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Pan
Jan Skowronek 
Dyrektor
Instytutu Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych w Katowicach

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 5/2013 z dnia 27 marca 2013r. zespół 
kontrolujący Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 8 - 1 2  kwietnia 2013 r. kontrolę 
doraźną w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach (IETU) w zakresie 
wybranych zagadnień gospodarki finansowej.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolujący w składzie:

■ Ewa Walczak -  Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
■ Joanna Matusiak -  Główny Specjalista 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 42/2013.

Instytutem kieruje dr hab. inż. Jan Skowronek, który został powołany na funkcję Dyrektora IETU 
przez Ministra Środowiska z dniem 7 maja 2004 r. na okres 5 lat. Kolejne powołanie Dyrektor IETU 
otrzymał w dniu 30 kwietnia 2009 r. na okres kolejnych 5 lat - od dnia 7 maja 2009 r.

[Dowód: akta kontroli str. 148-150]

Ustalenia kontroli:

1. Stan formalno-prawny działalności finansowej IETU

Instytut działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 
Nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz statutu zatwierdzonego przez Ministra Środowiska w dniu 31 marca 
2011 r.
IETU jest państwową jednostką organizacyjną, wyodrębnioną pod względem prawnym, 
organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym. Instytut występuje w obrocie we własnym imieniu i na
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własny rachunek tj. pokrywa koszty bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów, odpowiada za 
swoje zobowiązania.
Podstawą gospodarki finansowej Instytutu jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, 
po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
Instytut prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).

2. Zawieranie przez IETU umów z instytucjami finansowymi

W latach 2008-2012 IETU korzystał z kredytów obrotowych i kredytów w rachunku bankowym.
W badanym okresie obowiązywały 2 umowy kredytowe w rachunku bankowym, których 
zabezpieczeniem była hipoteka na nieruchomościach. Wysokość udzielonego kredytu w rachunku 
bankowym wahała się od 600 tys. zł w 2008r. do 1.000 tys. zł w 2012. Stopień wykorzystania kredytu 
bankowego w latach 2011-2012 kształtował się na poziomie od 60% do 64 %. Środki z zaciągniętego 
kredytu w rachunku bankowym były przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Instytutu.
W okresie od stycznia 2008r. do lipca 2009r. Instytut korzystał z kredytu obrotowego udzielonego 
od 150 tys. zł w 2008r. do 300 tys. zł w 2009r.

[Dowód: akta kontroli str. 151, 152-159]

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na ustanowieniu zabezpieczenia spłaty 
kredytu w rachunku bankowym w ING Banku Śląski S.A. w wysokości 1,5 min zł w formie hipoteki 
umownej łącznej bez uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa na dokonanie czynności prawnej 
w zakresie rozporządzenia przez IETU składnikami aktywów trwałych, jeżeli wartość rynkowa 
przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość w złotych kwotę 50.000 euro, o czym stanowi 
art. 17 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych, w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 
1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 
Nr 1224). Na podstawie art. 5 a ust. 2 w/w ustawy, czynność prawna dokonana z naruszeniem w/w 
obowiązku jest nieważna. Dyrektor IETU przed podpisaniem umowy kredytowej w rachunku 
bankowym z dnia 27 grudnia 2012r. nie wystąpił do Ministra Skarbu Państwa (MSP) o wyrażenie 
zgody na ustanowienie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki. Wniosek do MSP został wysłany 
w dniu 28 grudnia 2012r. a wiec po podpisaniu umowy kredytowej. Dyrektor IETU wyjaśnił, że 
„Dopiero rozstrzygnięcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pozwalało na 
sformułowanie wniosku do Ministra Skarbu Państwa. (...) Ze względu na sytuację finansową na 
koniec 2012r., Instytut został zmuszony do uruchomienia kredytu już od 2 stycznia 2013r. (...) ”. Sąd 
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu hipoteki 
umownej łącznej do ksiąg wieczystych w dniu 22 stycznia 2013r., pomimo braku zgody Ministra 
Skarbu Państwa, jak również nie wzywał Instytut do uzupełnienia wniosku. W związku z odmowną 
decyzją Ministra Skarbu Państwa na ustanowienie hipoteki, IETU w dniu 27 marca 2013r. rozwiązał 
za porozumieniem stron umowę kredytową z ING Bankiem Śląskim S.A. oraz dokonał spłaty 
wykorzystanego kredytu. W dniu 10 i 11 kwietnia 2013r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 
w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wykreślenia hipoteki umownej łącznej na 
kwotę 1,5 min zł.
Ustanowienie zabezpieczenia niniejszego kredytu hipoteką umowną łączną w wysokości 1,5 min zł na 
nieruchomościach o wartości 15,2 min zł należy uznać za niewłaściwe, ponieważ wartość 
nieruchomości kilkakrotnie przewyższa kwotę zabezpieczenia. Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy 
o instytutach badawczych gospodarowanie mieniem Instytut powinno odbywać się zgodnie z zasadą 
rzetelności, celowości i gospodarności. Z wyjaśnień Dyrektora IETU wynika, że wycena 
nieruchomości została sporządzona bez rozbicia na poszczególne działki przez co Bank przyjął na 
zabezpieczenie cały kompleks nieruchomości Instytutu.
Instytut podjął działania polegające na ponownym wykonaniu operatów szacunkowych wybranych 
działek w celu oszacowania realnych wartości nieruchomości oraz wystąpił do Urzędu Miasta
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w Katowicach z wnioskiem o podział jednej z nieruchomości Instytutu w celu zwiększenia 
elastyczności jej dysponowania.

[Dowód: akta kontroli str. 134-137, 152-159, 160-169, 170-180]

Dyrektora Instytutu wyjaśnił, że „w wyniku przeoczenia nie zweryfikowano pod kątem procedury 
ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie umowy kredytowej, zawartej w wyniku przetargu 
nieograniczonego w grudniu 2008r. a kredyt udzielony na podstawie tej umowy został spłacony 
w całości wraz z oprocentowaniem, a do sądu złożono wniosek o wykreślenie zabezpieczającej go 
hipoteki”.

[Dowód: akta kontroli str. 134-137]

W badanym okresie nie występowały tytuły egzekucyjne innych podmiotów do majątku Instytutu 
oraz nie udzielano poręczeń i gwarancji.

[Dowód: akta kontroli str. 152-159]

3. Obowiązki informacyjne związane z działalnością finansową Instytutu, w tym wobec 
Ministra nadzorującego Instytut

Obowiązki informacyjne związane z działalnością finansową Instytutu wynikają z ustawy 
o instytutach badawczych. Obowiązki te dotyczą m.in.:
-  sporządzanie rocznego planu finansowego obejmującego przychody własne, dotacje z budżetu 

państwa i koszty,
-  przedstawienia do zatwierdzenia ministrowi nadzorującemu wniosku dotyczącego podziału zysku,
-  przedstawienia do zatwierdzenia ministrowi nadzorującemu rocznego sprawozdania finansowego 

oraz informacji o zarządzaniu składnikami mienia trwałego Instytutu,
zostały omówione podczas kontroli przeprowadzonej przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 
w 2012r.

4. Ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych.

Stan zobowiązań Instytutu w latach 2009-2012 [na 31.12 każdego roku) przedstawia poniższe
zestawienie:

w tys. zł
Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem: 5.815,7 7.781,9 8.420,9 5.395,4

■ Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 2.204,3 3.021,2 3.417,8 2 .502,2

- z tytułu dostaw i usług 163,8 381,0 738,9 214,3
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 377,5 368,9 340,7 286,5
- z tytułu wynagrodzeń 316,9 412,6 359,0 325,8
- kredyty i pożyczki 1.298,4 1.815,3 1.947,8 1.635,7
- fundusze specjalne 15,1 10,8 3,9 2,4
- inne 32,6 32,6 27,5 37,5
■ Rozliczenia międzyokresowe 3.611,4 4.760,7 5.003,1 2 .893,2

Z powyższego zestawienia wynika, że ogółem zobowiązania w 2012 r. są niższe niż w latach 2009
2011. Największą pozycję zobowiązań stanowią rozliczenia międzyokresowe, na które składa się 
m.in. amortyzacja środków trwałych z dotacji inwestycyjnych do rozliczenia w latach następnych, 
zaliczki na projekty z UE do rozliczenia w kolejnych raportach, zaliczki z MNiSW na realizację 
projektów badawczych własnych i SPB.
Kolejną pozycją są zobowiązania krótkoterminowe dotyczące m. in. zobowiązań z tytułu dostaw

3

 



i usług, podatków, ubezpieczeń, wynagrodzeń, kredytów - w 2012 r. kształtują się na poziomie 
niższym niż w latach 2010-2011. Kredyty i pożyczki w 2012 r. zaciągnięto na poziomie niższym niż 
w latach 2010-2011.
Największą pozycję w grupie zobowiązań bilansowych „kredyty i pożyczki” w 2012r. stanowi 
pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1.078.185,86 zł, na realizację projektu FOKS 
i CIRCUSE.
Z udzielonych wyjaśnień wynika, że stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2012 r. - 
czyli takich, których termin zapłaty minął, wynosił 23.170,49 zł. Zobowiązania te dotyczyły 7 firm 
z których żadna nie naliczyła odsetek.

[Dowód: akta kontroli str. 190-192]

Stan zobowiązań na 31.03.2013 r.:

Zobowiązania wobec pracowników jak i dostawców regulowane są na bieżąco. Stan zobowiązań na 
31 marca 2013 r. wynosił 110.099,19 zł, z czego 40.840,08 zł zapłacono w dniu 02.04.2013 r. 
Wszystkie te zobowiązania są zobowiązaniami bieżącymi.
Terminowo zostały również uregulowane zobowiązania publiczno-prawne wobec ZUS-u i Urzędu 
Skarbowego.

[Dowód: akta kontroli str. 193-194]

Stan należności w latach 2009-2012 przedstawia się następująco:
w tys. zł

Rok 2009 2010 2011 2012

Stan należności 884,7 2.591,5 1.895,1 554,7

Z należności wykazanych w bilansie wg stanu na 31.12.2012 r. -  do dnia 24 kwietnia 2013 r. wpłynęła 
na r-k Instytutu kwota 253.996,39 zł.
W ocenie kontrolowanego Instytutu stan należności w 2012 r. należy powiększyć o kwotę 1.724,6 tys. 
zł stanowiącą należności za projekty unijne.
Z uzyskanych informacji wynika, że do dnia 24 kwietnia 2013 r. wpłynęły do Instytutu następujące 
należności: z 10 projektów unijnych, składających się na ww. kwotę 1.724,6 tys. zł - 8 z nich zostało 
zapłaconych na kwotę 1.042.357,83 zł. Należności za pozostałe 2 projekty w wysokości 682.263,96 zł 
winny wpłynąć do Instytutu w czerwcu b.r. (w tym jedna z należności - projekt FOKS - 
Koordynator Główny Instytut Górnictwa z Katowic, kwota należności 661.714,40 zł).

[Dowód: akta kontroli str. 195-196]

Wskaźniki płynności finansowej i wskaźnik zadłużenia kapitału własnego w latach 2010-2012
przedstawia poniższe zestawienie:

Lp. Nazwa wskaźnika Wyliczenie Opis wskaźnika
Wielkość wskaźników w latach

2010 2011 2012

1. Wskaźnik płynności 
finansowej

Aktywa bieżące/ 
Zobowiązania bieżące

Przyjmuje 
wielkości 
od 1,2 do 2,0

1,41 0,97 0,57

2.
Wskaźnik płynności 
finansowej (uwzględniający 
należności z tytułu realizacji 
projektów unijnych)

Aktywa bieżące/ 
Zobowiązania bieżące

Przyjmuje 
wielkości 
od 1,2 do 2,0

1,46 1,50 1,26

3. Wskaźnik zadłużenia 
kapitału własnego

Zobowiązania 
krótkoterminowe/ 
Kapitał własny

Maleje 208 235 166
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Powyższa tabela wskazuje, że wskaźnik płynności w 2012 r. znacznie się obniżył w stosunku do lat 
wcześniejszych i może świadczyć o utracie płynności finansowej Instytutu; wskaźnik ten wykazuje 
wartości w latach 2011-2012 poniżej dolnej granicy normy określonej na poziomie 1,2.
W ocenie kontrolowanego Instytutu w wyliczeniu wskaźnika płynności finansowej należy uwzględnić 
należności z tytułu realizacji projektów unijnych w kwocie 1.724,6 tys. zł (o których mowa wyżej). 
W związku z tym wskaźnik płynności finansowej w poz. 2 uwzględniający te należności ulega 
podwyższeniu do wartości 1,26 i tym samym mieści się w granicy normy tj. 1,2 - 2,0.
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego został wyliczony jako relacja zobowiązań krótkoterminowych 
do kapitału własnego. Natomiast licząc ten wskaźnik jako relacja zobowiązań i rezerw na 
zobowiązania do kapitału własnego, kształtuje się on następująco (winien on przyjmować wartości 
w przedziale 1-3):

> 2010 r . - 5,4
> 2011 r . - 5,7
> 2012 r . - 3,6.

Korzystniejszy w 2012 r. niż w latach wcześniejszych jest wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, 
świadczący o obniżeniu udziału długu w finansowaniu działalności Instytutu. Wskaźnik ten nadal jest 
zbyt wysoki.

[Dowód: akta kontroli str. 197-199]

5. Ocena możliwości elastycznego zmniejszenia kosztów działalności Instytutu:

Zestawienie należnych przychodów i kosztów Instytutu w latach 2010-2012:
w tys. zł

W yszczególn ien ie 2010 r. 2011 r. 2012 r.

Przychody ogółem , w  tym  m .in.: 8.318,8 11.735,6 9.768,0

Przychody własne 4.858,7 8.414,1 6.112,4
Dotacje z budżetu państwa 3.444,2 3.320,2 3.655,6
K oszty ogółem , w  tym  m.in.: 8 .658,0 11.716,1 9.704,4

Wynagrodzenia 4.789,6 5.432,1 5.181,3
Składki od wynagrodzeń 711,0 790,8 881,9
Pozostałe koszty (amortyzacja, materiały, usługi 
obce, podatki i opłaty, inne świadczenia na rzecz 
pracowników, pozostałe koszty rodzajowe)

2.982,5 5.363,8 3.396,6

Zysk(+)/strata (-) brutto (-) 339,2 (+) 19,5 (+) 63,6

Z powyższego zestawienia wynika, że przychody w 2012 r. obniżyły się w stosunku do 201 lr. 
o 1.967,6 tys. zł, niemniej są wyższe niż w 2010 r. Z udzielonych wyjaśnień wynika, że przyczyny 
spadku przychodów w 2012 r. są związane z ryzykami dotyczącymi realizowanych projektów 
tj. skreślenia z listy projektu, niepełnego wykorzystania zaplanowanych środków, wydłużonej 
procedury przetargowej, przedłużenie terminów realizacji projektów.
Podobnie przedstawiają się koszty w badanym okresie - w 2012 r. są niższe niż w 2011 r. ale wyższe 
niż w 2010 r. Największą pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia; w 2012 r. kształtują się one na 
poziomie wyższym niż w 2011 r. ale nieco niższym niż w 2010 r. W 2012 r. koszty wynagrodzeń 
stanowiły 53,39 % ogółu kosztów, w 2011 r. -  46,36 %, w 2010 r. -  55,31 %.
W 2012 r. wyraźnie obniżono w stosunku do 2011 r. pozostałe koszty (amortyzacja, materiały, usługi 
obce, podatki i opłaty, inne świadczenia na rzecz pracowników); kształtują się one na poziomie 
zbliżonym do 2010 r.
Zysk brutto wypracowany w 2012 r. wynosi 63,6 tys. zł i jest wyższy niż w latach 2010 -  2011. 
Według stanu na 11 kwietnia 2013 r. -  po spłacie kredytu zaciągniętego w dniu 27 grudnia 2012 r., na 
wszystkich rachunkach bankowych Instytut posiadał środki finansowe na kwotę 407.704,31 zł.
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Z przedłożonych kontrolującym dokumentów wynika, że wskaźnik wynagrodzeń w latach 2009-2012
przedstawia się następująco:

w zł

Lp. K ategorie kosztów

2010 2011 2012

kwota
% udział w 
kosztach 
ogółem

kwota
% udział w 
kosztach 
ogółem

kwota
% udział w 
kosztach 
ogółem

1. Wynagrodzenia, w tym m.in.: 4.789.561,73 55,3% 5.432.079,15 46,4% 5.181.323,70 53,4%
wynagrodzenia ze stosunku  
pracy- koszty (sztywne) 3.343.512,57 38,6% 3.412.171,28 29,1% 3.344.150,73 34,5%

premie w projektach unijnych 1.282.237,75 1.780.522,85 1.655.641,15

2. Świadczenia na rzecz
pracowników, w tym m.in.: 879.588,66 10,2% 885.012,90 7,6% 1.150.309,17 11,9%
składki ubezpieczeń społecznych 
od wynagrodzeń- (sztywne) 520.647,34 531.572,73 600.091,17

składki ubezpieczeń społecznych 
od premii unijnej 190.342,74 259.198,35 281.799,52

szkolenia i konferencje 
w projektach unijnych 35.836,57 34.244,51 177.971,83

3.
Razem wynagrodzenia wraz ze 
świadczeniami na rzecz 
pracowników

5.669.150,39 65,5% 6.317.092,05 53,9% 6.331.632,87 65,2%

K oszty działalności ogółem 8.658.062,18 11.716.080,78 9.704.403,82

Z powyższego zestawienia wynika, że w kosztach wynagrodzeń znaczącą pozycję zajmują premie 
w projektach unijnych: w 2012 r. -  31,95 %, w 201 l r . -  32,77 %, w 2010 r. -  26,77%. Z udzielonych 
wyjaśnień wynika, że premia nie jest stałym elementem wynagrodzenia i zależy wyłącznie od 
realizowanych projektów unijnych. Tendencję wzrostową wykazują także świadczenia na rzecz 
pracowników. Na wzrost tych kosztów w 2012 r. wpływ mają szkolenia i konferencje w projektach 
unijnych. Wskaźnik udziału wynagrodzeń w kosztach ogólnych Instytutu bez premii unijnych, składek 
na ubezpieczenie społeczne od premii unijnych i kosztów szkoleń w projektach unijnych kształtuje się 
odpowiednio w stosunku do kosztów ogólnych: w 2012 r. - 46,16 %, w 2011 r. - 34,17 %, w 2010 r. 
-41,58 %.

[Dowód: akta kontroli str. 200-202]

Kontrolującym przedłożono projekt obniżenia kosztów wynagrodzeń, który zakłada m. in.:

Zmniejszenie zatrudnienia pracowników sfery merytorycznej, usługowej i obsługowej (na dzień 
kontroli zatrudnienie wynosiło 91,61 średniorocznych etatów) w następujących działach:
-  w działalności naukowo-badawczej (60,15 etatów) -  redukcja etatów na podstawie analizy planu 

obłożenia godzinowego na 2013 r. oraz wykonania za I-wszy kwartał roku bieżącego,
-  zatrudnianie na okres realizacji projektów, zgodnie z nakładami na pracochłonność w projekcie,
-  sprywatyzowanie Centralnego Laboratorium LETU,
-  w sferze obsługowej: likwidacja floty samochodowej -  redukcja etatu kierowcy, ograniczenie 

wymiaru etatu: kasjerki, kierownika działu obsługi technicznej oraz zaopatrzeniowca.

Przedłożono kontrolującym także propozycję ograniczenia innych kosztów (poza wynagrodzeniami) 
i pozyskania nowych środków finansowych. Zakłada się że źródłem powyższego będzie:
-  reorganizacja stanowisk pracy dzięki której uzyska się dodatkową powierzchnię biurową -  

ok. 200 m2 pod wynajem, co w efekcie powinno dać przychód miesięczny w kwocie ok. 72.000 zł,
-  wykorzystanie niezagospodarowanego terenu pod posadowienie na nim kilkudziesięciu garaży 

blaszanych pod najem; roczny przychód z tego tytułu to ok. 60.000 zł,
-  w budynku głównym IETU zostały wymienione w 2013 r. świetlówki na energooszczędne, 

co powinno przynieść oszczędności roczne na kwotę ok. 10.000 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 203-212]
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6. Analiza źródeł finansowania przez Instytut wkładu własnego w zakresie realizowanych 
projektów.

Finansowanie realizowanych przez IETU projektów z uwzględnieniem wkładu własnego Instytutu 
przedstawia się następująco:

1) W projektach realizowanych w ramach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej:
-  85 % kosztów finansuje Komisja Europejska,
-  15% kosztów finansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach środków 

finansowych na naukę, przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.
Projekty, których umowy zostaną podpisane w roku 2013 będą finansowane przez MNiSW 
w wysokości nie większej niż 80% (z w/w 15 %) kosztów ponoszonych ze środków krajowych 
zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 
201 lr. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę 
przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz.U. nr 20, poz. 103). 
Pozostałe 20% Instytut jest zobowiązany zabezpieczyć w ramach dotacji statutowej z Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zatem MNiSW finansuje 12% kosztów a Instytut 3% - z dotacji 
statutowej (razeml5%).

2) W projektach realizowanych w ramach 7 Programu Ramowego:

do 11.01.2011 r . :
-  75 % kosztów finansuje Komisja Europejska,
-  15% kosztów finansuje MNiSW w ramach środków finansowych na naukę, przeznaczonych na 

finansowanie współpracy naukowej z zagranicą,
-  5 % finansuje Instytut ze środków własnych w ramach dotacji statutowej z MNiSW.
Od dnia 22.02.201 lr. tj. wejścia w życie w/w Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na 
naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranica, projekty te finansowane 
są przez MNiSW w wysokości nie większej niż 80% kosztów ponoszonych ze środków 
krajowych. Pozostałe 20% Instytut jest zobowiązany zabezpieczyć w ramach dotacji statutowej 
z MNiSW. Zatem MNiSW finansuje 20% kosztów a Instytut 5% (razem 25%), Komisja 
Europejska - 75%.

3) Projekt realizowany w ramach programu LIFE+:
-  50% kosztów finansuje Komisja Europejska,
-  45% kosztów finansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
-  5% kosztów finansowane jest z dotacji statutowej otrzymywanej z MNiSW ramach środków 

własnych.
4) Projekty realizowane ze środków Programu Operacyjnego i w ramach Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego - brak wkładu własnego.

Z uzyskanych informacji wynika, że IETU uzyskał do realizacji w latach 2013-2014 następujące 
projekty międzynarodowe - wg stanu na dzień 10.04.2013 r.:

1) Projekty 7. Programu Ramowego UE:
• Phyto2Energy, ( Phytoremediation driven energy crops production on heavy metal degraded 

areas as local energy Cartier); IETU -  jednostka koordynująca, status projektu -  zaproszenie do 
negocjacji, prawdopodobne rozpoczęcie projektu styczeń 2014 r., okres realizacji projektu 
48 miesięcy, całkowity budżet ok. 1.000.000 Euro (4.000.000 zł), w tym dla IETU ok. 400 tys. 
Euro (1.600.000 zł), projekt finansowany w 100% ze środków UE.

• ECOPOL (Public innovation partnership for better policies and instruments in support of 
ecoinnoyation), IETU -  podwykonawca, status podwykonawstwa -  podpisany kontrakt
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z dn. 5.04.2013 r., okres realizacji 5.04. -  30.04.2013 r., całkowity budżet 40.000 Euro (160.000 
zł), projekt finansowany w 100% ze środków KE.

• THERMACO (Smart Thermal conductive Al MMC's by casting); IETU -  partner konsorcjum, 
status projektu -  w negocjacji, prawdopodobne rozpoczęcie projektu czerwiec 2013 r., okres 
realizacji projektu 36 miesięcy, całkowity budżet projektu 3.398.940 Euro (13.595.760 zł). 
W tym budżet całkowity dla IETU 199.824 Eur (799.296 zł) z czego ze środków KE 156.824 
Euro (627.296 zł), dofinansowanie z MNISW ok. 136.000 zł, środki statutowe IETU 34,400 zł.

2) Program Norweski Mechanizm Finansowy:
• SWARC (Sustainable water strategy by means of tight-knit approach to water cycle In river 

catchment), IETU -  jednostka koordynująca, status projektu -  decyzja o dofinansowaniu 
z dn. 28.03.2013 r., okres realizacji projektu wrzesień 2013 r. - kwiecień 2016 r., całkowity 
budżet projektu 3.949.717 zł, w tym dla IETU 1.800.000 zł, projekt finansowany w 100% 
ze środków NMF.

3) Program Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca trans graniczna (projekt polsko-
czeski):
• PROGRESILESIA- Wspólna strategia zarządzania jakością powietrza w regionie Morawsko- 

Śląskim i Województwie Śląskim w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007 -  IETU partner konsorcjum, 
status projektu -  decyzja o dopuszczeniu projektu do finansowania z dn. 11.02.2013 r., 
negocjacje w toku, okres realizacji 24 mieś., całkowity budżet projektu: 1.680.718,20 Euro 
(6.722.872,80 zł) w tym budżet IETU -  530.000 Euro (2.120.000 zł) z czego środki KE 450.500 
Euro (1.802.000 zł), dofinansowanie MNiSW (254.400 zł), środki IETU 63.600 zł.

Z powyższego wynika, że z planowanych do realizacji pięciu projektów Instytut jest obowiązany 
wnieść wkład własny z dotacji statutowej do 2 projektów.

[Dowód: akta kontroli str. 213-218] 

Procentowy udział wkładu własnego z dotacji statutowej na realizację projektów unijnych w latach
2010-2013 przedstawia poniższe zestawienie:

w zł
Lp. Wyszczególnienie 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.

1. Kwota dotacji statutowej 2.993.884,0( 2.413.601,00 2.736.339,00 2.053.680,00

2. Wkład własny z dotacji statutowej w realizację 
projektów 44.183,62 69.366,59 58.098,73 151.430,43

3.
% udział wkładu własnego z dotacji na 
realizację projektów w ogólnej kwocie dotacji 
statutowej (2/1)

1,5% 2,9% ' 1,5% 7,3%

Z powyższej tabeli wynika, że wysokość środków przeznaczonych na wkład własny Instytutu z dotacji 
statutowej w realizację projektów w latach 2010-2013 wynosi od 1,5 % do 7,3 %.

[Dowód: akta kontroli str. 219-243]

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt la i e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 
(Dz. U. nr 96, poz. 615), finansowanie działalności statutowej obejmuje utrzymanie potencjału 
badawczego jednostki naukowej, w tym:
-  działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju 

kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym 
jednostek naukowych,

-  współpracę naukową krajową i zagraniczną niezbędną do realizacji w/w zadań.
Należy nadmienić, że na wysokość dotacji budżetowej ma wpływ także kategoria naukowa Instytutu.
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W wyniku oceny przeprowadzonej w 2010 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
uwzględniającej wyniki działalności naukowej, zastosowania praktyczne wyników badań naukowych 
i prac rozwojowych oraz inne rodzaje aktywności jednostki naukowej, IETU uzyskał najwyższą 
kategorię tj. „1” (A) w grupie jednostek G7 -  Inżynieria i ochrona środowiska, technologie 
środowiskowe, rolnicze i leśne.Przyjmując dotację dla jednostek kategorii „A” za 100 %, to dla 
kategorii „B” wyniesie ona 75 % a dla kategorii „C” -  40 %.

Na podstawie powyższych informacji należy ocenić, że sytuacja ekonomiczno - finansowa Instytutu 
w latach 2010-2012 była niekorzystna. Przychody w 2012 r. obniżyły się w stosunku do 201 lr. 
o 1 967,6 tys. zł. Na koniec 2012 r. występowały zobowiązania wymagalne, których termin płatności 
upłynął. Wskaźnik płynności finansowej w badanym okresie ulegał obniżeniu do poziomu mogącego 
świadczyć o utracie płynności finansowej. Niekorzystnie kształtował się także wskaźnik zadłużenia 
kapitału własnego, świadczący o wysokim udziale długu w finansowaniu działalności Instytutu.

W I kwartale 2013 r. sytuacja uległa poprawie; wszystkie zobowiązania zostały uregulowane bez 
konsekwencji w postaci odsetek, wpłynęła znaczna część należności z tytułu realizacji projektów. 
Nie występują zatory płatnicze. W części z realizowanych projektów nie będzie wymagany wkład 
własny. Poinformowano kontrolujących o planowanych działaniach oszczędnościowo -  naprawczych, 
które częściowo sąjuż wprowadzane w życie.
Problemy finansowe Instytutu związane są z ryzykami w realizacji projektów, skutkiem czego jest 
wspomaganie finansowania kredytami bankowymi.

W ocenie kontrolujących w celu poprawy sytuacji finansowej IETU konieczne jest opracowanie 
kompleksowego programu naprawczego przez kierownictwo Instytutu, obejmującego wszystkie 
obszary działalności Instytutu, zawierającego terminy wprowadzenia w życie tych działań oraz skutki 
finansowe a następnie przedłożenie tego programu w Ministerstwie Środowiska.

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

1. Opracowanie kompleksowego programu naprawczego, obejmującego wszystkie obszary 
działalności Instytutu, zawierającego terminy wprowadzenia w życie tych działań oraz skutki 
finansowe.

2. Rzetelne i racjonalne gospodarowanie mieniem Instytutu oraz nie podejmowanie czynności 
prawnych z naruszeniem art. 17 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych, w związku z art. 5a ust. 1 
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi 
Państwa.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie z kontroli, proszę Pana Dyrektora o złożenie pisemnej 
informacji odnośnie sposobu wykorzystania wyników kontroli zawartych oraz realizacji zaleceń 
pokontrolnych, w szczególności przedstawienie planu naprawczego -  w terminie do 14 czerwca
2013r.

Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, kierownik 
jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo 
przedstawić do niego stanowisko, nie wstrzymuje to jednak realizacj

Kontroli '
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Andrzej Zbyiut
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Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 
Ministerstwa Środowiska
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Dotyczy: realizacji zaleceń z kontroli doraźnej w IETU nr akl BKAkr-0943-4/17450/13/JM

W odpowiedzi na zalecenia z kontroli doraźnej IETU zawarte w „Sprawozdaniu z Kontroli" 

nr BKAkr-0943-4/17450/13/JM z dnia 8 maja 2013 r. niniejszym informuję, że obydwa wnioski 

zostały zrealizowane w wyznaczonym w sprawozdaniu te 'minie.

Wypełniając wniosek 1. dniu dzisiejszym pocztą kurier*, ką do Pani Minister Beaty Jaczewskiej 

został przesłany „Program Naprawczy Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych", a jego 

wersja elektroniczna przesłana została do Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju — 

Pana Jacka Mizaka i Jego Zastępcy — Pana Szymona fumielewicza.

Realizację zaleceń zawartych we wniosku 2 Instytut pod ął niezwłocznie po braku zgody Ministra 

Skarbu na zabezpieczenie kredytu w rachunku obrotowym wpisem hipoteki umownej łącznej do 

ksiąg wieczystych. Hipoteka została wykreślona z ksiąg wieczystych w dniu 10 kwietnia 2013 r.

W dniu 27 marca br. rozwiązana została umowa z ING Bank Śląski na kredyt w rachunku 

obrotowym

W „Programie Naprawczym..." natomiast przedstawic.no działania związane z rzetelnym i 

racjonalnym gospodarowaniem mieniem Instytutu w roku ciężącym i w latach następnych.

Zastępca Oyrełctoray ._
/<S7Bnd®wczo - KMwiwwyeii

/  k  Janina Ffcdałct
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