
Warszawa, dnia 3-f marca 2016 r. 

MINISTER SRODOWISKA 

b<1\ 	 C 

Pani 
Prof. dr hab. Barbara Gworek 

Dyrektor 
Instytutu Ochrony Środowiska - 
Państwowego Instytutu Badawczego 

WYSTAPIENIE POKONTROLNE 

Działaj ąc na podstawie upoważnienia Ministra Ś rodowiska nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. zespól 
kontroluj ący Ministerstwa Środowiska przeprowadzi ł  w dniach 25 stycznia — 5 lutego 2016 r. kontrol ę  
problemową  w Instytucie Ochrony Środowiska - Pa ństwowego Instytutu Badawczego (IO Ś -PIB) 
w zakresie: 

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

Kontrola zostala przeprowadzona przez zespó ł  kontroluj ący Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 
Ministerstwa Środowiska w sk ładzie: 

• Ewa Walczak — Radca Ministra, 
• Jerzy Chabros — Radca Ministra. 

Kontrola zostala przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 
w administracji rzędowej'. 

Instytutem kieruje prof. dr hab. Barbara Gworek, powo łana przez Ministra Środowiska z dniem 
1 stycznia 2002 r. na funkcj ę  Dyrektora IO Ś . Ostatnie powo łanie jest z dnia 29 czerwca 2012 r. na 
okres 4 lat. 

Instytut wykonuje zadania Krajowego O środka Bilansowania i Zarz ądzania Emisjami 
o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarz ądzania emisjami gazów 
cieplarnianych i innych substancji. 

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w ksi ędze kontroli pod nr 2/2016. 

Dz. U. nr 185, poz. 1092 
Dz. U. z 2013 r. poz. 1107 z pó źn. zm. 
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Ustalenia kontroli: 

Działalność  Instytutu Ochrony Środowiska — Państwowego Instytutu Badawczego w kontrolowanych 
obszarach łącznie ocenia si ę  pozytywnie z zastrzeżeniami. 

1. Działalność  finansowa Instytutu 

Instytut Ochrony Ś rodowiska - PIB w zakresie dzia łalno ści finansowej zosta ł  oceniony pozytywnie 
z zastrzeżeniami. 

1. Działalność  finansowa Instytutu 

a) zasady gospodarki finansowej Instytutu 

Instytut występuje w obrocie we w łasnym imieniu i na w łasny rachunek i pokrywa koszty bie żącej 
dzia łalno ści z uzyskiwanych przychodów. 

Instytut prowadzi rachunkowo ść  zgodnie z ustawą  z dnia 29 wrze śnia 1994 r. o rachunkowości3. 

Poniższe dane wynikaj ą  z zapisów urządzeń  księgowych na dzień  kontroli (przed sporz ądzeniem 
sprawozdania finansowego za 2015 r.). 

Plan finansowy i jego wykonanie:  

Podstawą  gospodarki finansowej Instytutu jest roczny plan finansowy; w planie finansowym na 2015r. 
wszystkie przychody mieszcz ą  się  w przychodach wymienionych w a rt .  18 ust. 7 pkt 1-4 ustawy 
z dnia 30 kwietnia o instytutach badawczych4. 

Planowane przychody w 2015 r. zrealizowano na poziomie 111,35 %. Dotacje z bud żetu państwa 
stanowią  59,43 % przychodów Instytutu. W kosztach najwi ększą  pozycje stanowią  wynagrodzenia tj. 
78,48 %. 

[Dowód: akta kontroli str. I/1] 
Dotacje i inne przychody:  

Łączna kwota otrzymanych przychodów z dotacji - na podstawie a rt .  18 ust. 8 ustawy 
o instytutach badawczych wynosiła w 2015 r. 17 894 403,81 z ł . Największe dofinansowanie — 
wynoszące 14 298 003,81 z ł  otrzymano z NFO Ś iGW na finansowanie KOBIGF Na dzia łalność  
statutową  otrzymano z MNiSW w 2015 r. 3 316 100,00 z ł . 

[Dowód: akta kontroli str. 1/2] 

Przyznana Instytutowi przez MNiSW dotacja statutowa podlega ła audytowi na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy ższego z dnia 19 wrze śnia 2011 r. w sprawie 
przeprowadzenia audytu wewn ętrznego wydatkowania środków finansowych na nauk ę5. 

3 Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm. 
a Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 618 z późn. zm. 

Dz. U. nr 207, poz. 1237 
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W 2015 r. przeprowadzono audyt wydatkowania środków finansowych na nauk ę  w 2014 r.; 
nieprawidłowo ści nie stwierdzono; zalece ń  nie wydano. 

W 2015 r. przeprowadzi ł  także w Instytucie kontrol ę  NFOŚ iGW w zakresie realizacji porozumienia 
dotyczącego zasad finansowania Krajowego O środka Bilansowania i Zarządzania Emisjami 
(KOBI7F) W ocenie kontroluj ącego „Nie stwierdzono zagrożeń  w realizacji przedsięwzi ęcia". 

W 2015 r. zostalo także przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego Instytutu za 2014 r. 
przez niezależnego bieg łego rewidenta, stwierdzaj ące m.in., że sprawozdanie zostalo sporz ądzone 
rzetelnie 
i zgodnie z zasadami polityki rachunkowo ści. 

Kredyty i po życzki:  

Według stanu na 31 grudnia 2015 r. Instytut nie posiada żadnych kredytów ani po życzek. 

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych by ły oprocentowane, w tym na lokatach 
bankowych. Odsetki uzyskane z w/w tytu łu w 2015 r. wynosily 453 195,46 z ł . 

Należności i zobowiązania:  

Na dzień  31 grudnia 2015 r. Instytut nie posiadal zobowi ązań  przeterminowanych. 

Wystąpiły natomiast nale żno ści przeterminowane w kwocie 574 454,14 z ł ; do 31 stycznia 2016 r. 

wpłynęły należności na kwotę  528 284,82 zł . 
[Dowód: akta kontroli str. I/3-4] 

Fundusze: 

Instytut posiada zgodnie z wymogiem a rt .  19 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych fundusze: 

statutowy, rezerwowy i świadczeń  socjalnych. 

Ponadto w oparciu o zapis a rt .  19 ust. 2 ustawy o instytutach badawczych utworzono fundusz 

nieobowiązkowy jakim jest fundusz badan w łasnych. 

Zysk netto (po opodatkowaniu) za 2014 r. wyniós ł  1 414 597,73 zł . 

Podział  zysku Instytutu za 2014 r. - zgodnie z wymogiem w/w ustawy o instytutach badawczych 

zosta ł  na wniosek Dyrektora pozytywnie zaopiniowany przez Rad ę  Naukową  IOŚ -PIB a następnie 

zatwierdzony przez Ministra Ś rodowiska. 
[Dowód: akta kontroli str. 1/5-7] 

b) struktura źródeł  przychodów oraz kosztów 

W strukturze źródeł  finansowania Instytutu najwi ększą  pozycj ę  stanowią  środki otrzymane 

z NFOŚ IGW na finansowanie KOBIZR - 50,1 % przychodów. Istotnym źródłem przychodów są  także 

przychody ze sprzedaży wyników badań  naukowych i prac rozwojowych — 23,1 % . 

[Dowód: akta kontroli str. 1/8-10] 
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c) inwentaryzacja 

Zarządzeniem nr 4/2004 Dyrektora IO Ś  z dnia 14.10.2004 r. wprowadzono w Instytucie zak ładową  
instrukcj ę  inwentaryzacyjną . 

Zgodnie z w/w procedurą  inwentaryzacja pe łna jest przeprowadzana w Instytucie raz na 4 lata; termin 
najbliższej inwentaryzacji pelnej przypada na koniec 2016 r. 

Według stanu na 31 grudnia 2015 r. przeprowadzono w Instytucie inwentaryzacj ę  następujących 
składników maj ątkowych: 

- środki pieni ężne w kasie, czeki rozliczeniowe i gotówkowe, 
- znaczki pocztowe w kancelarii, 
- aparatura naukowo-badawcza zakupiona ze środków tematycznych, 
- inwestycje rozpocz ęte. 

W w/w grupach ró żnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono. 

Po analogicznej kontroli przeprowadzonej w Instytucie w 2013 r. zosta ło wydane zalecenie 
pokontrolne o następującej tre ści: 

Dokumentowanie przeprowadzonych inwentaryzacji zgodnie z wymogami art. 27 ustawy 
o rachunkowości i Instrukcji Inwentaryzacyjnej Instytutu, w rym formu łowanie w sprawozdaniu 
komisji inwentaryzacyjnej jednoznacznego wniosku skierowanego do Dyrektora Ins ty tutu 
zawierającego: 

- łączną  kwot ę  różnic inwentaryzacyjnych z podzia łem na grupy sk ładników majątkowych, 
w których wystqpily ró żnice inwentaryzacyjne, 

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

Z wyjaśnień  udzielonych przez Z-c ę  Głównego Księgowego wynika, że wydane zalecenie b ędzie 
wprowadzone w życie w trakcie najbli ższej pelnej inwentaryzacji na koniec 2016 r., w sytuacji 
wystąpienia różnic inwentaryzacyjnych. 

d) gospodarowanie maj ątkiem 

Remonty i modernizacja infrastruktury:  

W okresie obj ętym kontrolą  w Instytucie przeprowadzono modernizacj ę  sali konferencyjnej; koszt 
modernizacji wynosi ł  6 500 zł  i został  sfinansowany ze środków w łasnych. 

Kontroluj ącym przedłożono Protokoly okresowej rocznej i pi ęcioletniej kontroli stanu technicznego 
obiektów Instytutu, przeprowadzonej przez uprawniony do tego podmiot. 
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Rozporządzanie mieniem:  

W IO Ś -PIB nie wprowadzono odr ębnej procedury dotycz ącej gospodarowania mieniem. 

W Instytucie trwaj ą  prace zwi ązane z wprowadzaniem danych do programu STOCK 
do stosowania systemu rejestracji i kontroli obiegu sk ładników maj ątkowych. Prace te zosta ły 
zapoczątkowane w 2013 r. 

Zakupiony program STOCK nie wspó łpracuje z funkcjonuj ącym w Instytucie od wielu lat programem 
finansowo-księgowym z firmy C-LAND. 

Instytut p łaci dla Firmy C-LAND miesięczną  opłatę  abonamentow ą  w kwocie 2 460,00 z ł , łącznie 
w 2015 r. z w/w tytułu zap łacono 29 520 zł . Pierwsza umowa na us ługi Firmy C-LAND zosta ła 
zawarta w dniu 20 maja 2005 r. Koszt zakupu Programu STOCK w 2008 r. wynosi ł  29 316,60 z ł . 

Pomimo ponoszenia tak istotnych kosztów, programy komputerowe nie spe łniaj ą  swojej funkcji 
w zakresie wspó łpracy ze sob ą . W związku z tym s łużby finansowo — ksi ęgowe Instytutu nadal 
zmuszone s ą  do wprowadzania r ęcznie danych dotyczących rozporządzania mieniem. 

Ponadto w czasie kontroli stwierdzono, że w 2015 r. Instytut zap łaci ł  ze środków w łasnych Firmie 
C-LAND kwotę  1 476,00 z ł  za upgrade do programu KP-M w zwi ązku z nowelizacj ą  ustawy o PIT 
obowiązuj ącą  od 1 stycznia 2015 r. 

Z par. 3.1 umowy zawartej w dniu 1 wrze śnia 2008 r. wynika, że w ramach miesi ęcznej opłaty 
zrycza łtowanej Firma C-LAND b ędzie dokonywa ła modyfikacji systemów wynikaj ących ze zmiany 
przepisów. 

W związku z powyższym aktualizacja systemu spowodowana zmian ą  przepisów o PIT od dnia 
1 stycznia 2015 r. - powinna by ć  wykonana przez Firm ę  C-LAND w ramach miesięcznej op łaty 
abonamentowej wynoszącej 2 460,00 z ł . 

[Dowód: akta kontroli str. I/11-49] 

e) zamówienia publiczne 

W IOŚ -PIB obowiązuj ą  procedury wewn ętrzne w zakresie udzielania zamówie ń  publicznych, 
wprowadzone Zarz ądzeniem nr 9/2014 Dyrektora IO Ś-PIB z dnia 3 czerwca 2014 r. 

W 2015 r. realizowano w IO Ś  5 postępowań  o udzielenie zamówienia publicznego, w tym 
4 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, 1 w trybie zapytania o cen ę . 

Plan zamówień  publicznych na 2015 r. nie by ł  sporządzany. Z wyja śnień  udzielonych przez 
Kierownika Dzia łu Administracyjno — Technicznego wynika, że spowodowane to by ło finansowaniem 
tylko 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ze środków Instytutu; natomiast pozostale 
postępowania sfinansowane zosta ły z dotacji, na podstawie umów zawieranych w trakcie 2015 r. 
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Pomimo braku zapisów w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień  publicznych6 
w zakresie obowi ązku sporządzania planów zamówień  publicznych, zasadnym wydaje si ę  być  
rozważenie wprowadzenia takiego rozwi ązania, co powinno przyczyni ć  się  do sprawniejszego 
zarządzania tym obszarem. 

[Dowód: akta kontroli str. 1/50-58] 
2. Organizacja i jakość  pracy Instytutu 

W okresie obj ętym kontrol ą , sprawdzone w trakcie kontroli zagadnienia z zakresu organizacji i jako ści 
pracy Instytutu zostaly ocenione pozytywnie. 

a) Organizacja Instytutu 

Zgodnie z planem kontroli zagadnienia kontrolne obejmowa ły wdrożenie oraz realizacje przepisów 
ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych. 

W wyniku postępowania kontrolnego stwierdzono, że Instytut wdrożył  przepisy ustawy o instytutach 
badawczych w zakresie organizacji i funkcjonowania oraz stosowa ła je w bieżącej działalności. 
W okresie obj ętym kontrolą , wprowadzanie nowych przepisów wewn ętrznych oraz zmiany 
dokonywane w istniej ących przepisach wewn ętrznych, by ły przeprowadzone zgodnie 
z obowiązuj ącymi zasadami i przepisami. 

[Dowód: akta kontroli str. III/60-71] 

b) Realizacja przez Instytut podstawowych zada ń  określonych w art. 2 ustawy o instytutach 
badawczych 

Instytut posiada sprecyzowane kierunkowe plany bada ń  naukowych i rozwojowych, które zostaly 
okreś lone w dokumencie Strategia rozwoju Instytutu Ochrony Środowiska — Państwowego Instytutu 
Badawczego w latach 2012 - 2016. 

W kontrolowanym okresie by ł  opracowany i zestawiony plan tematów bada ń  naukowych i prac 
rozwojowych Instytutu Ochrony Środowiska — PIB w 2015 r., który by ł  realizowany zgodnie 
z moż liwościami finansowymi. W 2015 r. Instytut realizowa ł  431 projektów/zadań  badawczych. 

[Dowód: akta kontroli str. I1/1- 67; 70] 

c) Ocena poziomu naukowego Instytutu, jako ści prowadzonych badań  naukowych i prac 
rozwojowych oraz zgodności działalności Instytutu z zadaniami podstawowymi 

Ocena poziomu naukowego Instytutu i jako ści prowadzonych w nim bada ń  naukowych, i prac 
rozwojowych, oraz zgodno ści działalności Instytutu z zadaniami podstawowymi, nale ży do 
kompetencji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy ższego. W wyniku oceny parametrycznej, dotycz ącej 
działalności w latach 2009-2012, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 
otrzyma ł  kategori ę  naukową  A8. 

[Dowód: akta kontroli str. I1/68-69] 

6 Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. 
' Dz. U. nr 96 poz. 618 
6 Dz. U. MN i SW z 2014 r. poz. 38 

6 



3. Jakość  zarządzania Instytutem 

Kontrolowane zagadnienia z zakresu jako ści zarządzania Instytutem zosta ły ocenione pozytywnie, 
pomimo stwierdzonych uchybie ń . 

a) Polityka kadrowa 

Dokumenty/procedury dotycz ące polityki kadrowej:  

W IOŚ  — PIB nie ma odrębnego dokumentu po święconego polityce kadrowej.W Instytucie obowi ązuje 
dokument Strategia rozwoju Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego w 
latach 2012-2016. Dokument ten jest zbiorem kierunkowych i ramowych zasad dotycz ących wizji, 
misji oraz strategii dzialania. Najobszerniejsza cz ęść  tego dokumentu po święcona jest strategii 
dzialania, która obejmuje równie ż  zagadnienia zwi ązane z rozwojem kadry poprzez wskazanie 
kierunkowych celów polityki kadrowej. Jedną  z tych zasad jest rekrutacja pracowników, oparta na 
przejrzysto ści (publiczne og łoszenie o naborze na stanowisko, kryteriach wyboru), ocenie kompetencji 
oraz stażu pracy. 

Rekrutacja pracowników:  

Rekrutacja pracowników naukowych przeprowadzana jest zgodnie z zasadami okre ś lonymi w § 12 
Statutu IO Ś  - PIB oraz odpowiednich przepisów ustawy o instytutach badawczych. 

W przypadku pozostałych pracowników, nie ma formalnych uregulowa ń  dotyczących zatrudniania 
nowych pracowników. Nabór odbywa si ę  na podstawie og łoszeń  zamieszczanych na stronie 
internetowej Instytutu. W przypadku pracowników o bardzo okre ś lonym zakresie wiedzy 
i umiej ętności, Instytut poszukuje kandydata w okre ś lonym środowisku fachowców z danej dziedziny 
z pomini ęciem ogłoszeń , występuj ąc z ofertą  do okre ślonej osoby lub osób. 

[Dowód: akta kontroli str. 111/60-71] 
Stan zatrudnienia oraz wynagrodzenia: 

Wed ług stanu na 31 grudnia 2015 r. w IO Ś  - PIB zatrudnionych by ło 219 pracowników na 202,96 
etatów. 

Na 31 grudnia 2015 r. w IOŚ  — PIB, 198 pracowników (ok. 90%) mialo podpisane umowy o prace na 
czas nieokre ś lony, a 21 (ok. 10 %) pracowników mialo podpisane umowy o prac ę  na czas okre ś lony. 

Zasady wynagradzania w Instytucie regulowane s ą  przez Zak ładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) 
zawarty w dniu 29 czerwca 1989 r. i obowi ązujący od 26 listopada 1994 r. Powy ższy dokument by ł  
zmieniony protokolem dodatkowym zawartym 15 grudnia 2008 r. z moc ą  obowiązuj ącą  od 1 stycznia 
2009 r. Zmiana w ZUZP dotyczy ła m.in. wykre ś lenia nieaktualnego za łącznika nr 7B- zasady 
przyznawania i wysoko ści nagród jubileuszowych dla pracowników Oddzia łu IOŚ  w Gdańsku, 
ponieważ  Oddzial ten zostal zlikwidowany. Korekta nie obj ęła tekstu ZUZP (tekst jednolity), gdzie 
nadal występuje ten Oddzial oraz uchylony za łącznik: 
- w preambule ZUZP oraz w art. 5 nadal jest wymieniony Oddzial w Gda ńsku, 
- w art. 16 ZUZP nadal jest wymieniony za łącznik 7B, który zostal uchylony zmian ą  ZUZP z 15 
grudnia 2008 r. 
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Obowiązuj ące przepisy ZUZP utrzymuj ą  zróżnicowanie wysoko ści nagród jubileuszowych pomi ędzy 
pracownikami O środka Głównego w Warszawie oraz Oddzialu IO Ś  we Wroc ławiu. Ze złożonych 
wyjaśnień  Dyrektora IO Ś  — P113 wynika, że: Wolą  stron Uk ładu by ło utrzymanie zasad wyp łaty 
jubileuszowej dla pracowników Oddzialu IO Ś  we Wroc ławiu na podstawie załącznika nr 7C do ZUZP. 

Różnicowanie stawek dla pracowników, którzy wykonuj ą  taki sam lub zbliżony zakres prac 
w Instytucie, jest nieuzasadnione i nale ży dążyć  do ujednolicenia zasad w tej sprawie. 

Zgodnie z art. 6 ZUZP tworzony jest odr ębny regulamin dotyczący wyp łacania premii. Zarządzeniem 
nr 17/88 Dyrektora z 27 czerwca 1988 r. zostal wprowadzony regulamin premiowania pracowników 
O środka Głównego IOŚ . 

Z przedstawionych wyja śnień  Dyrektora IO Ś  — PIB w tym zakresie wynika, że: Oddział  IOŚ  — PIB we 
Wroc ławiu nie posiada odrębnego regulaminu premiowania. (...) Regulamin premiowania 
pracowników Ośrodka Głównego stosuje si ę  do wszystkich pracowników Instytutu. 

Formalnie, nie ma podstaw do stosowania tego regulaminu w stosunku do pracowników 
zatrudnionych w Oddziale IO Ś  — PIB we Wrocławiu. 

[Dowód: akta kontroli str. III/1- 56; 60-71] 

Zakaz konkurencji i dodatkowe zatrudnienie:  

W sprawdzonych podczas kontroli aktach osobowych pracowników Instytutu znajdowa ły się  umowy 
o zakazie konkurencji. 

W IOŚ  - PIB nie by ło przypadków wyst ępowania do Dyrektora o pozwolenie na podj ęcie pracy 
w ramach stosunku pracy w innej jednostce, w przypadku pracowników, których Instytut jest 
pierwszym miejscem pracy. 

[Dowód: akta kontroli str. III/60-71] 

Oceny okresowe pracowników:  

Do zakończenia kontroli (5.02.2016r.), okresowa ocena pracowników za okres 1.01.2013-
31.12.2014r. nie zosta ła zakończona. 

Dyrektor IO Ś  — PIB pismem z 7 wrze śnia 2015 r. zn. DO/100- 269/2015 zwróci ła się  do 
przewodniczącego RN o dokonanie przez Komisj ę  Rozwoju Kadry okresowej oceny dorobku 
naukowego i technicznego pracowników Instytutu. Ocena dokonywana jest w oparciu o Zarz ądzenie 
nr 4/2013 Dyrektora IO Ś  — PIB w sprawie trybu dokonywania okresowej oceny dorobku naukowego 
i technicznego pracowników naukowych i badawczo — technicznych Instytutu. 

Proces oceny pracowników zostal rozpocz ęty 1 października 2015 r. Oceniani pracownicy mieli 
okreś lony termin składania ankiet - do 30 pa ździernika 2015 r. Termin ten nie zostal dotrzymany przez 
część  ocenianych pracowników (ostatnia ankieta jest z dat ą  4.01.2016 r.). 
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Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2013 Dyrektora IO Ś  — PIB, Komisja powinna przygotowa ć  projekt 
oceny najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od terminu składania dokumentów przez ocenianych 
pracowników i powinna przedłożyć  RN projekt oceny pracowników w celu dokonania jego przyj ęcia. 

Z ustaleń  kontroli wynika, że proces oceny zosta ł  wszczęty stosunkowo póżno. Część  ankiet by ła 
złożona przez ocenianych pracowników po wyznaczonym terminie. Prace Komisji by ły zakłócane ze 
względów technicznych oraz nieobecno ścią  członka Komisji. Kumulacja tych zdarze ń , spowodowała 
w efekcie wydłużenie procesu oceny. Brak oceny okresowej pozbawia Dyrektora Instytutu podstaw 
weryfikacji zatrudnienia ocenianych pracowników na stanowiskach naukowych i badawczo — 
technicznych. 

[Dowód: akta kontroli str. II1/57 -71  ] 

c) Realizacja zada ń  przez dyrektora i rad ę  naukową  instytutu 

Ustalenia kontroli wskazuj ą , że w badanym okresie Dyrektor IO Ś  - PIB w łaściwie realizowala 
zadania, o których mowa w art. 24 ust. I ustawy o instytutach badawczych, w tym w szczególno ści 
dotyczących obowi ązku sporządzenia planu dzia łalności IO Ś  - PIB, sprawozdania z dzia łalności IOŚ  - 
PIB oraz realizacji polityki kadrowej. 

Rada Naukowa w badanym okresie realizowala swoje zadania, o których mowa w a rt .  29 ust. 2 ustawy 
o instytutach badawczych. 

[Dowód: akta kontroli str. 111/60-71] 

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

1. Przeprowadzenie analizy zawartych umów pod k ątem uniknięcia nieuzasadnionych p łatno ści za 
us ługi, które powinny by ć  wykonane w ramach zrycza łtowanych opłat miesięcznych uiszczanych 
przez Instytut. 

2. Dokonywanie rozbudowy sieci informatycznej Instytutu w sposób umo ż liwiaj ący wspó łpracę  
dotychczasowych programów z nowo zakupionymi. 

3. Rozważenie sporz ądzania planów zamówień  publicznych na dany rok kalendarzowy. 

4. Dokonanie stosownych zmian regulaminu premiowania, polegaj ących na formalnym obj ęciu 
regulaminem również  pracowników Oddzial IO Ś  — PIB we Wroc ławiu. 

5. Dokonanie aktualizacji Zak ładowego Układu Zbiorowego Pracy w zakresie usuni ęcia zapisów 
dotyczących zlikwidowanego Oddzial IO Ś  — PIB w Gdań sku. 

9 



Przedstawiaj ąc powyższe wystąpienie pokontrolne, prosz ę  Panią  Dyrektor o z łożenie pisemnej 
informacji w sprawie sposobu wykorzystania wyników kontroli oraz o podj ętych dzialaniach 
zmierzaj ących do realizacji zalece ń  pokontrolnych — w terminie 1 miesi ąca od daty otrzymania 
niniejszego wystąpienia, w szczególno ści przedstawienie analizy, o której mowa w zaleceniu nr 1. 
W przypadku, gdy realizacja zalece ń  wiązała się  ze zmian ą  istniej ących dokumentów lub 
wprowadzeniem w życie nowych, proszę  o załączenie ich kopii do informacji w sprawie sposobu 
wykorzystania wyników kontroli. 

Jednocze śnie uprzejmie informuj ę , że Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie 
Środowiska będzie monitorować  postęp realizacji zalece ń  pokontrolnych do czasu ich pe łnego 
wdrożenia. 

up. MINIS TRA 

tiff(J/Mit__ 
awei Seth* 

SB 

Do wiadomo ści:  

Pani Agnieszka Sosnowska — Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza 
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