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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia nr 3/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. - zespół kontrolny 
Ministerstwa Środowiska przeprowadził kontrolę doraźną w Instytucie Ochrony Środowiska -  
Państwowym Instytucie Badawczym w zakresie zasad finansowania zadań:

1) Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, o którym mowa w ustawie z dnia 
17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji 
(Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.),

2) Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, o którym mowa 
w ustawie z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów 
cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784).

Ustalenia kontroli opisano szczegółowo w protokole z kontroli podpisanym przez Panią Dyrektor 
w dniu 29 marca 2011 r.

Analizując przedstawioną do kontroli dokumentację, zespół kontrolny stwierdził w zakresie:

1. Zasad finansowania zadań Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz
Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji

Zasady finansowania zadań KASHUE i KOBIZE zostały określone w Porozumieniu nr 
129/2010/WN50/OA-PO-HE/D z dnia 01.04.2010 r. zawartym pomiędzy:
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1) Ministrem Środowiska, zwanym „Nadzorującym”,
2) Instytutem Ochrony Środowiska, zwanym „Instytutem”,
3) Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanym „Finansującym”.

W/w Porozumienie trójstronne w sprawie finansowania zadań KASHUE/KOBIZE określa limity 
kosztów rodzajowych dla poszczególnych grup wydatków, nie określa natomiast kosztów dla 
realizowanych zadań.

Koszty pośrednie ustalone wskaźnikiem procentowym w stosunku do kosztów bezpośrednich 
(wykonane na poziomie 23%) stanowią jedną kwotę, bez obowiązku podziału na koszty rodzajowe. 
Koszty te dotyczą „kosztów ogólnych zarządu” związanych z obsługą komórek merytorycznych IOŚ- 
PIB w tym KASHUE/KOBIZE.

2. Kontroli wydatków w związku z realizowanymi zadaniami przez KASHUE/KOBIZE 
w III kwartale 2010 r.

a) szkolenia

W KASHUE/KOBIZE w okresie III i IV kwartału 2010 r. realizowanych było 9 umów 
z pracownikami na różnego rodzaju dokształcanie. Stwierdzono 2 przypadki finansowania studiów 
MBA, o wartości 14 000 € (56 000 zł) oraz 8 950 zł.

b) usługi transportowe

KASHUE/KOBIZE nie posiada samochodów służbowych, natomiast korzysta z przejazdów 
taksówkami, w ramach zawartej umowy z firmą AMOK Maciej Katus na okres 3 lat.
W 2010 r. wydatki na usługi transportowe kształtowały się następująco:
- 1 kwartał ok. 10 000 zł A - ó .
- II kwartał ok. 19 000 zł
- III kwartał ok. 15 000 zł ,
- IV kwartał ok. 10 000 zł
Po niemal dwukrotnym wzroście kosztów usług transportowych w II kwartale 2010 r. (wzrost 
z 10 000 zł do 19 000 zł), w następnych kwartałach koszty zmniejszały się, by w IV kwartale osiągnąć 
poziom z I kwartału -  10 000 zł.

c) podróże służbowe

W trakcie kontroli dokumentów źródłowych zastrzeżenia budziła kwalifikacja finansowania wyjazdu 
służbowego p. Piotra Domrowickiego do Brukseli, wg wniosku wyjazdowego z dnia 30.06.2010 r. 
Celem wyjazdu był udział w spotkaniu unijnej Grupy Ekspertów ds. Mechanizmów EGMEX.
Zgodnie z pkt 48 i 50 Ramowego planu działań na rok 2010 r. Krajowego Ośrodka Bilansowania 
i Zarządzania Emisjami w/w podróż służbowa winna być rozliczona w koszty KOBIZE.

3. Analizy zadań wykonanych przez KASHUE oraz KOBIZE z uwzględnieniem prac zlecanych 
podmiotom zewnętrznym

a) prace zlecane

Zgodnie z Ramowym planem działań na rok 2010 KASHUE oraz KOBIZE ma prawo zlecania prac 
innym podmiotom w zakresie jaki przedstawia Ramowy plan. Prace zostały zlecone zgodnie z tym 
zakresem.

Zlecając wykonanie prac podmiotom zewnętrznym należy mieć na względzie celowe i oszczędne 
wydatkowanie środków publicznych i korzystanie z danej możliwości w przypadkach bezwzględnego 
braku pracowników lub ekspertów z danej dziedziny.
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b) zadania wynikaiace z Informacji nt. realizacji ramowego planu działań

Zadania zrealizowane przez KASHUE oraz KOBIZE zawarte w Informacjach nt. realizacji ramowego 
planu działań w III kw. 2010 r. wynikają z przyjętego Ramowego planu działań na rok 2010 oraz 
z ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 
substancji i ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów 
cieplarnianych i innych substancji.

Zrealizowane zadania w III kw. 2010 r. zapisane są w Informacjach nt. realizacji ramowego planu 
działań w III kw. 2010 r. w sposób ogólny, często skopiowane dokładnie z Ramowego planu działań 
na rok 2010.

c) przekazywanie wyników pracy KASHUE/KOBIZE do Ministerstwa Środowiska

KASHUE i KOBIZE udostępnia publicznie i przekazuje do Ministerstwa Środowiska te dokumenty, 
które mają charakter opracowań ostatecznych lub obejmujących określoną całość problemu. Nie 
przekazuje tych dokumentów, które mają charakter wstępny, cząstkowy, służący opracowaniu 
większej całości, lub stanowiących materiał do alternatywnego rozwiązania napotkanych problemów. 
W związku z nadzorem jaki sprawuje Departament Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery 
w MŚ nad działalnością KASHUE i KOBIZE, wszystkie wyniki bieżącej pracy powinny być 
przekazywane do Departamentu lub jeżeli są w trakcie realizacji informacja taka powinna mieć swoje 
odzwierciedlenie w Informacji nt. realizacji ramowego planu działań w danym kwartale.

4. Odrębności rozliczania zadań realizowanych przez KASHUE i KOBIZE

Zgodnie z § 5 pkt 1 Porozumienia rozliczenie zaliczek przyznawanych na realizację zadań przez 
KASHUE i KOBIZE dokonywane jest odrębnie dla zadań KASHUE i zadań KOBIZE, zatem koszty 
m.in. wynagrodzeń bezosobowych czy podróży służbowych zawarte w zestawieniach kwartalnych 
przygotowanych celem rozliczenia zaliczki powinny być księgowane w oparciu o to, czy dane zadanie 
wynika z ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych 
i innych substancji (zadania KOBIZE) czy ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami 
do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (zadania KASHUE).

Podobnie w zakresie przekazywania Informacji nt. realizacji ramowego planu działań, zadania 
powinny być przypisane do KASHUE lub KOBIZE zgodnie z zakresem zadań zawartym 
w w/w ustawach oraz Ramowym planem działań.

Po przeanalizowaniu rozliczenia kosztów realizacji zadań KASHUE i KOBIZE stwierdzono, iż dwie 
prace zlecone podmiotom zewnętrznym zostały rozliczone nieprawidłowo, z naruszeniem zasady 
odrębności finansowania zadań KASHUE i KOBIZE.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. Celowe i oszczędne wydatkowanie środków przeznaczonych na finansowanie zadań 
KASHUE i KOBIZE.

2. Rzetelna analiza kosztów i korzyści szczególnie kosztownych szkoleń i studiów oraz 
rozważenie współfinansowania przez uczestnika udziału w tych przedsięwzięciach.

3. Przeprowadzenie analizy opłacalności zawieranych umów na usługi taxi pod kątem 
wykorzystania innych środków transportu.

4. Przestrzeganie zasady odrębności w finansowaniu i rozliczaniu zadań, realizowanych przez 
KASHUE i KOBIZE z uwzględnieniem rozdziału zadań wynikających z ustawy z dnia 17 
lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji 
(zadania KOBIZE) i ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do
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powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (zadania KASHUE) oraz Ramowego 
planu działań.

5. Korzystanie z możliwości zlecenia wykonania pracy podmiotowi zewnętrznemu wyłącznie 
w przypadkach braku pracowników lub ekspertów z danej dziedziny.

6. Umieszczanie w Informacjach nt. realizacji ramowego planu działań w kwartałach na dany 
rok konkretne, szczegółowo określone, wykonane zadania.

7. Przekazywanie wyników wszystkich prac wykonanych przez KASHUE/KOBIZE do 
DZKiOA lub jeżeli są one w trakcie realizacji informacja taka powinna mieć swoje 
odzwierciedlenie w Informacji nt. realizacji ramowego planu działań w danym kwartale.

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne, proszę Panią Dyrektor o złożenie pisemnej 
informacji odnośnie sposobu wykorzystania wyników kontroli zawartych w protokole oraz 
o podjętych działaniach zmierzających do usunięcia stwierdzonych niedociągnięć i realizacji 
zaleceń zawartych w tym wystąpieniu -  w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania niniejszego 
pisma.

ŚRODOWISKA

Biuro Kontroli) Audytu Wewnętrznego 
Dyrektor

Andrzej Kraszewski

Do wiadomości:

Pan Damian Jakubik -  Zastępca Dyrektora Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery
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Dotyczy: złożenia informacji o sposobie wykorzystania wyników kontroli zawartych w
protokole oraz o podjętych działaniach zmierzających do usunięcia stwierdzonych 
niedociągnięć i realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22 kwietnia 
201 lr.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne informuję Pana Ministra ,że w  celu 
wyeliminowania z działalności KASHUE i KOBIZE niedociągnięć i uchybień stwierdzonych 
w toku kontroli, podjęto następujące działania:

A d.l. Kierownictwo KASHUE i KOBIZE jeszcze bardziej niż dotychczas będzie dokonywało 
analizy celowości i oszczędności wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań.

Ad.2. Wnioski o podnoszenie kwalifikacji pracowników uzupełnione zostaną o dodatkowy 
warunek tj. wnioskujący o sfinansowanie lub dofinansowanie do studiów pracownika 
przedłoży analizę kosztów i korzyści.

Ad.3. Umowa o świadczenie usług transportowych zawarta została po przeprowadzeniu 
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i wyłonienia na tej podstawie najlepszego 
wykonawcy usług. Powyższa umowa jest długoterminowa, ryczałtowa i związana z bieżącą 
obsługą korespondencji, zaopatrzenia, przewozu osób i dokumentów w sprawach 
służbowych, przede wszystkim pomiędzy siedzibami IOŚ-PIB przy ul. Kruczej i 
Kolektorskiej, Ministerstwem Środowiska przy ul. Wawelskiej i NFOŚiGW przy ul. 
Kolektorskiej oraz innych przesyłek na zlecenie osób uprawnionych przez Dyrektora 
Instytutu. Sekretariat BKiAW
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Ad.4. Instytut nadal będzie stosował i przestrzegał zasady odrębności w finansowaniu i 
rozliczaniu zadań KASHUE i KOBIZE, aż do czasu wejścia w życie ustawy o systemie 
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Ad.5. Zlecenia wykonania pracy podmiotom i ekspertom zewnętrznym, podobnie jak 
dotychczas , będą realizowane tylko i wyłącznie w przypadkach braku pracowników lub 
ekspertów z danej dziedziny.

Ad.6. Umieszczanie konkretnych, szczegółowo określonych, wykonywanych zadań w 
informacji nt. realizacji ramowego planu działań zostało zrealizowane w nowym układzie 
funkcjonującym od I kwartału 2011 roku. Sposób formułowania tych informacji uzgodniono z 
DZKiOA w Ministerstwie Środowiska.

Ad.7. Wyniki prac ( opracowania, notatki, instrukcje, analizy ) przekazywane są do DZKiOA 
w sposób wcześniej uzgodniony z kierownictwem tego departamentu. Część opracowań jest 
udostępniona na stronie www.kobize.pl.. Prace w toku wymieniane są w  informacjach 
kwartalnych.

http://www.kobize.pl
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