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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 14/2011 z dnia 7 lipca 2011 r., zespół kontrolny 
Ministerstwa Środowiska przeprowadził w okresie 18- 29 lipca 2011 r. kontrolę doraźną w Instytucie 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowym Instytucie Badawczym (IMGW), zgodnie z tematyką 
zawartą w upoważnieniu.

Protokół przedmiotowej kontroli został przedłożony Panu Dyrektorowi w dniu 16 sierpnia 2011 r. 
W dniu 19 sierpnia 2011 r. do Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego wpłynęło pismo IMGW 
z prośbą o wydłużenie terminu złożenia zastrzeżeń do treści protokołu. Prośba została umotywowana 
wykonywaniem obowiązków służbowych przez Dyrektora IMGW poza zakładem pracy do końca 
sierpnia 2011 r. Prośba IMGW została rozpatrzona pozytywnie.

Pismem z dnia 1 września 2011 r. (data wpływu 6 września 2011 r.) Pan Dyrektor zgłosił zastrzeżenia 
do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Pan Dyrektor wraz z przedmiotowym pismem przesłał do 
BKiAW szereg dodatkowych dokumentów (39 załączników) dotyczących badanych podczas kontroli 
spraw. Ponowna analiza zgromadzonego podczas kontroli materiału dowodowego oraz dosłana 
dokumentacja uzasadniały uwzględnienie większości zgłoszonych zastrzeżeń. Protokół kontroli w 
ostatecznym kształcie wraz ze stanowiskiem do zgłoszonych zastrzeżeń został dostarczony do IMGW 
w dniu 28 września 2011 r. Pan Dyrektor ostatecznie odmówił podpisania protokołu kontroli pisemnie 
uzasadniając swoją decyzję (data wpływu pisma: 5 października 2011 r., znak.: DN-1123/S- 
338/2011). Niezależnie od powyższego, przedstawiam co następuje:

Kontrola została przeprowadzona w 3 blokach tematycznych: zarządzanie zasobami ludzkimi, 
zamówienia publiczne oraz podróże służbowe.
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Kontrolą objęto analizę 11 akt osobowych. Wykaz oraz opis wybranych do badania akt osobowych 
szczegółowo został przedstawiony w protokole kontroli.

a) organizacja pracy

1. Na podstawie analizy akt osobowych stwierdzono przypadki zaniedbań Pracodawcy, polegające na 
niedostarczeniu na danym stanowisku lub na późnym określeniu i przyjęciu przez pracownika zakresu 
obowiązków służbowych. W trzech stwierdzonych przypadkach opisanych szczegółowo w protokole 
kontroli opóźnienia te wyniosły od 2,5 do 19 miesięcy.

Zgodnie z art. 94 piet 1 Kodeksu pracodawca jest obowiązany w szczególności zaznajamiać 
pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na 
wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami. Powyższy przepis nie wyklucza 
możliwości ustnego zaznajomienia pracownika z zakresem obowiązków, niemniej należyta staranność 
oraz posiadanie środka dowodowego w przypadku ewentualnej odpowiedzialność pracowniczej 
związanej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków, uzasadnia 
formę pisemną. Zasada pisemności jest szczególnie istotna i wskazana w przypadku działalności 
podmiotów, które zajmują się wydatkowaniem środków publicznych.

2. W trakcie kontroli stwierdzono dwa przypadki świadczenia pracy przez pracowników 
zatrudnionych w Instytucie w ramach zadaniowego czasu pracy, poza siedzibą IMGW w Warszawie. 
W obowiązującym Regulaminie Pracy w IMGW taka forma świadczenia pracy jest dopuszczona. 
Z akt osobowych wynika, że pracownicy nie mieli pisemnie określonych konkretnych zadań, ani czasu 
na ich wykonanie.

Należy zauważyć, że co do zasady istota zadaniowego czasu pracy, polega na dwóch elementach, 
określeniu zadania oraz powiązaniu zadania z czasem jego realizacji. W takim rozumieniu 
zadaniowego czasu pracy, system ten nie funkcjonuje w Instytucie. Opisana sytuacja uniemożliwia 
dokonanie zewnętrznej oceny w zakresie rozliczenia pracownika z wykonania określonych zadań 
i czasu pracy.

3. Podczas kontroli stwierdzono wykonywanie pracy przez jednego z pracowników na dwóch pełnych 
etatach w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu i IMGW w Warszawie, co wynika 
z umowy o pracę z Instytutem (w okresie 1.09.2007- 1.01.2010). Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora 
IMGW: „(...) Nie istnieje zakaz pozostawania w zatrudnieniu na więcej niż jednym etacie.(...) 
Miejscem pracy pracownika - wyznaczono Ośrodek Główny w Warszawie, ale na zasadzie 
uzgodnienia ustnego z dyrektorem- miejscem rozliczenia i wykorzystywania infrastruktury Instytutu 
( w tym dostępu do danych) był oddział IMGW w Poznaniu”. Miejsce pracy określone jest w umowie 
o pracę. Zmiana miejsca pracy oznacza zmianę warunków umowy o pracę i zgodnie z art. 29 
Kodeksu Pracy powinna mieć swoje odzwierciedlenie na piśmie.

4. W ramach kontroli podniesiono fakt, powołania przez Dyrektora IMGW Pełnomocnika Dyrektora 
ds. informatyki świadczącego pracę bez pisemnego zadaniowego systemu pracy (zadania są określane 
ustnie, mailowo lub za pośrednictwem SMSów) oraz jednoczesne funkcjonowanie stanowiska 
kierownika Centrum Informatyki w IMGW -  taka sytuacja uniemożliwia dokonanie obiektywnej, 
zewnętrznej oceny w zakresie określenia zakresów kompetencyjnych i organizacyjnych obu funkcji.

I. ZaB'ządzamie zasobami ludzkimi
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5. W toku kontroli stwierdzono, że w IMGW na podstawie pisma okólnego Dyrektora obowiązują 
zasady dotyczące podpisywania umów o zakazie konkurencji. Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że: 
„ Umowa sporządzana jest po zatrudnieniu pracownika. Do podpisania umowy o zakazie konkurencji 
zobowiązani są zastępcy dyrektora i pracownicy zatrudnieni z komórkach merytorycznych. ” 
Stwierdzono 1 przypadek, opisany szczegółowo w protokole kontroli, podpisania umowy ze 
znacznym opóźnieniem.

b) wynagrodzenia

W trakcie kontroli stwierdzono udział pracowników Instytutu w realizacji projektów realizowanych 
przez IMGW. Zasady dotyczące płacy w tych projektach określone zostały w zarządzeniu nr 30 
Dyrektora IMGW z dnia 10 czerwca 2007 r. w sprawie wynagradzania pracowników IMGW za pracę 
przy realizacji projektów finansowanych z określonych funduszy zagranicznych i zarządzeniach 
zmieniających z 201 lr. Z tych przepisów wynika, iż jest to wynagrodzenie uzupełniające. W tym 
zakresie stwierdzono:
-  pracownik rozliczany z czasu pracy na rzecz projektu, formalnie wykonuje tę pracę w ramach 

normalnego etatu.
-  zmienione w ostatnim czasie zasady wynagradzania pracowników realizujących projekty 

wprowadziły możliwość odstąpienia od dokumentowania czasu pracy, a umożliwiono rozliczenie 
pracownika na podstawie dodatku funkcyjnego lub zadaniowego, realizowanego w projekcie. 
W tym przypadku nie powiązano dodatku funkcyjnego z obowiązującymi przepisami 
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, który określa dodatki funkcyjne (najwyższa stawka 
wynosi 1.440,- zł) lecz powiązano ten dodatek z trzykrotnością wynagrodzenia zasadniczego 
(w przyjętym rozwiązaniu stawka tego wynagrodzenia wynosi 6.100,- zł).

Z wyjaśnień Dyrektora IMGW wynika, że przyznanie wynagrodzenia z tytułu wykonywania 
określonych zadań w projekcie wiąże się z obniżeniem wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. 
Jednakże w badanych aktach osobowych brak dokumentów sankcjonujących zmianę warunków pracy 
i płacy określonych pracowników.

c) kwalifikacje pracowników

W analizowanym zakresie kontrolujący zwrócili uwagę na przypadek jednego z pracowników IMGW. 
Pracownik zatrudniony w Instytucie w 2006 r., wykształcenie średnie, pierwsza praca.W okresie od 
2.03.2009 r.- do 10.10.2010 r. pracownikowi powierzono m.in. następujące obowiązki:

16. Koordynowanie wdrożenia strategii nt. promocji w Ośrodku Głównym i oddziałach terenowych.
17. Wdrożenie strategii szkoleniowej dla pracowników IMGW.
18. Koordynacja współpracy IMGW z WMO,
19. Koordynacja współpracy IMGW z HELGOM,
20. Koordynacja współpracy IMGW z Eumetsat,
21. Koordynacja procesów niezbędnych do wzmocnienia racjonalności i przejrzystości systemu 
zarządzania w Ośrodku Głównym IMGW i Oddziałach terenowych IMGW.
22. Koordynacja prac związanych z restrukturyzacją w Ośrodku Głównym i Oddziałach terenowych.
23. Przygotowanie materiałów związanych z Targami POLEKO oraz udział w Targach
24. Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej IMGW
28. Koordynowanie działań edukacyjnych prowadzonych przez IMGW
30. Koordynowanie wszystkich umów nawiązanych z kontrahentami przez Pion Komunikacji 
Społecznej, Marketingu i Współpracy z Zagranicą 
32. Obsługa kluczowych klientów IMGW
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w momencie powierzania powyższych zadań pracownik dysponował następującym wykształceniem:
- ukończone liceum ogólnokształcącego w 2005 r.
- ukończenie Policealnego Studium Wizażu i Charakteryzacji w 2007 r.,
- certyfikat ukończenia szkolenia „Profesjonalna asystentka/sekretarka” 28-29 sierpnia 2008r.
- uczestniczenie w szkoleniu pt. „Skuteczny marketing czyli sztuka budowania satysfakcji i lojalności 
klienta” 26 maja 2009r.

W ramach udzielony wyjaśnień Dyrektor 1MGW wskazał, że pracownik w czerwcu 2011 roku 
zakończył naukę w Szkole Wyższej im Bogdana Jańskiego w Warszawie, Wydział Zarządzania, 
specjalność -  Zarządzanie Kapitałem Ludzkim i w chwili obecnej oczekuje na wyznaczenie terminu 
obrony pracy licencjackiej.

Ponadto pracownik jest obecnie kierownikiem i specjalistą do spraw rekrutacji w projekcie pt. 
„Rozwój kompetencji pracowników IMGW na rzecz wspólnego rozwoju” realizowanego przez 
IMGW oraz bierze udział w projekcie „Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi 
zagrożeniami (ISOK)”.

Należy zauważyć, iż pracownikowi powierzono realizację bardzo odpowiedzialnych 
i strategicznych obszarów IMGW. Obszary te dotyczą często różnych specyficznych dziedzin 
zarządzania. Niejednokrotnie zadania takie przypisywane są wieloosobowym zespołom lub są 
rozdzielane na kilka stanowisk pracy. Mimo podnoszenia przez pracownika kwalifikacji (poprzez 
rozpoczęcie studiów wyższych) wątpliwości może budzić powierzenie pracownikowi, legitymującemu 
się ww. wykształceniem, tak daleko idących obowiązków.

II. Zamówienia publiczne

Kontrolą objęto weryfikację 11 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego: 6 prowadzonych 
w IMGW oraz 5 postępowań prowadzonych w oddziałach terenowych tej jednostki. Badane 
postępowania zostały szczegółowo opisane w protokole kontroli. Postępowania dla IMGW 
w Warszawie prowadzi wyodrębniona organizacyjnie do tego celu komórka. Oddziały terenowe 
IMGW prowadzą postępowania we własnym zakresie.

Kontrola dotyczyła oceny formalnej prawidłowości udzielonych zamówień publicznych. W ramach 
kontroli stwierdzono 1 przypadek udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazane naruszenie przepisów ustawy -  Prawo zamówień 
publicznych może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wskazane powyżej 
naruszenie nastąpiło w postępowaniu Modernizacja pomieszczeń hotelowych na 3 piętrze wraz z 
elektryką w budynku głównym Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy ul. 
Podleśnej 61 oraz wybicie drzwi na dach z montażem podestów i schodów.

Wartość zadania brutto -  97.600,- zł. Zadanie obejmowało modernizację apartamentu na III p. 
pozostającego w dyspozycji dyrektora IMGW o pow. 41,76 m2 (wcześniej, w ramach odrębnego 
postępowania nie objętego kontrolą, opracowany został projekt remontu i aranżacji tych pomieszczeń; 
zadanie przewidywało też pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją ze strony pracowni 
projektowej) oraz wybicie wejścia i wybudowanie schodów na dach budynku z głównej klatki 
schodowej, a także montaż podestów komunikacyjnych na dachu budynku. Postępowanie 
przeprowadzono w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp tj. jako zamówienie 
uzupełniające dla wcześniej udzielonego zamówienia podstawowego, gdzie zadanie polegało na 
modernizacji hallu wejściowego oraz hallu i kancelarii głównej na I p. w tymże budynku głównym
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IMGW. Udzielone zamówienie nie spełniało warunków zamówienia uzupełniającego, jako że nie 
zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym.

III. Podróże służbowe

Kontrolą objęto weryfikację 11 podróży służbowych, 10 zagranicznych i 1 krajowej. Badane podróże 
służbowe zostały szczegółowo opisane w protokole kontroli.

W ramach kontroli ustalono, że:

W 2009 r., w IMGW odbyło się ogółem 225 służbowych wyjazdów zagranicznych, w których wzięło 
udział 225 osób. Łączny koszt tych wyjazdów wyniósł ok. 990 tyś. zł.

W 2010 r., w IMGW odbyło się ogółem 264 służbowe wyjazdy zagraniczne, w których uczestniczyło 
ogółem 454 osoby. Łączny koszt tych wyjazdów wyniósł ok. 1 min 145 tyś. zł.

W ramach kontroli zwrócono szczególną uwagę na jeden z wyjazdów służbowych. Pracowników 
Instytutu był dwa razy delegowany na koszt Instytutu (diety, noclegi, wynagrodzenie) na dwa okresy 
10 miesięczny - w 2009 r. i 11 miesięczny - w 2010/11 r. (razem 21 miesięcy) do Europejskiej Agencji 
Środowiska (EEA) w Kopenhadze. Nie licząc pensji płaconej przez Instytut pracownikowi, koszty 
samej delegacji wyniosły łącznie przeszło 270.000,- zł. W 2009 r. koszty tej delegacji stanowiły 
ok.12% wszystkich kosztów wyjazdów zagranicznych w IMGW. Przedmiotowa delegacja pracownika 
może budzić wątpliwości w kontekście zestawienia kosztów finansowych i korzyści jakie uzyskał 
z tego tytułu IMGW.

Przedstawiając powyższe uwagi wnoszę o:

1. Wprowadzenie powszechnej zasady pisemności w zakresie dokumentowania: zakresów czynności 
pracowników, zlecania dodatkowych obowiązków służbowych oraz zmian warunków pracy 
i płacy.

2. Bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa pracy.
3. Przeprowadzanie każdorazowo skrupulatnej analizy kwalifikacji zawodowych pracowników, 

w szczególności w sytuacji powierzania im bardzo odpowiedzialnych i daleko idących 
obowiązków.

4. Bezwzględne przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień 
publicznych.

5. Przeprowadzanie każdorazowo skrupulatnej analizy zasadności zagranicznych i krajowych 
wyjazdów służbowych, w tym wprowadzenie zasad dotyczące racjonalnego i oszczędnego 
wydatkowania środków finansowych m.in. poprzez określenie dopuszczalnych stawek za noclegi 
podczas w delegacji służbowych oraz sposobu ich rozliczania.

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne, proszę Pana Dyrektora o złożenie pisemnej 
informacji odnośnie sposobu realizacji przedstawionych zaleceń pokontrolnych -  w terminie 
1 miesiąca od daty otrzymania niniejszego pisma.

Do wiadomości:
Pan Stanisław Gawłowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Biuro Kontroli I Audytu Sfózwnętrmego
Dyrektor 5

A , 17. U tł-

Andrzęj Zbytu!
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Panie Ministrze,

3
W odpowiedzi na przekazane w dniu 18 października 2011 r pismo znak BKiAW-094/- 
8/45112/11/jch -  wystąpienie pokontrolne, uprzejmie informuję, że zapoznałem się z 
uwagami i zaleceniami Pana Ministra. Jednym z nich jest zawarte na str. 5 zalecenie 
bezwzględnego przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -  Prawo 
zamówień publicznych. Po wnikliwej analizie rzeczonego pisma, a w szczególności uwag 
dotyczących oceny formalnej prawidłowości postępowania dotyczącego Modernizacji 
pomieszczeń hotelowych na 3 piętrze wraz z elektryką w budynku głównym IMG W w 
Warszawie przy ul. Podleśnej 61 oraz wybicia drzwi na dach z montażem podestów i 
schodów, ponownie zauważam i podkreślam, iż to wskazane zamówienie było przewidziane 
jako zamówienie uzupełniające w ramach zamówienia głównego pod nazwą Modernizacja 
Hallu wejściowego, hallu II piętra z WC męskim oraz Kancelarii Głównej wraz z elektryką w 
budynku głównym IMGW. Udzielone zamówienie spełniało zatem wszelkie warunki 
zamówienia uzupełniającego. Potwierdzeniem tego stanowiska IMGW-PIB są dokumenty 
przedstawione Kontrolującym. Pragnę przypomnieć, że ta rozbieżność, oceny stanu 
faktycznego między Kontrolującymi -  pracownikami Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego, a 
Dyrektorem IMGW-PIB była przyczyną odmowy podpisania protokołu. W naszym piśmie w 
tej sprawie, w sposób nie budzący wątpliwości, omówione zostały okoliczności udzielenia 
zamówienia publicznego i wskazane zostały dokumenty na potwierdzenie stanu faktycznego. 
Dlatego też ze zdziwieniem zauważam, że w tej kwestii nadal stawiany jest zarzut, tym 
razem akceptowany przez Pana Ministra, dotyczący nieprzestrzegania przez IMGW-PIB 
niektórych postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych.

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ 
Państwowy Instytut Badawczy

01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61, telefon: (+48) 22-56-94-301, faks: (+48) 22-834-18-01, e-mail: m.ostojski@imgw.pl 
KONTO: Bank Zachodni WBK S.A. XIV Oddział w Warszawie 54 1090 1014 0000 0000 0301 4206

Regon: 000080507, NIP: 525-000-88-09

 

 
 
 

 
 

 

mailto:m.ostojski@imgw.pl


tiMBsoĄM m  *n mitu

v;.v. :>ići . ■
\  , t  ■ ..i ■ ■■ ' '  ■ ■ ih  g  : ■■ ■ . ■■* .. ■

■ ■■■ ' J Oc1" '  ■■■_. »V ■!, ‘J "i f: ■■

Y-ćfi : V :.: Y  YYY ' '*0 n .Y

o ■
 



Wyrażam pogląd, że jest to zarzut nieuzasadniony, który nie powinien mieć jakiegokolwiek 
wpływu na ocenę wykonywania określonych obowiązków przez Dyrektora IMGW .

Dlatego też wyrażam głębokie przekonanie, iż Pan Minister uzna moje wyjaśnienia w tej 
sprawie za kończące tą część kontroli.

W wykonaniu pozostałych zaleceń pokontrolnych podjęto następujące działania:

1. W dniu 28 października 2011 r. odbyło się spotkanie pracowników odpowiedzialnych za 
regulację służbowych wyjazdów krajowych i zagranicznych mające na celu 
dostosowanie wewnętrznych procedur IMGW-PIB do zaleceń pokontrolnych. W 
załączeniu lista obecności uczestników spotkania (zał. nr 1).

2. W dniu 8 listopada 2011 r., pod przewodnictwem Dyrektora IMGW-PIB odbyło się 
spotkanie pracowników odpowiedzialnych za sprawy kadrowe w Ośrodku Głównym, 
oddziałach IMGW-PIB oraz Ośrodku Technicznej Kontroli Zapór z siedzibą w 
Katowicach. W załączeniu lista obecności uczestników spotkania (zał. nr 2) oraz notatka 
zawierająca ustalenia (zał. nr 3).

3. W dniu 9 listopada 2011 r. weszły w życie dwa zarządzenia aktualizujące kwestie 
wyjazdów służbowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych pracowników IMGW-PIB 
(zał. nr 4 i nr 5).

4. W dniu 10 listopada 2011 r. w piśmie okólnym, zwrócono ponownie uwagę na kwestie 
dotyczące spraw kadrowych (zał. nr 6).

5. Mając na uwadze wstępne ustalenia kontroli podjąłem decyzję o przeprowadzeniu 
kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Przedmiotowe 
kontrole prowadzone są sukcesywnie już od dnia 26 września 2011 roku. Swoimi 
zasięgiem obejmują wszystkie oddziały IMGW-PIB, Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór 
z siedzibą w Katowicach oraz ośrodek główny.

Reasumując: Przedstawiając powyższe należy przyjąć, iż zostały podjęte wszelkie działania 
w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych Pana Ministra, dotyczące obszarów 
wymienionych w dokumentacji pokontrolnej tj. zarządzania zasobami ludzkimi i podróżami 
służbowymi w IMGW-PIB.

Z poważaniem,




