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Pan
Jan Skowronek
Dyrektor
Instytutu Ekologii
Terenów Uprzemysłowionych
w Katowicach

WYSTĄPIENIE POKONROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 24/2012 z dnia 30 października 2012 r. 
zespół kontrolujący Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 5 - 1 3  listopada 2012 r. 
kontrolę problemową w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach (IETU) 
dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu:

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

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.

Koordynator kontroli: Michał Nałęcz - Naczelnik Wydziału w Biurze Kontroli i Audytu 
Wewnętrznego w Ministerstwie Środowiska.

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 39.
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Stan organizacyjno -  prawny Instytutu

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach został utworzony z dniem 
6 października 1992 r. na podstawie Zarządzenia nr 54 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa w sprawie podziału Instytutu Ochrony Środowiska.

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach w dniu 31 października 2001 r. został 
wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego 
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS 0000058172. i posiada osobowość prawną 
jako Instytut Badawczy.

(Dowód: akta kontroli str. 177-181).

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. i opiewa ono na okres kolejnych 5 lat - od dnia 7 maja 2009 r.

(Dowód: akta kontroli str. 182).

Dr hab. inż. Jan Skowronek kieruje Instytutem przy pomocy Zastępców:
• dr Janiny Fudały - Zastępcy Dyrektora ds. Badawczo-Rozwojowych, na stanowisku od dnia 

1 lutego 2005 r.
• mgr Marii Solorz -  Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, na stanowisku od 

dnia 21 czerwca 1999 r.

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.

(Dowód: akta kontroli str. 183-188).
Ustalenia kontroli:

Działalność Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach w kontrolowanych 
obszarach została oceniona pozytywnie.

1. Działalność finansowa Instytutu

Kontrolowane zagadnienia w zakresie działalności finansowej Instytutu zostały ocenione pozytywnie,

a) zasady gospodarki finansowej Instytutu:

Zasady (polityka) rachunkowości

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

Zarządzeniem nr 10/2008 Dyrektora IETU z dnia 10 października 2008 r. wprowadzono Elementy 
polityki rachunkowości -  zasady finansowe prowadzenia ksiąg rachunkowych w Instytucie Ekologii 
Terenów U przem ysłow ionychPrzyjęte zasady (polityka) rachunkowości zawierają wszystkie 
elementy o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
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Bezpośredni nadzór i kontrolę nad gospodarką finansową Instytutu sprawuje Zastępca Dyrektora ds. 
Ekonomiczno-Finansowych. Zakres obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych 
jest określony w § 7 Regulaminu organizacyjnego Instytutu. W § 32 Regulaminu organizacyjnego 
Instytutu wymienione są zadania dla Działu Księgowości, za realizację których zgodnie z zapisem 
Regulaminu odpowiada Główny Księgowy.

(Dowód; akta kontroli str. 198-200).

Wybór na w/w stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych i Głównego 
Księgowego jest potwierdzony uzyskaniem pozytywnych opinii Rady Naukowej IETU.

(Dowód: akta kontroli str. 201-202).

W związku z wymogiem art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości mówiącym, że przyjęcie 
odpowiedzialności przez inną osobę (poza kierownikiem jednostki) powinno być stwierdzone 
w formie pisemnej, w trakcie kontroli uzupełniono w/w powierzenie Zastępcy Dyrektora ds. 
Ekonomiczno-Finansowych i Głównego Księgowego o zapis: „otrzymałam, przyjmuję do 
stosowania”.

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. Działalność ta jest wyodrębniona pod względem finansowym 
i rachunkowym.

W okresie objętym kontrolą w Instytucie prowadzona była działalność obejmująca najem 
pomieszczeń. Działalność ta jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym poprzez 
ewidencję przychodów z tego tytułu na analitycznym koncie księgowym. Podobnie wyodrębniona jest 
ewidencja kosztów.

W 2011 r. osiągnięto z tego tytułu przychody na kwotę 258 573,64 zł i poniesiono koszty w wysokości 
52 619,34 zł, a za III kwartały 2012 r. -  osiągnięto przychód w kwocie 193.846,19 zł i poniesiono 
koszty w wysokości 33 397,81 zł.

Wg stanu na 31 grudnia 2011 r. w Instytucie obowiązywały 34 umowy najmu na łączną powierzchnię 
1 276,99 m2. Według stanu na 30 września 2012 r. obowiązywało 29 umów najmu na łączną 
powierzchnię 1 043,91 m2.

Przy zawieraniu umów najmu stosowano wewnętrzne regulacje pn. „Ogólne zasady obowiązujące 
w IETU przy wynajmowaniu lokalF, wprowadzone w życie zarządzeniem Dyrektora Instytutu z dnia 
25 stycznia 2006 r. Przedmiotem najmu były pomieszczenia biurowe, garaże i miejsca postojowe.

Roczny plan finansowy
(Dowód: akta kontroli str. 203-206).

Podstawą gospodarki finansowej Instytutu jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, 
po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
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Plan finansowy IETU na 2011 r. został zaopiniowany pozytywnie uchwałą Rady Naukowej Instytutu 
z dnia 28 kwietnia 2011 r., a plan finansowy na 2012 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Radę 
Naukową Instytutu uchwałą z dnia 25 kwietnia 2012 r.

(Dowód: akta kontroli str. 207-237).

Roczne plany finansowe IETU na 2011 r. i 2012 r. uwzględniają strukturę przychodów i kosztów 
przewidzianą w art. 18 ust. 11 ustawy o instytutach badawczych.

Plan finansowy na 2011 r. nie podlegał korektom a jego realizacja wskazuje, że uzyskane przychody 
i poniesione koszty nie odbiegały istotnie od wielkości planowanych.

Z ustaleń kontroli wynika, że plan finansowy na 2012 r. będzie podlegał korekcie. Korekta obejmie 
zmniejszenie przychodów ze sprzedaży, a także zmniejszenie planowanych kosztów.

(Dowód: akta kontroli str. 238-239).

Z dokonanych ustaleń wynika, że w planie finansowym za 2011 r. i 2012 r. wszystkie przychody 
(z wyłączeniem pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych) mieszczą się w przychodach 
wymienionych w art. 18 ust. 7 pkt 1-4 ustawy o instytutach badawczych.

Plan finansowy na 2011 r. zakładał:

- przychody ogółem w kwocie 12 751,9 tys. zł, w tym przychody własne 7 129,2 tys. zł i dotacje 
z budżetu państwa w kwocie 4 305,7 tys. zł,
- koszty ogółem wynoszące 12 550,0 tys. zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich 5 904,0 tys. zł. 

Plan finansowy na 2012 r. przewiduje:

- przychody ogółem w kwocie 12 491,9 tys. zł, w tym przychody własne 7 731,4 tys. zł i dotacje 
z budżetu państwa w kwocie 3 410,5 tys. zł,
- koszty ogółem wynoszące 12 448,9 tys. zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich 6 292,0 tys. zł. 

Dotacje:

Instytut osiąga przychody z dotacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 9 i art. 21 
ust. 6, oraz z innych źródeł.

W okresie 1 stycznia 2011 r. -  30 września 2012 r. Instytut osiągał przychody z tytułu następujących 
dotacji: 1

1. Udzielonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
nauki - przychody w wysokości 5 896 758,00 zł w tym:
-3  303 104,00 z ł - w  roku 2011
- 2 593 654,00 zł- w okresie 1 stycznia 2012 r. -  30 września 2012 r.
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2. Udzielonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 
przychody w wysokości 8 688 483,71 zł w tym:

-6  151 788,03 z ł - w  roku 2011
- 2 536 695,68 zł- w okresie 1 stycznia 2012 r. -  30 września 2012 r.

3. Udzielonych na podstawie innych źródeł (ustawy z dnia 27 kwietnia 200 lr. - Prawo ochrony 
środowiska) przychody w wysokości 296 096,78 zł w tym:
- 168 270,50 z ł - w  roku 2011
- 127 826,28 zł -  w okresie 1 stycznia 2012 r. -  30 września 2012 r.

(Dowód: akta kontroli str. 240-245).
Fundusze:

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o instytutach badawczych w Instytucie zostały utworzone 
następujące fundusze:

w 2011 r.:
- statutowy - stan funduszu na dzień 31 grudnia 201 lr. wynosił 1 838 468,90 zł.
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2011 r. nie utworzono - na podstawie porozumienia 
ze związkami zawodowymi (ze względu na trudną sytuację finansową Instytutu w roku 2011 podjęto 
decyzję o nie naliczaniu funduszu).

w 2012 r.:
- statutowy -  stan funduszu na dzień 30 września 2012r.: 1 564 718,96 zł,
- rezerwowy -  utworzony z zysku za 2011 r. w wysokości: 4 813,21 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -  utworzony w wysokości: 35 653,79 zł
Na podstawie porozumienia ze związkami zawodowymi ze względu na sytuację finansową Instytutu 
w roku 2012 podjęto decyzję o obniżeniu naliczania funduszu socjalnego.

W Instytucie nie tworzono innych funduszy (badań własnych, stypendialnego, wdrożeń oraz nagród),
0 których mowa w art. 19 ust. 2 pkt 1-4 ustawy o instytutach badawczych.

W 2011 r. zysk brutto w wysokości 19 551,21 zł po opodatkowaniu wyniósł 4 813,21 zł
1 został przeznaczony na fundusz rezerwowy (zgodnie z wymogiem art. 19 ust. 4 ustawy 
o instytutach badawczych), po uprzedniej akceptacji Rady Naukowej Instytutu.

Pismem z dnia 26 kwietnia 2012 r. Dyrektor Instytutu wysłał sprawozdanie finansowe Instytutu za 
2011 r. wraz z propozycją podziału zysku do Ministerstwa Środowiska -  celem zatwierdzenia, 
zgodnie z wymogiem art. 18 ust. 3 i art. 19 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych. Postanowieniem 
Ministra Środowiska nr DZRawe-0335-l/24206/12/AK z dnia 2 lipca 2012 r. (data wpływu do IETU -  
11 lipca 2012 r.) sprawozdanie finansowe IETU za 2011 r. wraz z propozycją podziału zysku zostało 
zatwierdzone.

(Dowód; akta kontroli str. 246-257).
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b) struktura źródeł przychodów oraz kosztów:

2011 r.;

W 2011 r. przychody zrealizowano na poziomie 11 735 631,99 zł, tj. 92,03 % planu.

Najważniejsze pozycje w strukturze finansowania Instytutu stanowią:
- przychody z tytułu realizacji projektów unijnych - 5 761 497,80 zł tj. 49,1 %,
- dotacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego -  3 320 206,21 zł tj. 28,3 %,
- działalność komercyjna w tym z tytułu sprzedaży wyników badań naukowych i prac rozwojowych -  
1 085 396,82 zł. tj. 9,3 %,
- środki z NFOŚiGW -  285 735,17 zł tj. 2,4 %.

Koszty w 2011 r. wykonano w wysokości 93,35 % planowanych.
W kosztach największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z narzutami -  53,7 % oraz materiały, 
energia i aparatura specjalna -  22,8 % ogółu kosztów w 2011 r.

2012 r.:

Za III kwartały 2012 r. realizacja przychodów wynosi 6 042 332 zł, tj. 48,37 % planu.

Najważniejsze pozycje w strukturze finansowania Instytutu w 2012 r. stanowią:
- przychody z tytułu realizacji projektów unijnych stanowią kwotę 2 399 381,23 zł tj. 39,7 %,
- dotacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego -  2 054 399,44 zł tj. 33,5 %,
- działalność komercyjna w tym z tyt. sprzedaży wyników badań naukowych i prac rozwojowych -  
515 935,05 zł tj. 8,6%,
- środki z NFOŚiGW -  51 000,00 zł tj. 0,8 %.

Realizacja kosztów za III kwartały 2012 r. wynosi 59,62 % planowanych.
W kosztach największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z narzutami -  65,7 % a materiały, 
energia i aparatura specjalna stanowią 8,9 % ogółu kosztów za III kwartały 2012 r.

(Dowód: akta kontroli str. 258-261).

c) inwentaryzacja:

Elem enty polityki rachunkowości -  zasady finansowe prowadzenia ksiąg rachunkowych 
w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych” zawierają w pkt 3.2. zasady inwentaryzowania 
składników majątkowych i w pkt 3.3. częstotliwość i terminy inwentaryzowania składników 
majątkowych. W/w zasady nie opisują sposobu udokumentowania przeprowadzenia i rozliczenia 
inwentaryzacji.

Zarządzeniem nr 10/2011 Dyrektora IETU z dnia 24 listopada 2011 r. przeprowadzono inwentaryzację 
według stanu na 31 grudnia 2011 r. następujących składników majątkowych:
- środków pieniężnych w kasie,
- prac naukowo-badawczych,
- części zbiorów bibliotecznych (1/5 stanu),
- aktywów finansowych zgromadzonych na r-kach bankowych,
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- należności z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS,
- należności oraz pozostałe aktywa i pasywa obejmujące grunty, należności sporne, należności 
i zobowiązania z tytułów publiczno-prawnych, wartości niematerialno-prawne, rozliczenia 
międzyokresowe, fundusz jednostki, rezerwy, ZFŚS, inne.

Z przedłożonego protokołu z przeprowadzonej inwentaryzacji za 2011 r., zatwierdzonego w dniu 
30 marca 2012 r. przez Dyrektora Instytutu wynika, że nie stwierdzono różnic inwentaryzacyjnych. 
W załączonych do dokumentacji inwentaryzacyjnej protokołach inwentaryzacji kasy ogólnej, kasy 
ZFŚS i kasy walutowej podawano łączny stan gotówki bez wyszczególniania nominałów środków 
pieniężnych. W ocenie kontrolujących wskazane byłoby dokumentowanie inwentaryzacji gotówki 
w kasie poprzez zapisanie liczonych nominałów środków pieniężnych

Z wyjaśnień udzielonych przez Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomiczno -  Finansowych wynika, 
że w dniu 16 listopada 2012 r. Zarządzeniem Dyrektora nr 9/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. 
wprowadzono w życie Instrukcję zabezpieczania i gospodarowania mieniem IETU oraz ustalenia 
odpowiedzialności za to mienie. Jeden z punktów w/w procedury zawiera Instrukcję inwentaryzacyjną 
uwzględniającą wymóg dokumentowania i rozliczania inwentaryzacji.

d) gospodarowanie majątkiem:
(Dowód: akta kontroli str. 262-273).

Remonty i modernizacja infrastruktury

W 2011 r. Instytut wydatkował na remonty i modernizację kwotę 684 507,17 zł. Były to roboty 
wykonane w budynku głównym, w którym znajduje się siedziba IETU.

W ramach remontu i modernizacji wykonano m. in.:
- roboty budowlano -  modernizacyjne
- wymianę stolarki okienno -  drzwiowej
- wymianę stolarki okiennej w hali technologicznej
- dostawę i montaż rolet zewnętrznych i kurtyno- rolet

205 020,00 zł, 
199 405,47 zł, 
117 962,08 zł, 
108 408,31 zł.

W ramach robót budowlano - modernizacyjnych na kwotę 205 020,00 zł wykonano roboty polegające 
na wykonaniu w systemie zaprojektuj i wybuduj projektu modernizacji sali konferencyjnej i adaptacji 
trzech pomieszczeń biurowych do nowych funkcji wraz z przeprowadzeniem robót remontowych.

Do 30 września 2012 r. wydatkowano na remonty i modernizację 32 375,87 zł. Były to również prace 
wykonywane w budynku głównym Instytutu.

W ramach w/w prac wykonano m.in.:
- naprawę i konserwację sieci telefonicznej i monitoringu na kwotę - 11 250,00 zł,
- remont pokoi - 6 043,75 zł,
- remont sieci c.o. - 3 597,24 zł.

Remonty sfinansowano ze środków własnych oraz z dotacji (Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego Nr 601 l/IB/772/2010 z dnia 2 lutego 2010 r.).
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Środki z dotacji przeznaczono na:
- wymianę stolarki okienno-drzwiowej w budynku głównym,
- montaż rolet zewnętrznych i kurtyno-rolet,
- wymianę stolarki okiennej w hali technologicznej.

Dotacja ta została rozliczona w całości w roku 2011. Modernizacja budynku ze środków własnych 
dotyczyła robót budowlanych związanych z modernizacją sali konferencyjnej.

Z uzyskanych informacji wynika, że planowana jest termomodemizacja budynku głównego, 
polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych i połaci dachowej, remont i modernizacja instalacji 
centralnego ogrzewania budynku głównego, wymiana oświetlenia w pomieszczeniach i ciągach 
komunikacyjnych budynku głównego Instytutu na energooszczędne. Wyżej wymienione inwestycje 
powinny obniżyć koszty związane z eksploatacją budynku (zużycie energii elektrycznej, koszty 
związane z ogrzewaniem budynku).

Rozporządzanie mieniem
(Dowód: akta kontroli str. 274-282).

Zgodnie z przeprowadzoną na przełomie sierpnia i września 2011 r. inwentaryzacją budowlaną 
i geodezyjną nieruchomości położonych w Katowicach przy ul. Kossutha 6 i Sławka 5 na terenie 
IETU, łączna powierzchnia 9 posiadanych obiektów budowlanych wynosi 7 210,06 m2 
a powierzchnia zabudowy w/w obiektów wynosi 3 477,87 m2. Wszystkie obiekty stanowią własność 
IETU i posiadają uregulowany stan prawny.

Flotę samochodową Instytutu stanowią dwa samochody:
- Toyota Hilum, rok produkcji -  2008,
- Renault Trafie, rok produkcji -  2008.

(Dowód: akta kontroli str. 283).

W czerwcu 2011 r. zgodnie z wymogami prawa budowlanego założono książki obiektów 
budowlanych oraz przeprowadzono okresowe kontrole obiektów budowlanych, obejmujące swoim 
zakresem zarówno kontrole roczne jak i pięcioletnie. Polegały one na sprawdzeniu stanu technicznego 
elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące 
działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących 
ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, stanu technicznego 
i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego 
otoczenia, instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, 
zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacyjnej przewodów oraz uziemień 
instalacji i aparatów.

Kontrole przeprowadziły osoby posiadające wymagane kwalifikacje określone w art. 62 ust. 4,5,6 
ustawy - Prawo budowlane (uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, kwalifikacje 
mistrza w rzemiośle kominiarskim, kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad 
eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych).

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt ustawy - Prawo budowlane, budynki o powierzchni zabudowy 
przekraczającej 2000 m2 oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 
podlegają kontroli okresowej, przeprowadzanej co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja 
oraz do 30 listopada. Jedynym obiektem budowlanym Instytutu który podlega tego typu kontroli jest
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budynek główny IETU (powierzchnia zabudowy: 2.279,21 m2 wg inwentaryzacji z roku 2011). 
Kontrole budynku głównego przeprowadzono w listopadzie 201 lr. i maju 2012 r.. W listopadzie 
2012r. planowane jest przeprowadzenie drugiej kontroli budynku głównego oraz roczne kontrole 
pozostałych obiektów.

Zarządzeniem nr 9/2012 Dyrektora Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych z dnia 
16 listopada 2012 r. wprowadzono Instrukcję zabezpieczania i gospodarowania mieniem IETU oraz 
ustalenia odpowiedzialności za to mienie.

(Dowód: akta kontroli str. 284).

W badanym okresie Instytut nie dokonywał czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami 
aktywów trwałych w rozumieniu przepisów 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 przekracza 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 badanym okresie Instytut nie dokonał sprzedaży składników aktywów trwałych innym podmiotom, 
w drodze publicznego przetargu na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 
ust. 4 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (art. 17 ust. 2 ustawy
0 instytutach badawczych).

W badanym okresie dokonano jednej sprzedaży składników majątkowych -  urządzenie HPDJ 6506 
(moduł) za kwotę 1 000,00 zł. Z dokumentacji sprzedaży tego urządzenia wynika, że: „wartość 
modułu oszacowano w oparciu o wnikliwą analizę cen rynkowych. Moduł został zakupiony w 1979 r.
1 był w pełni zamortyzowany. W tut. Instytucie był intensywnie eksploatowany”.

Decyzją Dyrektora IETU moduł przeznaczono do sprzedaży lub złomowania. Mimo rożnych 
informacji o sprzedaży, zgłosił się jeden nabywca skłonny zapłacić negocjowaną cenę netto: 
(1000,00 zł).

Biorąc pod uwagę rocznik i stan techniczny podejmowane działania miały uzasadnienie ekonomiczne, 
zmierzające wyłącznie do zminimalizowania strat związanych z koniecznością pozbycia się tego 
składnika majątku Instytutu. Ponadto rozdz. 4 § 28 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 października 1993 r. 
w sprawie organizowania zasad przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa 
państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu dopuszcza odstąpienie od przetargu w przypadku 
gdy przedmiotem sprzedaży są składniki majątkowe, których wartość wynikająca z ewidencji 
księgowej, uwzględniającej skutki przeszacowania i zmniejszającej o stopień umorzenia, nie 
przekracza kwoty określonej w przepisach w sprawie uznawania składników majątkowych za środki 
trwałe czyli 3500 zł. Sprzedany moduł był w pełni zamortyzowany.

(Dowód: akta kontroli str. 285-292).
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W badanym okresie Instytut nie dokonywał czynności prawnej polegającej na:
- wniesieniu mienia do spółki lub fundacji,
- dokonaniu darowizny,
- nieodpłatnym oddaniu do używania mienia innym podmiotom w drodze umów prawa cywilnego 

(art. 17 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych).

W badanym okresie Instytut nie utworzył spółek kapitałowych, nie objął i nie nabył akcji ani udziału 
w takich spółkach.

e) zamówienia publiczne:

W Instytucie obowiązują wewnętrzne zasady udzielania zamówień publicznych, wprowadzone 
zarządzeniem nr 1/2010 Dyrektora Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach 
z dnia 17 marca 2010 r.

(Dowód: akta kontroli str. 293-315).

Z ustaleń kontroli wynika, że Regulamin udzielania zamówień publicznych w Instytucie Ekologii 
Terenów Uprzemysłowionych w sposób ogólny określa zasady udzielania zamówień o wartości 
poniżej kwoty 14 000 euro. Procedurę postępowania dla zamówień o tej wartości określa ust. 18 i 19 
Regulaminu, w obu przypadkach odwołując się do wniosku o odstąpienie od stosowania przepisów 
ustawy Pzp dla zamówień udzielanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy, stanowiącego załącznik lc do 
Regulaminu. Pkt. 3 wniosku lc wymaga przedstawienia uzasadnienia wyboru wykonawcy. 
Najczęściej kryterium wyboru jest cena wykonania zamówienia. W takiej sytuacji dokonywane jest 
rozeznanie rynku. Wszystkie zebrane oferty stanowią załączniki do wniosku lc. Zwykle podstawę 
wyboru wykonawcy stanowią trzy oferty. Dopuszcza się zebranie mniejszej liczby ofert w sytuacji 
gdy przedmiot zamówienia jest na tyle specyficzny, że oferuje go jeden lub niewielka liczba 
wykonawców. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wybór wykonawcy może być dokonany na 
podstawie innych kryteriów niż cena.

Każdorazowo wniosek lc przygotowywany jest przez komórkę merytoryczną we współpracy 
z Działem zamówień publicznych. Podpisany przez osobę odpowiedzialną merytorycznie za 
zamówienie wniosek lc akceptowany jest pod względem finansowym przez Głównego księgowego 
i zatwierdzony przez Dyrektora IETU.

Dział zamówień publicznych prowadzi pełną dokumentację udzielanych zamówień 
o wartości poniżej kwoty 14 000 euro zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej. Oryginał 
wniosku lc, po wprowadzeniu do rejestru, przechowywany jest wraz z ofertami (lub kopiami ofert) 
w Dziale zamówień publicznych.

(Dowód: akta kontroli str. 316).

Do szczegółowej kontroli wybrano 2 zamówienia publiczne o wartości powyżej 14 000 €.

1. Dostawa serwerów, klastra obliczeniowego, oraz systemu obliczeniowego GPU dla Instytutu 
Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, na potrzeby realizacji projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury 
informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych” -  Działanie 2.3 PO IG. 
Wartość zamówienia (wg umowy 258 864,57 zł.
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
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2. Dostawa chromatografu gazowego ze spektrometrem mas (GCMS), wraz z wyposażeniem. 
Wartość zamówienia wg umowy: 849 930,00 zł.
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
(Dowód: akta kontroli str. 317-322).

2. Organizacja i jakość pracy Instytutu

Kontrolowane zagadnienia z zakresu organizacji i jakości pracy Instytutu zostały ocenione 
pozytywnie.

a) organizacja Instytutu;

Struktura organizacyjna Instytutu została określona w Regulaminie organizacyjnym po zasięgnięciu 
opinii Rady Naukowej i związków zawodowych. Nowy regulamin organizacyjny obowiązujący od 
1 kwietnia 201 lr. ustala wewnętrzną organizację, tryb pracy, szczegółowy zakres zadań 
poszczególnych komórek organizacyjnych IETU. Regulamin organizacyjny IETU jest zgodny 
z rozwiązaniami przyjętymi w Statucie Instytutu. Zadania IETU wynikające ze Statutu zostały 
przypisane komórkom organizacyjnym Instytutu.

Niezależnie od powyższej struktury organizacyjnej na czas realizacji projektów naukowych i prac 
rozwojowych w miarę istniejących potrzeb tworzone są czasowe struktury projektowe.

(Dowód: akta kontroli str. 420-430).

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że w najbliższym czasie nie są planowane istotne działania 
w zakresie reorganizacji Instytutu.

(Dowód: akta kontroli str. 420-430).

b) realizacja przez instytut podstawowych zadań instytutu określonych w art. 2;

Dokumentem wyznaczającym priorytety działalności IETU jest Statut, zatwierdzony przez Ministra 
Środowiska, który określa zakres, obszar i zadania Instytutu. Do zadań Instytuty należy prowadzenie 
badań naukowych i prac rozwojowych, wdrażanie i upowszechnianie ich wyników oraz prowadzenie 
działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i kształtowania środowiska. Ponadto Instytut w zakresie 
zadań ma prowadzenie i organizowanie Sekretariatu Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej 
Ekologii”.

Na poziomie regionalnym, krajowym jak i europejskim, działalność naukowa i badawczo-rozwojowa 
IETU obejmuje następujące priorytety tematyczne:
-  strategie zrównoważonego zarządzania powierzchnią ziemi, w szczególności na terenach 

zdegradowanych,
-  modelowanie zjawisk zachodzących w środowisku pod wpływem antropopresji z włączeniem 

zmian globalnych klimatu i systemów obserwacyjnych,
-  badanie wpływu emisji zanieczyszczeń do atmosfery na ekosystemy,
-  obieg wody oraz badania gleby,
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-  różnorodność biologiczna i ekosystemy,
-  technologie oczyszczania gruntu metodami fitoremediacji i bioremediacji,
-  zagadnienia horyzontalne: naukowe podstawy trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz 

nowoczesnej polityki ekologicznej,
-  rozwój i zastosowanie narzędzi zarządzania i planowania strategicznego służących realizacji 

celów polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej.

Dokumentami wyznaczającymi kierunki badań naukowych i prac rozwojowych IETU są m.in.: 
Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016; Program 
Wykonawczy do Polityki Ekologicznej Państwa; Plan Działań Unii Europejskiej na rzecz Technologii 
Środowiskowych (ETAP); Priorytety 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej zawarte w kilkunastu 
szczegółowych programach, m.in. Program „Współpraca”, Program „Pomysły”, Program „Ludzie”, 
Program „Możliwości”, program Euratom; Obszary programowe programu Mechanizm Finansowy 
EOG i programu Norweski Mechanizm Finansowy; Strategie działania Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do 
dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach na kolejne lata.

(Dowód: akta kontroli str. 92-174).

Strategia i kierunkowe działania Instytutu są określone przez Dyrektora Instytutu i na jego wniosek 
opiniowane przez Radę Naukową. Krótkoterminowa strategia i kierunki działania są określone w 
corocznych planach działalności Instytutu, zatwierdzanych przez Radę Naukową. Plan działalności 
naukowej IETU na 201 lr. i 2012r. określa m.in. kierunki badawcze i plan działań rozwoju Instytutu. 
Sprawozdanie z działalności IETU za 201 lr. zawiera m.in. informacje dotyczące realizowanych 
projektów badawczych i rozwojowych, działalności statutowej, prac i usług badawczo-rozwojowych 
oraz podejmowanych działaniach w zakresie rozwoju Instytutu. Plany działalności naukowej były 
sporządzane przy uwzględnieniu kierunków badawczych przyjętych przez Radę Naukową IETU na 
lata 2010-2013r.

(Dowód: akta kontroli str. 92-174, 324-367, 368-419).

IETU dostosowuje tematykę swoich prac do aktualnych potrzeb nauki i gospodarki. W celu
zapewnienia tej zgodności IETU określa własne priorytetowe kierunki badawcze. Na lata 2010-2013
kierunki badawcze przyjęte uchwałą Rady Naukowej nr 15/V/2009 są następujące:
-  rozwój narzędzi modelowania i zarządzania jakością powietrza w skali regionalnej i europejskiej 

oraz wód w zlewniach (wspomaganie wdrażania Dyrektywy Wodnej),
-  rozwój narzędzi wspomagających realizację celów Glebowej Strategii Tematycznej UE,
-  rozwój innowacyjnych metod gospodarki odpadami,
-  rozwój technologii remediacji terenów zdegradowanych,
-  rozwój systemów informacji o jakości środowiska,
-  rozwój metod monitoringu przyrodniczych skutków oddziaływań antropogenicznych,
-  rozwój metod oceny narażenia środowiskowego z wykorzystaniem monitoringu biologicznego,
-  doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem z wykorzystaniem informatycznych technologii 

komunikacyjnych (ICT),
-  rozwój narzędzi zarządzania procesem eko-innowacyjności i wspomagania wdrażania Krajowego 

i Europejskiego Planu Działań na rzecz Technologii Środowiskowych,
-  rozwój narzędzi wspomagających realizację strategii zmian produkcji i konsumpcji zgodnie 

z zasadami zrównoważonego rozwoju.
(Dowód: akta kontroli str. 92-174, 323).
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Do podstawowej działalności instytutu, zgodnie z ustawą o instytutach badawczych, należy:
1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;
2) przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;
3) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

W latach 2011-12 Instytut prowadził badania naukowe i prace rozwojowe finansowane w ramach 
dotacji na podstawową działalność statutową, grantów finansowanych ze środków budżetowych na 
naukę, grantów pozyskiwanych ze źródeł zagranicznych - PR UE, innych programów UE, innych 
środków zagranicznych zleceń podmiotów gospodarczych lub administracji państwowej 
i samorządowej.

W roku 2011 r. IETU realizował 93 projekty/zadania badawcze (m.in. ekspertyzy, opinie), w tym 
największą grupę stanowiły zlecenia zewnętrzne z sektora prywatnego - 39. W okresie pierwszych 
trzech kwartałów 2012 r. IETU realizował 97 projekty/zadania badawcze, w tym największą grupę 
stanowiły zlecenia zewnętrzne z sektora prywatnego - 47.

W związku z prowadzoną działalnością podstawową w badanym okresie Instytut: upowszechniał 
wyniki badań naukowych i prac rozwojowych; wykonywał badania i analizy oraz opracowywał opinie 
i ekspertyzy w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;_prowadził działalność 
normalizacyjną, certyfikacyjną i aprobacyjną; opracowywał oceny dotyczące stanu i rozwoju 
poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań 
naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki 
i techniki; prowadził i rozwijał bazy danych związane z przedmiotem działania IETU; prowadził 
działalność w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony 
własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw; 
prowadził działalność wydawniczą związaną z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami 
rozwojowymi.

(Dowód: akta kontroli str. 92-174, 431-496, 540-561).

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

Ocena działalności jednostki naukowej, uwzględniającą wyniki działalności naukowej, zastosowania 
praktyczne wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz inne rodzaje aktywności jednostki 
naukowej została przeprowadzona w 2010 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 
okres działalności IETU 2005-2009. W wyniku tej oceny IETU uzyskał najwyższą kategorię tj. „1” 
(A) w grupie jednostek G7 -  Inżynieria i ochrona środowiska, technologie środowiskowe, rolnicze 
i leśne.1 Następna ocena poziomu naukowego instytutu i jakości prowadzonych w nim badań 
naukowych i prac rozwojowych oraz zgodności działalności instytutu z zdaniami określonymi 
w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o instytutach badawczych zostanie przeprowadzona w terminie do 
30 września 2013 r.

(Dowód: akta kontroli str. 497-518, 519-524).

1 Komunikat nr 19 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2010r. o ustalonych kategoriach jednostek naukowych oraz 
Informacja w sprawie ujednoliconego wykazu ustalonych kategorii jednostek naukowych z dnia 15 grudnia 2010r.
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3. Jakość zarządzania Instytutem

Kontrolowane zagadnienia z zakresu jakości zarządzania Instytutem zostały ocenione pozytywnie.

a) instrumenty wspierające jakość zarządzania

W IETU w Centralnym Laboratorium wdrożono w 2000 roku system zarządzania wg normy PN-EN 
ISO/IEC 17025:2005 odnoszący się do laboratoriów badawczych i wzorcujących. W roku 2011 
w wyniku auditu wznawiającego, Polskie Centrum Akredytacji wydało Centralnemu Laboratorium 
IETU certyfikat akredytacji ważny do 14 grudnia 2015 r., a także zatwierdziło zakres akredytacji 
obejmujący 37 metod i procedur badawczych oraz 8 metod pobierania próbek. Akredytowane są trzy 
dziedziny m.in. badania chemiczne wody, gleby, odpadów, ściekowych; badania właściwości 
fizycznych ścieków, wyciągów wodnych, paliw; pobieranie próbek wody, gleby, odpadów itd.

(Dowód: akta kontroli str. 92-174).
b) polityka kadrowa

Instytut prowadzi politykę zatrudnienia długookresowego. W Instytucie obowiązuje plan rozwoju 
kadry w pionie merytorycznym na lata 2009-2013, który uwzględnia ruchy kadrowe oraz aspiracje 
rozwoju naukowego zatrudnionych pracowników merytorycznych. W odniesieniu do założonych 
planów rozwoju kadrowego a stanem fatycznym na dzień 30 września 2012 r. należy stwierdzić, że 
zakładane efekty nie zostały osiągnięte co do ilości profesorów/docentów oraz adiunktów, co 
potwierdził Dyrektor IETU. Jednakże wskazano, że zatrudnia się zdecydowanie większą liczbę 
asystentów, spośród których, ponad 37% (3 pracowników) jest na etapie kończenia przewodów 
doktorskich z szansą zasilenia grupy adiunktów w roku 2013, przez co zrealizowany zostanie plan na 
ten rok w gronie adiunktów. W badanym okresie nie było naborów na stanowiska naukowe. 
W Instytucie trwają prace nad zarządzeniem Dyrektora w sprawie ogłaszania konkursów na 
stanowiska naukowe i naukowo-badawcze.

W IETU zatrudnionych jest 96 pracowników, według stanu na 30 września 2012 r. Zatrudnienie 
uległo zmniejszeniu o 6 % w porównaniu do 31 grudnia 201 lr. Struktura zatrudnienia pracowników 
w IETU, wg. stanu na 30 września 2012r., przedstawia się następująco:
-  Dyrektor i 2 Zastępców Dyrektora;
-  24 pracowników naukowych, którzy stanowią 25 % zatrudnionych;
-  13 pracowników badawczo-technicznych, którzy stanowią 13,5 % zatrudnionych;
-  29 pracowników inżynieryjno-technicznych, którzy stanowią 30,2 % zatrudnionych;
-  12 pracowników na stanowiskach administracyjno-ekonomicznych, którzy stanowią 12,5% 

zatrudnionych;
-  7 pracowników na stanowiskach robotniczych, którzy stanowią 7 % zatrudnionych;
-  8 pracowników obsługi i inni, którzy stanowią 7 % zatrudnionych.

(Dowód: akta kontroli str. 92-174, 525, 526-527).

W Instytucie działa system motywacyjny wspierający pracowników w podnoszeniu kwalifikacji przez 
pracowników. W roku 2011 pracownicy rozwijali swoje umiejętności, poszerzali wiedzę 
i kompetencje poprzez, m.in. realizację badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, 
uczestnictwo w wyjazdach studyjnych, kursach i szkoleniach. Ponadto realizacja projektów
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międzynarodowych wiązała się z możliwością wyjazdów zagranicznych na konferencje i spotkania 
roboczej projektów, co dla wielu osób stanowiło dodatkowy czynnik motywujący. W badanym okresie 
został zakończony jeden przewód doktorski i 1 przewód habilitacyjny oraz prowadzono 4 otwarte 
przewody doktorskie.

(Dowód: akta kontroli str. 92-174).

Zasady wynagradzania pracowników IETU zostały określone w Regulaminie Wynagradzania 
obowiązującym od 1 stycznia 2008r. Zmiany do ww. regulaminu wprowadzane były w uzgodnieniu 
z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność”. Regulamin określa stanowiska i zakres miesięcznych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników IETU -  wyrażona krotnościami kwoty bazowej 
oraz zasady szczegółowe, wg których przyznawane są poszczególne składniki wynagrodzenia 
(m.in. dodatek za pracę w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, zasady naliczania 
i wypłacania premii itd.).

Dyrektor dopełnił obowiązku ustawowego podpisania z pracownikami umów o zakazie prowadzenia 
działalności konkurencyjnej. Wymóg podpisania w/w umowy dotyczy pracowników naukowych, 
badawczo-technicznych i inżynieryjno-technicznych oraz zastępców Dyrektora i głównego 
księgowego. Kontroli wyrywkowej poddano umowy o zakazie prowadzenia działalności 
konkurencyjnej. W przedmiotowym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Pracownicy IETU występowali do Dyrektora Instytutu o wyrażenie zgody na wykonywanie 
dodatkowego zatrudnienia/prowadzenie działalności gospodarczej. Niniejszy wymóg uzyskania zgody 
wynika z art. 42 ustawy o instytutach badawczych i dotyczy pracowników na stanowiskach 
naukowych, badawczo-technicznych i inżynieryjno-technicznych. W wyniku wyrywkowej kontroli 
ustalono, że pracownicy występowali o zgodę do Dyrektora IETU na wykonywanie dodatkowego 
zatrudnienia/prowadzenie działalności gospodarczej.

(Dowód: akta kontroli str. 529, 530,531, 532).

W roku 2012 r. rozpoczęto procedurę oceny dorobku naukowego i technicznego okresowej wszystkich 
pracowników naukowych i badawczo-technicznych, przepisów ustawy o instytutach badawczych. 
Kontroli wyrywkowej poddano oceny okresowe pracowników. Na dzień zakończenia kontroli wyniki 
oceny okresowej nie zostały jeszcze zaakceptowane przez Radę Naukową. W przedmiotowym 
zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

(Dowód: akta kontroli str. 92-174, 528, 534-536, 537-539).

c) realizacja zadań przez dyrektora i radę naukową instytutu

Ustalenia kontroli wskazują, że w badanym okresie Dyrektor IETU właściwie realizował zadania, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych, w tym w szczególności 
dotyczących obowiązku sporządzenia planu działalności IETU, sprawozdania finansowego oraz 
realizacji polityki kadrowej.

Organem IETU jest również Rada Naukowa, której skład 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. W składzie Rady Naukowej IETU VI 
Kadencji jest 6 osób spoza Instytutu, którzy zostali powołani przez Ministra Środowiska. Rada
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Naukowa w badanym okresie realizowała swoje zadania, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy 
o instytutach badawczych, w tym w szczególności opiniowała: plan finansowy na 201 lr. i 2012r., 
plany działalności naukowej 201 lr. i 2012 r., podział zysku Instytutu za 201 lr., roczne sprawozdanie 
finansowe za 201 lr.

(Dowód: akta kontroli str. 92-174).

Z informacji uzyskanych od Przewodniczącego Rady Naukowej IETU wynika, że na bieżąco 
dyskutowane są istotne problemy działalności Instytutu z Prezydium Rady Naukowej. Ponadto, 
program obrad Rady co do zasady zawiera punkty odnoszące się do aktualnej sytuacji Instytutu, jak 
również planów dotyczących działań długoterminowych.

(Dowód: akta kontroli str. 562-563).

Biorąc pod uwagę powyższe oceny odstępuję od formułowania zaleceń pokontrolnych i nie oczekuję 
odpowiedzi na niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Do wiadomości:

Pan Jacek Mizak -  Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Dyrektor ■

16
a ■ r > ~

Andrzej Zbytni

 


