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Dyrektor
Instytutu Ochrony Środowiska- 
Państwowego Instytutu Badawczego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 10/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. zespół 
kontrolujący Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 22 lipca - 2 sierpnia 2013 r. kontrolę 
problemową w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym (IOŚ-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.

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 2/2013.

Stan organizacyjno -  prawny Instytutu:

Instytut Ochrony Środowiska -  Państwowy Instytut Badawczy utworzony został na podstawie 
Zarządzenia Nr 10 Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 1 kwietnia 1986 r. 
w sprawie utworzenia Instytutu Ochrony Środowiska.

 

 



Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2010 r. (Dz. U. Nr 172, poz. 1165) nadano 
Instytutowi status państwowego instytutu badawczego.

Instytut działa w oparciu o statut, zatwierdzony przez Ministra Środowiska w dniu 11 marca 2011 r. 
wraz z późn. zm. Zgodnie z obowiązującym statutem Instytut prowadzi badania naukowe i prace 
badawczo -  rozwojowe na rzecz rozwoju gospodarki narodowej, dotyczące ochrony środowiska, 
zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz racjonalnego korzystania ze 
środowiska i jego zasobów w tym badania związane z optymalizacją struktury przestrzennej obszarów 
chronionych.

Instytutem kieruje prof. dr hab. Barbara Gworek, powołana przez Ministra Środowiska z dniem 
1 stycznia 2002 r. na funkcję Dyrektora IOŚ. Ostatnie powołanie jest z dnia 29 czerwca 2012 r. na 
okres 4 lat. Zastępcą Dyrektora ds. Ekonomiczno -  Administracyjnych jest p. Andrzej Jeske. 
Prokurentem (prokura samoistna) Instytutu jest p. Grażyna Dębska-Dominiak, będąca jednocześnie 
Głównym Księgowym Instytutu.

IOŚ-PIB posiada jedną wyodrębnioną terytorialnie jednostkę organizacyjną - Oddział we Wrocławiu.

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

Ustalenia kontroli:

Na podstawie przeprowadzonego postępowania kontrolnego działalność Instytutu Ochrony 
Środowiska -  Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie kontrolowanych zagadnień została
oceniona pozytywnie.

1. Działalność finansowa Instytutu

Instytut Ochrony Środowiska - PIB w zakresie działalności finansowej został oceniony pozytywnie.

a) zasady gospodarki finansowej Instytutu;

Instytut występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek i pokrywa koszty bieżącej 
działalności z uzyskiwanych przychodów.

Z opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego za 2012 r., sporządzonej przez 
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) oraz na podstawie prawidłowo 
prowadzonych ksiąg rachunkowych.
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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 15 Dyrektora IOŚ-PIB dnia 
1 października 2010 r. wprowadzono zasady (politykę) rachunkowości. Koordynację i nadzór nad 
działalnością ekonomiczną Instytutu sprawuje Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno -  
Administracyjnych. Odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości i całokształt gospodarki 
finansowej Instytutu ponosi Główny Księgowy.

[Dowód: akta kontroli str. 1/63-75]

Wyodrębnienie innej działalności niż wymieniona w art. 2 ust 1-3 w/w ustawy o instytutach
badawczych:

Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o instytutach badawczych Instytut może prowadzić działalność inną niż 
działalność podstawowa. W Statucie Instytutu zapisano, że działalność ta może dotyczyć m.in. 
wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. W badanym okresie 
działalność ta była wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym i występowała pod 
nazwą działalności gospodarczej.

W okresie objętym kontrolą Instytut kontynuował najem nieruchomości przy ul. Kolektorskiej 
w Warszawie na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 30 października 2006 r. W miesiącu 
styczniu 2012 r. umowa powyższa została rozwiązana. W roku 2012 r. przychody z w/w tytułu 
wynosiły wyniosły 3 000 zł.

Ponadto Oddział IOŚ-PIB we Wrocławiu dzierżawił część posiadanej działki przy ul. Kleczkowskiej 
52b we Wrocławiu dla MPWIK z Wrocławia. Przychody z tego tytułu wyniosły w kontrolowanym 
okresie 14.616,00 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 1/76-87]

Roczny plan finansowy:

Podstawą gospodarki finansowej Instytutu jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, po 
zasięgnięciu opinii Rady Naukowej -  art. 18 ust. 12 ustawy o instytutach badawczych. Plan finansowy 
IOŚ-PIB na 2012 r. został zaopiniowany pozytywnie uchwałą Rady Naukowej Instytutu z dnia 23 
maja 2012 r. r. a plan finansowy na 2013 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Naukową 
Instytutu uchwałą z dnia 12 grudnia 2012 r. Roczne plany finansowe IOŚ-PIB na 2012 r. i 2013 r. 
uwzględniają strukturę dotyczącą przychodów i kosztów przewidzianą w art. 18 ust. 11 ustawy 
o instytutach badawczych. Plan finansowy na 2012 r. i na 2013 r. nie podlegał korektom.

W planie finansowym za 2012 r. i 2013 r. wszystkie przychody mieszczą się w przychodach 
wymienionych w art. 18 ust. 7 pkt 1-4 ustawy o instytutach badawczych.

Założenia planów finansowych na 2012 r. i 2013 r. wraz z wykonaniem przedstawia poniższe 
zestawienie:
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w tys. zł

W y sz c z e g ó ln ie n ie

2 0 1 2  r. 2 0 1 3  r.

p la n w y k o n a n ie p la n
w y k o n a n ie  

n a  3 0 .0 6 .2 0 1 3  r.

Przychody ogółem , w  tym: 35 000 35 772 35 100 8 664

- przychody w łasne, 12 222 15 549 13 850 4 321

- dotacje z budżetu państwa, 21 378 20 223 2 1 2 5 0 4 309
- inne przychody (z aukcji upraw nień do 
emisji). 1 4 0 0 0

K oszty ogółem , w  tym: 33 000 31 334 32 850 13 030

- w ynagrodzenia wraz z pochodnym i. 20 000 18913 2 1 0 0 0 8 807

Z powyższego zestawienia wynika, że planowane przychody ogółem oraz koszty w 2013 r. utrzymane 
są na poziomie 2012 r. Wynagrodzenia w 2013 r. ustalono na kwotę 21 000 000 zł tj. o 1 000 000 zł 
powyżej planu z 2012 r. Wykonanie przychodów ogółem za okres I półrocza 2013 r. wynosi 24,68 % 
planu. Z ustaleń kontroli wynika, że niski stan wykonania planu przychodów w tym dotacji na dzień 
30 czerwca 2013 r. jest skutkiem:
- otrzymywania i rozpoczynania większości nowych zadań na początku roku, w tym w szczególności 

finansowanych z dotacji,
- finalizowania, opracowywania i uzyskiwania efektów finansowych poszczególnych zadań na koniec 
danego roku, czyli w drugim półroczu (do 15-31 grudnia).

Ponadto w zakresie wykonywania przychodów z dotacji, umowny sposób finansowania działalności 
Zakładu KOBiZE powoduje, że przychody należne Instytutowi za drugi kwartał 2013 r. wpłynęły na 
konto Instytutu w kwocie 4 565 217,02 zł w dniu 12 sierpnia 2013 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1/88-91]
Dotacje i inne przychody;

W roku 2012 i do 30.06.2013 r. Instytut otrzymał następujące dotacje oraz uzyskiwał przychody 
z następujących źródeł:

w zł

L.p.

P odstaw a uzyskania dotacji/przychodu  
(w tym  z  art. 18 ust. 8 i art. 2 ust. 4  ustawy

...K w ota udzielonej dotacji lub  uzyskanego przychodu

o instytutach badaw czych): 2012 r. do 30.06.2013 r.

Środki z  M N iSW  n a  podstaw ie ustaw y o zasadach 
finansow ania nauki, w tym:

4.135.695,00 846.770,65

1.
- działalność statutow a 3.994.405,00 799.965,65
- projekty badaw cze -  granty , 122.825,00 46.805,00
- dofinansow anie projektów  zagranicznych 18.465,00 -
Przychody z innych źródeł, w  tym: 30.067.435,87 7.085.345,47

- N FO ŚiG W  (w  tym  K OBIZE) 17.863.275,19 3.508.917,03
- M inisterstw o Ś ro d o w isk a , 1.004.065,03 -

2.

- G łów ny Inspektorat O chrony Środow iska (m onitoring 
hałasu oceny zanieczyszczeń powietrza),

1.809.577,24 137.479,67

-A dm inistracja terenow a 873.709,35 152.427,03
- pozostali zleceniodaw cy krajow i ( prace o charakterze 
naukow o-usługow ym ),

7.467.252,14 2.892.458,59

- zleceniodaw cy zagraniczni (2 projekty sfinansow ane z 7 
Program u R am ow ego),

585.600,53 122.512,10

- Fundusze strukturalne (z PO IG  JN T E R R E G  IV C ) 463.956,39 271.551,05

 

 



3. R azem  przychody i dotacje na podstaw ie art. 18 ust. 8 
ustaw y o insty tu tach  badaw czych 34.203.130,87 7.932.116,12
Przychody z innej działalności -  art. 2 ust. 4  ustaw y o 
instytutach badaw czych, w tym  przychody z:

1.606.457,19 749.037,34

-d z ie rżaw a  nieruchom ości/O ddział w e W rocław iu/ 14.616,00 7.308,00
- sprzedaży usług niem aterialnych (najem), 3.000,00

4. - działalności ogólnotechnicznej, 56.834,62 17.855,50
- sprzedaży środków  trw ałych, - 1.995,00
- pozostałe przychody operacyjne (am ortyzacja aparatury z 
dotacji, dopł. do gruntów  rolnych, w artość odpisu prawa 
wiecz. użytk. gruntów , o odszkodow anie,),

1.045.777,52 496.674,68

- przychody finansow e (odsetki od  lokat bankow ych, 
różnice kursowe, inne )

486.229,05 225.204,16

Sum a (dotacje i przychody) 35.809.588,06 8.681.153,46

Z w/w zestawienia wynika, że łączna kwota otrzymanych przychodów .i dotacji - na podstawie 
art. 18 ust. 8 ustawy o instytutach badawczych wynosiła w 2012 r. 34 203 130,87 zł, a w I półroczu 
2013r. -  7 932 116,12 zł. Największe dofinansowanie w 2012 r. -  wynoszące 17 863 275,19 zł 
otrzymano z NFOŚiGW na finansowanie KOBIZE. Podobna sytuacja jest w I półroczu 2013 r. Na 
działalność statutową otrzymano z MNiSW w 2012 r. 3 994 405,00 zł a w I półroczu 2013 r. -  
799 965,65 zł.

Kredyty i pożyczki:
[Dowód: akta kontroli str. 1/92-93]

Według danych bilansowych za rok 2012 i aktualnego (na dzień kontroli) sprawozdania 
elektronicznego F-01, IOŚ-PIB nie posiadał żadnych kredytów ani pożyczek. Z wyjaśnień Dyrektora 
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych wynika, że wszystkie wolne środki pieniężne, jakie posiada 
Instytut są lokowane na lokatach krótkoterminowych. Lokaty przyniosły Instytutowi, według danych 
bilansowych za 2012 r. 449 tys. zł, co stanowiło około 1,3 % przychodów ogółem Instytutu. Na dzień 
kontroli na lokatach terminowych Instytut posiada około 60 % zgromadzonych, wolnych środków 
pieniężnych.

Wskaźnik płynności finansowej:
[Dowód: akta kontroli str. 1/94-95]

W skaźn ik  p łynności finansow ej 1°
aktyw a obrotow e -  należności z  tvt. dostaw  i u słu s nowyżei 12 m-c

zobow iązania krótkoterm inow e -  zob. krótkoterm inow e powyżej 12 m -cy

2012 2013
(30.06.2013) N orm a

9,94 17,35 1 , 2 - 2

W skaźn ik  p łynności finansow ej 11°
aktyw a obrotow e -  zaDasv -  kr. term . RMK - należności z  tvt. dostaw  i

u słu e  now yżei 12 m-c
zobow iązania krótkoterm inow e -  zob. krótkoterm inow e pow yżej 12 m -cy

9,47 14,49 1

Z udzielonych wyjaśnień przez Głównego Księgowego i Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomiczno- 
Administracyjnych Instytutu wynika, że wysoka wartość wskaźników płynności finansowej związana 
jest z:
- koniecznością utrzymywania znaczącej rezerwy gotówkowej na finansowanie zadań Krajowego 
Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami -  ze względu na długi okres oczekiwania na zaliczki 
finansowane z NFOŚiGW, które najczęściej stanowią zwrot poniesionych kosztów,
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- z prowadzoną polityką dotyczącą utworzenia krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ekologicznego 
(CBE).

Przewidywany i wymagany przez przepisy krajowe (dotacje, subwencje itp.) udział własny Instytutu 
na poziomie 1 5 - 2 5  %, wyznacza potrzebę zgromadzenia odpowiednich środków finansowych rzędu 
kilkunastu min zł.

[Dowód: akta kontroli str. 1/96-98]

Fundusze:

Instytut posiada zgodnie z wymogiem art. 19 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych fundusze: 
statutowy, rezerwowy i świadczeń socjalnych.

Ponadto w oparciu o zapis art. 19 ust. 2 ustawy o instytutach badawczych utworzono fundusz 
nieobowiązkowy jakim jest fundusz badan własnych. Instytut posiada także utworzony w latach 
ubiegłych fundusz z aktualizacji środków trwałych. Według wyjaśnień złożonych przez Głównego 
Księgowego Instytutu fundusz z aktualizacji środków trwałych utworzono na podstawie art. 31 ust. 4 
ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

Należy zauważyć, że instytut badawczy jest obowiązany do utworzenia funduszy wymienionych 
w art. 19 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych. Może również utworzyć fundusze określone w ust. 2 
tego artykułu. Przepis powołanego art. 19 zawiera zamknięty katalog funduszy, jakie może utworzyć 
instytut badawczy.

Podział zysku Instytutu za 2012 r. - zgodnie z wymogiem ustawy o instytutach badawczych został na 
wniosek Dyrektora pozytywnie zaopiniowany przez Radę Naukową IOS-PIB. Podział zysku został 
następnie zatwierdzony przez Ministra Środowiska -  Postanowieniem z dnia 26 czerwca 2013 r. 
(znak DZR-IY-0335-11/24670/13/RC).

[Dowód: akta kontroli str. 1/99-101]

b) struktura źródeł przychodów oraz kosztów

w zł

S tru k tu ra  ź ró d e ł fin an so w an ia  In s ty tu tu  
i ich w ielkość w  ro k u

2012 r. S tan  n a  dzień  31.06.2013 r.

L p . Ź ró d ła  fin an so w an ia U dział %
K w ota

p rzy ch o d u
U dzia ł % K w o ta  p rz y c h o d u

1.
N arodow y Fundusz O chrony Środow iska i 
Gospodarki W odnej, w tym  finansow anie 
K OBIZE

49,9%
17 863 275,19 
16 229 128,85

40,4%
3 508 917,03
3 508 917,03

2. M inisterstw o N auki i Szkolnictw a W yższego 11,2% 3 994 405,00 9,2% 799 965,65

3. M inisterstw o Środowiska 2,8% 1 004 065,03 — —

4. Główny Inspektorat O chrony Środow iska 5,1% 1 809 577,24 1,6% 137 479,67

5. N arodow e C entrum  Nauki 0,4% 141 290,00 0,5% 46 805,00

6. A dm inistracja terenow a 2,4% 873 709,35 1,8% 152 427,05
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7. Środki zagraniczne 2,9% 1 049 556,92 4,5% 394 063,15

8. D ziałalność gospodarcza i am ortyzacja 2,6% 933 018,90 4,6% 395 135,16

9. D ziałalność kom ercyjna, w  tym: 21,0% 7 535 702,76 33,6% 2 912 159,09

-
przychody ze sprzedaży w yników  badań 
naukow ych i prac rozw ojow ych (art. 18 ust. 7 
pkt 1 w /w  ustaw y o instytutach badaw czych)

19,8% 7 098 221,59 32,8% 2 848 607,75

-

przychody ze sprzedaży produkcji urządzeń i 
aparatury oraz innej produkcji lub usług (art.
18 ust. 7 pkt 4  w/w ustaw y o instytutach 
badaw czych)

1,2% 437 481,17 0,8% 70 859,34

10. Pozostałe przychody operacyjne 0,3% 118 758,62 1,2% 101 689,52

11. P rzychody finansow e 1,4% 486 229,05 2,6% 225 204,16

R azem  przychody 100% 35 809 588,06 100% 8 681 153,46

1. K oszty działalności operacyjnej 
(rodzajow e), w tym:
- w ynagrodzenia

100%

60,4%

31 333 533,63

18 913 412,55

100%

57,2%

13 355 080,99

7 636 963,96

W strukturze źródeł finansowania Instytutu największą pozycję stanowią środki otrzymane 
z NFOSIGW -  przede wszystkim na finansowanie KOBIZE; w 2012 r. stanowią one 49,9 % 
przychodów a w I półroczu 2013 r. -  40,4 %.

Istotnym źródłem przychodów są także przychody ze sprzedaży wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych -  w 2012 r. przychody te stanowiły 19,8 % a za I półrocze 2013 r. -  udział ich wzrósł do 
32,8%.

W strukturze kosztów największą pozycję stanowią wynagrodzenia -  w 2012 r. wynoszą 60,4 % ogółu 
kosztów rodzajowych, a za I półrocze 2013 r. -  57,2 %.

[Dowód: akta kontroli str. 1/102-105]

c) inwentaryzacja:

Zarządzeniem nr 4/2004 Dyrektora IOS z dnia 14 października 2004 r. wprowadzono instrukcję 
inwentaryzacyjną. Zarządzeniem nr 19/2012 Dyrektora IOŚ-PIB z dnia 3 października 2012 r. 
przeprowadzono w Instytucie inwentaryzację roczną.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że w trakcie inwentaryzacji stwierdzono niedobory 
inwentaryzacyjne w środkach trwałych na kwotę 1 175 925,39 zł, w pozostałych środkach trwałych na 
kwotę 20,57 zł oraz w rzeczowych składnikach majątku w użytkowaniu (nie objęte ewidencją 
księgową) na kwotę 92.310,03 zł. Stwierdzono także nadwyżki inwentaryzacyjne na kwotę 
123 639,94 zł.

Ze sprawozdania komisji inwentaryzacyjnej z przeprowadzonej inwentaryzacji rocznej wynika, że 
niedobory i nadwyżki są w głównej mierze pozorne i powstały na skutek pominięcia składników 
majątkowych w czasie spisu; składniki te następnie zostały spisane na odrębnych arkuszach 
spisowych.
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Komisja inwentaryzacyjna w związku ze stwierdzonymi różnicami inwentaryzacyjnymi wydała 
zalecenia zmierzające do naprawy zaistniałej sytuacji, dotyczące dokumentowania „ruchu” 
składników majątkowych. Dyrektor Instytutu uczyniła odpowiedzialnym za wykonanie powyższych 
zaleceń Głównego Księgowego i Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego. Z wyjaśnień 
udzielonych przez Głównego Księgowego wynika, że zalecenia Komisji inwentaryzacyjnej są 
w trakcie realizacji.

W ocenie kontrolujących w opisanym powyżej sprawozdaniu komisji inwentaryzacyjnej brak jest 
jednoznacznego wniosku skierowanego do Dyrektora Instytutu, zawierającego:
- łączną kwotę różnic inwentaryzacyjnych z podziałem na grupy składników majątkowych w których 
wystąpiły różnice inwentaryzacyjne,
- propozycję rozpatrzenia stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych (uznania za zawinione bądź nie 
zawinione) -  w oparciu o wyjaśnienia w formie pisemnej osób materialnie odpowiedzialnych.
Uznanie niedoborów lub nadwyżek za tzw. pozorne należy do kompetencji Dyrektora Instytutu.

Powyższy wymóg wynika także z § 30 i § 31 w/w Instrukcji inwentaryzacyjnej Instytutu. 
Sprawozdanie Komisji Inwentaryzacyjnej nie zawiera daty. Sporządzenie dokumentacji 
inwentaryzacyjnej i rozliczenie inwentaryzacji w odpowiednim terminie jest istotne z punktu widzenia 
wymogów art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

[Dowód: akta kontroli str. 1/106-140]

d) gospodarowanie majątkiem

Remonty i modernizacja infrastruktury

Plan remontów i modernizacji tworzony jest na podstawie:
- planów IOŚ-PIB: strategii rozwoju, planu działalności i finansowego oraz zadań badawczych,
- zarządzeń i wytycznych właściwych władz, jak PIP czy SANEPID,
- wniosków komórek organizacyjnych Instytutu,
- obowiązkowych i okresowych przeglądów stanu technicznego budynków i infrastruktury,
- opinii zatrudnionych specjalistów BHP, P.poż. i Prawa Budowlanego,
- zmienianych właściwych przepisów prawa.

[Dowód: akta kontroli str. 1/141-143]

W okresie objętym kontrolą (od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.) IOŚ-PIB przeprowadził 16 
remontów i modernizacji na które wydatkował kwotę 170 939,80 zł, z czego na remonty 
wydatkowano kwotę 84 108,71 zł, natomiast na modernizacje -  86 831,09 zł. Środki na remonty 
i modernizacje pochodziły ze środków własnych.

W kontrolowanym okresie w ramach remontów i modernizacji wykonano m. in. (wg najwyższych 
wydatków): ,
-  Wykonanie prac adaptacyjnych pokoi biurowych II piętra i 4 pokoi na parterze w budynku IOŚ- 

PIB przy ul. Kolektorskiej 4 -4 5  519,26 zł;
-  Wykonanie remontu sufitu, prac malarskich zewnętrznych i wewnętrznych, cokołu 

fundamentowego oraz obróbek blacharskich w garażu na terenie IOŚ-PIB przy ul. Kolektorskiej 4 
-  18 426,90 zł;



-  Wykonanie remontu pomieszczeń nr 118 i 119 w budynku IOŚ-PIB przy ul. Kruczej 5/1 ld  -  
13 017,53 zł.

Wartość pozostałych remontów i modernizacji nie przekraczała kwoty 13 000 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 1/144-146]

Rozporządzanie mieniem

W IOŚ-PIB istnieją procedury wewnętrzne w zakresie zarządzania mieniem ujęte w:
- regulaminach organizacyjnym i pracy,
- zarządzeniach dyrektora w sprawie kontroli finansowej i obiegu dokumentów księgowych w tym 
instrukcji kontroli i zasadach obiegu dokumentów, dotyczących środków trwałych, inwestycji 
oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- zarządzeniu w sprawie inwentaryzacji majątku, instrukcjach zakładowych (np. w KOBiZE) 
oraz w zakresach działania komórek i pracowników.

W roku 2013 r. podjęto w Instytucie prace zmierzające do uruchomienia i wprowadzenia 
do stosowania systemu rejestracji i kontroli obiegu składników majątkowych opartego na zakupionym 
programie elektronicznym STOCK, z zamiarem ukończenia ww. prac do końca roku, przewidującego 
m.in. funkcję rejestru użytkowników odpowiedzialnych za poszczególne składniki majątkowe. 
Zaawansowanie omawianych prac na dzień kontroli wynosi około 40 %.

Powyższe będzie wymagało również wprowadzenia odpowiednich zmian do procedur zarządzania 
mieniem w IOŚ-PIB (regulaminy, zarządzenia, instrukcje i zakresy działania). Podobnie niezbędne 
będzie stworzenie jednolitego dokumentu wewnętrznego (zarządzenia) dotyczącego zarządzania 
składnikami mienia Instytutu, zgodnie z wprowadzonym systemem opartym na programie STOCK, co 
Kierownictwo IOŚ-PIB przewiduje na I połowę 2014 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1/141-143]

Stan posiadania IOŚ-PIB w zakresie nieruchomości obejmuje 6 nieruchomości:
- Budynek biurowo-laboratoryjny, położony w Warszawie przy ul. Kruczej 5/1 ld  -  powierzchnia 
użytkowa budynku 976,87 m2 na działce gruntu o pow. 644 m2;
- Budynki i budowle położone w Warszawie przy ul. Kolektorskiej 4: biurowo-laboratoryjny, 
gospodarczy, tymczasowy, garaże i przepompownie wod.-kan. o łącznej powierzchni 1696,15 m2 na 
działce gruntu o pow. 4 279 m2;
- Budynek biurowo-wielofunkcyjny „AKTYN” -  siedziba Zakładu KOBIZE położony w Warszawie 
przy ul. Chmielnej 132/134 z powierzchnią biurową i magazynową oraz parkingiem podziemnym;
- Budynek biurowy (siedziba Dyrekcji Oddziału we Wrocławiu) położony we Wrocławiu przy ul. 
Wybrzeże Wyspiańskiego 39e;
- Budynek laboratoryjno-biurowy, położony we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 52b;
- Budynek Stacji Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka położona w Diablej 
Górze k/ Kruklanek.
Większość nieruchomości pozostaje w dyspozycji IOŚ-PIB na podstawie prawa własności lub 
wieczystego użytkowania.

[Dowód: akta kontroli str. 1/147-148]
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IOŚ-PIB nie posiada żadnych pojazdów samochodowych.

W badanym okresie IOŚ-PIB nie dokonywał 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 przekraczała równowartość w złotych kwoty 50 000 €, obliczonej 
na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski (art. 17 ust. 1 ustawy 
o instytutach badawczych).

W badanym okresie IOŚ-PIB dokonał sprzedaży aktywów trwałych w postaci analizatora typu 
SANPLUS firmy Skalar oraz przyczepy ciężarowej N-520 na łączną kwotę 1 995,00 zł (art. 17 ust. 2 
ustawy o instytutach badawczych).

[Dowód: akta kontroli str. 1/149]

e) zamówienia publiczne

W IOŚ-PIB obowiązują procedury wewnętrzne w zakresie udzielania zamówień publicznych.

[Dowód: akta kontroli str. 1/150-177]

Prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w IOŚ-PIB zajmuje się Dział 
Administracyjno-Techniczny. Dział ten jest podległy Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno- 
Administracyjnych.

[Dowód: akta kontroli str. 1/178-179]

W IOŚ-PIB prowadzony jest rejestr zamówień publicznych dla zamówień o wartości powyżej kwoty 
14 000 euro, prowadzony przy użyciu specjalistycznego programu elektronicznego PRO PUBLICO 
i posiada następujący zakres danych: nr umowy, kwota brutto, kwota netto, wykonawca, data zawarcia 
umowy i termin realizacji.

Ponadto jest prowadzony rejestr zamówień publicznych (zakupów) dla zamówień o wartości poniżej 
kwoty 14 000 euro w formie zestawienia komputerowego wraz z załącznikiem w postaci wszystkich 
wniosków zakupowych, a zakres danych w rejestrze jest zgodny z wnioskami zakupowymi 
przewidzianymi w regulaminie zamówień publicznych i zakupów IOŚ-PIB.

Sporządzanie planu zamówień publicznych poprzedza zebranie planów poszczególnych komórek 
organizacyjnych Instytutu, a następnie analiza porównawcza danych okresu poprzedniego. 
Planowanie, a następnie przetargi dotyczą z reguły okresów trzyletnich dla podstawowych pozycji 
wyczerpujących ustalone progi i limity ustawy P.z.p.

[Dowód: akta kontroli str. 1/180-181]
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Kontrola wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2012 r. i 2013 r.

Kontroli poddano zamówienia udzielone w IOŚ-PIB w 2012 oraz I półroczu 2013 r., podlegające 
przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.). Zespołowi kontrolującemu przedstawiono 
wykaz zamówień publicznych, obejmujący cały kontrolowany okres.

W okresie objętym kontrolą w IOŚ-PIB przeprowadzono 16 postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych do których stosowano przepisy ustawy P.z.p. Z tej liczby 2 postępowania unieważniono 
oraz zawarto 14 ważnych umów.

Zamówień udzielono w następujących trybach:

Tryb udzielenia zamówienia Liczba i wartość wg umów (brutto)
Przetarg nieograniczony 9 - 2  090 113,95zł

Zapytanie o cenę 5 -  1 477 841,97 zł
Liczba ogółem 14

Łączna wartość wg umów 3 567 955,92 zł

[Dowód: akta kontroli str. 1/182-185]

Do kontroli wytypowano 5 postępowań o łącznej wartości 2 344 157,79 zł, ujętych 
w wykazie pod nr: 2, 6, 9,13, 15.

Po szczegółowej kontroli dokumentacji nie stwierdzono w żadnym ze skontrolowanych postępowań 
nieprawidłowości ani uchybień.

[Dowód: akta kontroli str. 1/186-225]

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono 710 postępowań o wartości szacunkowej poniżej 
równowartości 14 000 euro na łączną kwotę 2 123 035,34 zł, w tym udział KOBIZE wynosi -  176 
postępowań na kwotę 655 893,47 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 1/226]

2. Organizacja i jakość pracy Instytutu

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

a) organizacja Instytutu

Strukturę organizacyjną Instytutu określa regulamin organizacyjny obowiązujący od dnia 1 kwietnia 
20lir.  na mocy zarządzenia Dyrektora IOŚ -  PIB nr 5/2011 z dnia 14 marca 2011r. w sprawie 
ustalenia treści i wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego IOŚ-PIB.

Projekt regulaminu został zaopiniowany przez RN IOŚ-PIB i Komisję ZakładowąNSZZ „Solidarność. 
Wszystkie kolejne zmiany Regulaminu organizacyjnego dokonywane były w trybie opiniowania przez 
RN i KZ NSZZ „S” i wprowadzanie w życie zarządzeniami Dyrektora.
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Struktura organizacyjna Instytutu, ustalająca zależność służbową poszczególnych komórek 
organizacyjnych, podział funkcji członków dyrekcji w zakresie kierowania, nadzoru i koordynacji 
wewnętrznej oraz pola badawcze określone są w Schemacie organizacyjnym IOŚ-PIB, będącym 
załącznikiem nr 1 do Regulaminu organizacyjnego. Zgodnie z dyspozycją §10 Statutu, każda zmiana 
w strukturze jest opiniowana przez RN i organizację związkową. Ramowe zakresy zadań statutowych 
poszczególnych komórek określa Dyrektor w drodze zarządzeń. Instytut wykonuje, wynikające z § 4 
Statutu zadania będące przedmiotem jego działania. Zadania te realizowane są w Ośrodkach, 
w ramach których funkcjonują zakłady merytoryczne. Planowane działania w zakresie reorganizacji 
dotyczą tworzenia Zakładu Ekotoksykologii w IOŚ-PIB.

[Dowód: akta kontroli str. II/1-2]

b) realizacja przez Instytut podstawowych zadań określonych w art. 2 ustawy o instytutach

W celu rozwoju nowych kierunków badawczych i usług na rzecz gospodarki sprzyjających 
upowszechnianiu wysokich standardów ekologicznych oraz wzrostowi konkurencyjności małych 
i średnich przedsiębiorstw, w 2013 r. rozpoczęto działania reorganizacyjne Instytutu związane z:

- utworzeniem Zakładu Ekotoksykologii ukierunkowanego na badania wpływu na środowisko 
substancji celowo wytwarzanych (m.in. pestcydy, biocydy, leki, kosmetyki) oraz uwalniających się 
z procesów technologicznych (w tym m.in.dioksyny),

- uzyskaniem przez Instytut statusu akredytowanej jednostki weryfikacyjnej w zakresie technologii 
środowiskowych ETV (Environmental Technology Verification),

- uzyskaniem przez Instytut krajowej jednostki oceny technicznej dla wyrobów do oczyszczania 
ścieków i separatorów cieczy lekkich.

Liczba projektów/zadań badawczych realizowanych przez Instytut 
w 2012 oraz 2013 r. (na dzień 30 czerwca 2013 r.) wg źródła finansowania

Źródło finansowania
Liczba

projektów/zadań 
w 2012 r.

Liczba
projektów/zadań 
w 2013 r. (do 30 

czerwca)
Budżet (MŚ) 2 0
NFOŚiGW 8 2
Inni zleceniodawcy krajowi - 
zlecenia obce 467 135

MNiSW 44 22

NCN 2 1

NCBiR 1 0
NFOŚiGW/KOBiZE 1 0
Programy Unijne i Zagraniczne 7 0

RAZEM 532 160
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W 2013 r. podano nowe tematy bez kontynuowanych z 2012 r. Z powyższego zestawienia wynika, że 
w 2012 r. realizowano 532 projekty zadania a w I półroczu 2013 r. - 160. Największą grupę 
zleceniodawców stanowią inni zleceniodawcy krajowi do których należy zaliczyć m.in. producentów 
nawozów sztucznych i środków biobójczych, producentów urządzeń wodno-kanalizacyjnych, 
instytucje naukowo-dydaktyczne, samorządy, sądy powszechne, osoby prywatne.

Do największych realizowanych projektów na dzień kontroli zaliczyć można:

a) projekt naukowo- badawczy, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu dla Europy Środkowej INTERREG IVC (Akronim: HABIT-CHANGE), 
przez Zespół projektowy Instytutu we współpracy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, pod 
nazwą „Zarządzanie obszarami chronionymi w aspekcie dostosowania do zmian bioróżnorodności 
siedlisk pod wpływem zmian klimatu (na przykładzie ostoi NATURA 2000 PLH200008 Dolina 
Biebrzy, w tym Biebrzańskiego Parku Narodowego)”,

b) projekt szkoleniowo-demonstracyjny finansowany przez Europejskie Stowarzyszenie Ochrony 
Roślin na zasadach unijnego Programu LIFE (Akronim: TOPPS-PROWADIS) pod nazwą 
„Ochrona wód przed zanieczyszczeniami rozproszonymi (Kodeks Dobrej Praktyki Ochrony 
Roślin -  Zapobieganie Znoszeniu)”, realizowany przez Zespół projektowy Instytutu we 
współpracy z Instytutem Ogrodnictwa ze Skierniewic.

[Dowód: akta kontroli str. II/3-5]

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

Ocena poziomu naukowego Instytutu i jakości prowadzonych w nim badań naukowych i prac 
rozwojowych oraz zgodności działalności Instytutu z zadaniami podstawowymi należy do 
kompetencji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zgodnie z przeprowadzoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceną parametryczną 
jednostek ubiegających się o dofinansowanie działalności statutowej, na podstawie 
udokumentowanych osiągnięć badawczych i zastosowania wyników prowadzonych prac w latach 
2005-2009, w roku 2010 Instytut został zakwalifikowany do kategorii 1 (obecnie kategoria A). 
Kategoria ta nadal obowiązuje.

Ocena Instytutu została przeprowadzona w ramach grupy „G7 -  Inżynieria i ochrona środowiska, 
technologie środowiskowe, rolnicze i leśne” liczącej 29 instytucji. Osiągnięty końcowy wskaźnik 
efektywności 176,54 uplasował Instytut na 6 pozycji.

3. Jakość zarządzania Instytutem

Kontrolowane zagadnienia z zakresu jakości zarządzania Instytutem zostały ocenione pozytywnie.

a) instrumenty wspierające jakość zarządzania;

Od 2001 r. trzy zakłady badawcze IOŚ-PIB posiadają certyfikaty akredytacyjne wydane przez Polskie 
Centrum Akredytacji:
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- Laboratorium Monitoringu Środowiska (certyfikat nr AB 336 -  badania chemiczne powietrza, wody, 
ścieków, osadów, gleb, nawozów, roślin, artykułów rolno-spożywczych),
- Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka (certyfikat nr AB 337 -  badania 
chemiczne wody i powietrza, badania właściwości fizycznych wody i powietrza oraz pobieranie 
próbek wody i powietrza)
- Zakład Akustyki Środowiska (certyfikat nr AB 338 -  badania akustyczne i hałasu: obiekty 
budowlane i maszyny oraz badania dotyczące inżynierii środowiska: hałas w środowisku ogólnym).

Szczegółowe zakresy akredytacji podane są na stronie internetowej www.ios.edu.pl. Coroczne oceny 
przeprowadzane przez PCA potwierdzają, że zakłady te spełniają wymagania normy PN-EN ISO/IEC 
17025:2005.

Od 2011 r. Ośrodek Ochrony Ziemi i Gospodarki Odpadami IOŚ-PIB posiada wdrożony system 
zarządzania jakością, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

Zakres certyfikacji obejmuje opiniowanie i opracowywanie dokumentacji dotyczącej środków 
ochrony roślin, substancji chemicznych i mieszanin, produktów biobójczych oraz nawozów na 
zlecenie klientów przed wprowadzeniem do obrotu. Głównym celem Ośrodka Ochrony Ziemi 
i Gospodarki Odpadami jest zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego produktów celowo 
wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu.

[Dowód: akta kontroli str. 1/48-62]

Strategia rozwoju Instytutu Ochrony Środowiska -  Państwowego Instytutu Badawczego w latach 
2012-2016 określa jego misję i wizję. Strategia jest zgodna z priorytetami Ministerstwa Środowiska, 
uwzględnia strategiczne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych ustanowione Uchwałą Rady 
Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r. w Krajowym Programie Badań oraz przyszły, europejski program 
ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014 - 2020 (Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Radu UE ustanawiające „Horyzont 2020”).

[Dowód: akta kontroli str. 1/48-62, III/l -8]
b) polityka kadrowa;

Dokumenty/procedury dotyczące polityki kadrowej i rekrutacja:

W IOŚ-PIB cele i zasady polityki kadrowej zawarte zostały w dokumencie pn.: „Strategia rozwoju 
Instytutu Ochrony Środowiska -  Państwowego Instytutu Badawczego w latach 2012 -  2016”.

Zinicjatywą zatrudnienia pracownika do określonej komórki organizacyjnej występuje jej kierownik. 
Potrzeba zatrudnienia pracownika zawsze wynika z przyjętego do realizacji planu zadań badawczych 
na dany okres, bądź z realizacji długoterminowych projektów unijnych, jak również w związku 
z rozszerzeniem zadań wynikających z przepisów prawnych.

Rekrutację pracowników naukowych prowadzi się na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy o instytutach 
badawczych tj. poprzez ogłoszenie konkursu. Pozostali pracownicy rekrutowani są do pracy w oparciu 
o ogłoszenia naboru na wolne miejsca pracy.
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W procedurze rekrutacyjnej pracowników obowiązują zasady przyjęte w dokumencie pn. „Strategia 
rozwoju Instytutu Ochrony Środowiska -  Państwowego Instytutu Badawczego w latach 2012 -  2016’\  
tj.: otwarte, efektywne, przejrzyste procedury rekrutacji, dostosowane do rodzaju oferowanego 
stanowiska, przy zastosowaniu następujących zasad:, przejrzystości, oceny kompetencji 
oraz doświadczenia zawodowego.

Ogłoszenia w sprawie zatrudnienia zawierają opis wymaganej wiedzy i kwalifikacji oraz warunki 
pracy.

Stan, struktura zatrudnienia oraz wynagrodzenia:
[Dowód: akta kontroli str. 1/48-62]

Według stanu na dzień 31.12.2012 r. IOŚ-PIB posiadał 202,4 etaty, na których zatrudnionych było 
212 pracowników. Natomiast według stanu na dzień 30.06.2013 r. zatrudnienie wzrosło do 205,35 
etatów, natomiast liczba pracowników wynosiła 215.

Struktura zatrudnienia pracowników przedstawia się następująco:
- 28 pracowników naukowych, którzy stanowią 13 % zatrudnionych (największą grupę pracowników 
naukowych stanowią adiunkci -  19 osób, następnie profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni -  6);
- 7 pracowników badawczo-technicznych, którzy stanowią 3 % zatrudnionych;
- 121 pracowników inżynieryjno-technicznych, którzy stanowią 56 % zatrudnionych;
- 48 pracowników administracyjno-ekonomicznych, którzy stanowią 22 % zatrudnionych;
- 11 obsługi, którzy stanowią 5 % zatrudnionych.

Średnie wynagrodzenie /etat dla ww. grup pracowników wg danych na dzień 30.06.2013 r. wynosiło 
odpowiednio:

G r u p a  p r a c o w n ik ó w Ś r e d n ia  p ła c a  z a sa d n ic z a Ś r e d n ie  u p o sa ż e n ie  c a łk o w ite

Pracownicy naukowi 5 642,17 zł 7 841,13 zł
Pracownicy badawczo-techniczni 5 260,32 zł 6 747,36 zł
Pracownicy inż.-techniczni 5 602,66 zł 5 902,12 zł
Pracownicy administracyjno-
ekonomiczni

5 774,21 zł 6 172,94 zł

Pracownicy obsługi 2 848,47 zł 2 957,04 zł
Średnia ogółem 5 0 2 5 ,5 7  z ł 5  9 2 4 ,1 2  z ł

[Dowód: akta kontroli str. III/9-10]
Zasady wynagradzania pracowników Instytutu regulują:

- Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy Pracowników Instytutu Ochrony Środowiska, obowiązujący od 
26 listopada 1994 r. Określa on stawki zaszeregowania dla poszczególnych grup pracowników, a także 
współczynniki dot. dodatków funkcyjnych, nagród jubileuszowych i odpraw;
- Regulamin premiowania pracowników Ośrodka Głównego IOŚ obowiązujący od 1 lipca 1991 r.

Zgodnie z zapisami Regulaminu organizacyjnego -  kierownicy komórek organizacyjnych określają na 
piśmie zakresy czynności podległych pracowników, kopie tych dokumentów przechowywane są 
w aktach osobowych pracowników. W Instytucie nie obowiązują opisy stanowisk pracy.

[Dowód: akta kontroli str. 1/48-62]
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System motywacyjny;

Podstawowym celem systemu motywacyjnego jest, zdaniem Kierownictwa IOŚ-PIB, inspirowanie 
pracowników do osiągnięć, wytyczanie celów korzystnych dla obu stron, a następnie połączenie 
wzajemnych wysiłków, by te cele osiągnąć.

Konstruując systemy motywacyjne, sięgnięto do zasady indywidualizacji, czyli poznania 
indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego pracownika (systemów wartości, doświadczeń itp.), 
oraz zasady kompleksowości rozumianej jako potrzeba tworzenia w Instytucie układu wzajemnie 
wspomagających się środków motywacji. System motywacyjny w Instytucie oparty jest na spójnie 
powiązanych ze sobą systemach: premiowania oraz rozwoju kompetencji.
- Regulamin premiowania pracowników Instytutu wprowadził premie: specjalną, wynikową 
i uznaniową, które stanowią dodatkowe, motywujące składniki wynagrodzenia pracowników.

- Zasady przyznawania nagród naukowych dyrektora dają możliwość przyznania nagrody pieniężnej 
za aktywność publikacyjną, podnoszenie stopni naukowych oraz za prace naukowe, badawczo- 
rozwojowe i wdrożeniowe.

W ramach realizacji systemu motywacyjnego pracownicy składają wnioski 
o dofinansowanie/sfinansowanie nauki związanej z podwyższeniem kwalifikacji na studiach 
doktoranckich, magisterskich, podyplomowych lub kursach specjalistycznych -  wniosek ten 
uwzględnia przewidywaną ścieżkę kariery zawodowej pracownika po podwyższeniu kwalifikacji. 
Szczegółowe warunki w zakresie wsparcia pracowników w podnoszeniu kwalifikacji określone są 
w indywidualnych umowach z pracownikami.

[Dowód: akta kontroli str. 1/48-62]
Zakaz konkurencji i dodatkowe zatrudnienie;

W IOŚ-PIB ze wszystkimi pracownikami, których ten wymóg dotyczy podpisano umowy o zakazie 
prowadzenia działalności konkurencyjnej.

Umowy takie wynikają z art. 47 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych. W przypadku IOŚ-PIB 
wymóg ten dotyczy pracowników naukowych, badawczo-technicznych, inżynieryjno-technicznych 
oraz Zastępców Dyrektora. Dyrektor dopełnił obowiązku podpisania z pracownikami ww. umów -  
przeprowadzono wyrywkową kontrolę w tym zakresie.

Dyrektor Instytutu także podpisała stosowną umowę, która w dniu 17 czerwca 2013 r. została wysłana 
do Ministerstwa Środowiska (pismo Zn.:DO/148/2013).

Dodatkowo zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy o instytutach badawczych, istnieje wymóg uzyskania 
przez pracowników zgody na podejmowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub 
prowadzenie działalności gospodarczej. W IOŚ-PIB żaden z pracowników nie występował o zgodę na 
wykonywanie dodatkowego zatrudnienia lub prowadzenie działalności gospodarczej.

ii •?.j |
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Oceny okresowe;

Zgodnie z ustawą o instytutach badawczych wszyscy pracownicy naukowi (profesorowie zwyczajni 
i nadzwyczajni nie rzadziej niż raz na 4 lata, a pracownicy na stanowiskach asystenta i adiunkta nie 
rzadziej niż raz na dwa lata) podlegają okresowej ocenie. W 2012 r. w Instytucie nie przeprowadzano 
oceny dorobku naukowego pracowników.

Aktualnie na mocy zarządzenia nr 4/2013 Dyrektora IOŚ-PIB z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie trybu 
dokonywania okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych
1 badawczo-technicznych Instytutu rozpoczęła się procedura oceny 30 pracowników w tym:
2 profesorów nadzwyczajnych, 19 adiunktów, 3 asystentów i 6 specjalistów badawczo-technicznych.

Oceny dorobku naukowego dokonuje Komisja Rozwoju Kadry Rady Naukowej IOŚ-PIB.

[Dowód: akta kontroli str. 1/48-62]

c) realizacja zadań przez dyrektora i radę naukową Instytutu;

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

Organem IOŚ-PIB oprócz Dyrektora jest również Rada Naukowa (RN), której skład jest zgodny ze 
Statutem i ustawą o instytutach badawczych (19 członków). RN działa na podstawie uchwalonego 
Regulaminu, o którym mowa w art. 30 ust. 9 ustawy o instytutach badawczych. Przewodniczącym 
Rady jest prof. dr hab. Maciej Sadowski.

[Dowód: akta kontroli str. III/l 1]

RN w badanym okresie realizowała swoje zadania, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy 
o instytutach badawczych.

[Dowód: akta kontroli str. 1/48-62]

Zgodnie z dodatkowymi wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora IOŚ-PIB, Rada Naukowa 
Instytutu dobrze wypełnia swoją doradczo-opiniującą rolę. Współpraca od wielu lat jest 
bezkonfliktowa a Kierownictwo Instytutu do tej pory nie podjęło sprzecznej decyzji z opinią Rady 
Naukowej. Dyrektor IOŚ-PIB uważa współpracę pomiędzy RN a Kierownictwem IOŚ-PIB za 
bezproblemową. '

Zdaniem Dyrektor IOŚ-PIB, obecnie najistotniejszym problemem Instytutu jest sytuacja lokalowa, 
która ogranicza rozwój Instytutu (w tym jego bazy laboratoryjnej) jak również generuje koszty 
związane z wynajmem siedziby dla KOBiZE. Z uwagi na sformułowanie w miejscowym planie 
przestrzennego zagospodarowania pozwalające Instytutowi „rozbudowywać się w ramach istniejących 
gabarytów”, nie można zrealizować strategicznego celu jakim jest budowa (na własnej działce) 
Centrum Bezpieczeństwa Ekologicznego. Jest to jedna z przyczyn braku możliwości aplikowania 
przez Instytut o środki UE przeznaczone na inwestycje. Ta sytuacja spowodowała spór sądowy 
Instytutu z miastem.

[Dowód: akta kontroli str. III/12-23]
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Dodatkowo zespół kontrolujący w ramach prowadzonych czynności kontrolnych zajął się 
wyjaśnieniem skargi jednego z pracowników IOS-PIB w sprawie nieprawidłowości 
w dokumentowaniu szkoleń z zakresu BHP. Skarga ta wpłynęła do Ministerstwa Środowiska 
w czerwcu b.r. Z ustaleń kontroli wynika, że sprawa szkoleń z zakresu BHP była już przedmiotem 
kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, wywołanej także skargą pracownika IOŚ-PEB. Ponadto 
spraw ta trafiła do Prokuratury Rejonowej Warszawa -  Śródmieście w wyniku złożonego 
zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa polegającego na fałszowaniu dokumentów dot. szkoleń 
BHP pracowników, poświadczeniu nieprawdy oraz zapłacie firmie szkoleniowej za fikcyjne szkolenia 
przeprowadzone w 2005 r. w siedzibie Instytutu na ul. Kruczej i na ul. Kolektorskiej. W tej sprawie 
aktualnie prowadzone jest postępowanie przez Wydział Dochodzeniowo -  Śledczy Komendy 
Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Wilczej (nr sprawy: KRP-D-IV-1889/13).

[Dowód: akta kontroli str. III/24-46]

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

1. Dokumentowanie przeprowadzonych inwentaryzacji zgodnie z wymogami art. 27 ustawy 
o rachunkowości i Instrukcji Inwentaryzacyjnej Instytutu, w tym formułowanie 
w sprawozdaniu komisji inwentaryzacyjnej jednoznacznego wniosku skierowanego do 
Dyrektora Instytutu zawierającego:

-  łączną kwotę różnic inwentaryzacyjnych z podziałem na grupy składników majątkowych, 
w których wystąpiły różnice inwentaryzacyjne,

- propozycję rozpatrzenia stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych tj. uznania za zawinione 
bądź nie zawinione w oparciu o wyjaśnienia w formie pisemnej osób materialnie 
odpowiedzialnych.

2. Dostosowanie katalogu utworzonych w Instytucie funduszy do postanowień art. 19 ustawy 
o instytutach badawczych.

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne, proszę Panią Dyrektor 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.

Do wiadomości:

Pan Jacek Mizak -  Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju f JO f  'ZolZ) plmri U r ltO

Biuro Kontroli i Audytu mwiiętrznego 
Dyrektor 18
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W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z dnia 14.10.2013r.( pismo znak: BK A kr- 

0941-11/40245/13/ew ) uprzejmie informuję, że wyniki kontroli Instytut wykorzysta 

w sposób następujący:

1. Po przeprowadzaniu inwentaryzacji rocznej w roku 2013 -  Przewodniczący Komisji 

Inwentaryzacyjnej przedłoży Dyrektorowi Instytutu jednoznaczne wnioski w sprawie 

ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych.

2. Katalog utworzonych w Instytucie funduszy dostosowany został do postanowień art. 

19 ustawy o instytutach badawczych.
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Do wiadomości:
1. Pani Beata Jaczewska -  Podsekretarz Stanu w MS
2. Pan Jacek Mizak -  Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju
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