzenia odpowiednio 99,7% i 99,9%. 

3.2. Istotne ustalenia kontroli 

We wszystkich jednostkach objętych kontrolą NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdziła 

nieprawidłowości lub uchybienia, które dotyczyły zarówno etapu poprzedzającego zawarcie 

umów cywilnoprawnych, jak i ich realizacji oraz rozliczenia. 

3.2.1. Przestrzeganie zasad zlecania zadań określonych w regulacjach wewnętrznych 

Kontrola finansowa, o której mowa w art. 47 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, 

dotyczy procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych. 

Niezbędnym jej elementem jest opracowanie i wdroŜenie przez jednostkę wewnętrznych 

procedur, uwzględniających między innymi zasady zawierania i rejestrowania umów 

cywilnoprawnych.  

W 4 badanych jednostkach18 brak było procedur przeprowadzania 

i dokumentowania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych 

o wartości poniŜej progu, określonego w przepisach o zamówieniach publicznych 

                                                 
18  Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwie Edukacji Narodowej (MEN), Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych (MSZ), Mazowieckim UW. 
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lub procedur kontroli finansowej, uwzględniających standardy kontroli finansowej 

w  jednostkach sektora finansów publicznych określone przez Ministra Finansów19 

lub  procedury te zostały opracowane i wdroŜone w ograniczonym zakresie (dopiero 

w  II  połowie 2007 r.).  

• w MSZ obowiązujące procedury nie umoŜliwiały identyfikacji zadań, 

przy  wykonywaniu których pracownicy mogą być szczególnie podatni na wpływy 

szkodliwe dla gospodarki finansowej (o czym stanowi standard nr 4 MF), nie określały 

obowiązku przeprowadzenia i dokumentowania wstępnej oceny celowości zaciągania 

zobowiązań, sposobu wyboru wykonawcy, ustalania jego wynagrodzenia, a takŜe 

opiniowania projektów umów przez radców prawnych pod względem poprawności 

formalno-prawnej; zawierały natomiast uregulowania dotyczące zamówień poniŜej 

progu określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych; dopiero w październiku 

2007 r. wprowadzone zostały podstawowe zasady zawierania umów cywilnoprawnych, 

w tym obowiązek szczegółowego uzasadniania zawarcia kaŜdej umowy oraz 

prowadzenia rozeznania rynku w celu wyboru wykonawcy; 

• w MEN stosowane zasady nie zapewniały weryfikacji między innymi celowości 

zlecania prac w ramach umów o dzieło i umów zlecenia; wprowadzone we wrześniu 

2007 r. nowe uregulowania zawierania tych umów nie obejmowały zleceń 

finansowanych ze środków ujętych we wszystkich działach klasyfikacji budŜetowej; 

• w Kancelarii Prezydenta RP do czasu zakończenia kontroli nie wydano regulacji 

wewnętrznych określających procedury kontroli finansowej; brak tych procedur 

przyczynił się do niesporządzenia wniosków o zawarcie 4 umów, złoŜenia 9 wniosków 

na niewłaściwych formularzach, oraz nieprowadzenia rejestru umów o dzieło i umów 

zlecenia zawieranych z osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi 

nieposiadającymi osobowości prawnej, pomimo obowiązku wynikającego z § 33 b 

pkt 11 regulaminu organizacyjnego z dnia 5 kwietnia 2006 r.; 

• w Mazowieckim UW do czasu zakończenia kontroli, trwały prace nad dokumentami 

wewnętrznymi regulującymi procedury kontroli finansowej; brak procedur kontroli 

finansowej oraz zasad postępowania poprzedzających zawarcie umowy zlecenia 

lub umowy o dzieło spowodował, Ŝe w wydziałach merytorycznych stosowano 

róŜnorodną praktykę w zakresie wnioskowania i uzasadniania zleceń, a takŜe 

parafowania umów przez osoby upowaŜnione. 

                                                 
19  Komunikat nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r.(Dz.Urz. MF nr 7, poz. 58). 
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W 8 jednostkach20 stwierdzono, Ŝe procedury zawierania umów cywilnoprawnych 

o wartości poniŜej ustawowego progu nie określały trybu postępowania zapewniającego 

wybór najkorzystniejszej oferty, nie nakładały obowiązku opiniowania umów pod 

względem formalno-prawnym lub uzasadniania celowości zlecania zadań. Brak takich 

regulacji nie sprzyjał oszczędnemu i celowemu dokonywaniu wydatków publicznych, 

z  zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie 

z  art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli, 

nieprawidłowości i uchybienia dotyczyły przede wszystkim sposobu dokumentowania 

zlecania usług, formy prawnej umów oraz trybu ich zawierania, realizacji i rozliczania, 

co wskazuje na poprawę w porównaniu z wynikami wcześniej przeprowadzonych w tym 

zakresie kontroli21. Np.: 

• w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w odniesieniu do zleceń, które nie podlegały 

rygorom ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązujące procedury 

nie  przewidywały Ŝadnej formy dokumentowania sposobu wyboru wykonawcy 

zamówienia oraz dokumentowania działań prowadzonych w celu ustalenia wysokości 

wynagrodzenia dla wykonawcy; we wnioskach jako podstawę ustalenia wynagrodzenia 

zamieszczano informację „wartość umowy oparta jest na negocjacjach z wykonawcą”, 

„według cen funkcjonujących na rynku”, „rozeznanie rynkowe”; w uzasadnieniu 

wyboru zawierano informacje odnoszące się tylko do wybranego podmiotu; zapisy 

te  nie zapewniały moŜliwości weryfikacji i oceny skuteczności działań podejmowanych 

w celu wyboru najkorzystniejszej oferty; 

• w Kancelarii Prezydenta RP w 21 zleceniach dotyczących zadań wykonywanych przez 

osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na kwotę 

79,4 tys. zł, nie określono wartości przedmiotu umowy oraz podstawy rozliczenia; 

w 14  zleceniach na łączną kwotę 50,1 tys. zł nie stosowano pisemnej formy zlecania 

prac;  

• w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich obowiązujące procedury kontroli finansowej 

nie regulowały zasad wyboru ofert w postępowaniach o wartości poniŜej progu 

określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych; 

                                                 
20  Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM), 

Ministerstwo Gospodarki (MG), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), Ministerstwo 
Sprawiedliwości (MS), Kujawsko-Pomorski UW, Małopolski UW, Warmińsko-Mazurski UW. 

21  Kontrola prawidłowości korzystania z usług doradczych i eksperckich przez organy administracji 
rządowej Nr ewid. 172/2001/P/00/001/DKD. 
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• w Ministerstwie Sprawiedliwości w obowiązujących procedurach nie określono 

obowiązku dokonywania sprawdzenia przez radcę prawnego poprawności 

przygotowania projektu umowy pod względem formalno-prawnym; 

• w Ministerstwie Gospodarki w dokumentacji dotyczącej zleceń o wartości poniŜej 

progu określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych, w 10 przypadkach (z 36 

umów badanych) nie wskazywano przyczyn zlecania prac podmiotom zewnętrznym, 

pomimo obowiązku wynikającego z decyzji nr 8 Ministra Gospodarki z dnia 26 marca 

2006 r. w sprawie zasad wydatkowania środków i ustalania dysponentów środków 

budŜetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister Gospodarki22; 

w  odniesieniu do kontroli NIK z 2001 r. nastąpiła wyraźna poprawa, jednak nadal 

występują w tym zakresie nieprawidłowości.  

Dokumentowanie celowości zlecania prac i wyboru najkorzystniejszej oferty 

Nieprzestrzeganie postanowień wewnętrznych zarządzeń było działaniem 

nierzetelnym i świadczyło o nieskuteczności kontroli wewnętrznej. Uregulowania te nie 

były respektowane w odniesieniu do zasad i trybu zawierania umów o dzieło i umów 

zlecenia, w zakresie obowiązku sporządzenia wniosków o zawarcie umów 

cywilnoprawnych wraz z uzasadnieniem celowości zlecenia pracy, co stwierdzono 

w  14  badanych jednostkach23. Przyczyną tych nieprawidłowości było naruszanie 

obowiązków przez pracowników. Np.: 

• w Ministerstwie Zdrowia nie udokumentowano celowości zawarcia 61 umów, co było 

niezgodne z § 2 zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zasad i trybu zawierania 

umów o dzieło i umów zlecenia z dnia 12 grudnia 2002 r.24 (11 umów) oraz z dnia 

15 marca 2006 r.25 (50 umów); bez uprzedniego złoŜenia wniosków do Dyrektora 

Generalnego podpisano 10 umów na łączną kwotę 125,1 tys. zł, było to niezgodne 

z  §  3  ust. 1 zarządzenia z 15 marca 2006 r.; obowiązujące w MZ procedury zawierania 

umów cywilnoprawnych umoŜliwiały weryfikację celowości zlecania prac, w oparciu 

o  kryteria kwalifikowania wniosków, odnoszące się do przedmiotu umowy (który 

nie  mógł pokrywać się z obowiązkami pracowniczymi) lub wykonawcy zlecenia 

                                                 
22  W wystąpieniu pokontrolnym z 11 maja 2001 r. NIK wnioskowała o przedstawianie wyczerpujących 

uzasadnień, w przypadku stwierdzenia skorzystania z usług eksperckich i doradczych. 
23  Kancelaria Prezydenta RP, Biuro RPO, MEN, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (MIPS), MS, 

Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), MSZ, Ministerstwie Zdrowia (MZ), MG, 
Dolnośląski UW, Kujawsko-Pomorski UW, Łódzki UW, Mazowiecki UW, Wielkopolski UW). 

24  Dz.Urz. MZ Nr 11, poz. 76 ze zm. 
25  Dz.Urz. MZ Nr 5, poz. 20 ze zm. 
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(którym nie mógł być pracownik ministerstwa); zawarcie umowy poprzedzone powinno 

być analizą celowości, z uzasadnieniem wyboru i odpowiednim wskazaniem przepisów 

o zamówieniach publicznych oraz wypełnieniem arkusza kalkulacyjnego; w ocenie 

kierownictwa MZ jednostki organizacyjne odpowiedzialne za zawieranie umów, 

ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasady celowości, a z wewnętrznych 

przepisów jednoznacznie nie wynika konieczność sporządzenia pisemnej analizy 

uzasadniającej zawarcie umowy; 

• w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zawarto 2 umowy na usługi dotyczące pomocy 

prawnej o łącznej wartości 83,8 tys. zł, bez uzgodnień z Biurem Dyrektora 

Generalnego; brak uzgodnień, MSZ uzasadniał koniecznością pilnej realizacji zadań 

przez Departament Współpracy Rozwojowej dotyczących pomocy zagranicznej, a brak 

pomocy prawnej mógł spowodować ich niewykonanie; 

• w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji we wnioskach o zawarcie 

2 umów na łączną kwotę 85,7 tys. zł nie wskazano okoliczności uzasadniających 

zlecenie obsługi prawnej, a we wnioskach do 4 innych umów o wartości 31,6 tys. zł 

nie zawarto uzasadnienia celowości wykonania prac i nie określono wymaganych 

kwalifikacji dla realizacji przedmiotu umowy; w ocenie kierownictwa jednostki bieŜący 

nadzór zapewniał prawidłową realizację zadań; 

• w Ministerstwie Edukacji Narodowej zlecono opracowanie opinii w sprawie rozliczeń 

funduszy pomocowych z Unii Europejskiej na kwotę 12,2 tys. zł oraz oceny 

funkcjonowania i przydatności programu finansowo-księgowego za 14,6 tys. zł 

bez uprzedniego sporządzenia wniosków uzasadniających celowość opracowania opinii 

oraz zakresu i sposobu ich wykorzystania przy realizacji zadań Ministerstwa;  

• w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zawarto 8 umów na kwotę 107,3 tys. zł 

bez stosownych wniosków lub podpisano je na podstawie formularzy 

nieprzewidzianych w regulacjach wewnętrznych;  

• w Kancelarii Prezydenta RP nie sporządzono wniosków z uzasadnieniem konieczności 

zlecenia zadań w odniesieniu do 4 umów na łączną kwotę 402,2 tys. zł, pomimo 

obowiązku wynikającego z zarządzenia Szefa Kancelarii z dnia 18 grudnia 2006 r. 

w  sprawie udzielania zamówień publicznych; zdaniem kierowników jednostek 

organizacyjnych Kancelarii, wystarczającym potwierdzeniem celowości zawarcia tych 

umów była pisemna akceptacja realizacji zadań przez Szefa Kancelarii; 
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• w Dolnośląskim UW formularze zgłoszeniowe o zamiarze wszczęcia postępowania 

w Wydziale Zarządzania Kryzysowego sporządzano lub przedkładano do akceptacji 

Wojewody lub Dyrektora Generalnego po zawarciu umów zlecenia lub umów o dzieło, 

było to niezgodne z wymogami Instrukcji w sprawie postępowań o zamówienie 

publiczne; wskazane błędy spowodowane zostały obciąŜeniem pracowników innymi 

zadaniami realizowanymi przez Wydział. 

W 7 badanych jednostkach26 nierzetelnie dokumentowano sposób ustalania 

wynagrodzeń naleŜnych wykonawcom zlecanych zadań, a w dwóch z nich stwierdzono 

nieprawidłowości przy wypłacie wynagrodzeń wynikających z umów. Np: 

• w Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwie 

Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wielkopolskim UW zawarto umowy 

cywilnoprawne bez załączenia do wniosku lub umowy wymaganej kalkulacji kosztów 

wynagrodzenia za wykonanie usług o łącznej wartości  633,7 tys. zł; kontrolowane 

jednostki, jako wystarczające uznały uzyskanie poświadczenia o moŜliwości 

sfinansowania zlecanych umową zadań (akceptacji głównego księgowego); 

wskazywano teŜ na konieczność pilnego wykonywania prac dla sprawnego 

funkcjonowania jednostki; 

• w Ministerstwie Finansów nie udokumentowano wyboru ofert w sposób umoŜliwiający 

weryfikację wysokości poniesionych wydatków na realizację 24 umów o łącznej 

wartości 205,3 tys.zł , co było niezgodne z zasadami dokonywania zakupów ustalonymi 

w wewnętrznych regulacjach; 

• w Wielkopolskim UW do 12 wniosków o zawarcie umów na łączną kwotę 32,0 tys. zł 

nie sporządzono kalkulacji wynagrodzeń oraz informacji o wymaganych kwalifikacjach 

wykonawców; w 6 umowach nie określono sposobu zapłaty wynagrodzenia, zgodnie 

z obowiązującym wzorem umowy; w niektórych umowach błędnie naliczono 

wynagrodzenie, w wyniku czego nadpłacono kwotę 483,6 zł; w ocenie jednostki, brak 

kalkulacji wynikał ze stosowania stawek niŜszych niŜ w przypadku wykonywania 

podobnych czynności w ramach zawartych umów o pracę;  

• w Dolnośląskim UW - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego wydał zgodę 

na  wykonanie w ramach szkolenia dodatkowych „pozaumownych” lotów patrolowych 

nad terenami potencjalnie zagroŜonymi powodziami, z tego tytułu wypłacono Lotniczej 

Formacji Obrony Cywilnej wyŜsze wynagrodzenie niŜ przewidywała umowa o 8 tys. zł, 

                                                 
26  MZ, MF, MPiPS, MSWiA, Dolnośląski UW, Wielkopolski UW, Kujawsko-Pomorski UW 
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za realizację specjalistycznego szkolenia; przekroczenie zakresu szkolenia uzasadniano 

potrzebą przygotowaniem personelu lotniczego do postępowania w sytuacji zagroŜenia 

kryzysowego. 

Poprawność umów cywilnoprawnych 

Umowy na realizację zadań były sporządzane w większości zgodnie z wymogami 

określonymi w wewnętrznych regulacjach lub w obowiązujących przepisach ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Oprócz opisu przedmiotu zamówienia i terminu realizacji, umowy 

zawierały kwoty wynagrodzeń i klauzule zabezpieczające naleŜyte ich wykonanie, a takŜe 

odesłanie do przepisów Kodeksu cywilnego, w przypadku spraw nieuregulowanych 

umowami. 

W 7 badanych jednostkach27 umowy nie zabezpieczały w naleŜyty sposób interesów 

zleceniodawców w przypadku nieterminowego lub nienaleŜytego wykonania zleconych 

prac. Dotyczyło to 51 umów, w których stwierdzono brak odpowiednich zabezpieczeń 

chroniących interesy Skarbu Państwa przed skutkami nierzetelności kontrahentów. Brak 

takich postanowień w umowach uzasadniano charakterem zlecanych usług. Wskazywano 

teŜ na przepisy Kodeksu cywilnego (księgę trzecią „zobowiazania”), które mają 

zastosowanie w sprawach nieuregulowanych umową.  

Przykładowo: 

• w Ministerstwie Zdrowia w 6 umowach na łączną kwotę 207,8 tys. zł stwierdzono brak 

postanowień odnośnie wysokości kar umownych w przypadku niewykonania lub 

nienaleŜytego wykonania umowy, tj. postanowień wynikających z zarządzeń Ministra 

Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. oraz 15 marca 2006 r.;  

• w Ministerstwie Sprawiedliwości procedury wewnętrzne nie przewidywały obowiązku 

sprawdzenia przez radcę prawnego poprawności projektu umowy pod względem 

formalno-prawnym; w 4 umowach o dzieło na łączną kwotę 26,3 tys. zł, dotyczących 

wykonania opinii prawnych oraz pisemnych tłumaczeń nie określono kar umownych 

z tytułu nieterminowego wykonania umowy; 

• w Ministerstwie Obrony Narodowej w 12 umowach zawartych z konsultantami 

krajowymi ds. obronności w dziedzinie medycyny i farmacji na łączną kwotę 

141,2 tys. zł zawarto restrykcyjne postanowienia o zwrocie wynagrodzenia 

w  przypadku niedotrzymania terminu sporządzenia opinii lub raportu rocznego 

                                                 
27  MON, MPiPS, MS, MZ, Dolnośląski UW, Kujawsko-Pomorski UW, Małopolski UW. 
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z  wykonania zadań28, które nie były egzekwowane, gdyŜ zostały słusznie uznane 

za  sprzeczne z przepisami prawa; na 8 zbadanych umów o łącznej wartości 

111,4 tys. zł, w 6 przypadkach wystąpiły opóźnienia od kilkunastu do kilkudziesięciu 

dni w przedłoŜeniu do MON opinii lub raportu. W umowach określono takŜe termin 

dokonywania płatności na rzecz zleceniobiorców wcześniejszy niŜ termin wykonania 

i  odbioru prac29. 

W Dolnośląskim UW, pomimo wprowadzenia do umów niezbędnych zabezpieczeń 

zapewniających jednostce terminową realizację zadań i moŜliwość naliczania kar 

umownych, nie naliczono kary umownej w wysokości 2.356 zł (umowa na kwotę 19 tys. zł) 

za 62 dni zwłoki, w usunięciu błędów w sporządzonym operacie szacunkowym 

określającym wartość rynkową nieruchomości. 

W 11 badanych jednostkach30 nie przestrzegano obowiązujących przepisów ustawy 

o finansach publicznych (art. 45 ust. 3) w zakresie potwierdzenia zobowiązań wynikających 

z operacji mieszczących się w planie finansowym jednostki, a takŜe obowiązków 

określonych w procedurach wewnętrznych dotyczących parafowania i opiniowania umów 

przez radców prawnych i głównych księgowych. Nieprzestrzeganie wymogu kontrasygnaty 

umów cywilnoprawnych przez osoby upowaŜnione było działaniem nielegalnym 

i  nierzetelnym oraz świadczyło o słabości systemu kontroli wewnętrznej. Sprzyjało 

to  naruszaniu przepisów prawa przy zaciąganiu zobowiązań obciąŜających budŜet 

jednostki. Np.: 

• w Pomorskim UW 28 badanych umów nie zostało zaopiniowanych przez radców 

prawnych z powodu korzystania z jednolitych formularzy umów, których treść i forma 

zostały uzgodnione wcześniej i zaopiniowane pod względem formalno-prawnym, 

co  było niezgodne z procedurami kontroli wewnętrznej; 

• w Dolnośląskim UW brak kontrasygnaty głównego księgowego w przypadku 4 umów, 

dotyczących wykonania 16 operatów szacunkowych nieruchomości, weryfikacji 

wniosków o płatność w ramach funduszy unijnych i prowadzenia specjalistycznych 

                                                 
28  Umowy z konsultantami zawarte zostały na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

25 października 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich, natomiast § 10 ust. 1 tego 
rozporządzenia określa bezwzględne prawo konsultantów do wynagrodzenia (Dz.U. Nr 188, poz. 1582 
ze zm.). 

29  Dotyczyło to zatrudnionych w MON konsultantów krajowych d/s obronności w dziedzinie medycyny 
i farmacji oraz w urzędach wojewódzkich konsultantów wojewódzkich z poszczególnych dziedzin 
medycyny. 

30  MSWiA, MSZ, MZ, MG, Dolnośląski UW, Kujawsko-Pomorski UW, Lubelski UW, Łódzki UW, 
Mazowiecki UW, Pomorski UW, Małopolski UW. 
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szkoleń i kursów, uzasadniano wcześniejszą akceptacją przedmiotu i wartości 

zamówienia przez głównego księgowego na formularzach zgłoszeniowych potrzebę 

zlecenia prac; 

• w MSZ 8 umów nie posiadało kontrasygnaty głównego księgowego, między innymi 

z  powodu stosowanej praktyki akceptowania zleceń dopiero przy ich rozliczaniu; 

• w Lubelskim UW przy podpisywaniu przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury 

8  spośród 9 umów o wykonanie usług eksperckich związanych z połączeniem w jedno 

przedsiębiorstwo wybranych na terenie województwa przedsiębiorstw PKS, nie zostało 

zaopiniowanych przez radców prawnych Urzędu; umowy zawarte zostały przez 

zarządców komisarycznych i dotyczyły między innymi badania sprawozdań 

finansowych za 2006 r. tych przedsiębiorstw; w umowach zapewniono sfinansowanie 

badania sprawozdań finansowych z budŜetu Wojewody w łącznej kwocie 67,1 tys. zł, 

co było niezgodne z art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości31 

stanowiącym, Ŝe koszty badania sprawozdania finansowego ponosi jednostka, której 

badane było sprawozdanie.  

Odstępstwa od wewnętrznych procedur i postanowień umownych wystąpiły 

w  2  badanych jednostkach i dotyczyły nieprzestrzegania:  

− obowiązku sporządzania aneksów do umów w sytuacji zmiany warunków realizacji 

zadań w stosunku do przyjętych załoŜeń, np. w KPRM osoby odpowiedzialne 

za  realizację zlecanych zadań, w dwóch przypadkach na 70 skontrolowanych umów, 

nie dokonały zmiany przedmiotu dzieła i terminu wykonania zlecenia; 

− zawierania umów w formie pisemnej, np. Biurze RPO zlecono wykonanie ekspertyzy 

w zakresie zarządzania procesem legislacyjnym (1,8 tys. zł) bez zawarcia pisemnej 

umowy z wykonawcą, co było niezgodne z postanowieniami obowiązującej 

w  jednostce Instrukcji procedur kontroli finansowej. 

3.2.2. Przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  

Spośród 2.358 umów objętych kontrolą o łącznej wartości 46.535,5 tys. zł, 

na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zostało zawartych 129 umów 

na kwotę 15.038,4 tys. zł. Pozostałe nie podlegały przepisom ustawy z uwagi na wartość 

zamówienia nie przekraczającą ustawowego progu (art. 4 ust. 8) lub podlegały jedynie 

w  ograniczonym zakresie ze względu na przedmiot zamówienia (art. 5 ust. 1). Kontrola 

                                                 
31  Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.  
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potwierdziła, Ŝe w 21 badanych jednostkach zlecanie zadań odbywało się zgodnie 

z  zasadami i trybem udzielania zamówień publicznych. Nieprawidłowości lub uchybienia 

stwierdzone w 3 jednostkach dotyczyły łącznie 10 umów o wartości  499,3 tys. zł. Np.: 

• w Kancelarii Prezydenta RP dwie umowy na kwotę 64,0 tys. zł zostały zawarte 

z naruszeniem art. 82 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym 

ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności; oferta wykonanie 

obchodów we Wrocławiu 25 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego nie zawierała 

daty i podpisu oferenta; zachowanie formy pisemnej wymaga złoŜenia własnoręcznego 

podpisu, o czym stanowi art. 78 Kodeksu cywilnego, nie zostały takŜe sporządzone 

pisemne protokoły z postępowania wymagane art. 96 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych;  

• w Ministerstwie Sprawiedliwości zlecono podmiotom zewnętrznym badanie spraw 

sądowych i sporządzenie w tych sprawach projektów kasacji lub odmowy kasacji (trzy 

zamówienia o łącznej kwocie 96,5 tys. zł), z pominięciem obowiązujących procedur 

wyboru wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

tj. złoŜenia wniosku o wszczęcie postępowania, zatwierdzenia trybu udzielenia 

zamówienia, a takŜe udokumentowania przeprowadzonego postępowania; umowę 

zawarł Dyrektor Biura Postępowania Sądowego oraz Dyrektor Departamentu 

Legislacyjno-Prawnego.  

Nieprawidłowości stwierdzone w Kancelarii Prezydenta RP i Ministerstwie 

Sprawiedliwości stanowiły naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych32. W międzyczasie podwyŜszony został z 6.000 do 14.000 euro próg 

zamówienia, powyŜej którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych; zgodnie 

z  zasadą wynikającą z art. 24 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych zastosowanie w takim przypadku mają przepisy podwyŜszające próg 

wartości zamówienia: 

• w Ministerstwie Spraw Zagranicznych powierzono wykonanie dwóch zamówień 

o łącznej wartości 259,8 tys. zł podmiotom zewnętrznym bez przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, mimo iŜ nie zachodziły przesłanki 

do wyłączenia ich spod przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; umowy 

te  dotyczyły zlecenia przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Współpracy 

                                                 
32  Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm. 
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Rozwojowej bieŜącej obsługi prawnej za kwotę 59,8 tys. zł oraz zlecenia przez 

Dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego Polskiemu Instytutowi Spraw 

Międzynarodowych (PISM) wydania publikacji Polska Niemcy 1945–2005 

od  konfrontacji do współpracy i partnerstwa w Europie za kwotę 200 tys. zł; udzielenie 

zamówienia wykonawcom, którzy nie zostali wyłonieni w trybie określonym 

w  przepisach Prawo zamówień publicznych stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 1 

ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  

3.2.3.  Przedmiot i zakres usług zlecanych 

Kontrolowane jednostki zarówno w 2006 r. jak i I półroczu 2007 r. zlecały zadania, 

których przedmiot dotyczył bezpośrednio lub pośrednio realizacji ich zadań statutowych. 

W ocenie NIK, zastępowanie umowy o pracę umową cywilnoprawną było działaniem 

nielegalnym i prowadziło do zniekształcenia faktycznego stanu zatrudnienia 

wykazywanego w sprawozdawczości budŜetowej, co generowało błędne informacje 

o zatrudnieniu w administracji rządowej, a takŜe nie sprzyjało przejrzystości finansów 

publicznych. Zlecanie prac uzasadniano niedostateczną obsadą kadrową lub pilnym 

terminem realizacji zadań. Kontrola wykazała, Ŝe w wielu przypadkach charakter zlecanych 

zadań nie wymagał do ich wykonania wiedzy i doświadczenia wykraczającego poza zakres 

kompetencji pracowników jednostki. Potwierdziły to ustalenia kontroli w 7 badanych 

jednostkach 33. W 5 z nich 34 umowy zlecenia na łączną kwotę 815,1 tys. zł posiadały cechy 

umów o pracę, co było niezgodne z przepisami prawa pracy. Np.  

• w Ministerstwie Zdrowia zawarto 516 umów zlecenia na łączną kwotę 2.705,5 tys. zł, 

na realizację zadań naleŜących do kompetencji 15 komórek organizacyjnych 

określonych w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa; w przypadku zawarcia 

134 umów zlecenia na łączną kwotę 711,1 tys. zł naruszono przepisy art. 22 § 1 

ustawy Kodeks pracy, gdyŜ zatrudnienie na podstawie tych umów posiadało cechy 

stosunku pracy, tj. podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy, 

odpłatność wykonywanej pracy, wykonywanie pracy osobiście przez pracownika 

w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę oraz powtarzalność pracy 

w codziennych lub dłuŜszych odstępach czasu; zlecanie uzasadniano koniecznością 

                                                 
33  MZ, MSZ, MS, Dolnośląski UW, Kujawsko-Pomorski UW, Mazowiecki UW, Warmińsko-Mazurski 

UW. 
34  MZ, Dolnośląski UW, Kujawsko-Pomorski UW, Mazowiecki UW, Warmińsko-Mazurski UW. 
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realizacji zwiększonego zakresu zadań, brakiem moŜliwości zatrudnienia 

pracowników o odpowiednich kwalifikacjach na określone stanowiska; 

• w Warmińsko-Mazurskim UW na 32 umowy zlecenia zawarte z pracownikami 

Urzędu, 9 umów na łączną kwotę 26,8 tys. zł dotyczyło zadań, których zakres 

pokrywał się z obowiązkami przypisanymi im w ramach stosunku pracy; realizowano 

zadania z zakresu prac administracyjnych, w tym weryfikowano wnioski o płatność 

w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej; zlecanie tych 

zadań uzasadniano koniecznością zweryfikowania w krótkim czasie duŜej liczby 

wniosków, co wyeliminowało zagroŜenie utraty środków z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego; umowy zostały zawarte pomimo negatywnej opinii radcy 

prawnego Urzędu, który w swojej ocenie podał, Ŝe „proponowany zakres czynności 

pokrywa się z obowiązkami nałoŜonymi na potencjalnych zleceniodawców w ramach 

zatrudnienia pracowniczego..”; 

• w Dolnośląskim UW podpisano z pracownikami 18 umów zlecenia na łączną kwotę 

28,8 tys. zł, na realizację zadań z zakresu weryfikacji wniosków o wypłatę dotacji 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pomimo negatywnej 

opinii prawnej Wydziału Nadzoru i Kontroli; w uzasadnieniu konieczności zawarcia 

umów powołano się na pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w którym 

wskazano na moŜliwość ubiegania się o środki, na sfinansowanie w urzędach 

wojewódzkich, kosztów umów zleceń osób zaangaŜowanych w proces weryfikacji 

i poświadczenia płatności w ramach Programów PIW INTEREREG IIIA;  

• w Ministerstwie Sprawiedliwości spośród 61 umów objętych kontrolą 39 umów 

na kwotę 390,8 tys. zł zawarto z osobami fizycznymi (w tym 5 umów na kwotę 

17,5 tys. zł z własnymi pracownikami); przedmiotem 33 umów na kwotę 328 tys. zł 

były zadania objęte zakresem czynności pracowników; w niektórych przypadkach, 

były zawierane przez cały okres objęty kontrolą i dotyczyły tego samego zakresu 

usług, co w ocenie NIK nie miało charakteru doraźnego; poza tym na wykonanie 

czynności w zakresie ewidencjonowania, koordynowania, rozpatrywania oraz 

załatwiania skarg i wniosków w tym samym okresie zawarto 210 umów na łączną 

kwotę 312,8 tys. zł pomimo, Ŝe czynności te były przypisane w róŜnym zakresie 

do  obowiązków 27 pracowników, w tym 4 zatrudnionych w 2007 r.; 

• w Ministerstwie Spraw Zagranicznych prace związane z zadaniami realizowanymi 

przez komórki organizacyjne Ministerstwa zlecono osobom fizycznym na podstawie 
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36 umów zlecenia na kwotę 321,2 tys. zł; prace te były wykonywane w sposób ciągły 

przez okres wielu miesięcy, umowy zawierane były kilkakrotnie z tą samą osobą 

(w tym 11 zleceniobiorców zatrudnionych było na podstawie umowy zlecenia przez 

okres co najmniej 6 miesięcy, 5 innych w okresie nie mniejszym niŜ 12 miesięcy, 

a  9  zleceniobiorców przez półtora roku lub dłuŜej); zadania jednej komórki 

organizacyjnej – Departamentu Współpracy Rozwojowej – realizowane były głównie 

przez osoby zatrudnione w formie umowy cywilnoprawnej; zlecanie zadań 

uzasadniano trudnościami kadrowymi i szerszym zakresem zadań. 

Kontrola wykazała, Ŝe 7 badanych jednostek35 zlecało zadania naleŜące 

do  kompetencji jednostek organizacyjnych, w tym usługi dotyczące opracowania 

projektów aktów prawnych i opinii prawnych, co było działaniem niecelowym. 

Zatrudnianie osób na podstawie umów cywilnoprawnych realizujących zadania własne 

jednostek miało miejsce najczęściej w sytuacji niepełnego wykorzystania etatów przy 

pełnym wykorzystaniu środków na wynagrodzenia. Np.: 

• w Ministerstwie Zdrowia zadania określone w 35 badanych umowach o łącznej 

wartości 643,6 tys. zł naleŜały do obowiązków słuŜbowych pracowników; kontrola 

wykazała, Ŝe 26 umów na kwotę 488,2 tys. zł zostało zawartych bezzasadnie, w celu 

opracowania ustaw o zdrowiu publicznym oraz o systemie zdrowia publicznego, 

wykonywania prac legislacyjnych w zakresie przygotowywania i opiniowania 

projektów aktów prawnych, opinii i ekspertyz prawnych, świadczenia stałej pomocy 

prawnej i merytorycznej w pełnym zakresie właściwości niektórych departamentów 

i biur; zadania te dotyczyły kompetencji Departamentu Prawnego oraz innych 

departamentów merytorycznych; wg stanu na dzień 17 grudnia 2007 r. w Ministerstwie 

zatrudnionych było 88 prawników, w tym 14 posiadających aplikację radcowską, 

a  5  legislatorską; 

• w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej podpisano z osobami fizycznymi 46 umów 

na łączną kwotę 577,6 tys. zł na realizację zadań zbieŜnych z zakresami obowiązków 

pracowników, tj. oceny merytorycznej wniosków składanych do MPiPS jako Instytucji 

WdraŜającej SPO RZL (10 umów na kwotę 200,0 tys. zł); skarg i wniosków oraz 

redakcji i uzgodnienia ostatecznej wersji zarządzenia w sprawie zasad i trybu 

prowadzenia kontroli (2 umowy na kwotę 6 tys. zł), zadań związanych z realizacją 

zamówień publicznych (7 umów na kwotę 60,3 tys. zł); obsługi medialno-promocyjnej 

                                                 
35  MZ, MPiPS, MRiRW, Warmińsko-Mazurski, Kujawsko-Pomorski, Mazowiecki i Lubelski UW. 
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(6 umów na kwotę 45,5 tys. zł); w sytuacji, gdy 10% ogółu zatrudnionych korzystało 

z bezpłatnych urlopów a na koniec 2006 r. liczba niewykorzystanych etatów wyniosła 

36,75; 

• w Warmińsko-Mazurskim UW zlecono przeprowadzenie procedury przetargowej 

na dostawę materiałów i urządzeń wchodzących w skład wyposaŜenia stanowisk pracy 

i obiektów drogowego przejścia granicznego w Grzechotkach o wartości 2,0 tys. zł 

pomimo, Ŝe pracownicy uczestniczyli w szkoleniu za kwotę 4,2 tys. zł z zakresu 

zamówień publicznych; 

• w Kujawsko-Pomorskim UW zlecono wykonanie zadań przypisanych komórkom 

organizacyjnym za łączną kwotę 49,6 tys. zł, polegających na świadczeniu usług 

prawnych, wykonywaniu prac biurowych, przygotowaniu dokumentacji do archiwizacji 

oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; uzasadniano 

konieczność podjęcia tych decyzji brakiem pracowników o wymaganych kwalifikacjach 

oraz niepełną obsadą kadrową wynikającą z wykonania planu zatrudnienia w 2006 r. 

w  90,9% oraz w 2007 r. (do października) w 88,4%; 

• w Lubelskim UW zawarto 2 umowy zlecenia z emerytowanym pracownikiem urzędu 

na okres 20 miesięcy z miesięcznym wynagrodzeniem 1.350 zł (do dnia 30 czerwca 

2007 r. wydatkowano 21,6 tys. zł) w zakresie opracowywania dla potrzeb Wojewody 

i Wicewojewody Lubelskiego tekstów wystąpień okolicznościowych (przemówienia, 

wystąpienia radiowe, itp.), listów gratulacyjnych i innych materiałów o tym charakterze 

z zakresu kultury, ochrony pamięci narodowej i spraw kombatantów; zadania 

te  naleŜały do kompetencji Gabinetu Wojewody, w którym zatrudnionych było 

15  osób; Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu zlecił wykonanie „opinii prawnej, 

dotyczącej połączenia przedsiębiorstw komunikacji samochodowej województwa 

lubelskiego w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego – sprawa sukcesji 

NIP przedsiębiorstw przekształconych w oddziały przedsiębiorstwa „wchłaniającego” 

tj. PKS w Lublinie”, zakres zleconych prac nie naleŜał do obszaru działania Urzędu 

Wojewódzkiego; zgodnie z art. 3 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 13 października 1995 r. 

o  zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników36, zadanie to naleŜało 

do  kompetencji naczelnika urzędu skarbowego. 

                                                 
36  tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm. 
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3.2.4.  Prawidłowość realizacji obowiązków umownych 

Podstawowym obowiązkiem zleceniodawcy jest zapłata wynagrodzenia 

za  wykonanie prac będących przedmiotem umowy cywilnoprawnej. W razie odpłatnego 

zlecenia, wynagrodzenie naleŜy się przyjmującemu dopiero po wykonaniu zadania, chyba 

Ŝe warunki umowy wskazują na wcześniejszą zapłatę (art. 749 Kc). W 7 badanych 

jednostkach37 nie przestrzegano warunków płatności określonych w umowach, z tego 

w czterech38 (łącznie 6 umów) odnotowano przypadki regulowania płatności przed 

terminem ustalonym w umowie lub przed terminem wykonania i odbioru zleconych prac, 

co było działaniem nielegalnym i nierzetelnym. Np.: 

• w Ministerstwie Spraw Zagranicznych były Dyrektor Departamentu Prawno-

Traktatowego potwierdził wykonanie umowy zawartej z Polskim Instytutem Spraw 

Międzynarodowych (PISM) i wypłatę wynagrodzenia 159,9 tys. zł (na podstawie 

10 faktur z dnia 24 kwietnia 2007 r.) przed faktycznym wykonaniem prac; działanie 

to  było niezgodne z art. 35 ust.3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych; przedmiotem 

umowy było wydanie publikacji opracowania zbiorowego Polska – Niemcy 1945–2005 

od konfrontacji do współpracy i partnerstwa w Europie w polskiej i angielskiej wersji 

językowej oraz zorganizowanie konferencji naukowej pod tym tytułem, z terminem 

realizacji do 30 kwietnia 2007 r.; wynagrodzenie miało być wypłacane sukcesywnie po 

wykonaniu i odbiorze kaŜdej części umowy i przedłoŜeniu faktury przez wykonawcę; 

dokonano wypłaty wynagrodzenia, pomimo niezrealizowania wszystkich etapów prac 

przewidzianych w umowie; były Dyrektor Departamentu, podjętą decyzję uzasadnił 

następująco „niewydatkowanie środków skutkowałoby koniecznością ich zwrotu 

do budŜetu państwa (..) PISM jako wieloletni i rzetelny wykonawca zrealizuje 

przedmiot umowy”; potwierdzenie przyjęcia i wykonania prac zgodnie z umową, 

pomimo niezrealizowania przedmiotu umowy uzasadnia skierowanie przez NIK 

zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez b. Dyrektora Departamentu Prawno-

Traktatowego z art.271 § 1 ustawy z dnia 6 marca 1997 r. Kodeks karny39; 

• w Kancelarii Prezydenta RP, pomimo zapisu w umowie, Ŝe wynagrodzenie 

za wykonanie projektu dekoracji wypłacone zostanie po jej wykonaniu i odbiorze przez 

                                                 
37  MSZ, MG, MS, Kancelaria Prezydenta RP, KPRM, Pomorski UW, Kujawsko-Pomorski UW. 
38  MSZ, MG, MS, Kancelaria Prezydenta RP. 
39  Dz.U. Nr 88, poz.553 ze zm. 
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zamawiającego, wypłaty wynagrodzenia w kwocie 19,9 tys. zł dokonano 5 dni przed 

datą odbioru pracy; 

• w Ministerstwie Gospodarki przed terminem płatności określonym w umowie z Polską 

Agencją Prasową S.A., Ŝe do dnia 10 kaŜdego miesiąca za miesiąc poprzedni 

uregulowane będą naleŜności za prowadzenie codziennego serwisu informacyjnego 

po 10.126 zł miesięcznie, dokonano zapłaty za kwiecień, maj, czerwiec odpowiednio 

18 kwietnia, 15 maja, 14 czerwca 2007 r., co było wynikiem niedopatrzenia pracownika 

odpowiedzialnego za opisywanie faktur; 

• w Ministerstwie Sprawiedliwości wynagrodzenie w kwocie 3.000 zł, z tytułu 

świadczenia usług w zakresie tłumaczeń zostało wypłacone 21 dni przed upływem 

terminu określonego w umowie. 

Nie stwierdzono przypadków obciąŜenia kontrolowanych jednostek kosztami 

z  tytułu odsetek za zwłokę, pomimo Ŝe zamawiający dokonywali regulowania płatności 

z  opóźnieniem. Np.:  

• w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w przypadku 3 umów z 70 badanych wypłaty 

dokonano z opóźnieniem od 1 do 25 dni; dyrektorzy komórek organizacyjnych 

odpowiedzialni za terminową wypłatę wynagrodzeń jako przyczynę wskazywali 

reorganizację departamentu, potrzebę uzyskania dodatkowych wyjaśnień, 

• w Kujawsko-Pomorskim UW przekroczono terminy zapłaty od 1 do 44 dni, 

w odniesieniu do 11 umów na łączną kwotę 15,2 tys. zł; opóźnienia wynikały 

z przetrzymywania faktur w wydziałach merytorycznych.  

Poza tym w dwóch badanych jednostkach stwierdzono działania nierzetelne 

polegające na uchybieniach w dokumentowaniu wykonania i odbioru zleconych zadań, 

co uniemoŜliwiło kontrolę prawidłowości ich realizacji. I tak.: 

• w Mazowieckim UW dokonywano rozliczenia prac realizowanych na podstawie dwóch 

umów dotyczących wykonania operatów szacunkowych w celu wywłaszczenia 

gruntów, zawartych przez Dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości 

w kwotach niŜszych od umownych; Główny Księgowy wymagał przy rozliczaniu 

umów przedłoŜenia dokumentów według przyjętego w Urzędzie wzoru; w dokumencie 

tym nie podawano daty odbioru prac i daty ich sprawdzenia pod względem 

merytorycznym; brak tych informacji uniemoŜliwiał porównanie terminu odbioru prac 

z terminem określonym w umowie oraz zgodności z umowami kwot przedkładanych 

faktur; 
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• w Ministerstwie Spraw Zagranicznych rachunki wystawione z tytułu realizacji 

18 umów zatwierdzone zostały pod względem merytorycznym, mimo Ŝe nie posiadały 

wymaganych postanowieniami umów szczegółowych opisów zrealizowanych prac; 

z  wyjaśnień wynika, Ŝe brak tych opisów dotyczących realizacji zadań, spowodowany 

był bieŜącymi roboczymi kontaktami pracowników nadzorujących zadania. 

3.2.5. Prawidłowość rozliczania umów  

Wynagrodzenie uzyskane na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło podlega 

opodatkowaniu. Zleceniodawca jako płatnik, zobowiązany jest dokonywać miesięcznego 

rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń z tytułu realizacji tych umów. 

Decydujący wpływ na wysokość zaliczek oraz na całe rozliczenie wynagrodzenia ma forma 

umowy cywilnoprawnej. Szczególnie korzystną dla wykonawców formą świadczenia pracy 

jest umowa o dzieło, której rezultatem jest „utwór” w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zleceniobiorcy mogą wówczas korzystać z 50% 

zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, co ma wpływ na wysokość dochodu 

podlegającego opodatkowaniu, a w konsekwencji wysokość wynagrodzenia wykonawcy. 

Ponadto przy umowie zlecenia, w przeciwieństwie do umowy o dzieło40, istnieje obowiązek 

naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

Kontrola wykazała, Ŝe w 4 badanych jednostkach41 zawarto 64 umowy o dzieło 

na  wykonanie prac o łącznej wartości 118, 8 tys. zł, które z uwagi na charakter powinny 

być realizowane w formie umów zlecenia, co miało wpływ na prawidłowość rozliczenia 

umów42. Np. 

• w Ministerstwie Spraw Zagranicznych przy rozliczaniu dwóch umów o dzieło 

na łączną kwotę 31,0 tys. zł, zastosowano 50% koszty uzyskania przychodów, pomimo 

Ŝe nie posiadały twórczego charakteru, przedmiotem tych umów były czynności 

polegające na porządkowaniu dokumentacji w celu przekazania do archiwum oraz 

obsługa prawna spraw zlecanych na bieŜąco; wpłynęło to na zaniŜenie zaliczki 

na podatek dochodowy o 399 zł; 

• w Małopolskim UW czynności lekarza ratownictwa medycznego, określone w art. 29 

ust. 2 i art. 30 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie 

                                                 
40  Wyjątek stanowią umowy o dzieło zawarte z własnym pracownikiem. 
41  MSZ, MEN, Kujawsko-Pomorski UW, Małopolski UW. 
42  MSZ, MEN, Małopolski i Kujawsko-Pomorski UW. 
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Medycznym43, wykonywano na podstawie 60 umów o dzieło o łącznej wartości 

81,9 tys. zł; skutkiem zastosowania niewłaściwej formy prawnej umów było wypłacenie 

wyŜszego o 1.024 zł wynagrodzenia, odprowadzenie niŜszej o 6.347 zł zaliczki 

na podatek dochodowy oraz nieodprowadzenie naleŜnej składki na ubezpieczenia 

zdrowotne w wysokości 7.371 zł.  

3.2.6. Prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej wydatków na prace zlecane i ich 

ujmowania w sprawozdaniach budŜetowych 

W 20 badanych jednostkach przestrzegane były zasady prowadzenia ewidencji 

księgowej i dokumentowania wydatków, określone w ustawie o rachunkowości 

i regulacjach wewnętrznych. Natomiast w 4 jednostkach44 stwierdzono nieprawidłowości 

polegające głównie na błędnym klasyfikowaniu wydatków za prace zlecane, 

nieprawidłowym sporządzaniu dowodów księgowych i ich ujmowaniu w księgach 

rachunkowych. Np.  

• w Ministerstwie Spraw Zagranicznych stwierdzono, Ŝe 25 umów z 72 zbadanych 

nie było rejestrowane na bieŜąco w systemie finansowo-księgowym, co miało wpływ 

na zaniŜenie w kwartalnych sprawozdaniach Rb-28 wielkości zaangaŜowania wydatków 

o 394,8 tys. zł; spowodowane to było nieterminowym przekazywaniem przez jednostki 

organizacyjne Ministerstwa umów do Biura Administracji i Finansów, w celu ich 

zaewidencjonowania na koncie 998 – ZaangaŜowanie; zatwierdzono równieŜ trzy 

rachunki pod względem merytorycznym z datą wcześniejszą niŜ data ich wystawienia; 

• w Ministerstwie Sprawiedliwości błędnie zaklasyfikowano wydatki w kwocie 

13,8 tys. zł na opłacenie 19 umów zawartych z osobami prawnymi lub osobami 

fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą na świadczenie usług w zakresie 

tłumaczeń; zaliczono je do wydatków w § 417 – Wynagrodzenia bezosobowe, co było 

niezgodne z klasyfikacją wydatków określoną w rozporządzeniach Ministra Finansów 

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 

pochodzących ze źródeł zagranicznych45; poza tym zbiorcze dowody księgowe 

stanowiące podstawę ujęcia w ewidencji księgowej wynagrodzeń wypłaconych 

na podstawie 51 rachunków na kwotę 135,9 tys. zł, nie posiadały cech dowodu 

                                                 
43  Dz.U. Nr 113, poz. 1207 ze zm. 
44  MS, MSZ, Kujawsko-Pomorski UW, Mazowiecki UW. 
45  Rozporządzenie MF z dnia 20 września 2004 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 2132 ze zm.), które obowiązywało do 

dnia 30 czerwca 2006 r. i z dniem 1 lipca 2006 r. zostało zastąpione rozporządzeniem MF z dnia 
14 czerwca 2006 r. (Dz.U. Nr 107, poz. 726 ze zm.). 
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księgowego wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1, 4 i 6 ustawy o rachunkowości, 

tj. numeru i rodzaju dokumentu, daty sporządzenia oraz podpisu osoby odpowiedzialnej 

za sprawdzenie i zakwalifikowanie dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych; 

nie wymieniono w nich dowodów źródłowych, wbrew postanowieniom art. 20 ust. 3 

pkt  1 ustawy; brak było takŜe merytorycznego potwierdzenia wykonania prac 

na  2  dowodach księgowych o łącznej wartości 15,3 tys. zł, co było niezgodne 

z wewnętrznymi procedurami kontroli finansowej wydatków; 

• w Kujawsko-Pomorskim UW klasyfikowano do niewłaściwych paragrafów klasyfikacji 

budŜetowej wydatki na prace zlecane, co spowodowało, Ŝe dane wykazane 

w sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu wydatków budŜetu państwa za 2006 r. oraz 

za wrzesień 2007 r., były niezgodne z faktycznie dokonanymi wydatkami w tych 

paragrafach; według stanu na koniec 2006 r. zawyŜono o 5,9 tys. zł wydatki w § 430 - 

Pozostałe usługi, gdyŜ ujęto w nim wydatki, które powinny być ujęte w § 417 – 

Wynagrodzenia bezosobowe; na koniec września 2007 r. róŜnica wynosiła 15,5 tys. zł; 

w 12 przypadkach nie udokumentowano przyczyn odstąpienia od naliczania składek 

ubezpieczenia społecznego oraz składek zdrowotnych od łącznej kwoty 10,4 tys. zł. 
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 

4.1. Przygotowanie kontroli  

Wyboru jednostek do kontroli dokonano na podstawie analizy wyników 

poprzednich kontroli obejmujących zagadnienia wydatkowania środków budŜetowych 

na prace zlecane podmiotom zewnętrznym. Wyniki tych kontroli i stopień realizacji 

wniosków pokontrolnych NIK pozwoliły na ustalenie prawdopodobnych obszarów 

wystąpienia nieprawidłowości w jednostkach wytypowanych do kontroli.  

Po kontroli przeprowadzonej w 2001 r. NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie oceniła 

korzystanie z usług doradczych i eksperckich przez jednostki administracji rządowej. 

Istotną nieprawidłowością było nieuzasadnione zlecanie usług pracownikom jednostek 

kontrolowanych i podmiotom zewnętrznym z punktu widzenia zakresu działania jednostek 

i zakresu obowiązków słuŜbowych pracowników oraz ich zlecanie wykonawcom 

nie posiadającym wymaganych kwalifikacji. Wnioski kierowane po tej kontroli 

do kierowników jednostek kontrolowanych dotyczyły najczęściej ograniczenia zlecania 

prac do przypadków uzasadnionych merytorycznymi potrzebami urzędów, przestrzegania 

zasad zawierania umów oraz zasad dokumentowania i rozliczania wydatków 

przeznaczonych na ich realizację. Przeprowadzona w 2006 r. kontrola w zakresie 

gospodarowania wynagrodzeniami bezosobowymi w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia 

Środowiskowego w Sosnowcu wykazała nieprawidłowości polegające m.in. 

na  niegospodarnym wydatkowaniu środków na wynagrodzenia z tytułu prac zlecanych, 

lekcewaŜeniu obowiązków rzetelnego dokumentowania i odbioru zlecanych zadań.  

Badaniem objęto umowy zlecenia i umowy o dzieło46 finansowane w ramach § 417 

– Wynagrodzenia bezosobowe, § 427 – Zakupy usług remontowych i § 430 – Zakupy usług 

pozostałych, § 438 – Tłumaczenia, § 439 – Zakup usług obejmujących wykonanie 

ekspertyz, analiz i opinii.  

W kontroli zastosowano niestatystyczną metodę doboru próby z uwagi na brak 

jednolitego systemu rejestracji i identyfikacji danych o zawartych umowach 

                                                 
46  Głównie o charakterze doradczym i eksperckim oraz umowy dotyczące zadań naleŜących do zakresu 

działania komórek organizacyjnych i zatrudnionych w nich pracowników Nie podlegały kontroli prace 
zlecane na podstawie odrębnych przepisów i na polecenie właściwych organów (np. biegłym 
w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, administracyjnym, czynności arbitrów, tłumaczy 
przysięgłych, kuratorów, radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym, członków 
komisji, kolegiów odwoławczych i innych). 
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cywilnoprawnych. Wyboru umów do kontroli dokonano metodą doboru celowego 

w oparciu o kryterium najwyŜszej wartości ze zbioru umów zawartych w 2006 r. 

i I półroczu 2007 r., biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości 

w obszarze działania komórek organizacyjnych (np. analizy i opinie prawne, wykonywanie 

prac biurowych). Próbę stanowiło 100 umów w całym okresie objętym kontrolą, przy czym 

w uzasadnionych okolicznościach wynikających ze specyfiki kontrolowanej działalności 

(złoŜoność spraw) moŜliwe było ograniczenie próby do 50 badanych spraw. Na podstawie 

30 umów (o wartości jednostkowej powyŜej 1000 zł), wchodzących w zakres badanej 

próby, zbadano skuteczność funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.  

W ramach prowadzenia bezpośrednich badań kontrolnych analizą objęto celowość 

zawierania umów zlecenia i umów o dzieło, przestrzeganie zasad wyboru wykonawców 

prac zlecanych, prawidłowość realizacji obowiązków umownych, odbioru i wykorzystania 

tych prac przez zleceniodawców oraz prowadzenia ewidencji księgowej wydatków na ich 

finansowanie. Taki zakres badań kontrolnych dotyczył ok. 70% badanej populacji umów 

zlecenia i umów o dzieło (2.358 umów). 

4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli  

Kierownicy kontrolowanych jednostek nie zgłosili zastrzeŜeń do protokołów, 

wszystkie protokoły kontroli zostały podpisane. NajwyŜsza Izba Kontroli skierowała 

wystąpienia do 24 skontrolowanych jednostek, w których przedstawiła 62 wnioski 

pokontrolne. Spośród 24 jednostek objętych kontrolą, NIK negatywnie oceniła 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Lubelski Urząd Wojewódzki, 12 pozytywnie 

z  nieprawidłowościami i 10 pozytywnie z uchybieniami. Ustalenia kontroli oraz 

wynikające z nich oceny omówione zostały na 6 zorganizowanych naradach pokontrolnych. 

ZastrzeŜenia do wystąpienia pokontrolnego zgłosiły 3 badane jednostki (Kancelaria Senatu, 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Lubelski Urząd Wojewódzki).  

Przedmiotem zastrzeŜeń złoŜonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej były 

oceny o niecelowym zawarciu umów na zweryfikowanie wniosków o dofinansowanie 

realizacji projektów ze środków unijnych, niecelowym zleceniu wykonania pięciu niezbyt 

skomplikowanych analiz i opinii oraz naruszeniu wewnętrznych procedur przy zawieraniu 

umów. Uchwałą Kolegium NIK z dnia 12 grudnia 2007 r. zastrzeŜenia zostały oddalone 

w całości, z wyjątkiem zastrzeŜenia do celowości zlecenia niezbyt skomplikowanych analiz 

i opinii, które zostało uwzględnione w części (dotyczącej trzech spośród pięciu objętych 

badaniem analiz).  
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Przedmiotem zastrzeŜeń złoŜonych przez Wojewodę Lubelskiego były oceny 

dotyczące niecelowego zlecania zadań osobom fizycznym (emerytom, bezrobotnym) oraz 

bezpodstawnego finansowania kosztów badania bilansów przedsiębiorstw państwowych. 

ZastrzeŜenia dotyczyły takŜe terminu wygaśnięcia umów zawartych z konsultantami 

wojewódzkimi oraz wniosku pokontrolnego o zaniechanie zawierania umów z podmiotami 

zewnętrznymi w przypadku zlecania zadań statutowych Urzędu. Uchwałą Komisji 

Odwoławczej w Delegaturze NIK w Lublinie z dnia 24 października 2007 r. zastrzeŜenia 

zostały oddalone w całości – w zakresie dotyczącym finansowania kosztów badania 

bilansów przedsiębiorstw oraz zlecenia prac polegających na opracowywaniu tekstów 

wystąpień okolicznościowych dla potrzeb Wojewody. W pozostałym zakresie zastrzeŜenia 

zostały uwzględnione w całości.  

Przedmiotem zastrzeŜeń złoŜonych przez Szefa Kancelarii Senatu była ocena 

wskazująca na uchybienia proceduralne przy zawieraniu umów na tłumaczenia oraz 

wniosek o przestrzeganie regulacji wewnętrznych przy zawieraniu takich umów. Uchwałą 

Kolegium NIK z dnia 12 grudnia 2007 r. zastrzeŜenia zostały uwzględnione w całości.  

Wnioski zawarte w wystąpieniach pokontrolnych dotyczyły przede wszystkim: 

a/ do kierowników jednostek rządowej administracji centralnej: 

− ograniczania zlecania zadań do przypadków uzasadnionych merytorycznymi 

potrzebami urzędu, wymagających wysoce specjalistycznej wiedzy i kwalifikacji; 

− zamieszczania w umowach cywilnoprawnych zapisów umoŜliwiających 

dochodzenie roszczeń oraz wypłatę wynagrodzeń po odbiorze prac; 

− zapewnienia przestrzegania procedur wewnętrznych w zakresie postępowania 

w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych, dotyczących obowiązku 

uzasadniania celowości zlecenia prac; 

− niezawierania umów z pracownikami na wykonanie zadań, które naleŜą do zakresu 

ich obowiązków słuŜbowych; 

− uregulowania zasad i trybu zawierania umów cywilnoprawnych, procedur kontroli 

i odbioru zlecanych prac, w celu zapewnienia właściwej organizacji systemu 

kontroli wewnętrznej i nadzoru nad zawieraniem umów; 

− zawierania umów w formie odpowiedniej do charakteru zleconych prac, zachowania 

wymaganej formy dokonywania zmian treści umów, potwierdzania wykonania prac 

i dokonywania płatności i rozliczeń zgodnie z postanowieniami umów; 
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− udzielania zamówień publicznych w trybie i na zasadach określonych w ustawie 

Prawo zamówień publicznych i z zachowaniem procedur wewnętrznych; 

− wyeliminowania przypadków nierzetelnego sporządzania dowodów księgowych 

oraz sprawdzania dowodów pod względem formalno-rachunkowym 

i merytorycznym;  

b/ do wojewodów: 

− określenia kryteriów weryfikacji prac zlecanych oraz wprowadzenia obowiązku 

uzasadniania wniosku o zawarcie umowy cywilnoprawnej; 

− zaprzestania zlecania zadań pracownikom w sposób niezgodny z przepisami prawa 

pracy; 

− zaktualizowania procedur kontroli finansowej i objęcia nimi procesu zawierania, 

wykonania i odbioru umów zlecenia i umów o dzieło; 

− przeprowadzenia racjonalizacji zatrudnienia w celu ograniczenia zlecania prac; 

− przestrzegania uregulowań wewnętrznych w zakresie wymogu sporządzania 

wniosków oraz dokonywania kalkulacji wynagrodzeń z tytułu zawartych umów; 

− zapewnienia precyzyjnego określenia przedmiotu zlecenia w protokołach zdawczo-

odbiorczych; 

− zabezpieczenia interesów zleceniodawców poprzez określenie odpowiedzialności 

za nieterminową realizację zadań; 

− przestrzegania obowiązku opiniowania umów pod względem finansowym 

i prawnym; 

− wyegzekwowania zwrotu nienaleŜnie wypłaconych wynagrodzeń wykonawcom 

prac zleconych; 

− wprowadzenia jednolitych procedur ustalania zapotrzebowania, weryfikacji, 

zawierania oraz realizacji umów o dzieło i umów zlecenia; 

c/ do kierowników jednostek pozarządowych: 

− uregulowania zasad postępowania przy zawieraniu umów o wartości poniŜej progu 

obowiązującego przy udzielaniu zamówień, w tym obowiązku pisemnego 

wnioskowania i uzasadniania celowości zlecania prac oraz trybu postępowania 

zapewniającego wybór najkorzystniejszej oferty; 

− zakończenia prac i wprowadzenia wewnętrznych regulacji dotyczących obiegu 

i kontroli dokumentów finansowo-księgowych; 
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− precyzyjnego określenia przedmiotu umowy oraz ograniczenia zawierania umów 

w formie ustnej w celu zapewnienia większej przejrzystości wydatkowania środków 

publicznych; 

− właściwego dokumentowania postępowań o udzielanie zamówień. 

W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne, kierownicy skontrolowanych jednostek 

zobowiązali się między innymi do:  

- wprowadzenia lub zmiany procedur i zasad udzielania zamówień, przestrzegania 

zasad postępowania i dokumentowania działań poprzedzających zawarcie umów 

cywilnoprawnych oraz obowiązku parafowania umów przez osoby upowaŜnione; 

- analizowania potrzeb związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów oraz 

zlecania wykonania zadań wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach; 

- przestrzegania zasad udzielania zamówień publicznych, obowiązku starannego 

dokumentowania wstępnej oceny celowości zawierania umów i uzasadnienia ich 

zawierania, dokumentowania sposobu wyboru wykonawcy i przeprowadzenia 

rozeznania rynku oraz rzetelnego ustalania wynagrodzenia i potwierdzania 

wykonania prac; 

- zaniechania zawierania umów zlecenia i umów o dzieło z pracownikami na prace 

naleŜące do ich merytorycznego zakresu czynności; 

- redukowania wydatków na realizację umów cywilnoprawnych poprzez przeniesienie 

środków finansowych przewidzianych na ich realizację do paragrafów płacowych 

w celu ich wykorzystania na wynagrodzenia pracowników zatrudnianych na umowy 

o pracę; 

- zaostrzenia bieŜącej kontroli formalno-rachunkowej dokumentów księgowych 

w zakresie dokonywania wypłat z tytułu prac zlecanych oraz przeprowadzenia 

badań audytowych dotyczących prawidłowości postępowania przy zawieraniu 

umów cywilnoprawnych. 

Kontrola ujawniła nieprawidłowości w wymiarze finansowym w łącznej wysokości 

4.840,4 tys. zł oraz spowodowała uzyskanie korzyści finansowych w związku z realizacją 

wniosków pokontrolnych w kwocie 7,3 tys. zł. Stwierdzono: 

a) środki wydatkowane z naruszeniem prawa (2.902,0 tys. zł) w Kancelarii Prezesa RM, 

Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Sprawiedliwości, Kancelarii 

Prezydenta RP, Ministerstwie Zdrowia oraz w urzędach wojewódzkich: Warmińsko- 

Mazurskim, Kujawsko-Pomorskim, Lubelskim, Wielkopolskim, Małopolskim; 
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b) kwoty wydatkowane niegospodarnie, niecelowo i nierzetelnie (1.363,2 tys. zł) 

w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie 

Zdrowia, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim; 

c) nierzetelne dane w ewidencji finansowo- księgowej (408,6 tys. zł) w Ministerstwie 

Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Sprawiedliwości; 

d) inne nieprawidłowości w wymiarze finansowym (166,5 tys. zł) w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych, Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, Łódzkim Urzędzie 

Wojewódzkim, Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. 

W wyniku kontroli uzyskano korzyści finansowe (7,3 tys. zł) w Kujawsko- 

Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim i Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. 

NajwyŜsza Izba Kontroli skierowała zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa i naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez b. Dyrektora 

Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ. 
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Załącznik nr 1 

Wykaz skontrolowanych podmiotów i osób zajmujących kierownicze stanowiska oraz 

jednostek organizacyjnych NIK, które przeprowadziły te kontrole 

Lp. Jednostka organizacyjna 
NIK przeprowadzająca 
kontrolę 

Kontrolowany podmiot Osoby odpowiedzialne za kontrolowaną 
działalność 

1. Departament Administracji 
Publicznej 

Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów 

Mariusz Błaszczyk od 31.10.2005 r. 

2. Departament Administracji 
Publicznej 

Ministerstwo 
Sprawiedliwości cz. 37-
Sprawiedliwość 

Wojciech Kijowski od 25.01.2001 r. 
Tomasz Buława od 25.11.2006 r.  
 

3. Departament Administracji 
Publicznej 

Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych cz.45- 
Sprawy zagraniczne 

Stefan Meller od 31.10.2005 r. 
Anna Fotyga od 09.05.2006 r. 
 

4. Departament BudŜetu 
i Finansów 

Kancelaria Prezydenta Andrzej Urbański od 23.12.2005 r. 
Robert Draba od 02.06.2006 r.  
Aleksander Szczygło od 02.08.2006 r. do 
06.02.2007 r. 

5. Departament BudŜetu 
i Finansów 

Kancelaria Senatu Adam Witalec od 26.10.2001 r.  
Ewa Polkowska-od 10.04.2006 r. 

6. Departament BudŜetu 
i Finansów 

Rzecznik Praw 
Obywatelskich 

Janusz Bogumił Kochanowski 
od 15.02.2006r  

7. Departament BudŜetu 
i Finansów 

Ministerstwo Finansów Teresa Lubińska -od 31.10.2005 r. 
Zyta Gilowska od 07.01.2006 r. 
Paweł Wojciechowski od 24.06.2006 r. 
Stanisław Kluza od 14.07.2006 r. 

8. Departament BudŜetu 
i Finansów 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji cz.42 - 
Sprawy wewnętrzne 

Ludwik Dorn od 31.10.2005 r. 
Janusz Kaczmarek od 08.02.2007 r. 
Władysław Stasiak od 08.08.2007 r. 

9. Departament BudŜetu 
i Finansów 

Ministerstwo Obrony 
Narodowej 

Radosław Sikorski od 31.10.2005 r. 
Aleksander Szczygło od 7.02.2007 r. 

10. Departament Gospodarki, 
Skarbu Państwa 
i Prywatyzacji 

Ministerstwo 
Gospodarki  

Piotr Grzegorz Woźniak 31.10.2005 r.  

11. Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 
Narodowego 

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej cz.30 –
Oświata i wychowanie 

Michał Seweryński od 31.10.2005 r.  
Roman Giertych od 05.05.2006 r. 
Ryszard Legutko od 13.08.2007 r. 

12. Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa 
Narodowego 

Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa 
WyŜszego 
cz.28 Nauka i 38 –
Szkolnictwo wyŜsze 

Michał Seweryński od 05.05.2006 r.  

13. Departament Pracy, Spraw 
Socjalnych i Zdrowia 

Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej 
cz.31 – Praca 
 

Krzysztof Michalkiewicz od 31.10.2005 r. 
Anna Kalata od 05.05.2006 r.  
Joanna Kluzik –Rostkowska 
od 13.08.2007 r. 

14. Departament Pracy, Spraw 
Socjalnych i Zdrowia 

Ministerstwo Zdrowia Zbigniew Religa od 31.10.2005 r. 
 

15. Departament Środowiska, 
Rolnictwa i 
Zagospodarowania 
Przestrzennego 

Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi cz.32 –
Rolnictwo 

Krzysztof Jurgiel od 31.10.2005 r.  
Andrzej Lepper od 5.05.2006 r.  
Jarosław Kaczyński od 22.09.2006 r. 
Andrzej Lepper od 16.07.2006 r. 
Wojciech Mojzesowicz od 31.07.2007 r. 

16. Delegatura NIK 
w Bydgoszczy 

Kujawsko-Pomorski 
Urząd Wojewódzki 
 

Romuald Kosieniak od 22.10.2001 r.  
Józef Rameau od 24.01.2006 r. 
Marzenna Drab od 25.07.2006 r. 
Zbigniew Hoffman od 07.11.2006 r. 
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Lp. Jednostka organizacyjna 
NIK przeprowadzająca 
kontrolę 

Kontrolowany podmiot Osoby odpowiedzialne za kontrolowaną 
działalność 

17. Delegatura NIK 
w Gdańsku 

Pomorski Urząd 
Wojewódzki 
 

Piotr Ołowski od 24.01.2006 r.  
Piotr Karczewski od 22.05.2007 r. 

18. Delegatura NIK 
w Krakowie 

Małopolski Urząd 
Wojewódzki 

Witold Kochan do 20.09.2006 r. 
Maciej Klima od 21.09.2006 r. 

19. Delegatura NIK w Lublinie Lubelski Urząd 
Wojewódzki 

Wojciech śukowski od 07.12.2005 r. 

20. Delegatura NIK w Łodzi Łódzki Urząd 
Wojewódzki 

Stefan Krajewski od 13.05.2004 r.  
Helena Pietraszkiewicz od 26.01.2006 r. 

21. Delegatura NIK 
w Olsztynie 

Warmińsko-Mazurski  
Urząd Wojewódzki 
 

Adam Supeł od 16.01.2006 r.  
Anna Szyszka od 29.03.2007 r. 

22. Delegatura NIK 
w Poznaniu 

Wielkopolski Urząd 
Wojewódzki 
 

Tadeusz Dziuba od 28.12.2005 r.  

23. Delegatura NIK 
w Warszawie 

Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki 

Leszek Mizieliński od 22.10.2001 r..  
Tomasz Koziński od 10 01.2006 r. 
Wojciech Dąbrowski od 18.01.2007 r.  
Jacek Sasin od 15.02.2007 r. 

24. Delegatura NIK 
we Wrocławiu 

Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki 

Krzysztof Grzelczyk od 21.12.2005 r. 
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Załącznik nr 2 

Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności 

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 

ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 

ze zm.). 

4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, 

poz. 694 ze zm.). 

5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. 

Nr 223, poz.1655). 

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.). 

7. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). 

8. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). 

9. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.). 

10. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz.2681, ze zm.) 

11. Rozporządzenie MF z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących 

ze źródeł zagranicznych klasyfikacji (Dz.U. Nr 209, poz. 2132 ze zm.), które 

obowiązywało od dnia 1 stycznia 2005 r. 

12. Rozporządzeniem MF z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726 ze zm.) – 

obowiązujące od 1 lipca 2006 r.(z wyjątkami). 

13. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005 r. w sprawie 

wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 15, poz. 131 ze zm.). 
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Załącznik nr 3 

Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

4 Prezes Rady Ministrów 

5.Rzecznik Praw Obywatelskich 

6. Minister Finansów 

7. Minister Spraw Zagranicznych 

8. Minister Sprawiedliwości 

9. Minister Pracy i Polityki Społecznej 

10. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

11. Minister Zdrowia 

12. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

13. Minister Obrony Narodowej 

14. Minister Gospodarki 

15. Minister Edukacji Narodowej 

16. Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 

17. Wojewoda Dolnośląski 

18. Wojewoda Kujawsko-Pomorski 

19. Wojewoda Małopolski 

20. Wojewoda Mazowiecki 

21. Wojewoda Lubelski 

22. Wojewoda Łódzki 

23. Wojewoda Pomorski 

24. Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

25. Wojewoda Wielkopolski 

26. Komisja Finansów Publicznych 

27. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 

 


