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WYSTĄPIENIE POKONROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 2/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. zespół 
kontrolujący Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 10 -  14 lutego 2014 r. kontrolę 
sprawdzającą w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) w Katowicach w zakresie 
realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2013 r. przez Ministra Środowiska wzglądem IETU, 
w szczególności w zakresie realizacji postanowień przyjętego programu naprawczego.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolujący w składzie:

■ Ewa Walczak -  Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
■ Jan Zagajewski -  Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

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 51.

Ustalenia kontroli:

Na podstawie przeprowadzonego postępowania kontrolnego działalność Instytutu Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych w zakresie kontrolowanych zagadnień została oceniona pozytywnie 
z zastrzeżeniami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej w IETU w m-cu kwietniu 2013 r. zostały wydane dwa 
zalecenia dotyczące:
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- opracowania kompleksowego program naprawczego, obejmującego wszystkie obszary działalności 
Instytutu;
- rzetelnego i racjonalnego gospodarowania mieniem Instytutu oraz nie podejmowania czynności 
prawnych z naruszeniem art. 17 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych, w zakresie wykonywania 
czynności zarządczych nad powierzonym mieniem Skarbu Państwa.

Zgodnie z zaleceniem Instytut złożył w Ministerstwie Środowiska w dniu 26 lipca 2013 r. Program 
naprawczy, który został zatwierdzony przez Ministra Środowiska. Program ten obejmował wszystkie 
obszary działalności Instytutu, w tym:

W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi:

- ograniczono zatrudnienie w 2013 r. w stosunku do 2012 r. o 2.93 etatu,
- zmniejszono wielkość odpisu na ZFŚS w porozumieniu z zakładową organizacją związkową,
- zlikwidowano dopłaty do ubezpieczenia,
- obniżono kwoty wypłacanych wynagrodzeń za czas choroby do 80%,
- zrezygnowano z dofinansowania nauki pracownika w szkole wyższej.

Powyższe działania spowodowały oszczędności w 2013 r. na kwotę 234 858,98 zł tj. 98,92% założeń 
w tym zakresie wynikających z Programu naprawczego.

[Dowód: akta kontroli str. 1/1-22]

Zaawansowanie prac nad utworzeniem komórki ds. ekoinnowacii oraz jednostki weryfikacji
technologii środowiskowych:

W programie naprawczym w części dotyczącej badań naukowych i prac rozwojowych Instytut założył 
podjęcie działań w celu utworzenia jednostki weryfikującej technologie środowiskowe.

Działania te miały jednocześnie wspierać Ministerstwo Środowiska w realizacji programu ETV 
(Pilotażowego Programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych).

Prace nad utworzeniem jednostki weryfikacyjnej planowano rozpocząć po uzyskaniu środków 
finansowych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Instytut uzyskał informację, że 
wsparcie NCBR ograniczać się będzie do korzystania z istniejących instrumentów finansowych 
i obejmuje małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz, że NCBR nie przewiduje uruchomienia 
odrębnych instrumentów finansowych dedykowanych ETV ani instrumentów wspierających jednostki 
weryfikacyjne.

Instytut podjął decyzję o rozpoczęciu prac zmierzających do utworzenia jednostki certyfikacyjnej, 
wykorzystując własne zasoby kadrowe i finansowe. Przystąpiono do opracowania księgi jakości 
i innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku do Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) 
o akredytacj ę j ednostki weryfikuj ącej.

Stwierdzono przy tym, że jednostka weryfikacyjna musi być wydzielona ze struktur IETU, podlegając 
bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu. W związku z tym -  jak wynika z wyjaśnień Dyrektora IETU - 
zaniechano prac nad utworzeniem zakładu ekoinnowacji.

[Dowód: akta kontroli str. 1/ 23- 24]
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Utworzenie dwóch zakładów badawczych w miejsce trzech:

W Programie naprawczym planowano utworzenie dwóch zakładów w miejsce trzech 
dotychczasowych. Jeden z nich zajmowałby się badaniami nad metodami monitoringu oraz oceny 
środowiska a drugi opracowywałby innowacyjne metody i technologie środowiskowe.

Utworzenie dwóch zakładów miało nastąpić w wyniku wdrożenia restrukturyzacji Instytutu, 
finansowanej ze środków dotacji specjalnej MNiSW na restrukturyzację jednostek badawczych.
Ze względu na nie zakończone jeszcze prace nad strategią i wnioskiem restrukturyzacyjnym, 
tworzenie nowych komórek w ocenie Dyrektora IETU byłoby przedwczesne.

W związku z planowaną restrukturyzacją zatrudniono firmę zewnętrzną w celu diagnozy potencjału 
rozwojowego IETU ze szczególnym uwzględnieniem metodycznego zarządzania projektami. 
W ramach diagnozy wykonano m.in. analizę struktury organizacyjnej, analizę struktury procesów 
organizacji, ocenę dojrzałości organizacji pod kątem zarządzania procesowego, ocenę dojrzałości 
organizacji pod kątem zarządzania przez projekty.

Zakłada się, że kolejnym etapem prac będzie sprecyzowanie projektów w ramach programu zmiany 
organizacyjnej wraz z ich zakresami, zarządzaniem i powiązaniami i na tej podstawie przygotowanie 
planu restrukturyzacji, wymaganego obecnym rozporządzeniem. Do tego czasu odłożono zmiany 
schematu organizacyjnego IETU. Zmiany mają uprościć schemat organizacyjny i ułatwić działanie 
w strukturze projektowej.

[Dowód: akta kontroli str. 1/ 25- 27]

Podjęcie działań na rzecz zwiększenia pozyskiwania projektów nie wymagających wkładu własnego:

Mając na uwadze zachowanie płynności finansowej, Instytut koncentruje się w trakcie pozyskiwania 
zleceń, na takich projektach, które gwarantują prefinansowanie, jak również nie wymagają 
zaangażowania środków własnych._Ze względu na to kryterium i wysokość możliwych do pozyskania 
środków hierarchia aplikacji na konkursy przedstawiała się następująco:

- 7 PR UE, CIP IEE, MNiSW, NCN i NCBiR, POIG - brak wkładu własnego, prefinansowanie KE,
- MNiSW, NCBiR, NCN, LIFE(+) - 5% wkładu własnego, prefinansowanie KE,
- EWT - 15% wkładu własnego, konieczność prefinansowania przez IETU ale możliwość uzyskania

kredytu pomostowego z WFOŚiGW,
- zlecenia z rynku krajowego - konieczność prefinansowania przez IETU.

Prowadzono również działania związane z pozyskaniem projektów z rynku krajowego.

Współpraca IETU z Ministerstwem Środowiska w obszarze Europejskiego Systemu Weryfikacji 
Technologii Środowiskowych ETV dotyczyła przygotowania oferty na wykonanie „Ekspertyzy 
wskazującej propozycją zaprogramowania nowych instrumentów oraz identyfikacją obszarów 
wsparcia jakiego może udzielić państwo dla wdrożenia Pilotażowego programu ETY Unii 
Europejskiej w Polsce, bądącego jednym z instrumentów wsparcia dla procesu transformacji 
w kierunku zielonej gospodarki, zgodnie z ustaleniami Szczytu Rio +20”. Złożona oferta została 
zaakceptowana przez Ministerstwo, a ekspertyza zakończona 15 listopada 2013 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1/ 28 - 45]
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Wskaźniki płynności finansowej oraz inne wskaźniki ekonomiczne:

Instytut w dniu 31 stycznia 2014 r. przekazał do Ministerstwa Środowiska wstępny bilans sporządzony 
wg stanu na dzień przekazania. Na dzień 14 lutego 2014 r. wielkości wybranych wskaźników 
ekonomicznych przedstawiają się następująco:

wskaźniki płynności finansowej, w tym: 
płynność bieżąca 
płynność wysoka

- 1,00 — (przyjmuje wielkość od 1,2 -  2,0)
- 0,74 -- (przyjmuje wielkość ok. 1)

wskaźnik zadłużenia kapitału własnego: 

Zysk netto na poziomie 62 tys. zł.

- 3,76 — (przyjmuje wielkość 1 dla małych
przedsiębiorstw, wielkość 3 dla dużych

W 2013 r. Instytut podjął następujące działania mające na celu utrzymanie płynności finansowej:

Kredyt hipoteczny zaciągnięty bez wymaganych prawem zgód w wysokości 1 min zł został spłacony 
27 marca 2013 r. W kwietniu 2013 r. Sąd Rejonowy w Katowicach dokonał wykreślenia hipoteki 
umownej łącznej, stanowiącej zabezpieczenie tego kredytu. Na dzień kontroli Instytut nie posiadał 
kredytów zabezpieczonych hipoteką.

Instytut na dzień kontroli korzysta z kredytu złotówkowego obrotowego w formie linii odnawialnej na 
kwotę 500 tys. zł udzielonego na okres 1 roku.

Instytut terminowo regulował swoje zobowiązania zarówno publiczno-prawne jak i wobec 
dostawców. Na dzień 31 grudnia 2013 r., stan zobowiązań wymagalnych wynosił 739,33 zł, natomiast 
należności wymagalnych 155 454,03 zł.

Z powyższego wynika, że wskaźniki ekonomiczne dotyczące płynności finansowej w dalszym ciągu 
kształtują się poniżej norm gwarantujących utrzymanie stabilizacji finansowej Instytutu. Należy 
jednak zauważyć, iż do dnia kontroli Instytut nie otrzymał dotacji MNiSW na podstawową działalność 
statutową w 2014 r.

[Dowód: akta kontroli str. JJ 46 -64]
Polityka zatrudnienia i płac:

W 2013 r. nastąpił spadek zatrudnienia o 2,93 etatu, co przekłada się na oszczędności w wysokości 
150 tys. zł zaplanowane w Programie naprawczym.

Regulamin wynagrodzeń pracowników IETU zakłada m.in. wypłacanie pracownikom realizującym 
projekty badawcze (głównie finansowane z UE) premii zadaniowej w wysokości do 250% 
wynagrodzenia miesięcznego. W związku z tym plany finansowe na lata 2014 i 2015 ujęte 
w Programie naprawczym określają poziom wynagrodzeń uwzględniający planowaną premię. 
Wysokość premii jest ściśle powiązana z wielkością budżetu realizowanych projektów.

Planowana wysokość wynagrodzeń osobowych ujętych w korekcie planu sprzedaży zatwierdzonego 
przez Radę Naukową Instytutu w dniu 25 października 2013 r., wynosi 5 470,0 tys. zł. Wielkość 
wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami ZUS pracodawcy w 2013 r. wyniosła 
5353,3 tys. zł. przy przeciętnych średniorocznych etatach za 2013 r. na poziomie 88,68.
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Założony poziom wynagrodzeń na 2014 r. w wysokości 5 510,0 tys. zł. nie jest wersją ostateczną, 
ze względu na projekt Phyto2energy który zakłada, że wynagrodzenia jego wykonawców będą 
wynikały z podpisanej umowy tego projektu.

[Dowód: akta kontroli str. 1/ 65 - 68]

W zakresie wydanego zalecenia nr 2 dotyczącego rzetelnego i racjonalnego gospodarowania mieniem 
Instytutu (...) podjęto prace mające na celu podział nieruchomości będącej w zarządzie IETU tj. 
gruntu wraz z naniesieniami przy ul. S. Kossutha na 2 mniejsze działki celem zwiększenia 
elastyczności dysponowania nieruchomością m.in. dla korzystania z zabezpieczenia hipotecznego 
potrzeb kredytowych Instytutu. Czynności te wydłużają się z powodu braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Wstępny projekt podziału nieruchomości zyskał akceptację 
Prezydenta Miasta Katowice (decyzja G-IV.6831.46.2013.MP z dnia 22 października 2013 r.) 
Aktualnie trwa postępowanie administracyjne mające na celu podział nieruchomości i założenie księgi 
wieczystej. Zakończenie postępowania przewiduje się w m-cu marcu 2014 r.

W 2013 r. program naprawczy przewidywał oszczędności w zakresie wykorzystania energii cieplnej 
w wyniku termomodemizacji głównego budynku i wymiany stolarki -  koszt inwestycji 46 000 zł oraz 
wspomaganie instalacji grzewczej panelami solamymi -  koszt 4 800 zł. Stwierdzono zmniejszenie 
zużycia energii cieplnej o 501 GJ tj. o 12,88% w stosunku do roku poprzedniego; oszczędności 
faktyczne wyniosły 5 958 zł (gdyby nie wzrost cen, oszczędność wyniosłaby 32 645 zł). Kwota ta nie 
uwzględnia zwrotu pod postacią opłat eksploatacyjnych z tytułu najmu powierzchni biurowych 
i magazynowych -  tym niemniej jest niższa od zakładanej.

Program naprawczy zakładał też oszczędności w zużyciu energii elektrycznej m.in. w drodze 
wymiany instalacji oświetleniowej na energooszczędną -  koszt inwestycji -  10 000 zł. Zużycie energii 
elektrycznej w 2013 r. wyniosło 301,468 MWh tj. o 16,965 MWh mniej, co oznacza zmniejszenie 
zużycia elektryczności o 5,33% w porównaniu do roku poprzedniego. Efekt finansowy został 
zmniejszony w wyniku wzrostu cen i wyniósł 2 067 zł.

Łączny koszt energii cieplnej i elektrycznej uległ zmniejszeniu w porównaniu do roku poprzedniego 
o kwotę 8 026 zł. Kwota ta nie uwzględnia zwrotu pod postacią opłat eksploatacyjnych. Przede 
wszystkim zaś nie uwzględnia wzrostu cen energii.

Kolejnym działaniem oszczędnościowym było efektywniejsze zarządzanie Działem IT, mające 
przynieść obniżenie kosztów usług telefonicznych i pakietowej transmisji danych na kwotę 9 000 zł. 
Podjęte działania oszczędnościowe w 2013 r. przyniosły obniżenie kosztów usług operatorów oraz 
kosztów konserwacji w wyniku zmiany wykonawcy serwisu. Oszczędności wyniosły 8 728 zł. Na 
uwagę zasługuje fakt, iż obniżeniu kosztów usług operatorów towarzyszył równolegle dwukrotny 
wzrost liczby aktywnych kart SIM.

Stwierdzono, że zakładane w programie oszczędności nie zostały uzyskane w pełni pomimo 
wykonania zakładanych przedsięwzięć w zakresie remontów, modernizacji i termomodemizacji 
budynków, pomieszczeń i sieci LAN oraz wymiany odbiorników energii na bardziej energooszczędne.

[Dowód: akta kontroli: str. 1-86]

Program naprawczy zakładał, iż uzyskane zostaną przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń, miejsc 
postojowych i garażowych oraz budowę blaszanych garaży samochodowych pod wynajem -
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przewidywany przychód w skali roku 273 000 zł. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia wynajęto 
ok. 500 m2 pomieszczeń biurowych i magazynowych oraz 17 miejsc postojowych. Nie podjęto 
budowy garaży blaszanych pod wynajem. Realizację planowanej inwestycji wstrzymano ze względu 
na zaistniałą możliwość realizacji na tym terenie projektu powołanie Centrum Przekształceń 
Obszarów Zdegradowanych” (CPOZ). .

Łączne przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń, miejsc postojowych i garażowych w 2013 r. 
wyniosły 304 942,03 zł. Kwota ta rozkłada się na średni miesięczny przychód 25 412 zł. Wobec 
zaplanowanych w planie naprawczym przychodów rocznych z tego tytułu w kwocie 273 000 zł, 
uzyskane wykonanie przewyższa ten plan i daje wskaźnik wykonania 111,7%.

Zawarte umowy najmu, stanowiące przejaw dysponowania mieniem Skarbu Państwa, nie wymagały 
zgody Ministra Skarbu Państwa wobec nie przekroczenia progu wartości rynkowej 50 000 € 
poszczególnych składników mienia, poddanych wynajmowi.

[Dowód: akta kontroli: str. 87-118]

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych należy stwierdzić, że założenia Programu 
naprawczego zostały zrealizowane częściowo:
-  zrealizowano założenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i uzyskania określonych efektów 

finansowych;
-  podjęto działania na rzecz zwiększenia pozyskiwania projektów nie wymagających wkładu 

własnego;
-  nie utworzono komórki ds. ekoinnowacji;
-  nie utworzono dwóch zakładów badawczych w miejsce trzech;
- pomimo podjętych działań wskaźniki ekonomiczne dotyczące płynności finansowej w dalszym 

ciągu kształtują się poniżej norm gwarantujących utrzymanie stabilizacji finansowej Instytutu;
- działania naprawcze w zakresie gospodarki materiałowej i majątkiem trwałym wykonano 

w odniesieniu do IT, natomiast pozostałe działania (wynajem pomieszczeń, energia elektryczna 
i cieplna) pomimo podjętej realizacji nie przyniosły zakładanego efektu ekonomicznego. Nie 
zrealizowano zamierzeń w zakresie budowy garaży pod wynajem z powodu zmiany planów 
inwestycyjnych.

Dokonując ogólnej oceny sytuacji finansowej Instytutu należy stwierdzić, że realizowane są działania 
służące poprawie sytuacji finansowej, jednakże wskazane są dalsze działania dające efekty 
ekonomiczne.

Biorąc pod uwagę powyższe oceny, uwagi i wnioski wnoszę o podjęcie dalszych działań, w tym 
założonych w Programie naprawczym, służących poprawie sytuacji finansowej 1ETU.

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne, proszę Pana Dyrektora o złożenie pisemnej 
informacji w sprawie sposobu wykorzystania wyników kontroli oraz o podjętych działaniach 
zmierzających do realizacji zalecenia pokontrolnego w terminie do dnia 16 czerwca 2014 r.

Solem*?. Stanu 
PełnomccftikJRządu 
lawUMitY&rtOilsfety

Marcin Komlec
Do wiadomości:
Pan Jacek Mizak -  Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska
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