
Warszawa, dnia 2 0  listopada 2013 r.

Minister Środowiska

dKAhr-0%Ą - i$/4CoJ2/lł/t10
Pan ■
prof dr hab. Jerzy Nawrocki 
Dyrektor
Państwowego Instytutu Geologicznego 
Państwowego Instytutu Badawczego 
w Warszawie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 11/2013 z dnia 9 sierpnia 2013r. zespół 
kontrolujący Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 19 sierpnia -  6 września 2013 r. kontrolę 
problemową w Państwowym Instytucie Geologicznym -  Państwowym Instytucie Badawczym (PIG-PIB) 
w Warszawie w zakresie:

1) Działalności finansowej Instytutu.
2) Organizacji i jakości pracy Instytutu.
3) Jakości zarządzania Instytutem.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolujący Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 
Ministerstwa Środowiska w składzie:
■ Ewa Walczak -  Radca Ministra,
■ Aleksandra Gregorkiewicz -  Główny Specjalista,
■ Stanisław Kucharski -  Główny Specjalista.

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

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w księdze kontroli pod nr 2.

Stan organizacyjno -  prawny Instytutu:

Państwowy Instytut Geologiczny -  Państwowy Instytut Badawczy powołany w 1919 r. jest instytutem 
badawczym, działającym na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 391 z dnia 14 maja 1952 r. w sprawie 
utworzenia Instytutu Geologicznego (M. P. Nr A-65, poz. 995).

Państwowy Instytut Geologiczny otrzymał status Państwowego Instytutu Badawczego na mocy 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie nadania Państwowemu Instytutowi 
Geologicznemu w Warszawie statusu Państwowego Instytutu Badawczego (Dz. U. Nr 45, poz. 363).
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PIG- PIB został w dniu 12 lipca 2002 r. wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 
Sądowniczym w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy. Instytut posiada osobowość 
prawną.

W skład Instytutu wchodzą następujące Oddziały:
- Oddział Górnośląski w Sosnowcu,
- Oddział Dolnośląski we Wrocławiu,
- Oddział Karpacki w Krakowie,
- Oddział Świętokrzyski w Kielcach,
- Oddział Geologii Morza w Gdańsku -  Oliwie,
- Oddział Pomorski w Szczecinie. '

Oddziały Instytutu nie posiadają osobowości prawnej i nie są jednostkami samofinansującymi się.

Dyrektorem PIG-PIB jest prof. dr hab. Jerzy Nawrocki, powołany na to stanowisko decyzją Ministra 
Środowiska z dnia 15 kwietnia 2008 r. na okres 5 lat. Następne powołanie na okres kolejnych 4 lat 
nastąpiło decyzją Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2013 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1/112-113]

Dyrektor kieruje Instytutem przy pomocy Zastępców:

1. mgr Romana Smółki - od 15.02.2012 r. Dyrektora ds. Geoinformacji,
2. mgr Marii Stacewicz -  od 1.07.2002 r. Dyrektora ds. Ekonomicznych,
3. dr Lesława Skrzypczyka - od 15.04.2008 r. Dyrektora ds. Państwowej Służby Hydrogeologicznej,
4. mgr inż. Andrzej Przybycina - od 1.06.2012 r. Dyrektora ds. Państwowej Służby Geologicznej.

[Dowód: akta kontroli str. 1/114-119]

Instytut działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, 
poz. 618) oraz statutu, który określa jego przedmiot i zakres działania. Obowiązujący statut Instytutu został 
zatwierdzony przez Ministra Środowiska w dniu 24 lutego 2011 r.

PIG-PIB pełni na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. -  Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. nr 163 poz. 981 z późn. zm.) państwową służbę geologiczną. Nadzór nad 
wykonywaniem zadań państwowej służby geologicznej sprawuje Minister Środowiska, działający przy 
pomocy Głównego Geologa Kraju.

PIG -  PIB pełni również państwową służbę hydrogeologiczną -  na podstawie art. 102 ust. 4 ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. nr 115 poz. 1229 z późn. zm.). Nadzór nad 
funkcjonowaniem państwowej służby hydrogeologicznej sprawuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej (KZGW).

Ustalenia kontroli:

Na podstawie przeprowadzonego postępowania kontrolnego działalność Państwowego Instytutu 
Geologicznego — Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie kontrolowanych zagadnień została
oceniona pozytywnie z zastrzeżeniami.
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1. Działalność finansowa Instytutu

Kontrolowane zagadnienia z zakresu działalności finansowej Instytutu zostały ocenione pozytywnie 
z zastrzeżeniami.

Państwowa służba hydrogeologiczna jest finansowana ze środków budżetu państwa będących 
w dyspozycji Prezesa KZGW. Może być także dofinansowywana z innych środków publicznych, 
na zasadach dotyczących wykorzystania tych środków, na podstawie art. 109 ustawy - Prawo wodne.

Finansowanie potrzeb geologii w zakresie poznania budowy geologicznej kraju oraz w zakresie gospodarki 
zasobami złóż kopalin i wód podziemnych odbywa się ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) -  na podstawie art. 401c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm.). Przeznaczenie środków 
na finansowanie potrzeb geologii wymaga zasięgnięcia opinii Ministra Środowiska.

W 2013 r. zadania państwowej służby geologicznej (PSG) w 100% finansowane były ze środków 
NFOŚiGW, zaś w przypadku państwowej służby hydrogeologicznej (PSH) udział finansowania ze środków 
NFOŚiGW wynosił ok. 95,3%, pozostałe ok. 4,7% pochodzi ze środków dotacji celowej KZGW (budżetu 
państwa).

a) zasady gospodarki finansowej Instytutu;

Z opinii niezależnego biegłego rewidenta wynika, że sprawozdanie finansowe Instytutu za 2012 r. 
przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej 
jednostki oraż zostało sporządzone zgodnie z wymogami zasad (polityki rachunkowości), a także na 
podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Zasady (polityka) rachunkowości:

Instytut prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.).

Zarządzeniem nr 9 Dyrektora PIG-PIB z dnia 26 marca 2012 r. wprowadzono zasady (politykę) 
rachunkowości. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości zawierają wszystkie wymagane elementy 
o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości - za wyjątkiem opisu metod ustalania wyniku 
finansowego.

Wybór na stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych i Głównego Księgowego jest potwierdzony 
uzyskaniem pozytywnych opinii Rady Naukowej PIG-PIB. Dział Finansowo-Księgowy podlega Zastępcy 
Dyrektora ds. Ekonomicznych.

[Dowód: akta kontroli str. Ia/120-124]

Wyodrębnienie innej działalności niż wymieniona w art. 2 ust 1-2 ustawy o instytutach badawczych:

Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o instytutach badawczych Instytut może prowadzić działalność inną niż 
działalność podstawowa. PIG-PIB prowadził w badanym okresie działalność inną niż wymieniona w art. 2 
ust. 1 -3  ustawy o instytutach badawczych. Działalność ta obejmowała:
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a) sprzedaż map, objaśnień, wydawnictw m.in. Przeglądu Geologicznego,
b) wynajmowanie wolnych pomieszczeń,
c) usługi komercyjne jednostek merytorycznych (wykonywanie kart osuwiskowych wraz z opiniami, 
projekty robót geologicznych i konsultacje geologiczne),
d) organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów.

Działalność ta została wyodrębniona pod względem rachunkowym i finansowym z pozostałej działalności. 
Działalność związana z odpłatnym oddawaniem w użytkowanie innym podmiotom na podstawie umów 
prawa cywilnego składników aktywów trwałych została przewidziana w § 5 obowiązującego statutu 
Instytutu, za wyjątkiem organizowania szkoleń w ramach działalności gospodarczej. Przychody, koszty 
oraz uzyskany dochód z w/w działalności przedstawiają poniższe zestawienia.

Lp. Rodzaj działalności Przychody K oszty D ochód

1 . W ynajem  pom ieszczeń 1.052.852,37 767.043,04 285.809,33

2. R eprodukcja dokum entów  geologicznych - ksero 544.841,94 187.083,02 357.758,92

3.
W ynajem  pokoi gościnnych, odsprzedaż m ateriałów  

i w yposażenia 52.020,02 54.884,68 -2 .864,66

4.
U dostępnianie i sprzedaż m ateriałów  geologicznych 

(w ydaw nictw a) 99.322,55 23.546,99 75.775,56

5.
Pozostałe usługi geologiczne -  konsultacje, opinie,

warsztaty, konferencje 2.449.214,96 1.787.606,84 661.608,12

6.
Pozostałe koszty i przychody operacyjne, koszty i 

przychody finansow e 203.123,30 0,00 203.123,30

Razem : 4.401.375,14 2.820.164,57 1.581.210,57

1 styczeń -  30 czerwca 2013 r. w z ł

Lp. ... Rodzaj działalności Przychody K oszty D ochód

1 . W ynajem  pom ieszczeń 255.294,00 248.287,07 7.006,93

2. R eprodukcja dokum entów  geologicznych - ksero 245.437,34 50.418,75 195.018,59

3.
W ynajem  pokoi gościnnych, odsprzedaż m ateriałów

i w yposażenia 49.948,25 36.282,35 13.665,90

4.
U dostępnianie i sprzedaż m ateriałów  geologicznych

(w ydawnictw a) 44.612,66 8.544,22 36.068,44

5.
Pozostałe usługi geologiczne -  konsultacje, opinie, 

warsztaty, konferencje 1.345.533,70 430.116,00 915.417,70

6.
Pozostałe koszty i przychody operacyjne, koszty i

1 przychody finansow e 62.950,64 0,00 62.950,64

:!!■ ' i .  " R azem : ■■ ■ " i : 2.003.776,59 773.648,39 1.230.128,20

Z powyższych zestawień wynika, że w 2012 r. osiągnięto dochód z innej działalności niż wymieniona 
w art. 2 ust 1-3 ustawy o instytutach badawczych w kwocie 1 581 210,57 zł, w tym 661 608,12 zł tj. 41,84 
% z pozostałych usług geologicznych — konsultacji, opinii, warsztatów, konferencji.

Za I półrocze 2013 r. z w/w tytułu osiągnięto dochód w kwocie 1 230 128,20 zł, w tym 915 417,70 zł tj. 
74;41 % zł z pozostałych usług geologicznych -  konsultacji, opinii, warsztatów, konferencji.

[Dowód: akta kontroli str. Ia/125-127]

4



Roczny plan finansowy;

Podstawą gospodarki finansowej Instytutu jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora, po 
zasięgnięciu opinii Rady Naukowej. Plan finansowy PIG - PIB na 2012 r. został zaopiniowany pozytywnie 
uchwałą Rady Naukowej Instytutu z dnia 31 maja 2012 r., a plan finansowy na 2013 r. został pozytywnie 
zaopiniowany przez Radę Naukową Instytutu uchwałą z dnia 9 kwietnia 2013 r.

Roczne plany finansowe PIB - PIB na 2012 r. i 2013 r. uwzględniają strukturę dotyczącą przychodów 
i kosztów przewidzianą w art. 18 ust. 11 ustawy o instytutach badawczych.

Plan finansowy na 2012 r. podlegał korekcie, pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Naukową Instytutu 
w dniu 31 grudnia 2012 r. Plan finansowy na 2013 r. do dnia kontroli nie był korygowany. Z ustaleń 
kontroli wynika, że przyczyną korekty planu finansowego Instytutu na 2012 r. było:

a) zmniejszenie przychodów ze sprzedaży prac naukowo-badawczych, na co wpływ miało:
- wprowadzenie przez NFOSiGW w połowie 2012 r. nowych wytycznych w sprawie zasad 

kwalifikowalności kosztów, co skutkowało zmniejszeniem możliwości rozliczenia przez Instytut 
kosztów pośrednich do maksymalnej wysokości 30%. Do momentu zmian Instytut mógł rozliczać 
wysokość poniesionych kosztów pośrednich do limitu 50%;

-  późne zawarcie umów na realizację nowych zadań PSG i PSH spowodowało, że zaliczki na realizację 
zadań obu służb państwowych w ramach przyznanych dotacji wpłynęły w IV kwartale 2012 r.;

- nie uzyskanie z MNiSW potwierdzenia końcowego rozliczenia dla 3 projektów badawczych, 
co uniemożliwiło zaliczenie przyznanych dla tych projektów środków finansowych w przychody 
Instytutu.

b) wzrost przychodów z tytułu dotacji budżetowych spowodowany był przyznaniem dodatkowej dotacji 
podmiotowej z MNiSW na finansowanie działalności statutowej Instytutu oraz rozpoczęciem realizacji 
nowej umowy zawartej z Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

W planie finansowym za 2012 r. i 2013 r. wszystkie kwoty mieszczą się w przychodach wymienionych 
w art. 18 ust. 7 pkt 1 ustawy o instytutach badawczych.

Założenia planów finansowych na 2012 r. i 2013 r. wraz z wykonaniem za I półrocze 2013 r. przedstawiają 
się następująco:

w tys. zł

L.p.
W yszczególnienie 2012 r. 2013 r.

plan W ykonanie plan
W ykonanie
I półrocze

P rzychody ogółem 140 343,0 133 075,0 174 491,0 44 646,6

1. P rzychody w łasne, w  tym: 58 123,0 58 286,5 37 937,0 14 340,9
sprzedaż prac naukow o- 
badaw czych

49 844,0 49 753,0 26 719,0 9 892,9

- granty  europejskie 562,0 756,4 3 616,0 9,4

inne (pozostałe przychody
operacyjne, przychody finansow e, w ynajem )

7 717,0 7 777,1 7 602,0 4 438,6

2. D otacje z  budżetu państwa, 
w tym:

22 810,0 23 316,6 19 034,0 8 546,7

- działalność statutow a 17 728,0 19 702,7 16 397,0 7 280,9

- projekty  badaw cze 2 229,0 761,5 707,0 1 265,8

- dotacje na PSH  (K ZGW ) 1 930,0 1930,0 1 930,0 0,0
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. dotacje z M SZ 923,0 922,4 — 0,0

3. Inne dotacje 59 410,0 51 471,9 117 520,0 21 759 ,0

_ dotacja na PSH  i PSG 58 910,0 51 080,6 115 564,0 21 566,6

inne dotacje (POIG) 278,0 218,2 177,0 148,4

_ dotacje dw ustronne N FO ŚiG W 222,0 173,1 522,0 44 ,0

- dotacje M SZ  (prace
B adawcze w M ongolii)

— — 1 257,0 0,0

4. K oszty ogółem , w  tym: 135 682,0 133 484,7 168 434,7 6 1 3 2 7 ,6

_ W ynagrodzenia i składki od nich naliczane 71 650,0 71 395,7 85 558,2 36 615 ,4

- U sługi badaw cze (kooperacja) 36 476,0 35 038,2 48 640,8 11 799,8

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- planowane łączne przychody w 2013 r. są wyższe od planowanych przychodów w 2012 r. o 24,3%.
- planowane przychody własne w 2013 r. zmniejszą się jednak w stosunku do roku ubiegłego

0 20 186 tys. zł tj. o 34,72 %. Z ustaleń kontroli wynika, że do końca 2011 roku większość 
realizowanych przez Instytut zadań zlecanych bądź zamawianych przez Ministra Środowiska rozliczana 
była w oparciu o wystawiane faktury VAT, a przychody z tym związane wykazywane były w pozycji 
„sprzedaż prac naukowo-badawczych”. Po wejściu w życie, od stycznia 2012 r., nowego Prawa 
geologicznego i górniczego PIG-PIB jako pełniący państwową służbę geologiczną składa do 
NFOŚiGW wnioski na realizację nowych zadań PSG, umieszczonych na zatwierdzonej przez Ministra 
Środowiska liście, na podstawie których zawierane są umowy dwustronne (NFOŚiGW jako Dotujący
1 PIG-PIB jako Dotowany). Umowy te rozliczane są raportami finansowymi, a uzyskane z ich realizacji 
przychody wykazywane są w pozycji „dotacje na PSH i PSG”. Od tego roku wszystkie realizowane 
umowy zawierane z NFOŚiGW mają ten charakter. W 2012 roku na nowych zasadach zawarte zostały 
4 nowe umowy na PSG i 1 umowa na PSH, zaś w roku 2013 powinno być zawartych 47 nowych umów 
na PSG i 1 jest już zawarta na PSH. Stąd też nastąpiło przesunięcie wykazywanych przez Instytut 
przychodów pomiędzy pozycjami „sprzedażprac naukowo-badawczych” — „dotacje na PSH i PSG .

-  zmniejszą się także w 2013 r. dotacje z budżetu państwa o 3 776 tys. zł, tj. o 16,55 /o.
-  zwiększeniu natomiast ulegną inne dotacje, w tym dotacje na PSH i PSG - zostaną zwiększone 

w 2013 r. o 56 654 tys. zł tj. o 96,17 %.
- planowane koszty w 2013 r. zostaną zwiększone w stosunku do 2012 r. o 32 752,7 tys. zł tj. o 24,13%, 

w tym wynagrodzenia wzrosną o 12 001,5 tys. zł. Z ustaleń kontroli wynika, że w kwocie wzrostu 
wynagrodzeń o 12 001,5 tys. zł. zawarty jest planowany wzrost wynagrodzeń bezosobowych 
w wysokości 3 235,5 tys. zł., w ramach zawieranych umów o dzieło i umów zleceń na pomiary 
poziomu zwierciadła wód podziemnych, roboty ziemne i inne, wykonywanych przez wykonawców 
w ramach ww. umów. Na pozostałą kwotę 8 766 tys. zł. składa się wzrost poziomu wynagrodzeń 
osobowych pracowników PIG-PIB zatrudnionych w Instytucie w latach poprzednich oraz zaplanowane 
wynagrodzenia osób nowozatrudnionych w 2013 r.

-  wzrosną także koszty usług badawczych (kooperacja) o 12 164,8 tys. zł tj. o 33,35 %.

[Dowód: akta kontroli str. Ia/128-145a-b]

Plany finansowe dla państwowej służby geologicznei i państwowei służby hydrogeologiczne)!

Obowiązująca w PIG-PIB symbolizacja realizowanych zadań służbowych i projektów badawczych 
pozwala na identyfikację charakteru realizowanych prac oraz umożliwia wydzielanie planów finansowania 
poszczególnych rodzajów działalności, w tym obu służb państwowych. Z ustaleń kontroli wynika, 
że oddzielnych planów finansowych dla państwowej służby geologicznej i państwowej służby 
hydrogeologicznej na 2012 r. nie sporządzano. Na rok 2013 oddzielne plany są utworzone. Nie ma 
wymogów dotyczących zatwierdzania tych planów, zatem są to jedynie materiały pomocnicze do
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zatwierdzonego planu finansowego Instytutu jako całości jednostki i informacyjne dla Dyrekcji 
i poszczególnych pionów Instytutu. Ze względu na trudności z brakiem ostatecznych danych (brak 
podpisanych w czasie tworzenia tych planów nowych umów na realizację nowych zadań PSG i PSH) są to 
do chwili obecnej jedynie plany szacunkowe, a ich ostateczne opracowanie będzie możliwe dopiero po 
spełnieniu powyższego warunku.

[Dowód: akta kontroli str. Ia/146]
Dotacje;

W roku 2012 i do 30.06.2013 r. Instytut otrzymał następujące dotacje:
w zł

L.p. Podm iot udzielający dotacji
K w ota otrzym anej dotacji

2012 r. do  30.06.2013 r.

1.
M inisterstw o N auki i Szkolnictw a W yższego na działalność 
statutow ą (m .in. projekty badaw cze)

30.354.252,60 10.315.639,00

2.

N FO ŚiG W , w  tym  na:
-P S H
-P S G
- program y edukacyjne np. „N asza Z iem ia”

66.770.480,97 
44  959 252,01 
21 579 505,64 

231 723,32

61.945.990,58 
27 177 027,89 
34 724 992,34 

43 970,35

3.
U nia E uropejska -  do tacja w  ram ach 7 Program u ram ow ego oraz:
- w  2013 r. dotacja na środki, trw ałe -  R egionalny Program  
O peracyjny W oj. Św iętokrzyskiego

425.226,13 183 945,59 
213087,16

4.
M inisterstw o Spraw  Zagranicznych -  dotacja na w spółpracę z 
M ongolią

0,00 860.000,00

5.
M inisterstw o G ospodarki -  Program  O peracyjny Innow acyjna 
G ospodarka

117.074,65 173.229,76

6. M inisterstw o Środow iska - n a  PSH 1.930.000,00 390.000,00

Sum a: 99.597.034,35 74.081.892,09

Z w/w zestawienia wynika, że łączna kwota otrzymanych dotacji w 2012 r. wynosi 99 597 034, 35 zł 
a w okresie do 30.06.2013 r. - 74 081 892,09 zł. Największą grupę dotacji stanowią środki otrzymane 
z NFOŚiGW na finansowanie państwowej służby hydrogeologicznej i państwowej służby geologicznej. 
Na działalność statutową Instytut otrzymuje dotacje z MNiSW.

Dotacja z MSZ pod nazwą „współpraca z Mongolią” to środki wynikające z realizacji umowy zawartej 
między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii 
wobec Rzeczypospolitej Polskiej", podpisanej w Ułan Bator dnia 9 listopada 2006 r. Część środków 
finansowych wynikających ze spłaty zobowiązania Mongolii w RP przeznaczane były i są na prowadzenie 
przez Instytutu na terenie Mongolii prac badawczych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem 
nowych złóż surowców mineralnych.

Na działalność państwowej służby hydrogeologicznej Instytut otrzymał także dotacje z Ministerstwa 
Środowiska: w 2012 r. -  1 930 000,00 zł i w I półroczu 2013 r. -  390 000,00 zł.

Wydatki w ramach dotacji otrzymanej z Ministerstwa Środowiska (umowa 31/DE/2012), 
są ewidencjonowane na kontach analitycznie wyodrębnionych dla zadania/tematu. Na potrzeby spełnienia 
wymogu wyodrębnionej ewidencji w przedmiotowej umowie zostało otwarte w systemie finansowo - 
księgowym zadanie/temat o numerze 13-8000-1201-01-0 oraz 13-8000-1201-02-0. Poza tym dla 
wpływających środków pieniężnych otwarto wyodrębniony rachunek bankowy i konto księgowe 840-03
01 (przychody przyszłych okresów).
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Na tak wyodrębnionym zadaniu/temacie instytut ewidencjonuje koszty bezpośrednio związane 
z tematem oraz koszty pośrednie. W skład kosztów pośrednich wchodzą koszty zakładowe oraz koszty 
ogólne. ,

Koszty zakładowe to grupa nakładów finansowych faktycznie poniesionych w danym zakładzie, których 
nie można bezpośrednio przyporządkować żadnemu tematowi realizowanemu w tymże zakładzie, 
a mianowicie:
- nie zaliczone do efektywnego czasu pracy wynagrodzenia z narzutami ZUS,
- amortyzacja sprzętu znajdującego się w zakładzie, jego konserwacja i naprawy,
- materiały eksploatacyjne i biurowe, sprzątanie, energia, telefony, C.O.
- inne dotyczące działalności danego zakładu merytorycznego.

Na podstawie zgromadzonych w danym miesiącu kosztów zakładowych i wynagrodzeń z narzutami ZUS 
odniesionych w koszty bezpośrednie danego zakładu wyliczany jest narzut kosztów zakładowych dla tego 
zakładu według wzoru: suma kosztów zakładowych zakładu merytorycznego dla danego
miesiąca/wynagrodzenia z ZUS danego miesiąca w tymże zakładzie odniesione w koszty bezpośrednie. Tak 
obliczonym procentowym narzutem kosztów zakładowych mnoży się wielkość wynagrodzeń 
bezpośrednich odniesionych w temacie.

Koszty ogólne to grupa nakładów finansowych faktycznie poniesionych w związku z funkcjonowaniem 
zarządu i tzw. obsługi (administracja, planowanie i księgowość), których nie można przyporządkować 
zakładom merytorycznym. Są to również koszty ponoszone w myśl obowiązujących przepisów prawa 
(podatki, odpis na ZFŚS, opłaty skarbowe, PFRON).

Na podstawie zgromadzonych w danym miesiącu kosztów ogólnych i wynagrodzeń z narzutami ZUS 
odniesionych w koszty bezpośrednie wszystkich zakładów merytorycznych wyliczany jest narzut kosztów 
ogólnych według wzoru: suma kosztów ogólnych dla danego miesiąca/wynagrodzenia z ZUS danego 
miesiąca wszystkich zakładów merytorycznych odniesione w koszty bezpośrednie. Tak obliczonym 
procentowym narzutem kosztów ogólnych mnoży się wielkość wynagrodzeń bezpośrednich odniesionych 
w temacie.

Koszty pośrednie zostały opisane w Polityce rachunkowości PIG - PIB.

Rozliczenie udzielonej przez Ministerstwo Środowiska dotacji na działalność państwowej służby 
hydrogeologicznej w 2012 r. zostało przyjęte (pismo MŚ do Dyrektora PIG-PIB nr DEsr-351- 
42/4880/2012/2013/MZ z dnia 7 lutego 2013 r.).

Tym samym należy przyjąć, że dotujący wywiązał się z obowiązku wynikającego z art. 152 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych.

[Dowód: akta kontroli str. Ia/147-195]

Inne koszty; .

W trakcie kontroli stwierdzono, że na podstawie Postanowienia nr IIOT/7/U/2012 z 16 marca 2012 r. 
i Postanowienia nr IIOT/6/U/2012 z 16 marca 2012 r„ wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego dla m. st. Warszawy wymierzono PIG -  PIB karę za:

-  samowolne przystąpienie do użytkowania przebudowy wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz 
z budową miejsc postojowych i infrastrukturą techniczną na terenie działki przy ul. Rakowieckiej 4 
w Warszawie, w wysokości 60 000,00 zł;
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- nieprawidłowości w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego przebudowy 
wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z budową miejsc postojowych i infrastrukturą techniczną 
na terenie działki przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie, w wysokości 6 000,00 zł.

Łączna kwota kary wynosi 66 000,00 zł.

Z ustaleń kontroli wynika, że powyższe kary wynikały z zaniedbań jakich dopuścił się były kierownik 
Sekcji Inwestycji i Remontów, który sprawował również funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Mimo istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego nie zlecił on wykonania projektu.

[Dowód: akta kontroli str. Ia/196-203]
Fundusze:

Wartość w/w funduszy przedstawiają poniższe zestawienia: w zł

W yszczegó ln ien ie
Stan  na

1.01 .2012 r.
Z w iększen ia  

w  2012 r.
Z m n iejszen ia  

w  2012  r.
S tan  n a

31 .12 .2012  r.
Z w iększen ia  do  

30 .06 .2013  r.
Z m niejszen ia  
d o 30.06 .2013

Stan n a  dzień
30 .06 .2013  r.

Fundusz
podstawowy/
statutowy

83.777.329,31 14.382,03 0 83.791.711,34 0 0 83.791.711,34

Fundusz z aktualizacji 
środków trwałych 4.318.183,09 0 14.382,03 4.303.801,06 0 0 4.303.801,06

Fundusz rezerwowy 500.200,00 277.310,00 0 777.510,00 150.100,00 ' 0 927.610,00

ZFŚS
952.181,22 1.045.428,04 931.486,53 1.066.122,73 1.014.204,47 251.143,36 1.829.183,84

Fundusz nagród ' 650.953,31 2.900.000,00 ’ 3.367.996,57 182.956,74 1.476.059,16 0 1.659.015,90

Fundusz badań 
własnych 1.488.118,67 289.059,46 1.258.488,66 518.689,47 250.000,00 130.168,56 638.520,91

Fundusz stypendialny 50.000,00 0 0 50.000,00 0 0 50.000,00

W 2012 r. Instytut posiadał zgodnie z wymogiem art. 19 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych fundusze: 
statutowy, rezerwowy i świadczeń socjalnych. Ponadto w oparciu o zapis art. 19 ust. 2 ustawy
0 instytutach badawczych utworzono fundusz nieobowiązkowy jakim jest fundusz nagród, badań własnych
1 stypendialny. Instytut posiada także utworzony w latach ubiegłych fundusz z aktualizacji środków 
trwałych. Fundusz z aktualizacji środków trwałych utworzono w latach ubiegłych na podstawie art. 31 ust. 
4 ustawy o rachunkowości.

Należy zauważyć, że instytut badawczy jest obowiązany do utworzenia funduszy wymienionych 
w art. 19 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych. Może również utworzyć fundusze określone w ust. 2 tego 
artykułu. Przepis powołanego art. 19 zawiera zamknięty katalog funduszy, jakie może utworzyć instytut 
badawczy.

Osiągnięty przez Instytut w 2012 r. zysk w wysokości 1 876 159,16 zł został przeznaczony na:
- fundusz rezerwowy - 150 100,00 zł .
- fundusz badań własnych - 250 000,00 zł
- fundusz nagród - 1 476 059,16 zł
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Uchwałą Rady Naukowej PIG-PIB z dnia 15 maja 2013 r. pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie 
finansowe za 2012 r. i podział zysku. Minister Środowiska postanowieniem z dnia 2 lipca 2013 r. 
zatwierdził sprawozdanie za 2012 r. wraz z propozycją podziału zysku. Sprawozdanie finansowe Instytutu 
za 2012 r. zostało złożone w Drugim Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w dniu 10 lipca 2013r. oraz 
w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Warszawie w dniu 11 lipca 2013r.

[Dowód: akta kontroli str. Ia/204-211]
Wskaźnik płynności za 2012 r. oraz kredyty i pożyczki;

L p . W sk a ź n ik i p ły n n o śc i 2 0 1 2  r. N o r m a

1
Wskaźnik płynności bieżącej

= aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące
4,91 1,3-2

2
Wskaźnik szybkiej płynności

= aktywa obrotowe -  zapasy / zobowiązania 
bieżące

3,11 1-1,2

Z powyższej tabeli wynika, że wskaźnik płynności finansowej wynosi 4,91 przy normie 
w przedziale 1,3 -  2, a zatem wskazuje nadpłynność finansową, co potwierdza także wysokość drugiego 
wskaźnika -  szybkiej płynności. Wskaźniki powyższe informują, że Instytut jest zdolny do regulowania 
swoich bieżących zobowiązań aktywami obrotowymi oraz, że posiada rezerwę wolnych środków 
pieniężnych oraz znaczne zapasy.

Z ustaleń kontroli wynika, że znaczna część środków pieniężnych zgromadzona na rachunkach bankowych 
pochodzi z tytułu otrzymanych zaliczek w obszarze tematów dotowanych. Środki te zostaną wydane 
w przyszłych okresach zgodnie z ich przeznaczeniem na podstawie harmonogramu prac, a zapas w postaci 
produkcji w toku zostanie rozliczony w następnych okresach zgodnie z zapisami w umowach.

PIG -  PIB nie posiadał wg stanu na 31 grudnia 2012 r. oraz na 30 czerwca 2013 r. kredytów 
i pożyczek oraz innych zadłużeń o podobnym charakterze.

PIG -  BIP w ramach posiadanych środków pieniężnych dokonywał lokat terminowych. Przychody 
z tytułu otrzymanych odsetek od lokat ujmował odpowiednio w przychodach finansowych. 
W 2012 r. przychody z tytułu otrzymanych odsetek wynosiły 1 646 233,83 zł, a za I półrocze 2013 r. 
565 682,35zł.

[Dowód: akta kontroli str. Ia/212-213b]

Finansowanie państwowej służby geologicznej i hydrogeologicznej;

1. Przestrzeganie zasady rozdziału wykonywania prac w ramach państwowej służby geologicznej od zadań 
komercyjnych oraz zasadność kosztów osobowych i kosztów koordynacji

W Zarządzeniu nr 13 Dyrektora PIG -  PIB z 5 kwietnia 2012 r. w sprawie podejmowania przez 
pracowników Instytutu prac wykonywanych na zamówienie podmiotów sektora prywatnego, wskazane 
zostały obszary strategiczne działania państwowej służby geologicznej i państwowej służby 
hydrogeologicznej, w ramach których wydzielone zostały zespoły pracowników Instytutu nie mogących 
realizować projektów o charakterze komercyjnym. Do wskazanych w Zarządzeniu obszarów strategicznych 
zostały zaliczone:
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- surowce energetyczne i metaliczne w zakresie określania obszarów złożowych i ich potencjału;
- monitoring stanu wód i innych elementów ochrony środowiska, z wyłączeniem zamówień dotyczących 
jedynie pozyskiwania danych analitycznych, bez ich interpretacji i oceny.

Odrębnymi zarządzeniami Dyrektora PIG-PIB mogą być powoływane, w ramach istniejących .struktur, 
zespoły osobowe, które nie mogą uczestniczyć w realizacji prac komercyjnych ww. obszarach 
strategicznych.

Dla potrzeb sporządzania wniosków o dofinansowania zadań służb państwowych ze środków NFOŚiGW 
opracowana została metodyka, w oparciu o którą szacowane są wynagrodzenia osobowe pracowników 
Instytutu przewidzianych do realizacji konkretnego zadania PSG lub PSH. Uzyskane dane przeliczane są na 
etaty konieczne do wykonania zadania i uśredniane dla całego okresu realizacji danego przedsięwzięcia. 
Otrzymaną kwotą wyliczane są wynagrodzenia osobowe dla każdego roku osobno, w zależności od liczby 
etatów niezbędnych dla realizacji zadania w danym roku.

Zgodnie z art. 163 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze PIG-PIB jako pełniący państwową służbę 
geologiczną może przy realizacji zadań tej służby, o których mowa w art. 162 tejże ustawy podzlecać część 
prac podwykonawcom. Dla zapewnienia poprawności zleconych prac konieczna jest ich kontrola i nadzór, 
których koszt realizacji przewidziane zostały w ramach „koordynacjiprac”.

2. Procedury dotyczące uniknięcia finansowania z różnych źródeł tego samego zadania

Źródłem (innym niż środki NFOŚiGW), z którego mogą być finansowane projekty badawcze
0 tematyce pokrewnej zadaniom państwowej służby geologicznej lub państwowej służby 
hydrogeologicznej są środki budżetowe przeznaczone na naukę, przez co należy rozumieć dotację statutową 
MNiSW oraz środki Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na realizację projektów 
z zakresu badań podstawowych.

Zgodnie z art. 163 ust. 4 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz z zatwierdzonym 14 grudnia 2012r. 
przez Ministra Środowiska, dokumencie pn.: ,f)ziałania nadzorcze Ministra Środowiska wobec 
Państwowego Instytut Geologicznego -  Państwowego Instytutu Badawczego" Instytut przedkłada do 
Ministra Środowiska, jako nadzorującego PIG-PIB, sprawozdania z wykonania zadań państwowej służby 
geologicznej w roku poprzednim. W 2013 r. po raz pierwszy, takie sprawozdanie zostało przekazane 
Ministrowi Środowiska, w którym m.in., zgodnie z zapisami „Działań nadzorczych...”, podany został 
„Wykaz tematów z obszaru działalności PSG realizowanych w 2012r., finansowanych 
z innych źródeł niż środki NFOŚiGW”, stanowiący załącznik nr 2 do tego sprawozdania.

Przyjęta w PIG-PIB procedura zatwierdzania nowych projektów badawczych finansowanych ze środków 
budżetowych na naukę oraz ze środków NFOŚiGW ma charakter wielopoziomowy:

- decyzją nr 15 Dyrektora PIG - PIB z 25 czerwca 2012 r. powołany został Zespołu ds. opiniowania
1 oceny ofert oraz reałizacji zadań finansowanych ze środków budżetowych przeznaczonych na nauką. 

Zadaniem Zespołu jest opiniowanie oraz ocena składanych przez pracowników Instytutu ofert na realizację 
projektów finansowanych ze środków budżetowych na naukę oraz sporządzenie listy rankingowej 
ocenianych wniosków do ostatecznej decyzji Dyrektora PIG-PIB. Jednym z elementów oceny Zespołu jest 
sprawdzenie czy zakres prac, uzyskany efekt przedstawiony w proponowanej ofercie nie pochodzi 
z obszaru działalności obu służb, a w przypadku gdy tak jest to czy nie jest on już realizowany w innych 
tematach.
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Z drugiej strony wnioski składane do NFOŚiGW, podczas wieloetapowej oceny na szczeblu Dyrekcji 
Instytutu, również weryfikowane są pod kątem obecnie i wcześniej realizowanych tematów.

Kolejnym szczeblem weryfikacji jest Departament Geologii i Koncesji Geologicznej Ministerstwa 
Środowiska (DGK), który z jednej strony otrzymuje do sprawdzenia i akceptacji wnioski składane 
do NFOŚiGW, z drugiej zaś zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki, a także czynnościami zapisanymi w „Działaniach nadzorczych... ” opiniuje Wniosek 
o finansowanie działalności statutowej, których nieodzownym elementem są karty informacyjne dla 
nowych projektów.

Dodatkowo sporządzając i składając wniosek do NFOŚiGW należy podać czy wnioskowane 
przedsięwzięcie będzie finansowane z innych niż Funduszowe źródeł.

3. Poziom wynagrodzeń pracowników PIG-PIB pod kątem zadań realizowanych ze środków publicznych

Podawane we wnioskach szacunkowe kwoty wynagrodzeń osobowych nie odnoszą się do osób ale 
przeliczane są na etaty, chociaż źródłem dla tych wyliczeń są wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy osób 
przewidzianych do realizacji tych zadań. Wysokość wyliczonej kwoty zależy zatem od składu osobowego 
przewidzianego do realizacji poszczególnego zadania. Zatrudnienie w konkretnym zadaniu osób 
o wyższym statusie naukowym (profesorzy, profesorzy nadzwyczajni PIG-PIB) czy też informatyków 
może skutkować tym, że wyliczona kwota przypadająca na etat będzie wyższa niż w innych zadaniach. 
Wyliczone dla każdego roku kwoty przypadające na 1 etat są następnie uśredniane do 12 miesięcy 
kalendarzowych realizowanego zadania,

Podane we wnioskach kwoty podane są w wartościach brutto, uwzględniając koszty ponoszone przez PIG- 
PIB jako pracodawcę tzn. składki odprowadzane przez Instytutu do ZUS. W kwocie tej mieszczą się 
zarówno wynagrodzenia zasadnicze pracowników jak i też przewidywana premia kwartalna.

Dochody budżetu państwa:
[Dowód: akta kontroli str. Ia/214-233]

Państwowy Instytut Geologiczny — Państwowy Instytut Badawczy pełni państwową służbę 
hydrogeologiczną na podstawie art. 102 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.). Elementem działalności PIG-PIB jako państwowej służby 
hydrogeologicznej, wykonującej zgodnie z art. 102 ust. 2 ustawy - Prawo wodne, zadania państwa 
w zakresie rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód podziemnych na potrzeby ich racjonalnego 
wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę, jest gromadzenie danych hydrogeologicznych 
pozyskiwanych w procedurach standardowych w trybie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
6 listopada 2008 r; w sprawie standardowych procedur zbierania i przetwarzania informacji przez 
państwową służbą hydrologiczno-meteorologiczną oraz państwową służbą hydrogeologiczną
(Dz. U. Nr 225, poz. 1501).

Zgodnie z art. 110 ust. 4 ustawy - Prawo wodne, na PIG-PIB nałożono obowiązek polegający 
na nieodpłatnym udostępnianiu informacji, dotyczących stanu zasobów wód podziemnych, zebranych 
i przetwarzanych w wyniku realizacji standardowych procedur, organom władzy publicznej, jak również 
uczelniom, instytutom naukowo-badawczym dla potrzeb badań naukowych i dydaktycznych, w zakresie 
niezbędnym do wykonania zadań ustawowych. Dalsze przekazywanie informacji uzyskanych przez ww. 
podmioty w powyższym trybie, zostało ograniczone w art. 110 ust. 6 ustawy - Prawo wodne, przez 
zastrzeżenie, iż nie mogą być one przekazywane innym podmiotom do wykorzystywania w celach 
komercyjnych.
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Z kolei, zgodnie z art. 110 ust. 7 ustawy -  Prawo wodne, PIG-PIB przekazuje odpłatnie w celu ponownego 
wykorzystywania informacje zbierane i przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur innym 
odbiorcom niż określeni w ust. 4 tego artykułu, a wpływy z tego tytułu stanowią dochód budżetu państwa. 
Zasady przekazywania informacji do ponownego wykorzystywania zostały wskazane w art. 110 ust. 8a 
ustawy - Prawo wodne, poprzez bezpośrednie odesłanie do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r.
0 dostąpię do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

Państwowy Instytut Geologiczny — Państwowy Instytut Badawczy należy na podstawie art. 23 a ust. 2 pkt 
4 ustawy o dostępie do informacji publicznej, do podmiotów obowiązanych do udostępniania informacji 
publicznej w celu ponownego wykorzystywania. Zgodnie z art. 23b ust. 1 ww. ustawy, informacje 
publiczne są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami
1 bezpłatnie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 przedmiotowego artykułu, dotyczącymi reżimu prawa 
autorskiego i praw producenta baz danych oraz art. 23 c tej ustawy. Zgodnie z art. 23c ustawy o dostępie 
do informacji publicznej, organ administracji publicznej może żądać opłaty jedynie wówczas, gdy 
przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. 
Brzmienie art. 110 ust. 7 ustawy - Prawo wodne w części mówiącej, iż wpływy z tytułu odpłatnego 
przekazania informacji do ponownego wykorzystania stanowią dochód budżetu państwa, może budzić 
istotne wątpliwości interpretacyjne w świetle zasad zawartych w art. 23b ust. 1 ustawy o dostępie 
do informacji publicznej. Wątpliwości te będą przedmiotem rozstrzygnięć podejmowanych poza 
prowadzoną procedurą kontrolną.

Instytut prowadzi również sprzedaż wydawnictw geologicznych, na podstawie umowy nr 9/2008/CAG z 27 
marca 2008 r., zawartej z Ministerstwem Środowiska na obsługę Centralnego Archiwum Geologicznego 
(CAG). Zgodnie z treścią tej umowy środki finansowe uzyskane ze sprzedaży publikacji Instytut przekazuje 
do budżetu państwa na r-k wskazany w umowie.

Kolejna umowa nr 406/2009AVn-07/FG-bp-tx/D z 01.09.2009 r. (trójstronna) zawarta pomiędzy PIG-PIB 
a Ministerstwem Środowiska i NFOŚiGW na obsługę CAG nie zawiera zapisów o odpłatności 
za dystrybucję w/w wydawnictw. Tym niemniej PIG realizuje sprzedaż tych wydawnictw 
ze zgromadzonych wcześniej zbiorów a uzyskane środki finansowe odprowadza na r-k Ministerstwa 
Środowiska.

[Dowód: akta kontroli str. Ia/234- 280]
b) struktura źródeł przychodów oraz kosztów:

..........  S truk tu ra  źród eł finan sow an ia  i kosztów  Instytu tu  w  2012 r. i za  I p ółrocze 2013 r.

(w  Z ł)

L .p.
Ź ród ła  finan sow an ia

2012 r. I p ółrocze 2013 r.

U d zia ł %
K w ota

przychodu
U d zia ł K w ota

przych od u

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej 64,4% 85 666 432,91 64,8% 28 943 248,69

2. Ministerstwo Środowiska , 2,2% 2 961 814,71 0,0% 0,00
3. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 15,4% 20 464 245,95 19,1% 8 546 716,16
4. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 4,5% 5 999 245,10 0,0% 0,00
5. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 0,1% 173 074,65 0,3% 148 403,95

6. Środki zagraniczne 0,6% 756 418,97 0,0% 19 968,47
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7.

Przychody z działalności gospodarczej (wynajem 
pomieszczeń i pokoi gościnnych, reprodukcja dokumentów 
geologicznych, udostępnianie i sprzedaż materiałów 
geologicznych)

1,3% 1 757 822,54 1,3% 598 522,42

8. Działalność komercyjna, w tym: 7,0% 9 276 619,90 5,7% 2 549 648,84

-
przychody ze sprzedaży wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych (art,18ust.7pk tl ustaw y o instytutach  

badaw czych)

6 829 404,94 1 204 115,14

1 345 533,70
- usługi geologiczne nie będące badaniami naukowymi 2 447 214,96

9. Inne przychody operacyjne i finansowe 4,5% 6 019 347,83 8,6% 3 840 186,80

R a m n źród ła  finansow ania 100,0% 0 3  075 022,56 : 100,0% 44  646  695,33

K oszty ogółem , w  tym: , 100,0% 0 3 4 8 4  734,45 : 100,0%
6 1 3 2 7  660,28

- wynagrodzenia 45,5%
60 754 800,05

(bez ZUS)
50,2%

30 799 375,70

Z powyższego zestawienia wynika, że podstawowym źródłem finansowania działalności Instytutu są środki 
finansowe otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

w 2012 r. i w I półroczu 2013 r. stanowią one ponad 64 % udziału w łącznych źródłach finansowania 
Instytutu. Kolejnym źródłem finansowania Instytutu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 
w 2012r. - 15,4 %, a w I półroczu 2013 r. -  19,1 % źródeł przychodu.

Przychody z działalności gospodarczej i działalności komercyjnej stanowią łącznie od 8,3% w 2012 r. 
do 7% w I półroczu 2013 r.

W kosztach dominującą pozycję zajmują koszty wynagrodzeń: w 2012 r. wynosiły one 45,5% kosztów 
ogółem, a w I półroczu 2012 r. wzrosły do 50,2%.

[Dowód: akta kontroli str. Ib/281-284]

c) inwentaryzacja:

Zasady dotyczące przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji w Instytucie zawarte są w polityce 
rachunkowości oraz w wytycznych w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji, stanowiących załącznik 
dó Zarządzenia nr 20 Dyrektora PIG-PIB z dnia 5 września 2011 r.

Ponadto Zarządzeniem nr 20 Dyrektora PIG-PIB z dnia 5 września 2011 r. określono zasady 
przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Instytutu. Z przedstawionego harmonogramu 
i terminarza inwentaryzacji wynika, że inwentaryzacja ta została przeprowadzona wg stanu na.
- 31 października 2012 r. -  metale szlachetne i magazyn centralny,
- 31 grudnia 2012 r. - gotówka w kasie.

W/w składniki majątkowe zinwentaryzowano w formie spisu z natury. Ponadto wg stanu na 30 listopada 
2012 r. oraz wg stanu na 31 grudnia 2012 r. przeprowadzono inwentaryzację w formie potwierdzenia sald 

m.in.:

- środków trwałych,
- należności od kontrahentów,
- grunty, środki trwałe w budowie.
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Ze sprawozdania komisji inwentaryzacyjnej z dnia 25 stycznia 20 13 r. skierowanego do Dyrektora PIG- 
PIB wynika, że w trakcie inwentaryzacji stwierdzono niedobór 0,59 g wyrobów platynowych, a także 
nadwyżkę 0,41 g w wadze tarczki do napylania ze złota. W w/w sprawozdaniu brak jest podania wartości 
stwierdzonego niedoboru i nadwyżki (ewidencja w/w wyrobów prowadzona ilościowo w księgach 
pozabilansowych).

W trakcie inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych stwierdzono niedobór bezwzględny na kwotę 80,00zł, 
uznany także jako niezawiniony. Komisja inwentaryzacyjna po uzyskaniu wyjaśnień osób materialnie 
odpowiedzialnych zaproponowała uznać w/w różnice inwentaryzacyjne za niezawinione. W dniu 6 marca 
2013 r. Dyrektor PIG-PIB zatwierdził sprawozdanie komisji inwentaryzacyjnej wydając jednocześnie 
zalecenie w sprawie przeprowadzenia akcji informacyjnej w PIG-PIB na 30 dni przed zakończeniem roku 
kalendarzowego aby wszystkie dokumenty związane z zakupami środków trwałych wpływały niezwłocznie 
do Działu Księgowości w celu zakończenia w odpowiednim terminie księgowań.

[Dowód: akta kontroli str. Ic/285-287]

d) gospodarowanie majątkiem

Remonty i modernizacja infrastruktury

Remonty i modernizacje infrastruktury planowane są w oparciu o: okresowe przeglądy środków trwałych 
przeprowadzanych w PIG-PIB, zapotrzebowania zgłaszane przez kierowników komórek organizacyjnych 
oraz sytuacje nagłe, spowodowane awariami. W oparciu o te kryteria sporządzany jest plan remontów, 
modernizacji oraz zakupów inwestycyjnych.

W okresie objętym kontrolą (2012 i I półrocze 2013 r.) PIG-PIB wydatkował na remonty 
i modernizacje kwotę 3 310 981,70 zł, z czego na remonty przeznaczono kwotę 1 203 996,07 zł, natomiast 
na modernizacje wydatkowano kwotę 2 106 985,63 zł. Środki na remonty i modernizacje pochodziły 
głównie ze środków własnych, a także ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
ze środków unijnych.

W kontrolowanym okresie w ramach remontów i modernizacji wykonano m. in.:
1. modernizację budynku biblioteki oryginałów dokumentów o wartości około 900 000 zł;
2. modernizację świętokrzyskiego preparatorium skamieniałości o wartości około 690 000 zł;
3. budowę parkingu dla samochodów służbowych w oddziale geologii morza o wartości około 100 000 zł;
4. modernizację serwerowni w budynku przy ul. Jagiellońskiej 76 o wartości około 150 000 zł.

Rozporządzanie mieniem
[Dowód: akta kontroli str. Id/1-2]

W PIG-PIB nie sporządzono procedur wewnętrznych w zakresie rozporządzania mieniem -  w tym zakresie 
obowiązują ogólne przepisy prawa, głównie ustawa o instytutach badawczych, ustawa 
o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. nr 112 poz. 981 z późn. zm.) oraz rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż 
środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunki odstąpienia od przetargu.

[Dowód: akta kontroli str. Id/3-8]
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Stan posiadania PIG-PIB w zakresie nieruchomości obejmuje kilkadziesiąt nieruchomości szczegółowo 
opisanych w przedstawionym kontrolującym wykazie. Główne nieruchomości położone są w Warszawie 
przy ul. Rakowieckiej 4 i ul. Jagiellońskiej 76. Wszystkie nieruchomości są własnością PIG-PIB.

[Dowód: akta kontroli str. Id/9-14]

Flota samochodowa PIG-PIB obejmuje ogółem 81 pojazdów -  wszystkie są własnością Instytutu.
Na łączną liczbę 81 pojazdów składają się:
- 49 samochodów osobowych;
- 20 samochodów ciężarowych;
- 12 przyczep lub sprzętu innego rodzaju (mini-dźwig, urządzenia wiertnicze, wózek widłowy).

[Dowód: akta kontroli str. Id/15-19]

W badanym okresie PIG-PIB nie dokonywał czynności prawnej w zakresie rozporządzania składnikami 
aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości zaliczonymi do wartości 
niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym 
oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub ich 
wniesienia jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia 
przekraczała równowartość w złotych kwoty 50 000 €, obliczonej na podstawie średniego kursu 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski (art. 17 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych).

W 2012 r. Instytut dokonał sprzedaży aktywów trwałych w postaci regałów metalowych z magazynu rdzeni 
na łączną kwotę 2 845,53 zł. W 2013 r. dokonano sprzedaży 6 samochodów oraz 1 komputera za łączną 
kwotę 38 798,73 zł - (art. 17 ust. 2 ustawy o instytutach badawczych).

W badanym okresie PIG-PIB nie dokonywał czynności prawnej, mającej za przedmiot mienie zaliczone 
zgodnie z odrębnymi przepisami do aktywów trwałych o wartości rynkowej wyższej niż równowartość 
w złotych kwoty 20 000 €, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank 
Polski, polegającej na:
1) wniesieniu tego mienia do spółki lub fundacji;
2) dokonaniu darowizny;
3) nieodpłatnym oddaniu do używania innym podmiotom w drodze umów prawa cywilnego, (art. 17 ust. 3 
ustawy o instytutach badawczych).

W badanym okresie PIG-PIB nie tworzył spółek kapitałowych, nie nabył akcji i nie objął udziałów 
w takich spółkach oraz nie osiągnął przychodów z tego tytułu w celu komercjalizacji wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych, prowadzenia działań z zakresu transferu technologii 
i upowszechniania nauki oraz pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową (art. 17 ust. 5 
ustawy o instytutach badawczych).

[Dowód: akta kontroli str. Id/20-21]

e) zamówienia publiczne

W PIG-PIB obowiązują procedury wewnętrzne w zakresie udzielania zamówień publicznych. W okresie 
objętym kontrolą problematykę zamówień publicznych regulowały następujące zarządzenia:
- Zarządzenie nr 2 Dyrektora PIG-PIB z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie udzielania zamówień 
publicznych;
- Zarządzenie nr 11 Dyrektora PIG-PIB z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie udzielania zamówień 
publicznych.
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Procedury wewnętrzne obejmują zasady udzielania zamówień publicznych o wartości zarówno powyżej jak 
i poniżej równowartości kwoty 14 000 €.

[Dowód: akta kontroli str. Ie/1-66]

Prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w PIG-PIB zajmuje się Samodzielna 
Sekcja Zamówień Publicznych. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym PIG-PIB, Samodzielna Sekcja 
Zamówień Publicznych podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora - Dyrektorowi ds. Ekonomicznych, 
natomiast kierownik tej sekcji podlega bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu, z uwagi na fakt, że pełni 
on także funkcję pełnomocnika Dyrektora w zakresie udzielania zamówień publicznych bez prawa 
podpisywania umów.

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych prowadzi ewidencję zamówień udzielanych przez PIG-PIB 
o wartości szacunkowej powyżej równowartości 14 000 €, jak również zajmuje się prowadzeniem 
postępowań o udzielenie zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 14 000 € - realizacja 
zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 14 000 € pozostaje w gestii komórek merytorycznych PIG- 
PIB, realizujących zamówienie i one prowadzą ewidencję tych wniosków.

[Dowód: akta kontroli str. Ie/67-75]

Kontrola wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2012 r. i 2013 r.

Kontroli poddano zamówienia publiczne udzielone w PIG-PIB w 2012 oraz I półroczu 2013 r., podlegające 
przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 
późn. zm.), dalej P.z.p. Zespołowi kontrolującemu przedstawiono wykaz zamówień publicznych, 
obejmujący cały kontrolowany okres.

W okresie objętym kontrolą w PIG-PIB przeprowadzono 125 postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych do których stosowano przepisy ustawy P.z.p. -  83 w roku 2012 i 42 w 2013 r. Zamówień 
udzielono w następujących trybach:

T ryb udzielenia zam ów ienia
2012 r. -  liczba i w artość w g  

um ów
2013 r. -  liczba i w artość  

w g um ów

Przetarg nieograniczony 7 0 - 1 7  380 489,69 zł +
19 874,10 €  + 4 313 250,00$

3 3 - 2  239 036,56 zł

Przetarg ograniczony - 1 -  0 z ł (w  trakcie przetargu)

W olna ręka 1 0 -  1 787 099,45 z ł +
399 996,96 €

6 -  1 038 381,53 z ł +

16 780,00 €

Zapytanie o cenę 3 -  992 162,82 zł 2 - 4 4 5  282,71 zł

L iczba ogółem 83 42

Ł ączna w artość w g um ów 20 159 751,96 zł +  419 871,06  
€  + 4  313 250,00 $

3 722 700,80 zł +16 780,00 €

[Dowód: akta kontroli str. Ie/76-93]

Do kontroli wytypowano 18 postępowań o łącznej wartości 25 493 604,45 zł, ujętych 
w wykazach pod nr:
- 8, 18, 23, 26, 40, 48, 57, 61, 69, 71, 73 -  w 2012 r.;
- 4, 9, 22, 25, 27, 29, 40 -  w 2013 r.
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Po szczegółowej kontroli dokumentacji ustalono, że w 17 skontrolowanych postępowaniach nie 
stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

[Dowód: akta kontroli str. Ie/94-309]

Natomiast w 1 postępowaniu, ujętym w wykazie pod nr 48/2012 -  Dostawa sprzętu komputerowego dla 
PIG-PIB o wartości umowy 311 755,80 zł brutto, stwierdzono nieprawidłowość, polegającą na naruszeniu 
przepisów ustawy P.z.p. w zakresie publikacji ogłoszeń o zamówieniu -  art. 11 ustawy P.z.p.

Wartość szacunkowa tego zamówienia wynosiła 224 000,00 zł netto, co obligowało zamawiającego 
do przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych, natomiast zamawiający 
przesłał je do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Z udzielonych wyjaśnień wynika, że ww. zamówienie było częścią dużego zamówienia realizowanego 
w PIG-PIB na zakup sprzętu komputerowego, którego wartość znacznie przekraczała progi unijne. 
W planie rzeczowo — finansowym na 2012 r. na zakup sprzętu komputerowego przewidziano kwotę 
1 065 180,00 zł brutto. Taka informacja nie znalazła się jednakże w dokumentacji postępowania.

[Dowód: akta kontroli str. Ie/310-336]

W PIG-PIB w 2012 r. zrealizowano około 2100 postępowań o wartości szacunkowej poniżej 
równowartości 14 000 € na łączną kwotę 6 500 000 zł. W roku 2013 do dnia 30 czerwca zrealizowano 
około 1300 takich postępowań na łączną kwotę 2 900 000 zł.

[Dowód: akta kontroli str. Ie/337]

2. Organizacja i jakość pracy Instytutu

Organizacja i jakość pracy Instytutu w zakresie kontrolowanych zagadnień została oceniona pozytywnie.

a) organizacja Instytutu;

Dyrektor PIG-PIB ustalił organizację jednostki w regulaminie organizacyjnym i wprowadził do stosowania 
zarządzeniem wewnętrznym. Przyjęte w dokumencie rozwiązania są zgodne z postanowieniami statutu 
i zapisami ustawy o instytutach badawczych.

Określony w regulaminie zakres obowiązków, podległości i odpowiedzialności dla poszczególnych 
komórek organizacyjnych oraz stanowisk pracy zapewnia sprawne funkcjonowanie Instytutu i właściwą 
realizację przypisanych mu zadań. Jak wyjaśniono, w najbliższej przyszłości są przewidywane niewielkie 
modyfikacje obecnej struktury PIG-PIB polegające między innymi na wyodrębnieniu w ramach 
istniejących programów mniejszych jednostek specjalizujących się w nowych dziedzinach, które wymagają 
wdrażania. Kierunek zmian będzie się wiązał z rozwojem przetwarzania danych geologicznych.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o instytutach badawczych regulamin organizacyjny PIG-PIB został 
zaopiniowany przez Radę Naukową oraz zakładową organizacj ę związkową.

[Dowód: akta kontroli str. II/1-7]
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W PIG-PIB funkcjonują struktury projektowe oparte na działaniu zespołów zadaniowych, które 
są powoływane czasowo do realizacji określonych projektów. Dla potrzeb projektu powołuje się 
kierownika projektu, który jest podporządkowany bezpośrednio kierownictwu Instytutu. Takimi 
strukturami projektowymi są m.in.. zespoły realizujące zadania w zakładzie IR. Aktualnie w PIG-PIB 
adoptowana jest metodyka zarządzania projektami wg PRINCE 2 do realizacji projektu ZSI (Zintegrowany 
System Informatyczny). Struktura projektowa zapewnia Instytutowi większą elastyczność i sprawność 
organizacyjną, w szczególności gdy projekty mają charakter interdyscyplinarny.

[Dowód: akta kontroli str. II/8-14; 11/51-52]

b) realizacja przez Instytut podstawowych zadań instytutu określonych w art. 2 ustawy 
o instytutach badawczych

W badanym okresie PIG-PIB realizował podstawowe zadania określone w art. 2 ust. 1 ustawy
0 instytutach badawczych zgodnie z wyznaczonymi kierunkami strategicznymi i w ramach posiadanych na 
ten cel środków finansowych ujętych w zatwierdzonym planie zadaniowo-finansowym.

Efektem realizacji tych zadań są opracowania mające duże znaczenie praktyczne, wykorzystywane 
między innymi do racjonalnego planowania poszukiwań kopalin, w planowaniu przestrzennym, 
gospodarowaniu zasobami wód podziemnych, ochronie środowiska, ocenie zagrożeń geologicznych. 
Opracowano i wprowadzono do stosowania zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora jednostki wieloletni 
plan działalności Instytutu pn. „Strategia działania Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego 
Instytutu Badawczego w latach 2010-2015", określający misję i wyznaczający główne cele, strategię, 
kierunki prac i badań geologicznych oraz rozwoju kadry PIG-PIB w latach 2010- 2015. Zgodnie 
z postanowieniami art. 29 ust. 2 pkt 5 ustawy o instytutach badawczych, dokument został zaopiniowany 
przez Radę Naukową Instytutu w konsultacji z Głównym Geologiem Kraju.

Za szczególnie perspektywiczne kierunki badań naukowych uznano problematykę obejmującą:
- węglowodory złóż niekonwencjonalnych (geologia -  stratygrafia i sedymentologia, geochemia, 
oddziaływanie eksploatacji na środowisko).
- surowce metaliczne, w tym metale ziem rzadkich (występowanie, geneza, zasoby).
- racjonalne i zrównoważone gospodarowanie złożami surowców mineralnych i wód (modele 3D złóż, 
analizy procesu eksploatacji...).
- zmiany klimatyczne i środowiskowe w przeszłości geologicznej i ich prognozy.
- neotektoniczna i współczesna mobilność obszaru Polski (składowiska, magazyny, bezpieczna 
eksploatacja, geozagrożenia). .
- kontynuacja rozpoznania wiertniczego Polski w sprzężeniu z obrazowaniem geofizycznym (geologia 
podstawowa, surowce, geotermia).

[Dowód: akta kontroli str. 11/15-16]
' 1 '

W roku 2012 zrealizowano łącznie 539 tematów badawczych, z czego największą ilość stanowiły zlecenia 
komercyjne - 326 tematów ( ponad 60%) oraz tematy finansowane ze środków MNiSW przyznanych na 
utrzymanie potencjału badawczego -  133 tematy (ok.25%) i finansowane ze środków NFOŚiGW -  57 
tematów (ponad 10%).

W roku 2013 wg stanu na dzień 30 czerwca zrealizowano 465 tematów badawczych, z czego największą 
ilość stanowiły także zlecenia komercyjne -  218 (ok.47%) oraz tematy finansowane
ze środków MNiSW przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego -  150 tematów (ponad 32%)
1 finansowane ze środków NFOŚiGW -  77 tematów (ok. 17%).

[Dowód: akta kontroli str. 11/17]
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c) realizacja przez instytut zadań służby państwowej

Narodowe Archiwum Geologiczne (NAG) realizuje zadania służby państwowej jako główny depozytariusz 
polskiej informacji geologicznej. Gromadzona informacja jest odpowiednio uporządkowana 
i zabezpieczona. Dane są udostępniane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie 
gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej.

W roku 2012 rozpatrzono 665 wniosków o korzystanie z dokumentów archiwalnych, 698 osób korzystało 
z materiałów autorskich do map seryjnych, dokonano dystrybucji 5884 publikacji książkowych i map 
seryjnych,

W I kwartale 2013 roku rozpatrzono 232 wnioski o korzystanie z dokumentów archiwalnych, 146 osób 
korzystało z materiałów autorskich do map seryjnych, dokonano dystrybucji 3527 publikacji książkowych 
i map seryjnych.

Zgromadzone dane są wykorzystywane na potrzeby sporządzania opracowań, analiz, ekspertyz naukowych 
w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych. 
Powszechnie wykorzystuje się je w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu środowiskiem, służą 
racjonalnemu wykorzystaniu surowców mineralnych i wód podziemnych.

Odbiorcami informacji geologicznej zgromadzonej w NAG są pracownicy PIG-PIB oraz podmioty 
zewnętrzne: administracja rządowa i samorządowa, instytucje naukowe oraz osoby prawne i fizyczne.

[Dowód: akta kontroli str. 11/10; 11/26]

Kierownictwo Instytutu prowadzi bieżący nadzór nad właściwym wykorzystywaniem przez pracowników 
sprzętu zakupionego w ramach środków na finansowanie państwowej służby geologicznej i państwowej 
służby hydrologicznej. Nie odnotowano przypadków wykorzystywania tego sprzętu do celów innych, jak 
realizacja zadań obu wymienionych służb.

Opracowano i wprowadzono do stosowania wewnętrzne regulacje dotyczące zasad korzystania 
z samochodów służbowych zakupionych ze środków na finansowanie państwowej służby geologicznej 
i państwowej służby hydrologicznej1.

Nie zostały wprowadzone do stosowania wewnętrzne regulacje wobec innego sprzętu zakupionego 
w ramach środków na finansowanie psg i psh, które odnosiłyby się wprost do zakazu wykorzystywania 
tego sprzętu do celów innych, jak realizacja zadań obu wymienionych służb, ponieważ w ocenie Instytutu 
zapisy zawartych umów dotacji w precyzyjny sposób te ograniczenia regulują .Nabywany sprzęt jest 
dedykowany do wykonywania zadań służb psh i psg i przekazany do użytkowania pracownikom 
realizującym te zadania. O dane zakupy sprzętu wnioskuje kierownik komórki organizacyjnej prowadzącej 
dany temat, który realizując umowę jest świadom ograniczeń wynikających z jej postanowień.

[Dowód: akta kontroli str. 11/27-42]

1 Zarządzenie nr 28 Dyrektora PIG-PIB z dnia 19.12.2012 r. w sprawie zasad użytkowania samochodów służbowych oraz Zarządzenie zmieniające 
nr 17 z dnia 16.04.2013 r.; Zarządzenie nr 25 Dyrektora PIG-PIB z dnia 19.12.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za użytkowania 
samochodów służbowych przez pracowników Instytutu.
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Niezadawalające jest tempo prac nad uruchamianiem zadań psg zatwierdzonych do realizacji przez 
Ministra Środowiska od 2013 roku. Istnieje realne zagrożenie, że zadania te mogą nie zostać wykonane 
zgodnie z przyjętym dla każdego tematu harmonogramem rzeczowo-finansowym. Jak wyjaśniono, 
przyczyną takiego stanu rzeczy są aktualnie obowiązujące, czasochłonne procedury związane z oceną 
i akceptacją nowych zadań przez Ministra Środowiska, a następnie kolejną ich weryfikacją przez instytucję 
dotującą (NFOŚiGW).

Według stanu na dzień 28 sierpnia 2013 r. z 47 zadań psg z planu zaakceptowanego do realizacji przez 
Ministra Środowiska od 2013 roku o łącznej wartości 244 714 630 zł, tylko dla 7 (ok.15%) zawarte zostały 
pomiędzy PIG-PIB (jako Dotowanym) a NFOŚiGW (jako Dotującym) dwustronne umowy dotacji. Wartość 
planowanych kwot zaliczek w roku 2013 dla wszystkich zaprojektowanych zadań wynosi 56 872 460 zł. 
W ramach zawartych 7 umów wpłynęła kwota 3 517 219 zł zaliczek na ich realizację, co stanowi 6,2% 
ogólnej sumy planowanych zaliczek.

! [Dowód: akta kontroli str. 11/43-50]

d) stan realizacji strategii rozwoju Centralnego Archiwum Geologicznego zakładającej zmianę 
charakteru dotychczasowej działalności magazynu do przechowywania rdzeni wiertniczych 
w Kielnikach k/Częstochowy

PIG-PIB podjął działania zmierzające do realizacji inwestycji budowy centralnego magazynu Narodowego 
Archiwum Geologicznego w Leszczach.

Dokonano określenia szacunkowej wartości inwestycji na kwotę 27 827 599 zł brutto. Na potrzeby 
przedsięwzięcia w końcu 2012 r. została nabyta nieruchomość rolna. Na ukończeniu są procedury 
prowadzące do uzyskania pozwolenia na budowę. Przygotowano i w marcu 2013 r. złożono wniosek 
do NFOŚiGW na dofinansowanie zadania. Wniosek został odrzucony ze względów formalnych. Będzie 
mógł zostać ponownie przyjęty po uzyskaniu przez jednostkę wypisu z planu zagospodarowania 
przestrzennego. Aktualnie Instytut przygotowuje dokumenty niezbędne do ponownego złożenia wniosku 
o dofinansowanie do NFOŚiGW.

[Dowód: akta kontroli str. 11/18]

e) ocena poziomu naukowego instytutu i jakości prowadzonych w nim badań naukowych i prac 
rozwojowych oraz zgodności działalności Instytutu z zadaniami podstawowymi

W wyniku ostatniej oceny poziomu naukowego Instytutu i jakości prowadzonych w nim badań 
naukowych i prac rozwojowych oraz zgodności działalności z zadaniami określonymi w art. 2 ust. 1 i 2 
ustawy o instytutach badawczych, wykonanej zgodnie z art. 34 wymienionej ustawy, decyzją Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 grudnia 2010 r. Instytut uzyskał kategorię 1, zajmując w grupie 
jednostek jednorodnych, obejmujących górnictwo, geologię techniczną, geodezję, energetykę i transport 
(G6) i liczącą 39 jednostek naukowych, trzecią pozycję.

[Dowód: akta kontroli str. 11/25]
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3. Jakość zarządzania Instytutem

Jakość zarządzania Instytutem w zakresie kontrolowanych zagadnień została oceniona pozytywnie.

a) instrumenty wspierające zarządzanie organizacją oraz dokumenty strategiczne;

PIG-PIB korzysta z instrumentów wspierających zarządzanie jednostką. Aktualnie w Instytucie funkcjonuje 
system informatyczny wspomagający zarządzanie (program autorski) składający się z kilku modułów 
opartych o architekturę bazy Oracle. W 2012 roku Instytut ze względów bezpieczeństwa w obszarze 
ciągłości działania podjął decyzję o zakupie i wdrożeniu nowoczesnego systemu klasy ERP, który usprawni 
wszystkie procesy zarządcze oraz doprowadzi do optymalizacji kosztów i utrzymania systemów 
informatycznych w całym PIG-PIB.

System ten pozwoli na realizację takich celów jak:
• szybki dostęp do rzetelnej informacji dla osób zajmujących kierownicze stanowiska wszystkich 

szczebli oraz przyspieszy obieg informacji w całym przedsiębiorstwie,
• natychmiastowa analiza stanu, należności, zobowiązań; pełnej integracji wszystkich obszarów 

funkcjonowania firmy,
• otrzymywanie dokładniejszych i bardziej wiarygodnych informacji,
• raz wprowadzona do systemu informacja będzie dostępna w każdej chwili w wielu miejscach 

w systemie. Eliminuje to możliwość pomyłek związanych z koniecznością kilkukrotnego 
wprowadzania tej samej informacji,

• wzrost efektywności pracy na stanowiskach nieprodukcyjnych (elektroniczny obieg dokumentacji).

[Dowód: akta kontroli str. III/l]

Zarządzeniem nr 3 Dyrektora PIG-PIB z dnia 1 lutego 2011 r. wprowadzono do stosowania wieloletni plan 
działalności Instytutu pn. Strategia działania Państwowego Instytutu Geołogicznego-Państwowego Instytutu 
Badawczego w latach 2010-2015 określający misję i wyznaczający główne cele, strategię, kierunki prac 
i badań geologicznych oraz rozwoju kadry PIG-PIB w latach 2010- 2015., „Strategia... została 
zaopiniowana przez Radę Naukową Instytutu w konsultacji z Głównym Geologiem Kraju - 
Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Dyrektor Instytutu, zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych, ustalił dla 
okresu objętego kontrolą szczegółowy plan rzeczowo-finansowy zadań badawczych i prac geologicznych. 
W dokumencie wskazano temat zadania, okres realizacji, kierownika tematu, zakład wiodący oraz 
określono konieczne do poniesienia nakłady środków finansowych.

[Dowód: akta kontroli str. 11/15; III/2-6; III/10-11]

Weryfikacja stopnia integracii/wvkorzvstania/zgodności systemów__informatycznych— PIG-PIB
z wymogami w tym zakresie:

Zespół kontrolujący zwrócił się do Dyrektora PIG-PIB z prośbą o udzielenie informacji na temat stopnia 
integracji/wykorzystania/zgodności systemów informatycznych z wymogami w tym zakresie. 
W odpowiedzi I Zastępca Dyrektora PIG-PIB Dyrektor ds. Geoinformacji poinformował, że w listopadzie 
2012 r. przeprowadzono audyt, którego celem była identyfikacja potrzeb zmian strategicznych w Pionie 
Geoinformacji wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 
(Dz. U. 2012.526).
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Weryfikacji poddano 10 systemów teleinformatycznych PIG-PIB:
- Geoportal IKAR,
- Strona internetowa PIG-PIB,
- Centralna Baza Danych Geologicznych,
- System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS,
- INFOGEOSKARB,
- Centralny Rejestr Geostanowisk Polski CRGP,
- System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO,
- System Przetwarzania Danych PSH, '
- Platforma MHP,
- Główne Zbiorniki Wód Podziemnych.

Raport z audytu zgodności wybranych (głównych) systemów IT z ww. Rozporządzeniem Rady Ministrów 
zawiera informacje dotyczące stopnia integracji/wykorzystania/zgodności systemów informatycznych 
z KRI. Wnioski z audytu pozwoliły stwierdzić, że w PIG-PIB nie osiągnięto jeszcze poziomu 
interoperacyjności tzn. możliwości współdziałania ze sobą poszczególnych systemów, więc na jego 
podstawie sformułowano wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia 
pt. Zintegrowany system informatyczny PIG-PIB (ZSI PIG-PIB), oparty o architekturą SOA (ang. Service- 
Oriented Architecture).

W latach 2013-2015 ww. przedsięwzięcie ma na celu integrację systemów informatycznych PIG-PIB oraz 
przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej na dodatkowe i bardziej złożone zadania realizowane 
na rzecz Skarbu Państwa. Przedsięwzięcie uzyskało pozytywną opinię w Ministerstwie Środowiska.

[Dowód: akta kontroli str. III/l la-1 lw]
b) polityka kadrowa; .

Dokumenty/procedury dotyczące polityki kadrowej:

Instytut opracował i wprowadził do stosowania dokumenty, w których określił zasady i procedury 
dotyczące polityki kadrowej obowiązujące w jednostce.

Kierunkowe cele prowadzonej polityki kadrowej PIG-PIB sformułowano w Strategii działania 
PIG-PIB w latach 2010-2015.Ponadto sprawy w tym zakresie regulują:
• Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (w tym Regulamin premiowania pracowników Instytutu, Regulamin

przyznawania nagród specjalnych Dyrektora Instytutu, Regulamin tworzenia funduszu
i wypłacania nagród z zysku, Zakładowy system wynagradzania, Szkolenie i doskonalenie zawodowe),

• Regulamin organizacyjny,
• Regulamin pracy,
• Regulamin konkursu przy zatrudnianiu pracowników na stanowiska naukowe w Państwowym Instytucie 

Geologicznym -  Państwowym Instytucie Badawczym,
• Wytyczne Rady Naukowej PIG w sprawie kwalifikowania pracowników Instytutu na stanowiska 

badawczo-techniczne, •
• Wytyczne Rady Naukowej PIG w sprawie kwalifikowania pracowników na stanowiska asystenta 

i adiunkta.
[Dowód: akta kontroli str. III/7-8]

Rekrutacja:

Rekrutacja pracowników Instytutu przeprowadzana jest zgodnie z ustawą o instytutach badawczych oraz 
w oparciu o funkcjonujące w jednostce uregulowania wewnętrzne.
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Wszyscy pracownicy Instytutu posiadają pisemne zakresy czynności. Aktualnie w jednostce trwają prace 
nad wprowadzeniem opisów poszczególnych stanowisk pracy.

Instytut corocznie tworzy plan zapotrzebowania na personel. W planie tym ujęte są wynagrodzenia oraz 
liczba etatów. Stosowane są dwie formy rekrutacji:
• pracowników naukowych (asystent, adiunkt, profesor), gdzie rekrutację przeprowadza się na podstawie 

przepisów ustawy o instytutach badawczych, zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy(ZUPZ), 
Regulaminu Konkursu przy zatrudnianiu pracowników na stanowiska naukowe, wytycznych Rady 
Naukowej,

• pracowników pozostałych (badawczo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjno- 
ekonomicznych, bibliotecznych i pracowników dokumentacji naukowej, na stanowiskach robotniczych 
oraz obsługi) gdzie rekrutację przeprowadza się na podstawie zapisów ZUZP oraz Regulaminu 
Konkursu przy zatrudnianiu pracowników na stanowiska naukowe.

W PIG-PIB stosowana jest również rekrutacja wewnętrzna tylko dla pracowników Instytutu.

Informacja o prowadzonej rekrutacji podawana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej PIG- 
PIB oraz, w przypadku pracowników naukowych, również na stronie BIP MNiSW. W przypadku rekrutacji 
wewnętrznej treść ogłoszenia podawana jest do wiadomości pracowników za pomocą Biuletynu.

[Dowód: akta kontroli str. III/9; III/12]

W Instytucie opracowano i wdrożono zasady systemu motywacyjnego dla pracowników oraz wprowadzono 
formy wsparcia dla osób podnoszących swoje kwalifikacje. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawarto 
w ZUZP zawartym dnia 26 sierpnia 2011 r.

Pracownicy Instytutu najczęściej korzystają z dofinansowania do studiów wyższych oraz studiów 
podyplomowych. Pracodawca finansuje również kursy i szkolenia związane merytorycznie 
z wykonywaną pracą na zajmowanym stanowisku pracy. Pracownikowi przysługuje również urlop 
szkoleniowy, prawo do wynagrodzenia, środki dodatkowe.

[Dowód: akta kontroli str. III/13; III/14]
Stan i struktura zatrudnienia oraz wynagrodzenia;

W badanym okresie stan zatrudnienia uległ zwiększeniu o ponad 2%. Wzrosła liczba osób zatrudnionych 
na stanowiskach naukowych, inżynieryjno-technicznych i administracyjno-technicznych. Zmniejszono stan 
zatrudnienia pracowników badawczo technicznych. Bez zmian pozostaje grupa pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i obsługi. Ustalona procentowa struktura grup pracowników 
PIG w badanym okresie praktycznie nie uległa zmianie i przedstawia się następująco:
- pracownicy naukowi -  ponad 12%,
- badawczo-techniczni -  około 11%,
- inżynieryjno-techniczni -  60%,
- administracyjno -  techniczni -  12%,
- stanowiska robotnicze -  ponad 1%,
- pracownicy obsługi i inni -  ponad 3%. ■

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. w PIG-PIB było zatrudnionych łącznie 803 pracowników 
w ramach 788,08 etatów. Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. w PIG-PIB było zatrudnionych łącznie 
820 pracowników w ramach 806,48 etatów.

[Dowód: akta kontroli str. III/15-18]

24



Wynagrodzenie zasadnicze pracowników zostało ustalone w Tabeli płacowej stanowiącej załącznik 
do ZUZP, która zawiera wykaz stanowisk, kwalifikacji oraz stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Pracownikom Instytutu oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługują także inne składniki 
wynagrodzenia, których wysokość i zasady naliczania określono również w załącznikach do ZUZP.
Ponadto w dokumencie uregulowano kwestie dotyczące:
- pracy w godzinach nadliczbowych,
- wynagrodzenia promotora w przewodzie doktorskim,
- dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników za pracę w terenie w okresie l.X.-30.IV,
- wynagrodzenia pracowników wykonujących prace finansowane ze środków zagranicznych,
- dodatku za rozłąkę.

[Dowód: akta kontroli str. III/14]
Zakaz konkurencji;

W PIG -  PIB przestrzegane są postanowienia ustawy o instytutach badawczych dotyczące dodatkowego 
zatrudnienia wykonywanego przez pracowników naukowych oraz zakazu prowadzenia działalności 
konkurencyjnej wobec jednostki. Pracownicy PIG-PIB wykonujący dodatkowe zatrudnienie lub 
prowadzący działalność gospodarczą wystąpili do Dyrektora jednostki o zgodę na wykonywanie tej pracy 
(według stanu na dzień kontroli dodatkowe zatrudnienie wykonywało 4 pracowników Instytutu).

Sporządzono i podpisano umowy o zakazie konkurencji ze wszystkimi pracownikami naukowymi. 
Dyrektor Instytutu zawarł takie umowy ze swoimi zastępcami oraz głównym księgowym. Z Dyrektorem 
PIG-PIB umowę o zakazie prowadzenia działalności konkurenćyjnej zawarł Minister Środowiska.

Oceny okresowe:
[Dowód: akta kontroli str. III/19-21]

Instytut dokonuje ocen okresowych pracowników. Ocena odbywa się w oparciu o ustanowiony przez 
Dyrektora PIG-PIB, zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy o instytutach badawczych, regulamin przeprowadzania 
ocen pracowników naukowych oraz badawczo-technicznych.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. na stanowiskach naukowych zatrudnionych było 107 osób (z czego 
5 osób przebywa na urlopach bezpłatnych) oraz 87 pracowników badawczo -  technicznych. W okresie lat 
2006-2011 ocenionych zostało 83 pracowników naukowych oraz 78 pracowników badawczo-technicznych.

System motywacyjny:
[Dowód: akta kontroli str. III/16; III/22-29]

W PIG-PIB funkcjonuje system motywacyjny dla pracowników, którego zasady określono w ZUZP. Na 
system ten składają się różne formy szkolenia i doskonalenia zawodowego, premiowanie, nagradzanie 
(poprzez nagrody specjalne oraz nagrody z zysku) oraz przeprowadzanie ocen okresowych pracowników 
naukowych i badawczo-technicznych.

[Dowód: akta kontroli str. III/14]

c) realizacja zadań przez dyrektora i radę naukową instytutu oraz współdziałanie tych organów;

W badanym okresie Dyrektor PIG-PIB właściwie realizował zadania, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy o instytutach badawczych, w tym w szczególności dotyczące obowiązku sporządzenia planu 
działalności Instytutu, rocznego sprawozdania z wykonania zadań, realizacji polityki kadrowej oraz 
współpracy z Radą Naukową.
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W zakresie współpracy z Radą Naukową Dyrektor jednostki zidentyfikował istotny problem odnoszący się 
do skali i szczegółowości informowania Rady o planach działań Instytutu. Jak wyjaśniono, 
na posiedzeniach Rady nie wszystkie działania i ich wyniki w zakresie służb państwowych (psg i psh) 
mogą być omawiane, ponieważ członkami Rady są również przedstawiciele instytucji naukowych na co 
dzień konkurujących z PIG-PIB oraz przedstawiciele zarządów firm biznesowych.

[Dowód: akta kontroli str. 11/51-52; III/35-37]

Skład Rady Naukowej jest zgodny ze Statutem i ustawą o instytutach badawczych. Rada Naukowa działa 
na podstawie uchwalonego Regulaminu, o którym mowa w art. 30 ust. 9 ustawy o instytutach badawczych.

[Dowód: akta kontroli str. III/38; III/57-62]

Rada Naukowa w badanym okresie realizowała swoje zadania, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy
o instytutach badawczych.

[Dowód: akta kontroli str. III/39-56]

Biorąc pod uwagę powyższe oceny, uwagi i wnioski wnoszę o:

1. Uzupełnienie polityki rachunkowości o opis metod ustalania wyniku finansowego, zgodnie 
z przepisami ustawy o rachunkowości.

2. Podawanie w sprawozdaniach z przeprowadzonych inwentaryzacji wartości stwierdzonego niedoboru 
i nadwyżki.

3. Prowadzenie prac budowlanych zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane.

4. Przestrzeganie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, określonych przepisami ustawy - Prawo 
zamówień publicznych.

5. Rozważenie opracowania i wdrożenia wewnętrznych zasad regulujących sposób korzystania przez 
pracowników PIG-PIB ze sprzętu zakupionego w ramach środków na finansowanie państwowej służby 
geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej.

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne, proszę Pana Dyrektora o złożenie pisemnej informacji 
w sprawie sposobu wykorzystania wyników kontroli oraz o podjętych działaniach zmierzających do 
realizacji zaleceń pokontrolnych -  w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania niniejszego wystąpienia. 
W przypadku realizacji zaleceń pokontrolnych, której efektem będzie zmiana zapisów regulacji 
wewnętrznych proszę o przesłanie wraz z powyższą odpowiedzią kopii zmienionych dokumentów.

Niezależnie od powyższego proszę o przekazanie na ręce Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu 
realizacji poniższej kwestii. Z ustaleń kontroli wynika, że PIG-PIB prowadził w badanym okresie 
działalność inną niż wymieniona w art. 2 ust. 1 - 3  ustawy o instytutach badawczych. Działalność 
ta obejmowała:
a) sprzedaż map, objaśnień, wydawnictw m.in. Przeglądu Geologicznego,
b) wynajmowanie wolnych pomieszczeń,
c) usługi komercyjne jednostek merytorycznych,
d) organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów. .
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Działalność związana z organizowaniem szkoleń, konferencji, warsztatów nie została przewidziana 
bezpośrednio w § 5 obowiązującego statutu Instytutu. Ponieważ nie zasadne jest kwestionowanie tego typu 
działalności, fakt ten powinien zostać wzięty pod uwagę przy okazji przyszłej nowelizacji Statutu PIG-PIB.

Do wiadomości:

Pan Rafał Miland -  Zastępca Dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w MŚ; 
Pani Hanna Pawłowicz -  Dyrektor Departamentu Ekonomicznego w MŚ.
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