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Warszawa, dnia f j  marca 2013 r.

Minister Środowiska

. . .  - i
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Pan
Mieczysław Ostojski 
Dyrektor
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - 
Państwowego Instytutu Badawczego 
w Warszawie

WYSTĄPIENIE POKONROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 25/2012 z dnia 24 października 2012 r. 
zespół kontrolujący Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 26 listopada -  14 grudnia 
2012r. kontrolę problemową w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
(IMGW-PIB) w zakresie:

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

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolujący Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 
Ministerstwa Środowiska w składzie:
■ Ewa Walczak -  Radca Ministra,
■ Aleksandra Gregorkiewicz -  Główny Specjalista,
■ Joanna Matusiak -  Główny Specjalista.

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 59.

 

 



Stan organizacyjno -  prawny Instytutu:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej został utworzony uchwałą nr 338/72 Rady Ministrów 
z dnia 30 grudnia 1972 r. w sprawie połączenia Państwowego Instytutu Hydrologiczno - 
Meteorologicznego z Instytutem Gospodarki Wodnej.

Instytut otrzymał z dniem 7 października 2010 r. status państwowego instytutu badawczego na mocy 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego 
(Dz.U.Nr 172, poz. 1164).

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej został w dniu 30.11.2001 r. wpisany do Rejestru 
Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000062756 i posiada osobowość 
prawną jako Instytut Badawczy.

W skład Instytutu wchodzi:
- Ośrodek Główny w Warszawie,
- Oddział Morski IMGW-PIB w Gdyni,
- Oddział IMGW-PIB w Krakowie,
- Oddział IMGW-PIB we Wrocławiu,
- Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór w Katowicach (OTKZ),
- likwidowany (na dzień zakończenia kontroli) Oddział IMGW-PIB w Poznaniu.

Jednostki terenowe Instytutu nie posiadają osobowości prawnej i nie są jednostkami 
samofinansującymi się.

Instytutem kieruje dr inż. Mieczysław S. Ostojski, który został powołany na funkcję Dyrektora 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przez Ministra Środowiska z dniem 1 czerwca 2006 r. 
na okres 5 lat. Następne powołanie jest na okres 4 lat -  od dnia 1 czerwca 2011 r.

(Dowód: akta kontroli str. 69-74 )
Dyrektor kieruje Instytutem przy pomocy Zastępców:

1. p. Macieja Maciejewskiego - od 4.05.2006 r. p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych, 
od 22.01.2009 r. Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych,

2. p. Małgorzaty Buchman -  od 21.01.2011 r. p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych, 
od 21.12.2011. r. Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych,

3. p. Rafała Bąkowskiego - od 4.08.2008 r. p.o. Zastępcy Dyrektora -  Głównego Synoptyka 
Meteorologicznego, od 1.05.2010 r. Zastępcy Dyrektora ds. Służby Hydrologicznej 
i Meteorologicznej,

4. p. Jana Wintera - od 1.01.2010 r. p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Wodnej, 
od 1.05.2010 r. Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Wodnej.

(Dowód: akta kontroli str. 75 )

IMGW-PIB pełni funkcję państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej oraz państwowej 
służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących (art. 102 ust. 3 i 4b ustawy z dnia 18 lipca 
2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. nr 115, poz. 1229 z późn. zm.).
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Nadzór nad funkcjonowaniem państwowej służby hydrologiczno -  meteorologicznej, państwowej 
służby hydrogeologicznej oraz państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących 
sprawuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Instytut zobowiązany jest utrzymywać i rozwijać sieć stacji pomiarowych. Wg stanu na 5.12.2012 r. 
(na dzień kontroli) sieć pomiarowa, utrzymywana przez Instytut, składa się
z 2211 różnego rodzaju stacji i posterunków pomiarowych, z czego około 1050 to stacje 
automatyczne.Posterunki i stacje sieci pomiarowej znajdują się w strukturach organizacyjnych 
jednostek terenowych Instytutu (Ośrodka Głównego, oddziałów oraz OTKZ w Katowicach). W skład 
tych jednostek terenowych wchodzą również komórki badawcze (naukowe) oraz komórki 
administracji i obsługi (sekretariaty, księgowość, planowanie, zamówienia publiczne itd.).

(Dowód: akta kontroli str. 76-77)

Instytut działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 
96, poz. 618) oraz statutu, który określa jego przedmiot i zakres działania. Statut opiniuje Rada 
Naukowa Instytutu, a zatwierdza minister nadzorujący. Zgodnie z obowiązującym statutem 
zatwierdzonym przez Ministra Środowiska w dniu 30 sierpnia 2011 r. zadaniami Instytutu są:

• monitorowanie procesów fizycznych zachodzących w atmosferze i hydrosferze, w tym 
szczególnie w celu sprawowania skutecznej osłony hydrologicznej i meteorologicznej polegającej 
na prognozowaniu oraz wczesnym ostrzeganiu przed zjawiskami i katastrofami naturalnymi, 
występującymi w atmosferze i hydrosferze, stwarzającymi zagrożenie dla bezpieczeństwa 
publicznego oraz zdrowia i życia ludzi i ich mienia;

• prowadzenie działań pozwalających określić bezpieczeństwo budowli piętrzących i terenów 
znajdujących się w zasięgu ich oddziaływania;

• prowadzenie ciągłych, kompleksowych prac badawczych i rozwojowych wszelkich procesów oraz 
zjawisk zachodzących w atmosferze i hydrosferze, celem doskonalenia metodycznego, 
kompleksowego systemu przewidywania ich potencjalnych skutków oraz dla potrzeb i inżynierii 
i gospodarki wodnej.

(Dowód: akta kontroli str. 78- 86)

Strukturę organizacyjną Instytutu określa regulamin organizacyjny, wprowadzony w życie 
Zarządzeniem nr 56/2012 Dyrektora IMiGW-PIB z dnia 16 listopada 2012 r.

(Dowód; akta kontroli str. 87-90)
Ustalenia kontroli:

Działalność Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej -  Państwowego Instytutu Badawczego 
w kontrolowanych obszarach została oceniona pozytywnie z zastrzeżeniami.

1. Działalność finansowa Instytutu

Kontrolowane zagadnienia z zakresu działalności finansowej Instytutu zostały ocenione negatywnie.

/IQoC
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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 4 Dyrektora IMiGW z dnia 22 lutego 2002 r. wprowadzono zasady (politykę) 
rachunkowości. W okresie objętym kontrolą wprowadzono zmiany do zasad rachunkowości na 
podstawie Zarządzenia Dyrektora IMiGW nr 75/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.; zmiany dotyczyły 
planu kont.

Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości zawierają wszystkie elementy o których mowa w art. 10 
ust. 1 w/w ustawy o rachunkowości.

(Dowód: akta kontroli str. 91-97)

Zakres obowiązków Głównego Księgowego spełnia wymogi określone w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) -  
w związku z dysponowaniem m.in. środkami publicznymi.

Wybór na stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych i Głównego Księgowego jest 
potwierdzony uzyskaniem pozytywnych opinii Rady Naukowej IMGW.

(Dowód: akta kontroli str. 98-106)

Wyodrębnienie innej działalności niż wymieniona w art. 2 ust 1-2 ustawy o instytutach badawczych

Zgodnie z art. 2 ust. 4 w/w ustawy o instytutach badawczych Instytut może prowadzić działalność inną 
niż działalność podstawowa.

IMGW -  PIB prowadził w badanym okresie działalność inną niż wymieniona w art. 2 ust. 1 -  3 w/w 
ustawy o instytutach badawczych. Działalność ta polegała na wynajmowaniu powierzchni biurowej 
i miejsc parkingowych, usługach krótkotrwałego zakwaterowania (pokoje gościnne na stacjach) -  
określana jest jako działalność pomocnicza oraz na wynajmowaniu mieszkań będących własnością 
Instytutu -  tzw. działalność bytowa.

Działalność ta została wyodrębniona pod względem rachunkowym i finansowym z pozostałej 
działalności. Działalność związana z odpłatnym oddawaniem w użytkowanie innym podmiotom na 
podstawie umów prawa cywilnego składników aktywów trwałych została przewidziana w § 11 
obowiązującego statutu Instytutu.

Przychody, koszty oraz uzyskany dochód z w/w działalności przedstawiają poniższe zestawienia:

2011 r. w zł
Lp. Rodzaj działalności Przychody Koszty Dochód
1. Bytowa (wynajem mieszkań) 370 512,15 356 546,21 13 965,94

2.
Pomocnicza (wynajem pow. biurowej i 
miejsc parkingowych) 2 717 744,88 1 567 880,28 1 149 864,60

Razem: 3 088 257,03 1 924 426,49 1 163 830,54
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1 styczeń -  30 wrzesień 2012 r.
Lp. Rodzaj działalności Przychody Koszty Dochód
1. Bytowa (wynajem mieszkań) 274 318,99 208 907,61 65 411,38

2.
Pomocnicza (wynajem pow. biurowej i 
miejsc parkingowych) 2 170 250,02 1 150 141,91 1 020 108,11

Razem: 2 444 569,01 1 359 049,52 1 085 519,49

Z powyższych zestawień wynika, że w 2011 r. osiągnięto dochód z innej działalności niż wymieniona 
w art. 2 ust 1-3 w/w ustawy o instytutach badawczych w kwocie 1 163 830,54 zł a za trzy kwartały 
2012 r. dochód w kwocie 1 085 519,49 zł.

Roczny plan finansowy:
(Dowód: akta kontroli str. 107-108)

Podstawą gospodarki finansowej Instytutu jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, 
po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej. Plan finansowy IMGW - PIB na 2011 r. został zaopiniowany 
pozytywnie uchwałą Rady Naukowej Instytutu z dnia 19 kwietnia 2011 r. a plan finansowy na 2012 r. 
został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Naukową Instytutu uchwałą z dnia 5 marca 2012 r.

(Dowód: akta kontroli str. 109-110)
Roczne plany finansowe IMGW - PIB na 2011 r. i 2012 r. uwzględniają strukturę dotyczącą 
przychodów i kosztów przewidzianą w art. 18 ust. 11 ustawy o instytutach badawczych.

Plan finansowy na 2011 r. podlegał korekcie, pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Naukową 
Instytutu w dniu 20 grudnia 2011 r.

Z wyjaśnień udzielonych przez Kierownika Działu Planowania i Koordynacji wynika, że plan 
finansowy na 2012 r. także będzie korygowany. Powodem korekty jest fakt, że większość głównych 
dotacji finansujących bieżącą działalność Instytutu podpisywana jest w drugiej połowie roku i tym 
samym dopiero wtedy znana jest faktyczna kwota jaką Instytut otrzyma.

(Dowód: akta kontroli str. 111-112) 
Z ustaleń kontroli wynika także, że w planie finansowym za 2011 r. i 2012 r. wszystkie przychody 
(z wyłączeniem pozostałych przychodów operacyjnych, finansowych i przychodów z tytułu 
równowartości amortyzacji środków trwałych) mieszczą się w przychodach wymienionych 
w art. 18 ust. 7 pkt 1 ustawy o instytutach badawczych.

Założenia planów finansowych na 2011 r. i 2012 r.:
w tys. zł

L.p. Wyszczególnienie 2011 r. 2012 r.

1. Przychody ogółem, w tym: 187 583 751 222 827 309
- przychody własne 97 523 396 114 738 590
- dotacje z budżetu państwa 27 410 355 29 658 719
- pozostałe dotacje 62 650 000 78 430 000
2. Koszty ogółem, w tym: 184 990 000 220 667 812
' wynagrodzenia 115 000 000 126 737 082

(Dowód: akta kontroli str. 113-118)
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Z powyższego zestawienia wynika, że planowane przychody ogółem w 2012 r. wzrosną w stosunku 
do roku ubiegłego o 35 243 558 zł, w tym przychody własne o 17 215 194 zł.
Wzrosną w 2012 r. także koszty ogółem o 35 677 812 tys. zł w stosunku do roku 2011, w tym 
wynagrodzenia o 11 737 082 tys. zł.

Instytut opracowuje także coroczne plany na finansowanie Państwowej Służby Hydrologiczno- 
Meteorologicznej. Wg wyjaśnień Kierownika Działu Planowania i Koordynacji kwotą bazową 
w której muszą zamknąć się zadania służby jest wartość zbiorcza jaką Instytut otrzyma z NFOŚIGW, 
Ministerstwa Środowiska i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (w części dotyczącej wykorzystania 
infrastruktury PSHM do celów osłony meteorologicznej lotnictwa).

Z uwagi na specyfikę zadań, obszar tematyczny i konieczność zgodności ponoszonych kosztów 
z katalogiem wydatków kwalifikowanych w PSHM, plany służby tworzone są w formie tabel 
umożliwiających rozpisanie kosztów w sposób bardzo szczegółowy na poszczególne umowy PSHM.

(Dowód: akta kontroli str. 119-122)

Dotacje:

W roku 2011 i do 30.09.2012 r. Instytut otrzymał następujące dotacje:
w zł

L.p. Podmiot udzielający dotacji Kwota otrzymanej dotacji

2011 r. do 30.09.2012 r
1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3 734 013 3 274 910
2. Ministerstwa Środowiska i KZGW na PSHM 20 620 000 17 200 000
3. Ministerstwo Środowiska i KZGW na

odtworzenie majątku PSHM
14 900 500

4. Ministerstwo Środowiska i KZGW na 
utrzymanie stanu technicznego wałów
przeciwpowodziowych

2 500 000

5. NFOŚiGW na PSHM 61 000 000 45 170 678
6. NFOŚiGW na PSHM - roboty inwestycyjne 3 685 166
7. WFOŚiGW 101 207
8. Suma 103 939 679 68 246 795

Z w/w zestawienia wynika, że łączna kwota otrzymanych dotacji w 2011 r. wynosi 103 939 679 zł,
a w okresie do 30.09.2012 r. wynosi 68 246 795 zł, w tym:

-  dotacje wymienione w poz. 1 z Ministerstwa Środowiska otrzymano na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;

-  dotacje wymienione w poz.2, 3 i 4 z Ministerstwa Środowiska i KZGW otrzymano na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

-  dotacje wymienione w poz. 5, 6 i 7 z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW otrzymano na podstawie innych 
źródeł. (vide- zał. str. 45-67).

1. 1<9
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Fundusze:

Zgodnie z wymogiem art. 19 ust. 1 pkt 1-3 w/w ustawy o instytutach badawczych w Instytucie zostały 
utworzone następujące fundusze: statutowy, rezerwowy i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 
Wartość w/w funduszy przedstawiają poniższe zestawienia:

2011 r. w zł

Lp. Nazwa
funduszu

Stan na
1.01.2011 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na

31.12.2011
Uwagi

1 statutowy 81 733 784,52 0,00 0,00
81 733 
784,52

2 rezerwowy 0,00 264 402,16 0,00
264

402,16
odpis w wysokości 8% 
zysku netto za rok 2010

3

zakładowy
fundusz
świadczeń
socjalnych

1 742 122,13 1 953 646,57 1 902 704,70 1 793 064,00

zwiększenia z tytułu 
odpisów na ZFSS i 

odsetek od pożyczek 
mieszkaniowych; 

zmniejszenia - wypłaty z 
funduszu (pożyczki 

mieszkaniowe, dopłaty 
do wczasów, urlopów, 

kolonii itp..)

30.09.2012r. w zł

Lp. Nazwa
funduszu

Stan na
1.01.2012 Zwiększenia Zmniejszenia

Stan na
30.09.2012 Uwagi

1 statutowy 81 733 784,52 0,00 0,00 81 733 
784,52

2 rezerwowy 264 402,16 190 885,44 0,00 455 287,60
odpis w wysokości 8% 
zysku netto za rok 2011

3

zakładowy
fundusz
świadczeń
socjalnych

1 793 064,00 1 781 276,33 1 182 592,56 2 391 747,77

zwiększenia z tytułu 
odpisów na ZFSS i 

odsetek od pożyczek 
mieszkaniowych; 

zmniejszenia - wypłaty z 
funduszu (pożyczki 

mieszkaniowe, dopłaty 
do wczasów, urlopów, 

kolonii itp.)

W latach 2011 - 2012 z zysku roku ubiegłego utworzono w Instytucie fundusz badań własnych, 
zgodnie z postanowieniami art. 19 ust. 2 pkt. 1 ustawy o instytutach badawczych;
- wartość funduszu badań własnych na 31.12.2011 r. - 3 040 624,75 zł,
- wartość funduszu badań własnych na 30.09.2012 r. - 5 235 807,35 zł.
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W badanym okresie nie tworzono funduszu stypendialnego i wdrożeń oraz nie przeznaczano zysku na 
fundusz nagród.

(Dowód: akta kontroli str.123 - 124)

W roku 2011 i 2012 zysk Instytutu został przeznaczony na działalność podstawową, określoną 
w art. 2 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych poprzez zwiększenie funduszu rezerwowego 
i funduszu badań własnych.

Zysk Instytutu za rok 2010 wynosił 3 305 026,91 zł i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, 
w 2011 r. został zaksięgowany na fundusz rezerwowy w kwocie 264 402,16 zł oraz na fundusz badań 
własnych w kwocie 3 040 624,75 zł.

Zysk Instytutu za rok 2011 wyniósł 2 386 068,04 zł i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, 
w 2012 roku został zaksięgowany na zwiększenie funduszu rezerwowego w kwocie 190 885,44 zł 
oraz na zwiększenie funduszu badań własnych w kwocie 2 195 182,60 zł.

Kontrolującym okazano opinię wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego za 2011 r.
Z opinii niezależnego biegłego rewidenta wynika, że sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie 
i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz zostało 
sporządzone zgodnie z wymogami zasad (polityki rachunkowości), a także na podstawie prawidłowo 
prowadzonych ksiąg rachunkowych.

(Dowód: akta kontroli str. 125-126)

Uchwałą Rady Naukowej IMGW-PIB z dnia 1 czerwca 2012 r. pozytywnie zaopiniowano 
sprawozdanie finansowe za 2011 r. i podział zysku za 2011 r.

W dniu 29 czerwca 2012 r. Minister Środowiska zatwierdził sprawozdanie za 2011 r. wraz 
z propozycją podziału zysku.

Zgodnie z wymogiem art. 70 ust. 1 w/w ustawy o rachunkowości IMGW-PIB przesłał sprawozdanie 
finansowe za 2011 r. do ogłoszenia w Monitorze Polskim B.

(Dowód: akta kontroli str. 127-131)

Dochody budżetu państwa:

Na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, 
poz. 2019, z późn. zm.) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazuje odpłatnie w celu 
ponownego wykorzystywania informacje zbierane i przetwarzane w wyniku realizacji standardowych 
procedur innym odbiorcom, a wpływy z tego tytułu stanowią dochód budżetu państwa.

W tym zakresie w Instytucie obowiązuje Zarządzenie nr 18 Dyrektora IMGW z dnia 28 listopada 
2004 r. w sprawie standardowych i niestandardowych procedur przetwarzania informacji przez 
Państwową Służbę Hydrologiczno -  Meteorologiczną IMGW oraz pismo okólne nr 3/09 Dyrektora 
IMGW z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie ustalania wartości informacji standardowych przy sprzedaży 
informacji PSHM. W pkt 4 w/w pisma okólnego zapisano, że wydzielone z każdej faktury dotyczącej 
sprzedaży informacji standardowych kwoty (za pomocą odpowiedniej kalkulacji) podlegają zwrotowi 
do budżetu państwa.
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W/w procedury wewnętrzne nie zawierają terminów w jakich powinny być odprowadzane dochody 
budżetowe ani nie odwołują się w tej kwestii do aktów normatywnych. Nie regulują też terminów 
wyliczania kwoty dochodów z uzyskanych przychodów ze sprzedaży informacji standardowych ani 
terminów w jakich Oddziały Instytutu winny przekazywać uzyskane przychody ze sprzedaży danych 
standardowych na r-k Instytutu.

W odpowiedzi na zapytanie kontrolujących o terminy odprowadzania dochodów okazano pismo 
KZGW Biuro Budżetu i Finansów nr BBF-073-36(l)/2009 z dnia 13 marca 2009 r., skierowane do 
Głównego Księgowego IMGW, w którym napisano, że „(...) sposób rozliczania się i tryb 
odprowadzania ww. dochodów na rachunek KZGW pozostawiamy w Państwa gestii”.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
wykonania budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. nr 245, poz. 1637 z późn. zm.) w § 4 pkt 2 w związku 
z § 4 pkt 4 określa terminy przekazywania dochodów na r-k bieżący dysponenta części budżetowej 
czyli Ministerstwa Środowiska.

2011 r.:

W 2011 r. Instytut uzyskał przychody z tytułu sprzedaży danych standardowych, o których mowa 
w art. 110 ust. 7 Prawo wodne w kwocie 717 772,48 zł. Z kwoty tej odprowadzono na r-k 
Ministerstwa Środowiska 319 049,89 zł tj. dochody z w/w tytułu za okres od stycznia do marca 201 lr. 
Pozostała kwota przychodów z w/w tytułu w wysokości 398 722,59 zł stanowiła w okresie od 
kwietnia do 27 grudnia 2011 r. przychód Instytutu -  na podstawie art. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 
201 lr. o zmianie ustawy -  Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159).
Kwota 319 049,89 zł została odprowadzona na r-k Ministerstwa Środowiska w dniach:
- 25.03.201 l r . -  179 836,56 zł,
-28.03.2011 r. - 41 258,06 zł,
- 01.04.2011 r. - 13 637,97 zł,
-06.04.2011 r. - 19 157,14 zł,
- 12.05.2011 r. - 73 140,35 zł,
-22.06.2011 r. - 7 816,28 zł,
-20.07.2011 r. - 3 159,80 zł,
- 21.09.2011 r.- (-) 22 537,52 zł -  zwrot mylnie przekazanych środków,
- 16.02.2012 r. - 3 581,25 zł.

Kwoty te były przekazywane do Ministerstwa Środowiska na podstawie pism zawierających 
wyliczone dochody ze sprzedaży danych standardowych, sporządzone przez Kierownika Działu 
Planowania, skierowane do komórki finansowo -  księgowej Instytutu.

Do w/w pism załączano tabele zawierające kwoty dochodów z poszczególnych miesięcy w podziale 
na Oddziały Instytutu.

Z przedstawionej kontrolującym tabeli za 2011 r. wynika, że:
- dochód ze sprzedaży danych standardowych za m-c styczeń 2011 r. wynosił 115 325,86 zł i za m-c 
luty 2011 r. -  64 510,70 zł. Razem 179 836,56 zł.; kwotę tę odprowadzono na r-k Ministerstwa 
Środowiska w dniu 25.03.2011 r.
- dochód ze sprzedaży danych standardowych za okres od 1-20 marca wynosił 41 258,06 zł i został 
odprowadzony na r-k Ministerstwa Środowiska w dniu 28.03.2011 r.

/ C U
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- dochód za okres 21-25.03.2011 r. -  13 637,97 zł, odprowadzono w dniu 1.04.2011 r.,
- dochód za okres 28-31.03.2011 r. -  19 157,14 odprowadzono w dniu 06.04.2011 r.
- dochód za m-c kwiecień 2011 r. -  73 140,35 zł odprowadzono w dniu 12.05.2011 r.,
- dochód za m-c maj -  7 816,28 zł odprowadzono w dniu 22.06.2011 r.,
- dochód za m-c czerwiec -  3 159,80 zł odprowadzono w dniu 20.07.2011 r.

Wszystkie w/w dochody zostały odprowadzone na r-k Ministerstwa Środowiska po upływie terminów 
o których mowa w § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu 
wykonania budżetu państwa.

2012 r.:

W 2012 r. -  do dnia 30 września Instytut uzyskał przychody ze sprzedaży danych standardowych 
w kwocie 410 262,07 zł. z kwoty tej odprowadzono na r-k Ministerstwa Środowiska 339 430,59 zł. 
Natomiast kwota 70 831,48 zł stanowi przychód Instytutu, ponieważ dotyczy przychodu ze sprzedaży 
danych standardowych w okresie kwiecień -  27 grudzień 2011 r., czyli okresu w którym wpływy ze 
sprzedaży danych standardowych stanowiły przychody Instytutu.

Kwota 339 430,59 zł została odprowadzona na r-k Ministerstwa Środowiska w dniach:
- 11.07.2012 r. -  176 612,66 zł, są to dochody z m-ca stycznia, lutego, marca i kwietnia 2012 r.,
- 3.12.2012 r. -  162 817,93 zł., są to dochody z m-ca maja, czerwca, lipca, sierpnia, września 2012 r.

Dochody w 2012 r. zostały odprowadzone na r-k Ministerstwa Środowiska po upływie terminów 
o których mowa w § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu 
wykonania budżetu państwa.

Podobnie jak w roku 2011 kwoty te przekazywane były na podstawie pism zawierających wyliczone 
dochody ze sprzedaży danych standardowych, sporządzone przez Kierownika Działu Planowania, 
skierowane do komórki finansowo -  księgowej Instytutu.

Uzyskane przez Oddziały Instytutu przychody ze sprzedaży informacji standardowych za dany 
miesiąc przekazywane są na r-k Instytutu w miesiącu następnym. Z analizy przelewów Oddziału 
w Gdyni, Krakowie i Poznaniu za okres styczeń -  kwiecień 2012 r. wynika, że przychody tych 
Oddziałów ze sprzedaży danych standardowych za okres styczeń -  kwiecień były przekazywane na 
r-k bankowy Instytutu w okresie od stycznia do maja 2012 r. (za dany miesiąc w miesiącu następnym). 
Dochody wyliczone z uzyskanych przychodów z tych Oddziałów w kwocie 176 612,66 żł przekazano 
11 lipca 2012 r.
Procedury wewnętrzne Instytutu nie określają terminów przekazywania przychodów ze sprzedaży 
danych standardowych przez Oddziały na r-k bankowy Instytutu, nie określają osób i komórek 
odpowiedzialnych za wyliczenie należnych dochodów i w jakim terminie powinny to uczynić oraz 
terminów odprowadzania dochodów na r-k Ministerstwa Środowiska -  zgodnie z wymogami w tym 
zakresie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu wykonania budżetu państwa.

Z wyjaśnień udzielonych przez Kierownika Działu Planowania i Koordynacji wynika, że w Instytucie 
funkcjonował przyjęty sposób działania dotyczący dochodów budżetowych, jednakże nie oparty na 
żadnych procedurach pisemnych.
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Nieprzekazanie w terminie pobranych dochodów należnych Skarbowi Państwa może skutkować 
naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Z wyjaśnień udzielonych przez Głównego Księgowego wynika, że przed zakończeniem niniejszej 
kontroli rozpoczęto analizę odprowadzonych dochodów i naliczanie odsetek od kwot dochodów 
przekazanych po upływie terminów, „odsetki zostaną naliczone za rok 2011 i 2012 od dnia 
następującego po dniu wymagalności zapłaty, ustalonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Finansów, do dnia faktycznej zapłaty włącznie. Przelew ten zostanie dokonany w dniu 25.01.2013r. 
Działania te podjęto z własnej inicjatywy i w oparciu o opinię prawną Instytutu.

Przychody Instytutu ze sprzedaży danych niestandardowych (art. 110 ust 8 ustawy - Prawo wodne) 
będące przychodami Instytutu (nie podlegające odprowadzeniu do budżetu) w 2011 r. wynosiły 
7 143 348,72 zł a w 2012 r. -  do 30 września wynosiły 4 377 455,76 zł.

(Dowód: akta kontroli str. 132-201)

b) struktura źródeł przychodów oraz kosztów:

2011 r.:

W 2011 r. przychody zrealizowano na poziomie 179 373 341 zł tj. 95,6 % planu.

Niepełne zrealizowanie planu wg wyjaśnień Kierownika Działu Planowania i Koordynacji 
„spowodowane są przede wszystkim niższymi przychodami planowanymi w ramach działalności 
bieżącej Instytutu, wykazanymi jako przychody własne. Znacznie niższe przychody własne w 2011 
roku IMGW - PIB pozyskał z tytułu prowadzonej Państwowej Służby ds. Bezpieczeństwa Budowli 
Piętrzących, osłony meteorologicznej lotnictwa oraz projektów finansowanych ze środków 
zagranicznych”.

Najważniejsze pozycje w strukturze finansowania Instytutu stanowią środki z:
-  NFOŚiGW - 62 626 016 zł tj. 34,91 %,
-  Polskiej Żeglugi Powietrznej i zarządzających lotniskami -  28 670 545 zł tj. 15,98 %,
-  Ministerstwa Środowiska -  27 018 082 zł tj. 15,06 %,
-  działalności gospodarczej i amortyzacji -  15 775 011 zł tj. 8,79 %,
-  działalności komercyjnej -  13 703 840 zł tj. 7,64 %.

Z przedstawionej kontrolującym informacji (tabeli) wynika, że Instytut w 2011 r. nie osiągał 
przychodów ze sprzedaży:
-  wyników badań naukowych i praż rozwojowych (art. 18 ust 7 pkt 1 ustawy o instytutach 

badawczych),
-  patentów, praw ochronnych oraz licencji na stosowanie wynalazków i wzorów użytkowych 

(art. 18 ust 7 pkt 2 ustawy o instytutach badawczych),
-  prac wdrożeniowych w tym nadzoru autorskiego (art. 18 ust 7 pkt 3 ustawy o instytutach 

badawczych),
-  produkcji urządzeń i aparatury oraz innej produkcji lub usług (art. 18 ust 7 pkt 4 ustawy 

o instytutach badawczych).

Koszty działalności operacyjnej (rodzajowe) w 2011 r. wykonano na poziomie 99,29 % planowanych.
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W kosztach największą pozycję stanowią wynagrodzenia -  66,48 % oraz usługi obce -  13,90 % 
ogółu kosztów w 2011 r.

2012 r.:

Za III kwartały 2012 r. realizacja przychodów wynosi 128 747 824 zł tj. 57,77 %.

Najważniejsze pozycje w strukturze finansowania Instytutu w 2012 r. stanowią środki z:
-  NFOŚiGW - 48 961 328 zł tj. 27,30 %,
-  Polskiej Żeglugi Powietrznej i zarządzających lotniskami -  23 330 763 zł tj. 8,49 %,
-  Ministerstwa Środowiska -  17 403 252 zł tj. 9,70 %,
-  działalności gospodarczej i amortyzacji -  15 223 652 zł tj. 8,79 %,
-  działalności komercyjnej -  8 226 806 zł tj. 4,59 %.
Z przedstawionej kontrolującym informacji (tabeli) wynika, że Instytut w okresie do 30 września 
2012 r. podobnie jak w 2011 r. nie osiągał przychodów ze sprzedaży, o której mowa w art. 18 ust 7 
pkt 1, 2, 3, 4 ustawy o instytutach badawczych.

Koszty działalności operacyjnej (rodzajowe) za III kwartały 2012 r. zrealizowano na poziomie 
139 013 832 zł tj. 59,62%.

W kosztach największą pozycję stanowią wynagrodzenia -  48,18 % oraz usługi obce -  12,72% ogółu 
kosztów za III kwartały 2012 r.

(Dowód: akta kontroli str. 202-205)

Analiza wybranych pozycji kosztów:

Wynagrodzenia pracowników:
-  Wszyscy pracownicy obsługi administracyjno-księgowej są opłacani z kosztów ogólnych.
-  Płace pracowników Działu Marketingu w pełni pokrywane są z umów komercyjnych. 

Pracownicy Działu Marketingu zajmują się m.in. pozyskiwaniem klientów komercyjnych, 
kompleksową obsługa tych klientów, a tym samym odciążają w tym zakresie pracowników 
merytorycznych. Wynagrodzenia tych pracowników nie są pokrywane tylko ze środków 
pozyskanych z tzw. „komercji PSHM”.

-  Ze środków PSHM nie były finansowane płace pracowników nie realizujących zadania PSHM.
-  Wynagrodzenia pracowników PSHM w wymiarze przypisanym do PSHM pokrywane są ze 

środków na służbę, natomiast pozostałe części etatu obciążają inne tematy realizowane przez 
pracowników są to m.in. umowa na osłonę meteorologiczną lotnictwa, umowa na osłonę 
morską, koszty ogólne, komercja, umowa na działalność statutową w ramach nauki oraz 
monitoringi.

-  W rozliczeniu dotacji przeznaczonych na realizację zadań PSHM, wynagrodzenia 
pracowników stanowią zbiorczą wartość wynagrodzeń potwierdzonych przez kierowników 
komórek organizacyjnych dzielonych w oparciu o podział etatowy pracowników Instytutu. 
W ramach tej pozycji kosztowej rozliczani są pracownicy PSHM zgodnie z przypisanymi im 
wymiarem etatu do zadań PSHM.

(Dowód: akta kontroli str. 206-262, 262a,262b,262c )
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Plan etatyzacji pracowników PSHM nie był uzgadniany i zatwierdzany przez KZGW. Z wyjaśnień 
Dyrektora IMGW-PIB wynika, że nie ma żadnych regulacji nakładających na Instytut obowiązek 
uzgadniania i zatwierdzania planu parametryzacji z KZGW. Kontrolującym przedłożono imienny 
wykaz pracowników finansowanych ze środków PSHM, wg stanu na 30 września2012r., który 
zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora IMG W -  PIB jest aktualizowany corocznie.

Umowy zlecenia:
(Dowód: akta kontroli str. 206-262)

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 września 2012 r. w IMGW-PIB (Ośrodek Główny oraz 
Oddziały w Poznaniu i Gdyni) udzielono 1265 zleceń drobnych o wartości 1 102 253,16 zł netto. 
Zespołowi kontrolującemu przedstawiono wykazy umów zleceń zawartych z własnymi pracownikami 
jak i umów zawartych z podmiotami komercyjnymi.

Koszty obsługi prawnej w Ośrodku Głównym:
(Dowód: akta kontroli str.263-275)

W badanym okresie zatrudnienie na podstawie umów o pracę pracowników wykonujących obsługę 
prawną wynosiło 2,75 etatu i wygenerowało następujące koszty (wynagrodzenia wraz z pochodnymi):
- w 2011 r . - 238 671,72 zł,
- do 30.09.2012 r. -  177 062,68 zł.

Ponadto obsługę prawną świadczyły firmy zewnętrzne. Koszty poniesione w związku z zatrudnieniem 
tych firm wynosiły odpowiednio:
- w 2011 r. - 233 179 zł,
- do 30.09.2012 r. -  271 7676,50 zł.

Z wyjaśnień Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych wynika, że „wzrost kosztów obsługi prawnej za 
okres I-IX.2012 r. wynikał ze zlecenia wyspecjalizowanej kancelarii prawnej prowadzenia spraw 
z zakresu zamówień publicznych, w tym reprezentowania Instytutu przed Krajową Izbą Odwoławczą. 
Koszty obsługi prawnej spraw z zakresu zamówień publicznych do 30 września 2012 r. wyniosły 
104 080 zł, w tym koszty reprezentowania przed KIO -  43 380 zł. W przypadku oddalenia odwołania 
wykonawcy przez KIO, na rzecz Instytutu zostają zasądzone od odwołującego kwoty stanowiące 
koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. Zasądzone 
kwoty dla Instytutu do 30.09.2012 r. wynoszą 18 000 zł. Wypłaty z tego tytułu do końca września 
wynosiły 7 200 zł. (...)”.

(Dowód: akta kontroli str. 276-277)

Z zestawienia kosztów telefonów komórkowych w Biurze Dyrektora wynika, że w okresie od stycznia 
2011 r. do września 2012 r. kształtowały się one na poziomie od 16,25 zł do 112,69 zł miesięcznie.

(Dowód; akta kontroli str. 278)
Organizacje do których przynależność nie jest obowiązkowa:

W badanym okresie Instytut opłacał składki na rzecz następujących instytucji do których 
przynależność nie jest obowiązkowa:
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w zł

Lp. Nazwa organizacji
Kwota wpłaconych składek

2011 r. do
30.09.2012r.

1.
EUMETNET - Sieć Europejskich Służb 
Meteorologicznych 418 091,39 546 810,83

2. Rada Główna Jednostek Badawczo-Rozwojowych 12 825,00 11 375,00

3.
ENVITECH-NET Naukowa Sieć Tematyczna 
Technologii Środowiskowych 581,66 627,68

4. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 100,00 100,00
5. EMS Europejskie Towarzystwo Meteorologiczne 3 960,00 3 843,86

6.

Projekt ALADIN -niezależna międzynarodowa 
organizacja pod patronatem ONZ z siedzibą w Paryżu 
(projekt prognozowania pogody) 18 824,97 3569,42

7. POLLAB - Klub Polskich Laboratoriów Badawczych 800,00 900,00

RAZEM 455 183,02 567 226,79

Ponadto Instytut w 2011 r. opłacał składki na rzecz Konfederacji Pracodawców Polskich w kwocie 
36 000 zł. a za III kwartały 2012 r. -  27 000 zł.

Z udzielonych wyjaśnień wynika że przynależność do w/w organizacji jest wskazana ze względu na 
możliwości poprawy funkcjonowania i zwiększenia potencjału naukowo -  badawczego Instytutu jako 
narodowej służby hydrometeorologicznej. W ramach współpracy z wymienionymi organizacjami 
pracownicy IMGW -  PIB mogą brać udział w licznych szkoleniach, które w znaczący sposób 
podnoszą kompetencje i umiejętności personelu operacyjnego, a także mają możliwość wymiany 
wiedzy i zapoznanie się z aktualnymi trendami co zwiększa konkurencyjność Instytutu.

(Dowód: akta kontroli str. 279-284)
W 2011 r. w koszty Instytutu zaewidencjonowano m.in.:

- 329 600,08 zł -  zaniechane prace badawcze, wg wyjaśnień Głównego Księgowego „są to koszty 
doradztwa w zakresie przygotowania dwóch projektów, które nie zostały zakwalifikowane do 
finansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, VII Oś Priorytetowa”.

- 9 110,00 zł -  odsetki wg wyjaśnień Głównego Księgowego -  „zapłacone do Władzy Wdrażającej 
i Ministerstwa Finansów w związku z realizacją projektu ISOK (wniosek o płatność dotyczący 
rozliczenia zaliczki został złożony niezgodnie z harmonogramem rzeczowo -  finansowym)”.

-  32 868,84 zł - kary umowne za nienależyte wykonanie umowy w tym:

- 10 440,80 zł za niedotrzymanie warunków umowy z PAŻP (poprawność depesz SIGMET),
- 18 540,04 zł za przekazywanie danych niezgodnie z umową (PSE Operator S.A.),
- 3 888 zł za opóźnienie w realizacji umowy przez Oddział we Wrocławiu.

(Dowód: akta kontroli str. 285-286)
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Koszty reprezentacji i reklamy:
w zł

L.p. Oddział 2011 r. 1.01- 30.09.2012 r.
1. Ośrodek Główny 366 677,88 98 143,82
2. Gdynia 158 529,56 37 268,17
3. Kraków 31 105,33 3 210,90
4. Poznań 11 966,54 135,00
5. Wrocław 60 473,99 5 800,19
6. Ogółem 628 753,30 144 558,08

W trakcie kontroli sprawdzono wybrane pozycje kosztów reprezentacji i reklamy w okresie 2011 r. 
i do 30.09.2012 r.:

Koszty obchodów 100-lecia stacji IMGW-PIB w Zakopanem w 2011 r.:
- 49 515,54 zł, koszty Ośrodka Głównego w Warszawie, w tym m.in. 15 940 zł -  koszty koncertu 
jubileuszowego, 11 500,00 zł koszty balonu na uwięzi.
- 53 563, 52 zł koszty Oddziału w Krakowie, w tym 30 758,56 zł broszury jubileuszowe.
Łączny koszt obchodów 100-lecia stacji IMGW-PIB w Zakopanem wynosi 103 079,06 zł.

- 19 557,00 zł koszty Oddziału we Wrocławiu -  usługi hotelowe, gastronomiczne, wynajem sali 
konferencyjnej, wynajem sprzętu konferencyjnego związane z organizacją konferencji z okazji „130 
lat obserwacji meteorologicznych na Śnieżce”.

- 176 304,67 zł koszt Oddziału w Gdyni -  koszty organizacji 90-lecia Oddziału Morskiego IMGW- 
PIB w Gdyni, w tym 140 771,27 zł koszty reprezentacji. Pozostałą kwotę 35 533,40 zł stanowią koszty 
reklamy, wynagrodzeń bezosobowych, usług obcych, materiałów. W ramach obchodów w/w 
jubileuszu wydatkowano m.in. - 36 737,89 zł na wykonanie medali pamiątkowych, 22 500,00 zł na 
koncert w Akademii Muzycznej dla pracowników i emerytów IMGW.

c) inwentaryzacja:
(Dowód: akta kontroli str. 287-320)

W badanym okresie przeprowadzono inwentaryzację rzeczowych składników majątku wg stanu na 
31 października 2011 r. -  na podstawie Zarządzenia nr 8/2011 Zastępcy Dyrektora ds. Administracji, 
Informatyki i Współpracy z Zagranicą.

Załącznikiem do w/w Zarządzenia jest Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania inwentaryzacji 
składników majątku IMGW-PIB.

Przedmiotem inwentaryzacji objęto środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, niskowartościowe 
składniki majątkowe, aparaturę specjalną, obce składniki majątkowe będące w użytkowaniu komórek 
organizacyjnych.

Z „Zestawień różnic inwentaryzacyjnych na dzień 31.10.2011 r.” wynika, że w trakcie spisu z natury 
stwierdzono niedobór szafy ubraniowej i wykrywacza GSM na kwotę 664,00 zł oraz niedobór 
w sprzęcie komputerowym na kwotę 8 855,97 zł.
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Stwierdzono także niedobór oprogramowania MIKĘ FLOOD o wartości 25 363,09 zł. i krzesła 
laboratoryjnego o wartości 0,11 zł.

Ze złożonych wyjaśnień osób materialnie odpowiedzialnych wynika, że w/w sprzęt znajduje się 
w Instytucie i „powinien zostać przeniesiony do zasobów materiałowych i użytkowania przez Dział 
DS”. Natomiast „komputery te są przestarzałymi jednostkami przechowywanymi w magazynie SPA, 
od dawna nie użytkowanymi i przeznaczonymi na złomowanie”, a oprogramowanie i krzesło 
pominięto podczas spisu z natury.

Z wyjaśnień Głównego Księgowego wynika, że nie wystąpiły różnice powodujące konieczność 
obciążania pracowników.

Osoby materialnie odpowiedzialne złożyły oświadczenia o spisaniu wszystkich składników 
majątkowych w ich obecności i nie wnoszą zastrzeżeń do prawidłowości przeprowadzenia spisu. 
Stwierdzone w trakcie inwentaryzacji różnice wskazują, że brak jest bieżącego dokumentowania 
sprzętu przeniesionego do innej komórki bądź wycofanego z eksploatacji wskutek zużycia. Ponadto 
nie wszystkie przedmioty zostały spisane podczas inwentaryzacji pomimo złożenia odpowiednich 
oświadczeń przez osoby materialnie odpowiedzialne.

W udzielanych wyjaśnieniach jest używane określenie „niedobory pozorne”. Niedobór może być 
zawiniony bądź niezawiniony (nie pozorny). Decyzja co do klasyfikacji niedoborów należy do 
Kierownika jednostki po przedstawieniu opinii Komisji inwentaryzacyjnej w oparciu o wyjaśnienia 
osób materialnie odpowiedzialnych.

W związku z powyższym winien być sporządzony łączny wykaz wszystkich przedmiotów 
składających się na niedobory oraz ich wartość. Komisja inwentaryzacyjna po zapoznaniu się z w/w 
dokumentem i wyjaśnieniami osób materialnie odpowiedzialnych winna przedstawić swoje 
stanowisko w formie pisemnej (wniosku) do Kierownika jednostki (bądź osoby upoważnionej) co do 
każdego przedmiotu wymienionego w łącznym wykazie różnic inwentaryzacyjnych. 
Decyzja Kierownika jednostki w sprawie uznania różnic za zawinione bądź niezawinione jest wiążąca 
dla komórki księgowości.

Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych według stanu na 
31.10.2012 r. nie zawiera informacji o różnicach inwentaryzacyjnych. Przedłożone kontrolującym 
„Wyjaśnienie do inwentaryzacji” (nr pisma: DF/2013 z dnia 16.01.2013r.) zawiera niepełny wykaz 
różnic inwentaryzacyjnych, brak jest niedoboru oprogramowania MIKĘ FFOOD o wartości 25 363,09 
zł. i krzesła laboratoryjnego o wartości 0,11 zł. Ponadto takie wyjaśnienie powinno być sporządzone 
w terminie określonym w art. 27 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury -  zgodnie z art. 4 ust. 5 
ustawy o rachunkowości ponosi kierownik jednostki.

(Dowód: akta kontroli str. 321-379)
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d) gospodarowanie majątkiem:

Remonty i modernizacje infrastruktury:

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 września 2012 r. w IMGW-PIB wraz z oddziałami 
wydatkowano 49 323 953,51 zł netto (bez podatku VAT) na remonty i modernizacje. Kwota ta 
obejmuje wszystkie przeprowadzone remonty i modernizacje bez względu na ich wartość.

Największy udział w wydatkowaniu środków na remonty i modernizacje ma PSHM -  32 517 172,74zł 
(w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 września 2012 r.).

(Dowód: akta kontroli str. 380-468 )

Kontroli poddano celowość przeprowadzenia następujących remontów i modernizacji:

Prace remontowo-modemizacyjne w SHM Hel;

Prace remontowo-modemizacyjne w SHM Hel zostały podjęte w wyniku zaleceń kontroli inspektora 
nadzoru budowlanego jak również kontroli BHP. Informacje o złym stanie budynków były zgłaszane 
od 2002 r. Na czas trwania remontu stanowisko obserwatora przeniesiono z budynku B do budynku A. 
Kontrolującym przekazano dokumentację fotograficzną stanu obiektu sprzed remontu i po jego 
przeprowadzeniu.

Dodatkowo przeprowadzono kontrolę dokumentacji przetargowej prac remontowo-modemizacyjnych, 
opisanych w części Zamówienia publiczne.

(Dowód: akta kontroli str. 469-476)

Budowa stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Milejewie k. Elbląga;

Decyzja o budowie nowej stacji hydrologiczno-meteorologicznej została podjęta w wyniku m.in. 
złego stanu technicznego budynku, wskazywanego przez inspektora nadzoru budowlanego jak 
również kontroli BHP. Pomimo podejmowanych drobnych doraźnych prac IMGW-PIB nie był 
w stanie ponieść kosztu remontu kapitalnego obiektu.
Kontrolującym przekazano dokumentację fotograficzną stanu obiektu.

Dodatkowo przeprowadzono kontrolę dokumentacji przetargowej budowy, opisanej w części 
Zamówienia publiczne.

Budowa nowego budynku SHM Łeba;
(Dowód: akta kontroli str. Ali- 482)

Budowa nowego budynku podyktowana była złym stanem technicznym nieużytkowanej części 
obiektu. Budynek użytkowany był jedynie w 30 % - od lat 70 ubiegłego wieku zredukowano 
zatrudnienie z 47 osób do składu ośmioosobowego obecnie.

Kontrolującym przekazano dokumentację fotograficzną stanu obiektu poprzednio i obecnie.

(Dowód: akta kontroli str. 483- 489)

fQ 2o
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Remont i modernizacja w SHM Zakopane;

Obiekt jest użytkowany od 1968 r., w związku z tym infrastruktura oraz funkcjonalność nie są 
dostosowane do obecnych wymagań. Wystąpiła m.in. konieczność modernizacji sieci elektrycznej, 
komputerowej, jak również aneksu kuchennego i pokoju obserwatora.

Dodatkowo przeprowadzono kontrolę dokumentacji przetargowej budowy, opisanej w części 
Zamówienia publiczne.

(Dowód: akta kontroli str. 490)

Budowa nowego budynku stacji SHM Mikołajki;

Budynek został wybudowany w 1957 r. Obecnie SHM zajmuje 10 % jego powierzchni (powierzchnia 
budynku wynosil032 m2). Obiekt wymaga termomodemizacji, remontu dachu wraz z kominami. 
Podjęto więc decyzję o budowie nowego budynku i sprzedaży starego obiektu.

(Dowód: akta kontroli str.491)
Remont i modernizacja w budynku biurowym w Oddziale Poznań. •

Prace polegały na: nadbudowie budynku IMGW-PIB Oddział w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 
174/176 (2012 r.), modernizacji elewacji ww. budynku (2011 r.), modernizacji głównej klatki 
schodowej i korytarzy w budynku biurowym oraz remoncie i wyposażeniu meblowym biblioteki.
Na pytanie zespołu kontrolującego o uzasadnienie przeprowadzenia w latach 2011-2012 remontów 
w obliczu decyzji o likwidacji Oddziału w Poznaniu Dyrektor IMGW-PIB wyjaśnił, że pomieszczenia 
ze zlikwidowanych stanowisk pracy będą sukcesywnie odzyskiwane do końca 2013 r. Odzyskane 
pomieszczenia pozwolą na rozgęszczenie pracowników komórek merytorycznych, które pozostają 
w byłym Oddziale Poznań. Pomieszczenia w nadbudowanej części budynku będą przeznaczone dla 
komórek merytorycznych Centrum Modelowania Powodzi i Suszy.

Dodatkowo przeprowadzono kontrolę dokumentacji przetargowej dot. modernizacji głównej klatki 
schodowej i korytarzy w budynku biurowym oraz remontu i wyposażenia meblowego biblioteki, 
opisanej w części Zamówienia publiczne.

(Dowód: akta kontroli str. 492-505)

Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora IMGW-PIB w większości przypadków prace remontowo- 
budowlane w obiektach PSHM opłacane są ze środków inwestycyjnych PSHM pochodzących głównie 
z dotacji z NFOSiGW, ze środków przeznaczonych na odtworzenie majątku PSHM lub ze środków 
własnych.

(Dowód: akta kontroli str. 506)

Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora IMGW-PIB IMGW-PIB dysponuje bazą noclegową w liczbie 
kilkudziesięciu pokoi gościnnych i domków letniskowych, zlokalizowaną w atrakcyjnych turystycznie 
miejscowościach. Zgodnie z załączonym wykazem, większość tych obiektów była remontowana lub 
modernizowana w ciągu ostatnich 10 lat. Łączny przychód za okres kontroli (od 1 stycznia 2011 r. do 
30 września 2012 r.) wyniósł 235 787,94 zł netto.

(Dowód: akta kontroli str. 507-511)
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Rozporządzanie mieniem:

Zasady prowadzenia gospodarki samochodowej w Instytucie reguluje Zarządzenie nr 37 Dyrektora 
IMGW-PIB z dnia 21 grudnia 2006 r. Do w/w Zarządzenia załączono Zasady przydzielania 
i używania samochodów w działalności Instytutu.

(Dowód: akta kontroli str. 512-520)

Z przedstawionego kontrolującym wykazu wynika, że Instytut dysponuje następującymi pojazdami 
w poszczególnych Oddziałach:
-  w Ośrodku Głównym w Warszawie - 27 samochodów marki Toyota, Skoda, Mazda, Ford,

Renault, Mitsubishi, Volkswagen, rok produkcj i 2001 -2011; .
-  w Oddziale w Gdyni - 9 samochodów marki Toyota, Skoda, Mitsubishi, rok prod. 2002 - 2011;
-  w Oddziale w Krakowie -  54 samochody marki Toyota, Skoda, Renault, Land Rover, Mitsubishi, 

Mercedes, rok prod. 1996 -  2011;
-  w Oddziale w Poznaniu -  22 samochody marki Skoda, Toyota, Mitsubishi, Daewoo, rok prod. 

2000-2011;
-  w Oddziale we Wrocławiu -  16 samochodów marki Toyota, Renault, Skoda, Volkswagen, 

Mitsubishi, Fiat, rok prod. 2001 -2011;
- w Oddziale w Katowicach -  12 samochodów marki Toyota, i Mitsubishi, rok prod. 2002 -  2010.

Łącznie Instytut posiada 140 samochodów, w tym 96 osobowych i 44 ciężarowe. W skład floty 
samochodowej wchodzi także 105 przyczep.

(Dowód: akta kontroli str. 521-537)

Stan posiadania nieruchomości Instytutu na dzień 30.09.2012 r. przedstawia się następująco:

Forma władania 
nieruchomością

Budynki, lokale, obiekty (w m2) Grunty (w ha)

Własność 55 939,33 7,63
Użytkowanie wieczyste 0,00 71,84
Dzierżawa, wynajem od innych 
podmiotów

946,23 6,20

Nieuregulowany stan prawny 952,92 1,76
Ogółem 57 838,48 87,43

W badanym okresie Instytut wynajmował mieszkania służbowe, lokale biurowe, miejsca parkingowe. 

Wynajmowana powierzchnia i lokalizacja przedstawia się następująco:

lokalizacja m
mieszkania służbowe (w tym): 235,54

Warszawa ul. Anielewicza 34 110,98
Warszawa ul. Smoleńskiego 16A i B 48,86
Borowa Góra 35,80
Legionowo ul. Zegrzyńska 42 39,90

parking Warszawa ul. Podleśna 61 (72 miejsca) 1 440,00

19

 



powierzchnia biurowa Warszawa ul. Podleśna 61 1 845,17
grunt Warszawa ul. Podleśna 61 215,50
powierzchnia biurowa Legionowo ul. Zegrzyńska 38 210,31
grunt Legionowo ul. Zegrzyńska 38 4 000,00

(Dowód: akta kontroli str. 538)

Z informacji udzielonej przez Kierownika Działu Administracji wynika, że najem miejsc 
parkingowych odbywa się na podstawie zasad korzystania z miejsc parkingowych, wprowadzonych 
zarządzeniem nr 3 Kierownika Ośrodka Administracyjno-Gospodarczego z dnia 1 lutego 2007 r. 
z późn. zm.

Stawki czynszowe najmu powierzchni biurowej ustalane były na podstawie operatów szacunkowych 
sporządzanych przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych.

W badanym okresie Instytut dokonał czynności prawnej w zakresie rozporządzania składnikami 
aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy 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 euro, obliczonej na podstawie 
średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski; co przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj
składnika
majątku

Lokalizacja
Wartość
rynkowa

nieruchomości
Rodzaj umowy Data zawarcia

umowy

lokal użytkowy o 
pow. 877,41m2

Karpacz - 
Śnieżka 3 622 000 zł

umowa najmu - 
przetarg 

nieograniczony
23.03.2011

mieszkanie
służbowe

Warszawa, ul. 
Anielewicza

34/53
249 832 zł

akt notarialny 
rep. A 6216/2011 

- sprzedaż
29.04.2011

W badanym okresie Instytut nie dokonywał czynności prawnej, mającej za przedmiot mienie 
zaliczone zgodnie z odrębnymi przepisami do aktywów trwałych o wartości rynkowej wyższej niż 
równowartość w złotych kwoty 20 000 euro, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego 
przez Narodowy Bank Polski, polegającej na: 1) wniesieniu tego mienia do spółki lub fundacji; 
2) dokonaniu darowizny; 3) nieodpłatnym oddaniu do używania innym podmiotom w drodze umów 
prawa cywilnego (art. 17 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych).

Instytut w badanym okresie nie tworzył spółek kapitałowych, nie nabył akcji i nie objął udziałów 
w takich spółkach oraz nie osiągnął przychodów z tego tytułu w celu komercjalizacji wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych, prowadzenia działań z zakresu transferu technologii 
i upowszechniania nauki oraz pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową 
(art. 17 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych).
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W 2011 r. Instytut dokonał sprzedaży aktywów trwałych na łączną kwotę 150 561,60 zł, w tym 
9 samochodów, 6 komputerów, mieszkanie w Warszawie ul. Anielewicza 34/53 oraz lokal użytkowy 
z udziałem ułamkowym w częściach wspólnych budynku w Zgorzelcu.

W okresie od 1 stycznia -  30 września 2012 r. Instytut dokonał sprzedaży aktywów trwałych na kwotę 
653 783,97zł, w tym 9 samochodów, 8 przyczep typu Niewiadów, lokal zakładowy niemieszkalny 
w Słubicach, 2 mieszkania w Resku, 2 działki w Zgorzelcu.

(Dowód: akta kontroli str. 539- 541)

e) zamówienia publiczne

Procedury udzielania zamówień publicznych obowiązujące w IMGW-PIB:

W IMGW-PIB obowiązują wewnętrzne procedury udzielania zamówień publicznych oparte na 
zapisach ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.).

Podstawowym dokumentem w tym zakresie jest Zarządzenie nr 34 Dyrektora IMGW z dnia 
3 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia w IMGW Stałej Komisji Przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego. Wg zapisów 
ww. zarządzenia ustanowiona została Stała Komisja Przetargowa w składzie: przewodniczący, 
2 zastępców przewodniczącego, 2 sekretarzy oraz 3 członków zmiennych, wywodzących się 
z komórki inicjującej dane zamówienie. Integralną częścią omawianego zarządzenia jest Regulamin 
Pracy Stałej Komisji Przetargowej.

Procedury wewnętrzne obejmują regulaminy udzielania zamówień publicznych o wartości zarówno 
powyżej jak i poniżej równowartości kwoty 14 000 €. Prowadzeniem postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych w IMGW-PIB zajmuje się Ośrodek Zamówień Publicznych. Ośrodek 
prowadzi ewidencję zamówień udzielanych przez IMGW w Warszawie, jak również zajmuje się 
prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 
14 000 € - realizacja zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 14 000 € pozostaje w gestii 
komórki merytorycznej Instytutu, inicjującej zamówienie.

(Dowód: akta kontroli str. 542-633)

Kontrola wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2011 r. i 2012 r.

Kontroli poddano zamówienia udzielone przez IMGW-PIB -  Ośrodek Główny oraz wszystkie 
oddziały w 2011 oraz 2012 r. (udzielone do 30 września 2012 r.), podlegające przepisom ustawy P.z.p. 
Zespołowi kontrolującemu przedstawiono 12 wykazów zamówień publicznych.

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 września 2012 r. w IMGW-PIB (wraz z oddziałami) udzielono 
234 zamówień publicznych, z tego 161 w trybie przetargu nieograniczonego.

Łączna wartość udzielonych zamówień publicznych wyniosła około 110 min zł brutto.

(Dowód: akta kontroli str. 634-700)

Do kontroli wytypowano 10 postępowań o łącznej wartości 6 763 291,54 zł brutto, ujętych 
w wykazach pod poz. nr:
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- 4, 26, 79 w załączniku 7a (Ośrodek Główny IMGW-PIB);
- 14, 15, 16, 19 w załączniku 7 (Oddział Gdynia);
- 5 w załączniku 7g (Oddział Kraków);
- 21, 22 w załączniku 7e (Oddział Poznań).

Po szczegółowej kontroli dokumentacji ustalono, że z 10 skontrolowanych postępowań -  w 8 nie 
stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień, natomiast kontrola 2 postępowań wykazała 
nieprawidłowości.

(Dowód: akta kontroli str. 701-793)
Dotyczy to następujących zamówień publicznych:

1. Sukcesywna dostawa biletów lotniczych krajowych i międzynarodowych wraz z pakietem 
ubezpieczeń na wyjazdy zagraniczne w 2011 r. -  postępowanie prowadził Ośrodek Główny 
IMGW-PIB w trybie zapytania o cenę.

Wniosek o wszczęcie postępowania z dnia 16 listopada 2010 r, na zakup biletów lotniczych na 
wyjazdy służbowe wraz z ubezpieczeniem na wyjazd zagraniczny złożył Dział Współpracy 
z Zagranicą. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 540 983,00 zł netto (140 917,84 €) tj. 
660 000,00 zł brutto (171 919,77 €). Wartość szacunkową określono na podstawie wydatków z 2010 r. 
powiększonych o 10 % na ewentualny wzrost cen -  przewidywana ilość przelotów: 200 -  centrala; 170
-  oddziały.

Propozycję złożenia oferty skierowano do 6 firm, z których 4 złożyły oferty. Najtańszą ofertę złożyła 
Firma FIRST CLASS S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Nowowiejska 5.

W dniu 1 lutego 2011 r. z wykonawcą zawarto umowę nr 908/NJ/GZ/2011 na okres 12 miesięcy; do 
kwoty 660 000,00 zł brutto. Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający płacił wykonawcy 
wynagrodzenie umowne za:
- wystawienie jednego biletu lotniczego krajowego -  19,99 zł brutto;
- wystawienie jednego biletu lotniczego międzynarodowego -  8,99 zł brutto;
- cenę biletu w transporcie lotniczym krajowym lub międzynarodowym w kwocie faktycznie 
poniesionej o upust w wysokości 0,01 % od ceny brutto biletu;
- koszt ubezpieczenia w kwocie faktycznie poniesionej za każdą ubezpieczaną osobę.

W okresie obowiązywania ww. umowy podpisano 4 aneksy do umowy:
• aneks nr 1 z dnia 23 stycznia 2012 r. -  podwyższający łączne wynagrodzenie umowne do kwoty 

810 000,00 zł brutto oraz wydłużający termin obowiązywania umowy do 31 marca 2012 r.
• aneks nr 2 z dnia 27 marca 2012 r. -  podwyższający wartość umowy do kwoty 1 110 000 zł brutto 

oraz wydłużający termin obowiązywania umowy do 31 czerwca 2012 r.
• aneks nr 3 z dnia 25 czerwca 2012 r. -  podwyższający wartość umowy do kwoty 1 260 000 zł 

brutto oraz wydłużający termin obowiązywania umowy do 30 września 2012 r.
• aneks nr 4 z dnia 28 września 2012 r. -  wydłużający termin obowiązywania umowy

do 16 listopada 2012 r. .

W rezultacie okres obowiązywania umowy wydłużono o 9,5 miesiąca w stosunku do postanowień 
umowy, a jej wartość podwojono w stosunku do pierwotnej umowy. Termin realizacji zamówienia 
oraz wartość zamówienia to istotne elementy postępowania, które mają wpływ na zainteresowanie
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potencjalnych wykonawców, konkurencyjność w postępowaniu, co w efekcie przekłada się na ilość 
i ceny złożonych ofert.

Umowę oraz aneksy nr 1, 2, 3 podpisał p. Łukasz Legutko (b. Zastępca Dyrektora Instytutu), 
natomiast aneks nr 4 -  Dyrektor IMGW-PIB. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora IMGW-PIB 
podczas realizacji umowy wraz aneksami wydatkowano kwotę 1 140 433,00 zł.

(Dowód: akta kontroli str. 794-864)

Przyjęty tryb postępowania przy realizacji ww. umowy stanowi naruszenie przepisów ustawy P.z.p.:
-  art. 70, z którego wynika, że dla zastosowania trybu zapytania o cenę, wartość zamówienia nie 

może być wyższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
P.z.p. tj. 193 000 6 (w momencie udzielenia zamówienia stanowiła ona kwotę ok. 740 907,70 zł). 
Biorąc pod uwagę wartość umowy po wprowadzeniu zmian aneksami, próg ten został 
przekroczony o kwotę 519 092,30 zł.

-  art. 144 ust. 1, z którego wynika zakaz dokonywania istotnych zamian umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że warunki takiej 
zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. Wprawdzie w pkt 19.2 ppkt 
d) SIWZ zamawiający wprowadził zapis dotyczący zmian przyszłej umowy tj. gdy zaistnieją 
przesłanki powodujące konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, to nie określił 
on jednak okoliczności tych zmian i nie uwzględnił, że zmiany te mogą powodować zwiększenie 
wynagrodzenia wykonawcy. Za niedopuszczalne należy uznać, że umowa była aneksowana aż 
czterokrotnie. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 144 ust. 2 ustawy P.z.p zmiana umowy 
dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 podlega unieważnieniu.

Z wyjaśnień złożonych przez Dyrektora IMGW-PIB wynika, że kolejne aneksy do umowy zostały 
podpisane z uwagi na konieczność realizacji działań statutowych, w czasie prowadzenia kolejnych 
postępowań powyżej progu unijnego (3 postępowania -  w tym 2 unieważnione na ten sam rodzaj 
zamówienia w 2012 r.), lecz nie może to stanowić przesłanki do wprowadzenia zmian w umowie 
dotyczących przedłużenia terminu jej obowiązywania i tak istotnego zwiększenia jej wartości.

(Dowód: akta kontroli str. 865-882)

Z analizy dokumentacji przedstawionej zespołowi kontrolującemu wynika, że procedura udzielenia 
analogicznego zamówienia na rok 2012 została wszczęta zbyt późno, aby prawidłowo ją 
przeprowadzić w procedurze przetargu unijnego -  wniosek o wszczęcie postępowania nosi datę 12 
grudnia 2011 r., a obowiązująca umowa kończyła się z dniem 1 lutego 2012 r.

(Dowód: akta kontroli str. 883-885 )

W omawianym przypadku doszło do udzielenia zamówienia w trybie niezgodnym z przesłankami 
stosowania trybu zapytania o cenę jak również do nieuprawnionych zmian umowy z wykonawcą, co 
narusza art. 70 i art. 144 ust. 1 ustawy P.z.p., a w konsekwencji może stanowić naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych.
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Ponadto w dokumentacji postępowania stwierdzono następujące uchybienia:

-  w pkt. 6.1 SIWZ określono wymóg złożenia przez wykonawcę wraz z ofertą zatwierdzonego 
wzoru umowy. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p., w postępowaniu zamawiający może żądać 
od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania. Wzór umowy, opracowany przez zamawiającego, nie jest dokumentem, który 
powinien być wymagany od wykonawców na etapie składania ofert.

-  w załączniku nr 6 do SIWZ (Wykaz personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia) 
zamawiający nie uwzględnił wymogu zamieszczenia informacji o podstawie dysponowania 
osobami, wskazanymi w wykazie, co jest wymagane na podstawie § 1 ust. 1 pkt 6 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

-  w protokole postępowania (druk ZP -  ZOC), jako członka Komisji Przetargowej wskazano m.in. 
pracownika, pozostającego na urlopie w czasie składania oświadczeń o braku podstaw do 
wyłączenia z postępowania. Niezrozumiałe więc jest uwzględnienie ponownie ww. osoby 
w pkt 13 protokołu dot. zatwierdzenia wyniku postępowania i zakończenia czynności przez osoby, 
biorące udział w postępowaniu.

(Dowód: akta kontroli str. 886-913)

2. Remont i adaptacja budynku A i B Stacji Hydrologiczno -  Meteorologicznej w Helu, ul. Leśna 13 
postępowanie prowadził IMGW-PIB -  Oddział w Gdyni.

Wniosek o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 27 września 2011 r. 
na remont i adaptację budynku A i B Stacji Hydrologiczno -  Meteorologicznej w Helu, ul. Leśna 13 
złożył Dyrektor Oddziału Morskiego IMGW w Gdyni. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 
926 512,66 zł netto (241 342,19 €) tj. 1 139 610,57 zł brutto, w oparciu o kosztorys inwestorski. 
Zamówienie finansowane ze środków PSHM.

Wpłynęły 2 oferty -  wybrano tańszą ofertę firmy EKOINBUD Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 5A, 80-180 
Gdańsk z ceną 757 668,53 zł netto (931 932,29 zł brutto).

W dniu 18 listopada 2011 r. z wykonawcą zawarto umowę nr DA/DA/Z/DO/OGa-57/2011 o wartości 
ofertowej, z terminem wykonania:
- 1 etap do 20 grudnia 2011 r. -  remont i adaptacja budynku A SHM Hel;
- II etap do końca kwietnia 2012 r. -  remont i adaptacja budynku B SHM Hel.

W umowie przewidziano ewentualność zmiany terminu wykonania na podstawie aneksu -  zmiana 
musi być zgodna z SIWZ (zapis SIWZ -  Realizacja remontu II etapu robót (budynek B) nastąpi po 
uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę).

W grudniu 2011 r., w lutym oraz w maju 2012 r. trzykrotnie aneksami dokonywano zmian terminu 
wykonania umowy, z uwagi na trudności w uzyskaniu pozwolenia na budowę.

W dniu 8 stycznia 2012 r. sporządzono protokół konieczności nr 1 wykonania robót dodatkowych 
i zamiennych. Uznano za niezbędne wprowadzenie następujących zmian:
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-  naprawa instalacji sanitarnej pomieszczenia łazienki budynku A poprzez rozbiórkę brodzika oraz 
kabiny prysznicowej i usunięcie przyczyn zawilgocenia;

-  montaż instalacji odgromowej oraz dostawa grzejników do budynku A -  brak w ślepym 
kosztorysie;

-  niektóre roboty budowlane z projektu nie występowały w ślepym kosztorysie.

W związku z powyższym skierowano do Dyrektora IMGW-PIB Oddział Morski w Gdyni wniosek 
nr 1 o zatwierdzenie trybu z wolnej ręki na roboty dodatkowe (art. 67.1.5.b ustawy P.z.p.) wraz 
z kosztorysem ofertowym na kwotę 42 926,84 zł netto (52 800,01 zł brutto).

W dniu 9 stycznia 2012 r. z wykonawcą zawarto umowę na roboty dodatkowe nr DA/DAZ/DO/OGa- 
4A/2012 o wartości 52 800,01 zł brutto, z terminem wykonania -  do 30 stycznia 2012 r.

W dniu 23 stycznia 2012 r. sporządzono protokół konieczności wykonania robót uzupełniających. 
Zakres i uzasadnienie konieczności wykonania robót:
-  Wykonanie rozdzielni RO w budynku A;
-  Wykonanie rozdzielnicy SO w ogródku Meteo;
-  Budowa kanalizacj i kablowej;
-  Wyniesienie pomiaru energii z mieszkania służbowego;
-  Wymiana WLZ do pomieszczenia gościnnego w budynku A;
-  Ułożenie kabla zasilającego napęd bramy oraz baner „Pogodynka”;
-  Wykonanie zasilania bramofonu;
-  Ułożenie okablowania monitoringu wizyjnego;
-  Instalacja RTV;
-  Okablowanie LAN dla potrzeb monitoringu.

Przedstawiono następujące uzasadnienie konieczności wykonania robót uzupełniających: „(...) 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych ziemnych uzasadnione jest iż korzystając z wykonanych 
wykopów pod oświetlenie terenu wskazane jest ułożenie kabli ziemnych energetycznych oraz 
teletechnicznych. Ułożone okablowanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stacji

W związku z powyższym skierowano do Dyrektora IMGW-PIB Oddział Morski w Gdyni wniosek nr 
2 o zatwierdzenie trybu z wolnej ręki na roboty uzupełniające (art. 67.1.6 ustawy P.z.p.) wraz 
z kosztorysami ofertowymi na kwotę 62 519,46 zł netto (76 890,94 zł brutto).

W dniu 1 lutego 2012 r. z wykonawcą zawarto umowę na roboty uzupełniające nr DA/DAZ/DO/OGa- 
7B/2012 o wartości 76 898,93 zł'brutto, z terminem wykonania -  do 27 lutego 2012 r.

(Dowód: akta kontroli str. 914-1113 )

Przeprowadzone postępowanie zawiera następujące nieprawidłowości:

-  We wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 27 września 
2011 r. wartość zamówienia została określona na kwotę 926 512,66 złotych. We wniosku tym nie 
uwzględniono wartości zamówień uzupełniających, z których to zamawiający skorzystał 
w późniejszym terminie. Zgodnie bowiem z art. 32 ust. 3 ustawy P.z.p., jeśli zamawiający planuje 
udzielenie zamówień uzupełniających, to przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się 
wartość zamówień uzupełniających (sumuje się wartość zamówienia podstawowego
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i uzupełniającego). Wartość ta została jedynie uwzględniona w protokole postępowania (druk ZP- 
PN) w wysokości 400 000 zł. Natomiast ani w ogłoszeniu o zamówieniu, ani też w SIWZ 
zamawiający nie określił jaką wartość zamówień uzupełniających przewiduje (wartość ta mogła 
być podana procentowo lub kwotowo).

-  Brak przesłanki do udzielenia zamówienia dodatkowego (art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p.), gdyż 
z protokołu konieczności nr 1 z dnia 8 stycznia 2012 r. wynika, że niektóre pozycje, będące 
przedmiotem przyszłego zamówienia dodatkowego były uwzględnione już na etapie dokumentacji 
projektowej, jednakże nie uwzględniono ich w kosztorysach ślepych. Należy zauważyć, że 
podstawą do udzielenia zamówienia dodatkowego jest m.in. fakt, że zamówienia dodatkowe nie 
mogą być objęte zamówieniem podstawowym, a ich wykonanie stało się konieczne na skutek 
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Uwzględnienie takich prac w dokumentacji 
projektowej zamówienia podstawowego wskazuje, że powyższa przesłanka nie została spełniona.

-  Brak przesłanki do udzielenia zamówienia uzupełniającego -  po analizie przedstawionych 
kosztorysów zamówienia podstawowego oraz zamówień uzupełniających należy zwrócić uwagę 
na fakt, że zamówienia dotyczące np. instalacji telewizji przemysłowej nie były przedmiotem 
zamówienia podstawowego, tak więc trudno jest znaleźć uzasadnienie, że stanowi to powtórzenie 
tego samego rodzaju zamówień (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy P.z.p.).

-  Z protokołu postępowania ZP-PN, sporządzonego do zamówienia podstawowego wynika, 
że przed otwarciem ofert zamawiający podał niewłaściwą kwotę (poz. nr 8 protokołu). Nie była to 
kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia lecz jego wartość 
szacunkowa (netto). Stanowi to naruszenie art. 86 ust. 3 ustawy P.z.p.

Wyjaśnienia złożone przez Dyrektora Oddziału Morskiego IMGW-PIB w Gdyni z dnia 12 grudnia 
2012 r. dot. m.in. przyporządkowania zakresu robót uzupełniających do określonej kategorii robót 
oraz kodów CPV nie wniosły zmian do ustaleń kontroli.

(Dowód: akta kontroli str. 1114-1133 ).

W omawianym przypadku doszło do udzielenia zamówienia w trybie niezgodnym z przesłankami 
stosowania trybu z wolnej ręki na roboty dodatkowe i uzupełniające, co narusza art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 
ustawy P.z.p., a w konsekwencji może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

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 IMGW-PIB 
z dnia 1 marca 201 lr., wprowadzonym zarządzeniem nr 11/2011 Dyrektora IMGW-PIB po 
zasięgnięciu opinii Rady Naukowej IMGW-PIB.

Zmiany do w/w regulaminu Dyrektor IMGW-PIB dokonywał bez wcześniejszej opinii Rady 
Naukowej. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych 
(Dz. U. nr 96 poz. 618) do zadań Rady Naukowej należy opiniowanie regulaminu organizacyjnego.
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Zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami Instytutu „zmiany w Regulaminie Organizacyjnym IMGW-PIB 
z dnia 1 marca 2011 r. wprowadzane były na podstawie jego (skonsultowanego z Radą i Związkami) 
§ 77 ust. 1, zgodnie z którym Dyrektor IMGW-PIB ma prawo dokonywać zmian w regulaminie, 
dostosowując go do zmian w zarządzaniu Instytutem. Rada Naukowa i związki zawodowe nadały tym 
samym Dyrektorowi uprawnienie do wprowadzania zmian w Regulaminie bez wymogu dodatkowych 
konsultacji przy jednoczesnym zachowaniu wymogu konsultacji przy wprowadzaniu nowego 
regulaminu organizacyjnego”. Regulamin organizacyjny nie stanowi wprost, że Dyrektor Instytutu ma 
prawo dokonywać zmian bez opinii Rady Naukowej. Mając na uwadze treść art. 29 ust. 2 pkt 8 ustawy
0 instytutach badawczych oraz nadzorczy charakter zadań wykonywanych przez Radę Naukową 
Instytutu należy uznać za właściwe przedkładanie Radzie Naukowej do zaopiniowania wszystkie 
zmiany regulaminu organizacyjnego Instytutu.

(Dowód: akta kontroli str. 492-505,1360-1361)

W okresie objętym kontrolą najważniejsze zmiany w strukturze organizacyjnej IMGW-PIB dotyczyły:
-  centralizacji działów planowania i księgowości polegająca na przejęciu obsługi finansowej 

i planistycznej oddziałów przez Ośrodek Główny, w celu ograniczenia kosztów pośrednich;
-  likwidacji Oddziału IMGW-PIB w Poznaniu;
-  utworzenia Narodowego Centrum Modelowania Powodzi i Suszy (NCMPiS) na bazie 

zlikwidowanej części administracyjnej Oddziału IMGW-PIB w Poznaniu;
-  likwidacji pionu Innowacji, Marketingu i Polityki Zagranicznych kierowanego przez zastępcę 

Dyrektora ds. Innowacji, Marketingu i Polityki Zagranicznej. Zadania zostały przejęte przez pion 
Ekonomiczny oraz przez komórki pionu Dyrektora IMGW-PIB.

(Dowód: akta kontroli str. 1362-1379)

Decyzja o likwidacji Oddziału IMGW-PIB w Poznaniu została zaopiniowana przez Radę Naukową. 
Proces likwidacji Oddziału IMGW-PIB z siedzibą w Poznaniu rozpoczął się z dniem 21 sierpnia 
2012r. Zgodnie z wyjaśnieniami wszystkie komórki organizacyjne PSHM oraz komórki badawcze 
Oddziału IMGW-PIB w Poznaniu zostały przeniesione lub włączone do innych oddziałów lub ośrodka 
głównego. Natomiast zlikwidowane zostały jedynie komórki administracyjne (obsługi, finansów, 
planowania). Z analizy finansowej Instytutu wynika, że w wyniku reorganizacji służb finansowych
1 administracyjnych w Oddziale IMGW -  PIB w Poznaniu planowane są w 2013 r. oszczędności na 
poziomie 756 tys. zł, natomiast w kolejnych latach roczne oszczędności planowane są na poziomie ok. 
1.300 tys. zł.

(Dowód: akta kontroli str. 492-505,1380-1383, 1384-1407)

Zarządzeniem nr 41/2012 Dyrektora IMGW-PIB z dnia 9 sierpnia 2012r. utworzono Narodowe 
Centrum Modelowania Powodzi i Suszy (NCMPiS). Podstawą do powołania w IMGW-PIB 
Narodowego Centrum Modelowania Powodzi i Suszy (NCMPiS) była: zmiana Prawa wodnego 
wynikająca z ustawy z dnia 5 stycznia 201 lr. o zmianie ustawy -  Prawo wodne oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. nr 32, poz. 159), którą rozszerzono zakres działania i odpowiedzialności PSHM 
o zadania dotyczące wykonywania modelowania hydrologicznego i hydraulicznego w zakresie 
zagrożeń powodziowych oraz zjawiska suszy; realizacja projektu ISOK i KLIMAT oraz realizacja 
zadań PSHM dotyczących modelowania powodzi i suszy.

Rada Naukowa uchwała na 10/VI/2012 z dnia 3 lipca 2012r. pozytywnie zaopiniowała:
-  wniosek o rozwiązaniu Oddziału IMGW-PIB w Poznaniu,
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-  propozycję Dyrektora IMGW-PIB dotyczącą powołania NCMPiS z dyrekcją w Poznaniu, na bazie 
rozwiązanego Oddziału IMGW-PIB w Poznaniu,

-  założenia programowe i strukturę organizacyjną NCMPiS z dyrekcją w Poznaniu.

(Dowód: akta kontroli str. 492-505,1384-1407,1408)

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

Strategiczne (kierunkowe) plany tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych podjęte 
w sferze działalności badawczej realizowanej w ramach dofinansowania działalności statutowej to 
prace zespołów badawczych realizujących prace metodyczne dla ciągłego doskonalenia służb 
Instytutu a w szczególności państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby 
ds. bezpieczeństwa budowli piętrzących, a także prace nad wdrażaniem w Polsce Ramowej 
Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy Powodziowej oraz Dyrektywy INSPIRE Parlamentu Europejskiego 
i Rady.

Perspektywiczne kierunki działalności naukowej IMGW-PIB to głównie:

-  Rozwój metod dla PSHM i służb TKZ w zakresie: osłony społeczeństwa i gospodarki przed 
nadzwyczajnymi zagrożeniami, doskonalenie prognoz krótko-, średnio- i długoterminowych, 
ciągłe podnoszenie jakości obserwacji i pomiarów.

-  Monitorowanie i badanie zmian klimatu Polski i wpływ tych zmian na społeczeństwo,
gospodarkę i środowisko. .

-  Budowa Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami 
w powiązaniu z wdrożeniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy Powodziowej oraz 
Dyrektywy INSPIRE Parlamentu Europejskiego.

(Dowód: akta kontroli str. 30-68, 1409-1411)

W ramach działalności naukowo-badawczej Instytut prowadził prace badawcze m.in. z zakresu 
hydrologii, meteorologii, klimatologii, weryfikacji danych hydrologicznych i meteorologicznych, 
inżynierii i gospodarki wodnej. IMWG-PIB bierze udział przy realizacji strategicznego dla Polski 
projektu pn.: Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK), którego 
głównym celem jest stworzenie systemu osłony kraju przez nadzwyczajnymi zagrożeniami m.in. 
przed powodzią.

(Dowód: akta kontroli str.30-68)

Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora IMGW-PIB co dwa lata aktualizowane są plany działań Instytutu. 
W okresie objętym kontrolą obowiązywał plan działania Instytutu na lata 2011-2012 opracowany 
20 grudnia 2010r. Dodatkowo kierunkowe działania IMGW -  PIB określa dokument pt. Koncepcja 
działania IMGW-PIB na łata 2011-2015. Strategia działań Instytutu zawarta jest również w planie 
zadań do realizacji w kontaktach ze służbami zagranicznymi, jest to dokument pt. Strategia Rozwoju 
Współpracy Międzynarodowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

(Dowód: akta kontroli str. 30)
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c) realizacja przez instytut zadań służby państwowej

W 2012r. w części struktur organizacyjnych Państwowej Służby Hydrologiczno Meteorologicznej 
(PSHM) dokonano przeglądu zespołów funkcjonujących w pionie hydrologiczno-meteorologicznej 
służby pomiarowo-obserwacyjnej pod kątem: adekwatności zasobów kadrowych do zadań 
realizowanych w ramach PSHM, ujednolicenia zadań realizowanych przez analogiczne zespoły 
w poszczególnych oddziałach IMGW-PIB.

(Dowód: akta kontroli str. 11)

W zakresie realizacji zadań statutowych Instytut prowadzi pomiary i obserwacje za pomocą 
hydrologiczno-meteorologicznego systemu pomiarowo-obserwacyjnego.
Z wyjaśnień Dyrektora IMGW-PIB wynika, że w chwili obecnej nie jest planowana likwidacja stacji 
pomiarowo-obserwacyjnych, z wyjątkiem zmiany statusu meteorologicznych I rzędu tzw. stacji typu 
SYNOP. IMGW-PIB zamierza w roku 2013 dokonać pełnej, wielowariantowej oceny merytorycznej 
i ekonomicznej funkcjonowania w obecnym kształcie sieci stacji meteorologicznych I rzędu. 
Wynikiem tej oceny będzie opracowanie projektu planu restrukturyzacji i automatyzacji sieci 
meteorologicznych I rzędu.

Z wyjaśnienia Dyrektora IMGW-PIB wynika, że istnieje szczegółowy wykaz sieci pomiarowo- 
obserwacyjnej finansowanej ze środków PSHM. Wykaz ten został zamieszczony w załączniku do 
wyjaśnień. Ponadto w cyklu rocznym Dział Organizacji Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej 
przygotowuje plany modernizacji sieci stacji pomiarowo-obserwacyjnych, co znajduje swoje 
odzwierciedlenie w corocznych planach PSHM przedstawianych do akceptacji KZGW.

Ze względu na roczny cykl programowania trudno jest, w ocenie IMGW-PIB, opracować plan 
długoletni (ze względu na nieznane wielkości środków finansowych na dalsze lata). Rozliczenia 
z rozwoju i modernizacji sieci pomiarowo-obserwacyjnej przedstawiane są w rozliczeniach 
z działalności PSHM przedstawianych KZGW.

Wykaz sieci pomiarowo-obserwacyjnej finansowanej ze środków PSHM jest aktualizowany przez 
IMGW-PIB dwukrotnie w ciągu roku: na dzień 30 czerwca i 31 grudnia. Aktualizacja stanu sieci 
w obu terminach polega na uwzględnieniu (scaleniu) w jednym wykazie wszystkich zmian, jakie 
zaszły w sieci pomiarowo-obserwacyjnej PSHM w poprzedzającym okresie półrocznym. 
Wg stanu na dzień 30.06.2012 r. liczba stacji wynosi 2211.

Aktualizacje sieci są niezbędne zarówno w zakresie przygotowania sprawozdania rocznego 
z działalności PSHM w ramach określonej umowy dotacyjnej obejmującej roczny okres finansowania 
jak i przygotowania wniosku do NFOŚiGW na dofinansowanie służby w kolejnym roku.

(Dowód: akta kontroli str. 1412-1460)

d) 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
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okres działalności IMGW 2005-2009. W wyniku tej oceny Instytut uzyskał kategorię tj. „2” (B) 
w grupie jednostek G7 -  Inżynieria i ochrona środowiska, technologie środowiskowe, rolnicze 
i leśne.

(Dowód: akta kontroli str. 30-68)

3. Jakość zarządzania Instytutem

Kontrolowane zagadnienia z zakresu jakości zarządzania Instytutem zostały ocenione pozytywnie.

a) instrumenty wspierające jakość zarządzania

Od początku 2010 roku wszystkie programy osłonowe IMGW-PIB, realizowane w ramach 
Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, posiadają wdrożony system zarządzania 
jakością wg wymagań norm serii ISO 9000, a w przypadku laboratoriów system wg normy 
akredytacyjnej PN EN ISO 17025. Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna jest 
certyfikowana w dwóch programach: Hydrologiczno-Meteorologicznej Osłonie Kraju
i Meteorologicznej Osłonie Lotnictwa Cywilnego.

Instytut wprowadził i stosuje system zarządzania środowiskowego w zakresie prowadzenia procesów 
administracyjnych i technicznych przez Ośrodek Główny IMGW-PIB dla zapewnienia ciągłości 
działania IMGW-PIB. Obecnie trwa proces rejestracji IMGW-PIB w krajowym systemie eko- 
zarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

(Dowód: akta kontroli str. 30-68)
b) polityka kadrowa

Na potrzeby rozwoju potencjału i konkurencyjności Instytutu oraz podniesienia jakości i zakresu 
realizowanych przez jednostkę usług została opracowana Strategia rozwoju zasobów ludzkich IMGW 
na lata 2010-2012, która określa m.in. obszary priorytetowe pionów i oddziałów IMGW, analizę 
kompetencji i potrzeb szkoleniowych pracowników IMGW. Kierunkowe cele prowadzonej polityki 
kadrowej określa również dokument pt. Koncepcja działania IMGW-PIB na lata 2011-2015.

(Dowód: akta kontroli str. 30-68)

W IMGW-PIB zatrudnionych jest 1.622 pracowników, według stanu na 30 września 2012 r. Struktura 
zatrudnienia pracowników w Instytutu, wg. stanu na 30 września 2012r., przedstawia się następująco:
• Dyrektor naczelny, zastępcy dyrektora w Ośrodku Głównym, dyrektorzy oddziałów i zastępcy 

dyrektorzy oddziałów, którzy stanowią 0,9 % zatrudnionych;
• 62 pracowników naukowych, którzy stanowią 3,8 % zatrudnionych;
• 6 pracowników badawczo-technicznych, którzy stanowią 0,4 % zatrudnionych;
• 1.121 pracowników inżynieryjno-technicznych, którzy stanowią 69,1 % zatrudnionych;
• 191 pracowników na stanowiskach administracyjno-ekonomicznych, którzy stanowią 11,8%;
• zatrudnionych;
• 5 pracowników bibliotecznych i dokumentacji naukowej, którzy stanowią 0,3 % zatrudnionych;
• 53 pracowników na stanowiskach robotniczych, którzy stanowią 3,3 % zatrudnionych;
• 170 pracowników obsługi i inni, którzy stanowią 10,4 % zatrudnionych.

(Dowód: akta kontroli str. 30-68)
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W Instytucie działa system motywacyjny wspierający pracowników w podnoszeniu kwalifikacji przez 
uczestnictwo pracowników w szkoleniach. Od czerwca 2011 roku IMGW-PIB realizuje Projekt 
Rozwój kompetencji pracowników IMGW na rzecz wspólnego rozwoju współfinansowany z Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejszy projekt skierowany jest do 
600 pracowników IMGW -  PIB zatrudnionych w Ośrodku Głównym oraz oddziałach Instytutu. 
Ponadto IMGW-PIB stosuje dofinansowanie do szkoleń, kursów, kursów językowej oraz studiów.

(Dowód: akta kontroli str. 30-68)

Zasady wynagradzania pracowników IMGW-PIB zostały określone w Zakładowym Układzie 
Zbiorowym Pracy (ZUZP) obowiązującym od 1 października 2004r. wraz z późniejszymi zmianami. 
ZUZP określa stanowiska i stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe zasady, wg których 
przyznawane są poszczególne składniki wynagrodzenia (m.in. dodatki, nagrody, premie itd.).

(Dowód: akta kontroli str.30-68)

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.

(Dowód: akta kontroli str. 1461-1463 )

W wyniku wyrywkowej kontroli ustalono, że pracownicy występowali o zgodę do Dyrektora IMGW- 
PIB na wykonywanie dodatkowego zatrudnienia. Niniejszy wymóg uzyskania zgody wynika z art. 42 
ustawy o instytutach badawczych i dotyczy pracowników na stanowiskach naukowych, badawczo- 
technicznych i inżynieryjno-technicznych.

(Dowód: akta kontroli str. 1464)

Zgodnie z informacją Dyrektor IMGW-PIB w połowie roku 2011 r. dokonana została ocena 
pracowników naukowych i badawczo-technicznych za lata 2009-2010 uwzględniająca pracowników 
naukowych na stanowiskach adiunkt i asystent oraz pracowników badawczo-technicznych. 
Profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni ocenieni zostali za lata 2007-2010. Ogółem zostało 
ocenionych 120 pracowników.

W wyniku wyrywkowej kontroli ocen okresowych pracowników stwierdzono, że w jednym przypadku 
nie przeprowadzono oceny dorobku naukowego i technicznego pracownika w wymaganym terminie, 
co jest niezgodne z art. 44 ust. 4 ustawy o instytutach badawczych. Na powyższą okoliczność Z-ca 
Dyrektora ds. Badawczych IMGW-PIB złożył wyjaśnienie w którym wskazał, że pracownik „został 
powołany na stanowisko adiunkta z dniem 1.01.2010 r. w związku z tym w wymaganym okresie 
oceny pracowników naukowych i b-t za lata 2009-2010, przeprowadzonej w maju 201 lr. nie 
dysponował jeszcze odpowiednim 2 letnim stażem pracy na stanowisku naukowym (...)”. Niniejsze 
stanowisko Instytutu w kwestii sztywnych terminów dokonywania oceny dorobku naukowego 
i technicznego należy uznać za niewłaściwe w świetle zapisów ustawy o instytutach badawczych, 
które określają dokonywanie oceny dorobku naukowego i technicznego nie rzadziej niż raz na dwa 
lata.

(Dowód: akta kontroli str. . 30-68, 1465, 1466-1471)
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c) realizacja zadań przez Dyrektora i Radę Naukową Instytutu

W badanym okresie skład Rada Naukowej IMGW-PIB VI i VII kadencji nie liczyła 40 członków co 
jest nie zgodne ze Statutem z dnia 14 października 2009r., Statutem IMGW-PIB z dnia 31 marca 
201 lr. i Statutem IMGW-PIB z dnia 30 sierpnia 201 lr.

Ustawa o instytutach badawczych określa, że w skład rady naukowej wchodzi nie mniej niż 12 
i nie więcej niż 40 osób. Na powyższą okoliczność Dyrektor IMGW-PIB złożył wyjaśnienie, z którego 
wynika, że „(...) W końcowym etapie kadencji Rady VI kadencji nie wszystkie mandaty były 
obsadzone z uwagi na to, że biorąc pod uwagę zbliżający się koniec kadencji tej Rady, 
przeprowadzenie wyborów uzupełniających byłoby bezcelowe ”. Przyczyną nieobsadzenia wszystkich 
mandatów w Radzie Naukowej VII kadencji „(...) był fakt, iż w grupie pracowników badawczo- 
technicznych zgłoszono mniej kandydatów, niż było wolnych mandatów”. W konsekwencji tego 
obsadzono 18 z 20 miejsc, jakie Radzie Naukowej przysługiwały pracownikom IMGW-PIB. 
„w związku z tym Minister Środowiska również mianował jedynie 18 członków Rady ze swojego 
ramienia (...)”.

Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego Regulaminu, o którym mowa w art. 30 ust. 9 ustawy 
o instytutach badawczych.

W badanym okresie Rada Naukowa opiniowała: plan finansowy na 201 lr. i 2012r., sprawozdanie 
z działalności IMGW-PIB w 201 lr., merytoryczny plan prac badawczych realizowanych w ramach 
działalności statutowej w 201 lr. i 2012 r., podział zysku Instytutu za 201 lr., roczne sprawozdanie 
finansowe za 2011 r.

(Dowód: akta kontroli str. 30-68, 1472-1479, 1480-1482, 1483-1487,1488-1496).

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

1. Terminowe odprowadzanie na rachunek Ministerstwa Środowiska wszystkich dochodów budżetu 
państwa, o których mowa w art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne 
(Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 145).

2. Przeprowadzenie analizy zasadności opłacania składek na rzecz organizacji do których 
przynależność nie jest obowiązkowa.

3. Dokonywanie każdorazowo oceny zasadności wysokości ponoszonych kosztów na reprezentację 
i reklamę.

4. Przeprowadzenie analizy ryzyk związanych z realizacją projektów unijnych pod kątem ponoszenia 
kosztów na ich przygotowanie.

5. Wprowadzenie formalnych mechanizmów kontrolnych zmierzających do ograniczenia płacenia 
kar umownych i odsetek.

6. Załączanie do dokumentacji z przeprowadzonych inwentaryzacji w formie spisu z natury:
- wykazu wszystkich przedmiotów składających się na różnice inwentaryzacyjne oraz ich wartość,
- stanowiska Komisji Inwentaryzacyjnej w formie pisemnej co do stwierdzonych różnic 
inwentaryzacyjnych - skierowanego do Kierownika Jednostki (bądź osoby upoważnionej),
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- protokołu z przeprowadzonej inwentaryzacji, zawierającego informacje o sposobie rozliczenia 
różnic inwentaryzacyjnych - z zachowaniem terminu o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy 
o rachunkowości.

7. Podjęcie formalnych działań zmierzających do dokonania zmian w dotychczasowej organizacji 
procesu udzielania zamówień publicznych lub wzmocnienia nadzoru nad tym obszarem, 
zapewniających udzielanie zamówień publicznych przez IMGW-PIB zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759).

8. Każdorazowe przedkładanie zmian regulaminu organizacyjnego Instytutu do zaopiniowania 
Radzie Naukowej IMGW-PIB.

9. Terminowe przeprowadzanie oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników Instytutu;

10. Dostosowanie składu Rady Naukowej IMGW-PIB do wymogów statutu IMGW-PIB.

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne, proszę Pana Dyrektora o złożenie pisemnej 
informacji w sprawie sposobu wykorzystania wyników kontroli oraz o podjętych działaniach 
zmierzających do realizacji zaleceń pokontrolnych -  w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania 
niniejszego wystąpienia. W przypadku realizacji zaleceń pokontrolnych, której efektem będzie 
zmiana zapisów regulacji wewnętrznych proszę o przesłanie wraz z powyższą odpowiedzią kopii 
zmienionych dokumentów.

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego 
Dyrektor

A. D. Z^ u -i-
Andrzej Zbylut 33
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DYREKTOR
dr hab. inż. Mieczysław S. Ostojski

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 

DN- &}*) /S- I W  /2013

Pan

Marcin Korolec 

Minister Środowiska

przez

Pana Stanisława Gawłowskiego 

Sekretarza Stanu 

w Ministerstwie Środowiska

[kiiists itr s  rwo 
' KANCELARI[A OGÓLNA

W odpowiedzi na Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 marca 2013 r. (nr BKAkr-0941- 
8/9829/12/ew) z kontroli problemowej w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
przeprowadzonej w dniach 26 listopada -  14 grudnia 2012 r., niniejszym informuję o sposobie 
wykorzystania wyników kontroli oraz o podjętych działania zmierzających do realizacji zaleceń 
pokontrolnych:

Zalecenie nr 1 - "Terminowe odprowadzanie na rachunek Ministerstwa Środowiska wszystkich 
dochodów budżetu państwa, o których mowa w art. 110 ust 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo 
wodne."

Działania naprawcze zostały podjęte i począwszy od dnia 21 stycznia 2013 r. dochody, o których 
mowa w art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. -  Prawo wodne są przekazywane na rachunek 
Ministerstwa Środowiska w terminach określonych w § 4 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów 
w sprawie szczegółowego sposobu wykonania budżetu państwa.

Zalecenie nr 2 - "Przeprowadzenie analizy zasadności opłacania składek na rzecz organizacji do 
których przynależność nie jest obowiązkowa."

W celu realizacji tego zalecenia podejmowane będą następujące kroki:

1. Każdorazowo przynależność do danej organizacji będzie weryfikowana przez odpowiednią 
komórkę merytoryczną.

2. Weryfikacja będzie uwzględniała korzyści, które Instytut czerpie z tytułu przynależności do danej 
organizacji oraz ponoszone przez Instytut z tego samego tytułu koszty.
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3. Propozycja nieobowiązkowej przynależności do organizacji będzie sprawdzana pod względem 
zgodności z charakterem, kierunkami rozwoju, a przede wszystkich z zadaniami statutowymi 
realizowanymi przez IMGW-PIB.

4. Zasadność wnoszenia składek do organizacji międzynarodowych będzie również weryfikowana 
przez Dział Współpracy z Zagranicą.

5. Przed opłaceniem składek na następny rok będzie ponownie analizowana zasadność członkostwa 
w danej organizacji oraz wynikające z tego tytułu wymierne korzyści dla IMGW-PIB.

Zalecenie nr 3 -"Dokonywania każdorazowo oceny zasadności wysokości ponoszonych kosztów na 
reprezentację i reklamę."

W celu każdorazowego dokonywania zasadności ponoszenia kosztów na reklamę i reprezentację od 
dnia 18 stycznia 2013 r. została wprowadzona dodatkowa procedura rejestracji kosztów poniesionych 
na ten cel w Ośrodku Głównym IMGW-PIB. Rejestracji dokonuje komórka Sekcja ds. Public 
Relations. Dotyczy to kosztów wydatkowanych w Ośrodku Głównym a procedura ta została 
wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Instytutu meteorologii i Gospodarki wodnej nr 6/2013 z dnia 
18 stycznia 2013r. (w załączeniu).

Zalecenie nr 4 - "Przeprowadzanie analizy ryzyk związanych z realizacją projektów unijnych pod 
kątem ponoszenia kosztów na ich przygotowanie."

Aplikowanie o środki na realizację projektów wymaga poniesienia kosztów związanych 
z przygotowaniem wniosków i wymaganej dokumentacji. Koszty przygotowania wniosków są 
refundowane w przypadkach gdy zasady (wytyczne) programu to przewidują. Przy aplikowaniu o 
środki Kierownicy komórek zakładają szanse na otrzymanie dofinansowania. Zawsze jednak istnieje 
ryzyko nie zakwalifikowania projektu, często też z przyczyn niezależnych od Instytutu.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 13 Dyrektora IMGW z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie procedury 
przygotowywania wniosków i realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych, za 
przygotowanie wniosku i realizację projektu odpowiadają kierownicy projektów. Osoby uczestniczące 
w przygotowaniu wniosków i realizacji projektów są zobowiązane do rzetelności w działaniach 
i bezwzględnego przestrzegania zapisów obowiązującej procedury.

Mając na uwadze zalecenie z kontroli, przewiduje sie zobowiązanie Kierowników projektów do 
składania pisemnych ocen w zakresie możliwości zakwalifikowania projektu do finansowania, 
zwłaszcza w zakresie zgodności zgłaszanej tematyki z programem, z którego miałby być finansowany 
projekt oraz określania wysokości kosztów związanych z przygotowaniem projektu, jak również 
zakwalifikowania tych wydatków jako koszty projektu.

Powyższa ocena będzie podlegała weryfikacji i będzie podstawą do wyrażenia zgody Dyrektora na 
ponoszenie kosztów przygotowania wniosków i wymaganej dokumentacji.

Zalecenie nr 5 - "Wprowadzenie formalnych mechanizmów kontrolnych zmierzających do 
ograniczenia płacenia kar umownych i odsetek."

Instytut będzie podejmował wszelkie starania w zakresie należytego przygotowania umów oraz 
właściwego określania mierników poziomu świadczonej usługi w taki sposób aby wyeliminować 
ryzyko płacenia kar umownych i odsetek mając na względzie terminową realizację umów.
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W IMG W w sposób ciągły prowadzone są prace mające na celu zwiększenie jakości produktów i 
usług, w tym również zwiększenie poprawności prognoz. Wszelkie sygnały świadczące o braku 
poprawności prognoz, nieprawidłowościach w przekazywaniu danych są wyjaśniane na bieżąco i 
podejmowane są środki zaradcze w celu ich wyeliminowania. Opracowywaniu prognoz zawsze 
jednak towarzyszy „czynnik ludzki” i związana z nim możliwość popełnienia błędu przez synoptyka. 
W związku z tym produkty przygotowywane przez pracowników IMGW podlegają ciągłemu 
nadzorowi, a pracownicy uczestniczą w licznych szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych w celu 
podniesienia kwalifikacji i kompetencji oraz doskonalenia warsztatu pracy. Działania mające na celu 
ograniczenie płacenia kar umownych i odsetek będą nadal kontynuowane i doskonalone będą 
mechanizmy kontrolne w tym zakresie.

Zalecenie nr 6 - "Załączanie do dokumentacji z przeprowadzonych inwentaryzacji w formie spisu z 
natury:

a) wykazu wszystkich przedmiotów składających się na różnice inwentaryzacyjne oraz ich wartość,

b) stanowiska Komisji Inwentaryzacyjnej w formie pisemnej co do stwierdzenia różnic 
inwentaryzacyjnych - skierowanego do Kierownika jednostki (bądź osoby upoważnionej),

c) protokołu z przeprowadzonej inwentaryzacji, zawierającego informacje i sposobie rozliczania 
różnic inwentaryzacyjnych - z zachowaniem terminu o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o 
rachunkowości."

Zgodnie z obowiązującą Instrukcją w sprawie zasad przeprowadzania inwentaryzacji składników 
majątku IMGW - PIB, zestawienie różnic inwentaryzacyjnych sporządza się odrębnie dla każdego pola 
spisowego i rodzaju składników majątkowych. Przewodniczący Komisji inwetaryzacyjnej przekazuje 
zestawienie różnic osobom materialnie odpowiedzialnym celem złożenia przez te osoby wyjaśnień. 
Komisja inwetaryzacyjna rozpatruje złożone wyjaśnienia, sporządza protokół oraz precyzuje wnioski 
co do sposobu rozliczenia stwierdzonych różnic. Przewodniczący Komisji przedkłada protokół oraz 
wnioski Komisji do zatwierdzenia przez Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomicznych, po uprzednim 
uzyskaniu opinii radcy prawnego i głównego księgowego. Wnioski zatwierdzone przez Zastępcę 
Dyrektora ds. Ekonomicznych, przekazane zostają do księgowości celem dokonania odpowiednich 
zapisów w księgach rachunkowych oraz obciążeń osób za zawinione niedobory. Ujawnione w toku 
inwentaryzacji różnice są rozliczane w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który 
przypadał termin inwentaryzacji. Celem wyeliminowania uchybień w pracach Komisji przewiduje się 
przed następnym spisem z natury przeprowadzenie szkoleń wewnętrznych dla członków Komisji.

Zalecenia kontroli w zakresie dokumentowania inwentaryzacji zostaną uwzględnione w pracach 
mających na celu uszczegółowienie obowiązującej Instrukcji w sprawie przeprowadzania 
inwentaryzacji składników majątku IMGW-PIB.

Zalecenie nr 7 - „Podjęcie formalnych działań zmierzających do dokonania zmian w dotychczasowej 
organizacji procesu udzielania zamówień publicznych lub wzmocnienia nadzoru nad tym obszarem, 
zapewniających udzielanie zamówień publicznych przez IMGW-P1B zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)”.

W zakresie realizacji niniejszego zalecenia pokontrolnego przeprowadzana jest szczegółowa analizy:
-  struktury organizacyjnej IMGW-PIB pod kątem realizacji zadań związanych z udzielaniem 

zamówień publicznych;
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-  obowiązujących w IMGW-PIB wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych;
-  dotychczas udzielanych przez IMGW-PIB zamówień publicznych.

Analiza ta ma na celu zdiagnozowanie istniejących problemów, wynikających ze stosowania ustawy -  
Prawo zamówień publicznych oraz znalezienie optymalnych rozwiązań, usprawniających proces 
udzielania zamówień publicznych w IMGW-PIB.

Na podstawie dotychczas dokonanej oceny należy wskazać, że w IMGW-PIB:
1) na nowo zostaną określone kompetencje komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za zamówienia 

publiczne w IMGW-PIB, przy czym zakres kompetencji będzie uzależniony od wyniku działań 
określonych w pkt 4. Kompetencje zostaną określone w sposób precyzyjny, tak aby 
wyeliminować ryzyko dublowania obowiązków i odpowiedzialności za realizację zadania 
pomiędzy różnymi komórkami IMGW-PIB;

2) wewnętrzne procedury regulujące zasady udzielania zamówień publicznych w IMGW-PIB 
zostaną zaktualizowane i ujednolicone - planuje się opracowanie jednego dokumentu 
określającego procedury udzielania zamówień publicznych w IMGW-PIB oraz drugiego 
powołującego i regulującego tryb pracy komisji przetargowej. Działanie takie pozwoli na 
uproszczenie dotychczas obowiązujących procedur, a w związku z tym ułatwi ich stosowanie 
przez pracowników Instytutu;

3) zostaną wyraźne rozdzielone, w drodze wewnętrznych regulacji, kompetencje komórki 
organizacyjnej odpowiedzialnej za zamówienia publiczne oraz kompetencje komisji 
przetargowej, działającej na postawie ustawy -  Prawo zamówień publicznych;

4) zostały podjęte działania mające na celu ustalenie, czy z ekonomicznego oraz organizacyjnego 
punktu widzenia interesów IMGW-PIB, byłoby zasadne powierzenie przygotowywania lub 
przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień osobie trzeciej, na podstawie art. 15 ust. 2 
ustawy PZP (outsourcing usług).

W celu realizacji powyższego wyodrębniono wstępny katalog usług, dostaw i robót budowlanych, dla 
których zasadny byłby ewentualnie outsourcing usługi polegającej na przygotowywaniu lub 
prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień. Ponadto skierowane zostanie do firm branżowych, 
świadczących usługi w przedmiotowym zakresie, zaproszenie do złożenia orientacyjnej oferty 
cenowej. Odpowiedź na to zaproszenie pozwoli na oszacowanie ewentualnych kosztów związanych z 
outsourcingiem, oraz porównanie tych kosztów z kosztami funkcjonowania obecnej komórki 
zajmującej się zamówieniami publicznymi -  Ośrodka Zamówień Publicznych. Po otrzymaniu 
odpowiedzi zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza zysków i strat ewentualnego outsourcingu 
prowadzenia postępowań o udzielnie zamówień publicznych. W przypadku pozytywnej oceny, 
zostanie przeprowadzone stosowne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Decyzja o podjęciu powyższych działań podyktowana została zarówno ustaleniami kontroli, ale 
również ewentualnymi korzyściami wynikającymi z outsourcingu. Należy bowiem zwrócić uwagę, że 
prawidłowo wdrożony outsourcing, jako jedna z koncepcji zarzadzania jednostką, zgodnie z 
wypracowaną dotychczas doktryną, przynosi racjonalnie stosującemu go podmiotowi korzyści w 
wielu obszarach, m.in.: ekonomiczno-finansowym, organizacyjnym, rynkowym. Do tych korzyści 
można zaliczyć:
-  umożliwienie koncentracji kadry zarządzającej jednostką na działalności podstawowej;
-  zmiana filozofii i sposobu działania podmiotu;
-  niższe koszty działalności podmiotu, szczególnie zadań wydzielonych na zewnątrz;
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-  niższy poziom zatrudnienia i kosztów związanych z utrzymaniem własnych pracowników;
-  wyższa profesjonalizacja działań i usprawnienie procesu decyzyjnego w jednostce.
Prawidłowo skalkulowany, przygotowany i wdrożony outsourcing w zakresie zamówień publicznych, 
w polączniu z działaniami określonymi w pkt 1 -  3, może przyczynić się do usprawnienia 
dotychczasowej organizacji procesu udzielania zamówień publicznych w IMGW-PIB. Tym samym 
może pozytywnie wpłynąć na realizację działalności podstawowej Instytutu Meteorologii i 
Gospodarki Wodnej -  Państwowego Instytutu Badawczego.

W przypadku podjęcia decyzji o outsourcingu w IMGW-PIB zostaną zachowane kompetencje 
kontrolne i mechanizmy zabezpieczające przed ryzykiem podjęcia takiego działania, w szczególności 
poprzez zachowanie stanowiska pracy/komórki organizacyjnej, która będzie odpowiedzialna za nadzór 
nad przebiegiem postępowań prowadzonych przez firmę zewnętrzną, a także prowadzenie postępowań
0 udzielnie zamówień, pozostawionych w bezpośredniej gestii IMGW-PIB.

Zalecenie nr 8 - "Każdorazowe przedkładanie zmian regulaminu organizacyjnego Instytutu do 
zaopiniowania Radzie Naukowej IMGW-PIB."

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, strukturę 
instytutu określa Regulamin organizacyjny. Regulamin ustala Dyrektor Instytutu po zasięgnięciu 
opinii Rady Naukowej oraz zakładowych organizacji związkowych (stosownie do zapisów art.6 ust.4 
ustawy). Rada Naukowa jest organem opiniującym (art.29 ust. 1 i ust. 2 pkt.8). Wszystkie znaczące 
zmiany struktury organizacyjnej Instytutu były podyktowane koniecznością doprecyzowania
1 zgodności wszystkich zapisów i uwzględniały opinię Rady Naukowej.

Mając na uwadze zalecenie z kontroli, każdorazowe zmiany organizacyjne IMGW-PIB będą 
kierowane do Rady Naukowej celem uzyskania opinii.

Zalecenie nr 9 - "Terminowe przeprowadzanie oceny dorobku naukowego i technicznego 
pracowników Instytutu."

Mając na względzie to zalecenie, uprzejmie informuję, iż odpowiednia Komisja ds. oceny 
pracowników naukowych, korygując ów błąd, dokona oceny dorobku naukowego i technicznego w
2013 r. za lata 2010-2012.

Zalecenie nr 10 - "Dostosowanie składu Rady Naukowej IMGW-PIB do wymogów statutu IMGW- 
PIB."

Zalecenie zrealizowane.
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