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informację o sposobie wykorzystania wyników kontroli oraz podjętych działaniach.

1. Kontynuowane są działania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, mające na celu 
zmniejszenie kosztów zatrudnienia. Prowadzona jest analiza kosztów zatrudnienia i 
projektów. W jej wyniku wypowiedziano umowę o pracę jednej osobie z działu 
księgowości i wypowiedzenie zmieniające warunki zatrudnienia do połowy etatu jednej 
osobie z zakładu merytorycznego. Dla drugiej osoby wypowiedzenie zmieniające jest 
przygotowane i zostanie wręczone po jej powrocie ze zwolnienia lekarskiego.

2. Składane są wnioski na badania w ramach konkursów krajowych i zagranicznych, 
prowadzona jest stała analiza możliwości uczestnictwa zespołów IETU w tych konkursach. 
W tym roku przygotowano 14 wniosków. Na pierwsze konkursy UE w ramach Programu 
Horyzont 2020 złożonych zostało 5 projektów z udziałem IETU, natomiast na czerwcowe 
konkursy ogłoszone przez NCN przygotowywane są 3 projekty. Na bieżąco analizowane 
są przetargi na usługi badawcze i analityczne na rynku krajowym.

3. Po analizie uznano, że nie istnieje potrzeba utworzenia odrębnego zespołu 
merytorycznego zajmującego się ekoinnowacjami. Problematyką tą zajmują się i w 
dalszym ciągu będą się zajmować pracownicy Działu Współpracy z Zagranicą i Zakładu 
Polityki Ekologicznej. Podjęte zostały działania, by w ramach wdrażania w kraju systemu 
ETV utworzyć w Instytucie Jednostkę Weryfikacji Technologii Środowiskowych w zakresie 
technologii wodno-ściekowych. Przygotowywana jest dokumentacja systemu jakości tej 
jednostki. O sfinansowanie jej utworzenia wystąpimy w ramach wniosku o dotacje 
podmiotową MNiSzW składanym we wrześniu.

4. Przygotowywany jest nowy regulamin organizacyjny IETU. Przewidujemy w nim 
utworzenie dwu Zakładów merytorycznych w miejsce dotychczasowych trzech zakładów. 
Zlikwidowany zostanie podział zakładów na zespoły. Przewidywane jest utworzenie 
zespołu którego zadaniem będzie aktywne rozpoznanie rynku usług badawczych i 
projektów, współpraca z zakładami merytorycznymi przy przygotowywaniu wniosków 
projektowych. Do realizacji projektów tworzone będą zespoły projektowe. Powinno to

 



wzmocnić pozycję konkurencyjną Instytutu, zwłaszcza na rynku krajowym. Wdrożenie 
nowej organizacji przewidywane jest na przełomie 3. i 4. kwartału b.r.

5. W zakresie gospodarki materiałowej i majątkiem trwałym kontynuowane są działania 
zmniejszające koszty i zwiększające wpływy finansowe. Przygotowywany jest wynajem 
dodatkowych powierzchni biurowych w Instytucie. Jeden z wynajmów na rzecz 
istniejącego najemcy (IMGW) wymagać będzie zgody Ministerstwa Skarbu. 
Oszczędnościowe działania w zakresie energii elektrycznej i cieplnej przyniosły 
oczekiwany efekt liczony w jednostkach energii, ale efekt finansowy został zniwelowany 
wskutek wzrostu cen energii.

Przedstawione w Wystąpieniu wnioski posłużą do zaplanowania dalszych działań 
zmierzających do poprawy wskaźników ekonomicznych Instytutu.


