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W odpowiedzi na wyst ąpienie pokontrolne z dnia 31.03.2016r.( pismo znak: BKA-

I .0941.1.2016) przedstawiam poni żej informacj ę  dotyczącą  sposobu wykorzystania wyników 

kontroli oraz o podj ętych działaniach zmierzaj ących do realizacji zalece ń  pokontrolnych. 

Ad i. 

Kierownictwo Instytutu dokona ło analizy umów zawartych z Firm ą  C-LAND w zakresie 

świadczonych uslug sta łego nadzoru techniczno-programistycznego i uslug serwisu, które 

zostały przedstawione na spotkaniu z kierownictwem C-LAND. 

Efektem tego spotkania i prowadzonych negocjacji by ło podpisanie nowej umowy, która w 

sposób szczegó łowy określiła zasady wsparcia techniczno-merytorycznego świadczonego 

przez pracowników C-LAND, uprawnienia przys ługuj ące Instytutowi z tytu łu abonamentu 

oraz okre ś liła szczegó łowe warunki świadczenia uslug dodatkowych i wykonywania innych 

prac programistycznych i serwisowych wykonywanych na zlecenie Instytutu. Za świadczenie 

uslug abonamentowych uzgodniono niższą  niż  dotychczas kwot ę  miesięcznego 

wynagrodzenia rycza łtowego. 

W załączeniu do niniejszej odpowiedzi przedk ładamy zeskanowany tekst podpisanej umowy. 

Ad 2. 

Ostatnia opinia rzeczoznawców z firmy C-LAND stwierdzi ła niestety, i ż  pomimo 

wcześniejszych analiz technicznych po łączenie obydwu systemów STOCKA i C-LAND nie 

jest moż liwe. 
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Ad3. 

Do tej chwili w 2016r. Instytut przeprowadzi ł  jedno postępowanie w oparciu o umowę  

podpisaną  w lutym br. z GIO Ś . 

W istniej ących przepisach nie ma obowi ązku sporządzania rocznych planów zamówień  

publicznych, lecz w przypadku zmiany sytuacji i posiadaniu na pocz ątku roku informacji 

o przyznanych środkach Instytut wprowadzi taki plan. 

Ad 4.  

Działaj ąc w porozumieniu z jedyn ą  reprezentatywn ą  działaj ącą  organizacj ą  związkową  KZ 

NSZZ „Solidarność" przy O środku Głównym IOŚ-PIB zosta ło w dniu 31 marca 2016r. 

podpisane porozumienie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie premiowania 

pracowników O środka Glównego w którym w § 11 wprowadzono zmian ę  o tre ści w 

następującym brzmieniu: „Postanowienia niniejszego Regulaminu maj ą  zastosowanie do 

wszystkich pracowników Instytutu Ochrony Środowiska — Państwowego Instytutu 

Badawczego", co jest faktem formalnego obj ęcia regulaminem wszystkich pracowników 

Instytutu. 

W załączeniu do niniejszej odpowiedzi przedk ładamy zeskanowany tekst podpisanego 

porozumienia oraz Zarz ądzenie nr 7/2016 Dyrektora IO Ś-PIB z dnia 31 marca 2016r. w 

sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie premiowania pracowników O środka 

Glównego IO Ś .". 

Ad 5.  

Wniosek nr 5 zaleceń  pokontrolnych nie został  zrealizowany, ze wzgl ędu na złożoność  

zagadnienia. Zmiana Systemu wynagradzania pracowników Instytutu okre ś lona 

w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy wymaga uzgodnie ń  z Komisj ą  Zakładową  NSZZ 

„Solidarno ść" i koncepcj ą  systemu placowego nowopowolanego Dyrektora Instytutu. 

Załączniki:  

1. Zarządzeniem 7/2016 z dn. 31.03.2016r. wraz 
z Porozumieniem z dn. 29.03.2016r. 

2. Umowa abonamentowa z C-LAND. 
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ZARZJDZENYE NR 7 /2016 

DYREKTORA INSTYTUTU OCHRONY ŚRODOWISKA 

— PAFISTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO 

z dnia 31 marca 2016r. 

w sprawie wprowadzenia zmian 

w „Regulaminie premiowania pracowników ( ➢ś rodka G łównego 10Ś". 

Działaj ąc w porozumieniu z Komisj ą  Zakładową  NSZZ Solidarno ść" przy O środku Głównym 

IOŚ-PIB wprowadzam zmiany w „Regulaminie premiowania pracowników O środka 

Glównego IOŚ" stanowiącym załącznik do Zarz ądzenia nr 17/88 Dyrektora IO Ś  z dnia 

27 czerwca 1988r. z pó źn. zm. 

§1 

Zmiany w tre ści w/w Regulaminu zawiera „Porozumienie w sprawie zmian w Regulaminie 

premiowania pracowników O środka Glównego IO Ś" zawarte w dniu 29 marca 2016r. 

pomiędzy Dyrektorem IO Ś  — PIB a Komisj ą  Zakładową  NSZZ "Solidarność" przy IOŚ -PIB, 

będ ące Za łącznikiem do niniejszego zarz ądzenia. 

§2 

Zarządzam wys łanie drogą  e-mailową  do wiadomości wszystkich pracowników Instytutu 

tekstu zawartego „Porozumienia", o którym mowa w § 1 niniejszego zarz ądzenia oraz 

wywieszenia kopii tych dokumentów na tablicy og łoszefi. 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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POROZUMIENIE 
w sprawie 

zmian do „Regulaminu premiowania pracowników O ś rodka G łównego IO Ś" 
(Zarządzenie Dyrektora KO Ś  nr 17/88 z dnia 27 czerwca 1988 r. z pó żn. zm.) 

Porozumieniem z dnia 29 maja 2013 r., 
Porozumieniem z dnia 1 czerwca 2014 r., 
Porozumieniem z dnia 18 grudnia 2014 r., 

Porozumieniem z dnia 29 marca 2016 r 
pomiędzy IOŚ - PIB a ICZ NSZZ „Solidarno ść" 

zawarte w dniu 29 marca 2016 roku 
w Warszawie 

pomi ędzy: 
Instytutem Ochrony Ś rodowiska — Pa ństwowym Instytutem Badawczym, reprezentowanym przez 
Dyrektora IO Ś  - PIB prof. dr hab. Barbar ę  Gworek 

a 

Komisj ą  Zaktadową  Organizacji Zwi ązkowej NSZZ „Solidarno ść" nr 511 przy IO Ś  - PIB, 
reprezentowan ą  przez 
Przewodnicz ącą  Związku — Ann ę  Taras 
oraz Zastępcę  Przewodnicz ącej — Agnieszkę  Ku śmierz. 

Strony porozumienia wprowadzaj ą  do tre ści „Regulaminu premiowania pracowników 

Ośrodka G łównego IOŚ", zwanego dalej Regulaminem, nast ępuj ące zmiany: 

1 
Wprowadza si ę  dodatkowy § 3 b, który to otrzymuje nast ępuj ące brzmienie: 

„§ 3b 

1. Pracownicy mog ą  otrzyma ć  premię  za dodatkowe czynno ści, wykraczaj ące poza 
zakres przypisany pracownikowi na zajmowanym stanowisku pracy. 

2. Premia za dodatkowe czynno ści może być  przyznawana pracownikom (Instytutu 
za wskazane przez Dyrektora zadania: 

a) na czas udzialu w realizacji projektów naukowo-badawczych z prawem 
autorskim, 

b) na czas d ługotrwa łego zast ępowania w czynno ściach nieobecnych 
pracowników, 

c) wykonywania innych dodatkowych czynno ści nie wynikaj ących z zakresu 
obowiązków pracownika. 

3. Premia za dodatkowe czynno ści ulega proporcjonahtemu zmniejszeniu w przypadku 
czasowej niezdolno ś ci pracownika do pracy. 

4. Premia za dodatkowe czynno ści wliczana jest do podstawy wynagrodzenia 
chorobowego oraz zasi ł ku chorobowego pod warunkiem, że przyslugiwala w okresie 
absencji pracownika. 
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S. Wykonywanie zada ń , o których snowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu powierzonych 
przez Dyrektora i przyj ętych przez pracownika nie zwalnia pracownika, 
z wykonywania prac powierzonych pracownikowi na zajmowanym stanowisku 
w związku ze świadczeniem przez niego pracy na rzecz Instytutu. 

6. Dyrektor Instytutu ka żdorazowo, na wniosek kierownika komórki organizacyjnej 
decyduje o przyznaniu pracownikowi premii, na okres, na jaki ma zosta ć  przyznana 
oraz o jej wysoko ści." 

§2 

Uchyla się  dotychczasową  tre ść  § 11 i w to miejsce wprowadza sic treść  o następującym 

brzmieniu: 

„§ 11 Postanowienia niniejszego Regulaminu maj ą  zastosowanie do wszystkich 
pracowników Instytutu Ochrony Ś rodowiska — Pa ństwowego Instytutu Badawczego" 

§3 

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulcgaj ą  zmianie. 

§4 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. 

§5 

Porozumienie zosta ło sporządzone w trzech jednobrzmi ących egzemplarzach, w tym jeden 

dla organizacji zwi ązkowej. 



UMOWA ABONAMENTOWA NR.2()4G1"J°11 1 DI1.  
NA SWIADCZENILY USŁUGI STALEGO NADZORU TECHNICZNO- 

PROGRAMISTYCZNEGO I USŁUG SERWISU SYSTEMÓW 
C-LAND FK-M, C-LAND ST-M, C-LAND FAK-M, C-LAND KP -fAfi. 

Zawarta w Warszawie w dniu 01 kwietnia 2016 r. pomi ędzy: 

Instytutem Ochrony Srodowiska — Pa ństwowym Instytutem Badawczym, ul. Krucza 
5/11, 00-548 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsi ębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego dla m.st. Warszawy w VVarszawie, XII Wydzia ł  Gospodarczy KRS pod numerem 
0000032034, NIP 525-000-73-07, Regon 001240700 - zwanym dalej U żytkownikiem, 
reprezentowanym przez: 

Barbarę  Gworek 	 - Dyrektora 

Grażynę  Dę bską-Dominiak - G łówn ą  Księgową  

a 

C-LAND Sp. z o.o. , ul. Bolecha 68, 01-437 Warszawa, wpisan ą  do Rejestru 
Przedsi ębiorców Krajowego Rejestru S ądowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydzia ł  Gospodarczy KRS pod numerem 0000202252, NIP 527-020-53-06, Regon 
008084605 - zwan ą  dalej Wykonawcą  reprezentowanym przez: 

Ludwika Che łmickiego 	- Prezesa 
Waldemara Luksz ę 	- Dyrektora ds. Oprogramowania 

§1 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie us ługi sta łego nadzoru techniczno- 
programistycznego i us ług serwisu systemów 

Finansowo-Ksi ęgowego C-LAND FK-M na 10 stanowisk 
Ewidencji Ś rodków Trwa łych C-LAND ŚT-M na 1 stanowisko 
Fakturowania C-LAND FAK-M na 10 stanowisk 
na bazach SQL , zainstalowanych w siedzibie U żytkownika w dniu 11.01.2010 r. zgodnie z 
umową  z dnia 26.11.2009 r. 

Zarządzania Kadrami i P łacami C-LAND KP-M na 5 stanowisk 
na bazach SQL , zainstalowanego w siedzibie U żytkownika w dniu 14.12.2006 r. zgodnie z 
umową  z dnia 11.12.2006 r. 

§2 

W dniu wej ścia życie niniejszej Umowy, w siedzibie U żytkownika, użytkowane są  
nastę puj ące wersje systemów 
C-LAND FK-M — wersja 2.54F 
C-LAND ST-M — wersja 3.23E 
C-LAND FAK-M — wersja FA 1.05A 
C-ALND KP-M — wersja 1.162B 

Umowa abonamentowa 10S-PIB —C-LAND Sp. z o.o. I 



§3 

W ramach Umowy Wykonawca udziela U żytkownikowi wsparcia techniczno-merytorycznego 
polegaj ącego na stalej gotowości pracowników Wykonawcy do wspó łpracy z U żytkownikiem. 

§4 

W ramach abonamentu U żytkownikowi przys ługuj ą  : 

1. Nowe wersje systemu C-LAND KP-M wynikaj ące ze zmiany przepisów dotycz ących 
PIT11, PIT4R i PIT40. Nowe wersje systemów C-LAND FK-M, C-LAND ŚT-M, C- 
LAND FAK-M, C-LAND KP-M powsta łe w ramach prac własnych zawieraj ące 
usprawnienia istniej ących opcji Systemu. 

2. Czas reakcji Wykonawcy na zg łoszon ą  pisemnie awari ę  wynosi nie d ł użej niż  48 
godzin ( z wyj ątkiem sobót, niedziel i świą t ). W przypadku awarii powoduj ącej brak 
moż liwości korzystania z podstawowych funkcji Systemu , Wykonawca do łoży stara ń , 
aby reakcja by ła niezwłoczna. 

3. Prawo do korzystania z konsultacji telefonicznych. 
4. W ramach op łaty sta łej Użytkownikowi przys ługuje prawo do 34 godzin serwisowych 

świadczonych w siedzibie U żytkownika lub zdalnie w siedzibie Wykonawcy, do 
wykorzystania i rozliczenia w ci ągu kolejnych 12 miesi ęcy ( 34 godzin w ciągu roku ) 
począwszy od 01 kwietnia 2016 r. Nie wykorzystane godziny nie przechodz ą  na 
następny okres. 

§5 

1. Wykonawca zobowi ązuje si ę  do świadczenia dodatkowych us ług i wykonywania innych 
prac programistycznych i serwisowych na zlecenie U żytkownika, w szczególno ści — 
opracowywania na zlecenie U żytkownika modyfikacji istniej ących modu łów lub 
opracowywania nowych modu łów wed ług za łożeń  przekazanych przez U żytkownika. 

2. Szczegó łowe warunki świadczenia us ług dodatkowych, terminy i zakres wykonania jak 
również  wysokość  wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminy p łatności będą  okreś la ć  
odrębne umowy lub zlecenia. 

§6 

Za świadczenie us ług abonamentowych okreś lonych w § 4, Użytkownik zobowi ązuje się , 
przez czas trwania niniejszej Umowy, do zap łaty Wykonawcy miesięcznego wynagrodzenia 
rycza łtowego w wysoko ści 1900,00 z ł  ( s łownie : jeden tysi ąc dziewięćset złotych) netto plus 
podatek VAT, obowi ązuj ący w dniu wystawienia faktury. 

§7 

Warunki p łatno ści : w ci ągu 10 dni przelewem na rachunek Wykonawcy nr 93 1750 0009 
0000 0000 0248 6277 na podstawie faktury VAT wystawianej do 5 dnia ka żdego miesiąca. 

§8 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokre ś lony z 3-miesi ęcznym okresem 
wypowiedzenia i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. 

2. Okres wypowiedzenia jest liczony od miesi ąca następnego po dacie wypowiedzenia. 

Umowa abonamentowa 10S-PIB —C-LAND Sp. z o.o. 2 



§9 

Z chwil ą  podpisania niniejszej Umowy tracą  moc umowy dotychczas obowiązujące : 
- umowa z 01.09.2008 r. , zmieniona umow ą  z 26.11.2009 r., dotycząca nadzoru 
autorskiego nad Systemami C-LAND FK-M; C-LAND FAK-M i C-LAND ST-M 
- umowa z 19.02.2010 r. dotycz ąca nadzoru autorskiego nad Systemem C-LAND KP-M . 

§ 10 

1. W przypadku nienale żytego wykonania przedmiotu Umowy Użytkownik może 
dochodzi ć  odszkodowania na zasadach ogólnych wynikaj ących z Kodeksu 
cywilnego. 

2. VV razie niewykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowi ązuje się  zap łaci ć  
Użytkownikowi karę  umowną  w wysoko ści 20% umówionego wynagrodzenia. 

3. W razie opóźnienia w reakcji na zg łoszoną  pisemnie awari ę , o którym mowa w § 4 
ust. 2 Umowy, Wykonawca zobowi ązuje się  zapłaci ć  karę  umown ą  w wysoko ści 3% 
umówionego wynagrodzenia za ka żdą  godzin ę  opóźnienia. 

4. Użytkownik może dochodzi ć  odszkodowania uzupełniaj ącego , ponad wysoko ść  kary 
umownej, do wysoko ści rzeczywi ście poniesionej szkody. 

5. Wykonawca wyra ża zgodę  na potrącenie kar umownych z przys ługuj ącego mu 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 Umowy. 

§ 11 

Wszelkie zmiany niniejszej Urnowy wymagaj ą  formy pisemnej, pod rygorem niewa żno ści. 

Zawiadomienia i o świadczenia dokonane w innej formie nie wywo łuj ą  skutków prawnych. 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejsz ą  Urnową  maj ą  zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 13 

Umowa zosta ła sporządzona w dwóch jednobrzmi ących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 
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