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W odpowiedzi na uwagi i zalecenia wskazane w Wystąpieniu Pokontrolnym (str. 26), 

przekazanym do Państwowego Instytutu Geologicznego -  Państwowego Instytutu Badawczego 
przy piśmie nr BKAkr-0941 -13/46072/13/MN z dnia 20 listopada 2013 r., pragnę poinformować 
o podjętych przeze mnie działaniach w tym zakresie:

Ad. 1

W roku 2014 PIG-PIB dokona uzupełnienia Zasad (polityki) rachunkowości w Rozdziale III, 
nadając mu tytuł „Metody wyceny aktywów i pasywów” oraz dodając pkt 8 „ Opis metod ustalania 
wyniku finansowego”, o następującej treści:
„Państwowy Instytut Geologiczny PIB ustala wynik finansowy sporządzając Rachunek zysków i 
strat w wariancie porównawczym. Metoda ustalenia (obliczenia) wyniku finansowego 
przedstawiona jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości”.

Metoda ta polecia na porównaniu:
1. Sumy przychodów netto ze sprzedaży produktów, powiększonej lub zmniejszonej o zmianę 

stanu produktów, powiększonej o sumę pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów 
finansowych z:

2. Sumą kosztów działalności operacyjnej, powiększonej o pozostałe koszty operacyjne i koszty 
finansowe.
Tak obliczony wynik stanowi zysk lub stratę z działalności gospodarczej.

3. Wynik z działalności gospodarczej powiększa się lub zmniejsza o wynik zdarzeń 
nadzwyczajnych (zysk lub stratę ).
Ten etap obliczeń kończy się wynikiem brutto -  zyskiem lub stratą brutto.

4. Wynik brutto pomniejsza się o podatek dochodowy od osób prawnych.
5. Ostateczny wynik stanowi zysk lub stratę netto.
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Ad. 2

Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej PIG-PIB została pisemnie zobowiązana do 
przestrzegania, aby przy sporządzaniu sprawozdań z przeprowadzanych w Instytucie 
inwentaryzacji ewentualne, stwierdzone niedobory lub/i nadwyżki podawane były w 
sprawozdaniu łącznie ze wskazaniem wartości tych niedoborów lub/i nadwyżek.
Ad. 3

Pragnę poinformować, że Państwowy Instytut Geologiczny -  Państwowy Instytut Badawczy 
prowadzi prace budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zaś zaistniałe 
w kontrolowanym okresie zaniedbanie było przypadkiem incydentalnym.
Ad. 4

Realizowane są obecnie w Instytucie działania, w oparciu o które zostanie zatwierdzony w roku 
2014 wewnętrzny dokument „Plan Zamówień Publicznych”, który stanowić będzie podstawę 
udzielania zamówień publicznych. Z dokumentu tego wynikać będzie szacunkowa wartość 
wszczętego postępowania o udzielanie zamówienia publicznego. Ponadto w przypadku 
udzielania zamówień w częściach na podstawie art. 32 ust.4, w brzmieniu: „Jeżeli zamawiający 
dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z 
których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia test łączna 
wartość poszczesólnych części zamówienia. w dokumentacji przetargowej znajdzie się pismo 
dokumentujące powyższą okoliczność.

Ad. 5

Odnośnie opracowania i wdrożenia wewnętrznych zasad regulujących sposób wykorzystania 
przez pracowników Instytutu sprzętu zakupionego w ramach środków finansowych pozyskanych 
na realizację zadań państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej 
pragnę poinformować, iż po uprzednio przeprowadzonych telefonicznych uzgodnieniach z 
przedstawicielami Wydziału Geologii i Górnictwa NFOŚiGW, Instytut przygotowuje, do 
złożenia w Funduszu, pismo z zapytaniem a zarazem z prośbą, o zajęcie stanowiska w sprawie 
możliwości zagospodarowania przez Instytut środków trwałych kupowanych i pozyskiwanych dla 
potrzeb realizacji zadań PSG i PSH, po tzw. okresie trwałości przedsięwzięcia. Odpowiedź 
Funduszu w tej sprawie jest niezbędna dla opracowania wewnętrznego dokumentu prawnego 
regulującego te kwestie.

Pragnę jednocześnie poinformować, że wniosek o znowelizowanie § 5 Statutu PIG-PIB, 
poprzez rozszerzenie katalogu innej działalności PIG-PIB o możliwość organizowania szkoleń, 
konferencji i warsztatów, skierowałem do Przewodniczącego Rady Naukowej Państwowego 
Instytutu Geologicznego -  Państwowego Instytutu Badawczego, z prośbą o jego rozpatrzenie na 
jednym z najbliższych posiedzeń Rady Naukowej PIG-PIB.

 

 
 
 

 


