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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 5/2019 z dnia 8 maja 2019 r. zespół 
kontrolujący Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 14 maja - 28 czerwca 2019 r. kontrolę 
w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym (dalej: IOŚ-PIB, lub Instytut) 
w zakresie:
1. Działalności finansowej Instytutu.
2. Organizacji i jakości pracy Instytutu.
3. Jakości zarządzania Instytutem
4. Kontroli wybranych zaleceń pokontrolnych wydanych w poprzedniej kontroli Ministerstwa 

Środowiska

V za okres 1 stycznia 2017 r.-31 grudnia 2018 r.
Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolujący Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 
Ministerstwa Środowiska (dalej: MŚ) w składzie:

■ Agnieszka Kaczyńska,

■ Artur D. Konarski.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 
w administracji rządowej'. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w księdze kontroli pod nr 
5/2019.

Instytutem kieruje dr inż. Krystian Szczepański, powołany przez Ministra Środowiska z dniem 
1 lipca 2016 r. na Dyrektora IOŚ - PIB.

1 Dz. U. nr 185, poz. 1092



Instytut wykonuje m.in. zadania Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (dalej 
KOBiZE), o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów 
cieplarnianych i innych substancji2.

Ocena kontrolowanej działalności:

Działalność Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego w kontrolowanych 
obszarach łącznie ocenia się pozytywnie z zastrzeżeniami.

Zastrzeżenia dotyczyły niejasnej procedury wyboru firmy audytorskiej oraz błędnego zamieszczenia 
w protokole z inwentaryzacji w 2017 r. jednego z jej obszarów, który nie był weryfikowany przez 
osobę, która nie była członkiem komisji inwentaryzacyjnej.

Ustalenia kontroli:

IOŚ-PIB jest jednostką naukową nadzorowaną przez Ministra Środowiska, prowadzącą badania 
i prace badawczo-rozwojowe na rzecz rozwoju gospodarki narodowej, dotyczące ochrony środowiska, 
zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do jego skutków oraz 
racjonalnego korzystania ze środowiska i jego zasobów.

Do zadań IOŚ-PIB należy prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, wdrażanie 
i upowszechnianie ich wyników oraz przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych 
do potrzeb praktyki. Przedmiotem działalności Instytutu są kompleksowe badania i oceny środowiska, 
w tym w ramach monitoringu środowiska, obejmujące procesy i skutki degradacji środowiska. 
Podstawą funkcjonowania Instytutu w kontrolowanym zakresie była ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r.
0 instytutach badawczych3, Statut IOŚ-PIB zatwierdzony przez Ministra Środowiska dnia 2 listopada 
2016 r. oraz Regulamin organizacyjny.
IOS - PIB posiada sprecyzowane kierunkowe plany badań naukowych i rozwojowych, które zostały 
określone w dokumencie Strategia Rozwoju Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu 
Badawczego w latach 2017 - 2020. IOŚ-PIB posiada kierunkowe plany badań naukowych
1 rozwojowych, które przedstawiane są w formie rocznych planów działalności.

W Instytucie obowiązuje Polityka rachunkowości, która jest zgodna z ustawą z dnia 24 września 1994 
r. o rachunkowości4 . Plan finansowy Instytutu w 2017 r. został wykonany w zakresie przychodów 
na poziomie 93,76%, a w zakresie kosztów 93,74%. Plan finansowy Instytutu w 2018 r. został 
zrealizowany na niższym poziomie niż rok wcześniej tj. przychody - 90,20% zaś koszty - 89,38%. 
Różnice w założeniach planów a faktycznym wykonaniem wynikały z wydłużenia terminu realizacji 
kilku projektów i ostatecznego ich późniejszego rozliczenia oraz mniejszej od zaplanowanej ilości 
prac zleconych do wykonania przez Instytut przez podmioty rynkowe i Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.
Osiągnięte w 2018 roku przychody IOŚ-PIB wyniosły 45 283 tys. zł i były niższe o 3 877 tys. zł 
w stosunku do roku 2017. Największym źródłem finansowania Instytutu był Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: NFOŚiGW), natomiast w kosztach największą 
pozycję stanowiły wynagrodzenia. Zysk netto za 2018 r. w wysokości 1 251 675,44 zł był wyższy 
o 178,83 tys. zł od kwoty uzyskanej rok wcześniej.

2 Dz. U. z 2013 r. poz. 1107 z późn. zm.
3 Tj. Dz.U. z 2019 poz. 1350
4 Dz. U. z 2018 r. poz. 395



W 2017 r. 10Ś - PIB realizował 335 projektów/zadań badawczych, natomiast w 2018 r. realizował 309 
projektów/zadań badawczych.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie kompleksowej oceny jakości działalności 
naukowej lub badawczo-rozwojowej prowadzonej w 2017 r., przyznał lOŚ - PIB kategorię naukową 
A na okres do dnia przyznania kategorii naukowej na podstawie kolejnej kompleksowej oceny.

1. Działalność finansowa Instytutu

W okresie objętym kontrolą obowiązywały:
■ Zarządzenie nr 9/2004 Dyrektora lOŚ w Warszawie z 30.12.2004 r. w sprawie ustalenia Zasad 

(polityki) Rachunkowości wraz z późn. zm.5,
■ Zarządzenie nr 9/2018 Dyrektora lOŚ-PIB z 8.02.2018 r. w sprawie ustalenia dokumentacji 

przyjętych zasad (polityki) rachunkowości z późn. zm., które obowiązuje od 1.01.2018 r.

Powyższe dokumenty są zgodne z art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

W okresie objętym kontrolą Instytut nie prowadził działalności innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1 - 
3 ustawy o instytutach badawczych.

[Dowód: akta kontroli str. 1/1-7, 8-48, 49-94]

Roczny plan finansowy
Dyrektor IOŚ-PIB w badanym okresie ustalał roczne plany finansowe, po ich uprzednim pozytywnym 
zaopiniowaniu przez Radę Naukową.
Plany te uwzględniały strukturę przewidzianą w art. 18 ust. 11 ustawy o instytutach badawczych. Plan 
finansowy Instytutu w 2017 r. został wykonany w zakresie przychodów na poziomie 93,76%, 
a w zakresie kosztów 93,74%. Plan finansowy Instytutu w 2018 r. został zrealizowany na niższym 
poziomie niż rok wcześniej tj. przychody - 90,20% zaś koszty - 89,38% planu, przyczyny różnic 
opisano powyżej.
Rada Naukowa w badanym okresie pozytywnie opiniowała roczne sprawozdania finansowe w tym 
podział zysku. Zysk netto za 2018 r. w wysokości 1 251 675,44 zł był wyższy o 178,83 tys. zł 
od kwoty uzyskanej rok wcześniej i został w całości przeznaczony na zwiększenie Funduszu Badań 
Własnych.

[Dowód: akta kontroli str. 16-29, 1/95-104, 1/105-127, 1/153]

W latach 2016 - 2018 Instytut posiadał fundusze: statutowy, rezerwowy oraz świadczeń socjalnych 
zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych.
Instytut badawczy może tworzyć, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o instytutach badawczych, fundusze: 
badań własnych, stypendialny, wdrożeń i nagród. W latach 2017-2018 IOŚ-PIB zwiększył fundusz 
badań własnych, zgodnie z Decyzją wydaną z upoważnienia Ministra Środowiska przez Podsekretarza 
Stanu w Ministerstwie Środowiska6.

5 Zasady (polityka) rachunkowości przyjęto w formie tekstu jednolitego zarządzeniem nr 10/2017 Dyrektora 
IOŚ-PIB z 13.02.2017 r.
6 Decyzje wydane z upoważnienia Ministra Środowiska przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska: 
z 18.06.2019 r. znak: DZŚ-Y.0331.1.2019.MS dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego IOŚ-PIB i



W czerwcu 2018 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska z upoważnienia Ministra 
Środowiska zatwierdził pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 388 335,00 zł z funduszu 
rezerwowego7. Powyższe było efektem korekty błędu wynikającego z ujęcia niesłusznie 
aktywowanych kosztów inwestycji dotyczących lat 2009-2016, które utraciły przydatność 
gospodarczą.

[Dowód: akta kontroli str. 16-29,1/105-127, 563, 564]

a) struktura źródeł przychodów oraz kosztów

Osiągnięte w 2018 roku przychody IOŚ-PIB wyniosły 45 283 tys. zł i były niższe o 3 877 tys. zł 
w stosunku do 2017 r. Wynikało to m.in. z wydłużenia terminu realizacji kilku projektów 
i ostatecznego ich późniejszego rozliczenia.8 Największym źródłem finansowania Instytutu był 
NFOŚiGW w kwocie 19.166 tys. zł w 2017 r. i 20.310 tys. zł w 2018 r. oraz Ministerstwo Środowiska 
(9.098 tys. zł w 2018 r. - wzrost o 8% w stosunku rok do roku).

Struktura przychodów w Instytucie kształtuje się następująco:
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Największe koszty Instytut ponosił na wynagrodzenia, które w 2017 r. stanowiły 58,6% wszystkich 
kosztów działalności operacyjnej, zaś w 2018 r. wzrosły do 64,8%. Wzrost ww. kosztów związany był 
z realizacją zadań KOBiZE oraz nowych projektów.

przeznaczenia zysku za 2018 r. oraz decyzja z 13.06.2018 r. znak: DPK-IV.0771.4.2018.IK w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego IOŚ-PIB i przeznaczenia zysku za 2017 r.
7 jw.
8 chodzi o projekt MPA (Miejskich Planów Adaptacji w niektórych miastach), projekt „Baza wiedzy o zmianach 
klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności 
gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków 
nadzwyczajnych zagrożeń”, projekt „Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego - zdolnego do adaptacji do zmian 
klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050”



Podział kosztów w badanym okresie kształtował się następująco:

Struktura kosztów w IOŚ-PIB
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[Dowód: akta kontroli str. 1/105-127]
c) inwentaryzacja

Wewnętrzne zasady dotyczące sposobu przeprowadzania inwentaryzacji zostały określone 
w zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej. Zarządzeniem nr 4/2004 Dyrektora IOŚ-PIB z dnia 
14.10.2004 r. wprowadzono instrukcję inwentaryzacyjną określającą zasady przygotowania, 
przebiegu, wyceny oraz rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych składników aktywów i pasywów.

[Dowód: akta kontroli str. 1/128-148]

W badanym okresie przeprowadzone zostały dwie inwentaryzacje. W inwentaryzacji rocznej 
przeprowadzonej w 2017 r. oraz w 2018 r. nie stwierdzono różnic inwentaryzacyjnych.
Inwentaryzacje zostały przeprowadzone w wymaganym zakresie oraz w terminie wynikającym 
z ustawy o rachunkowości. Niemniej jednak zespół kontrolujący zwrócił uwagę na poniższe kwestie:

(
1) W zbiorczym zestawieniu robót w toku na dzień: 31.12.2017 r. i 31.12.2018 r. oraz robót 

w toku na dzień: 31.12.2017 r. i 31.12.2018 r. dla poszczególnych zakładów znajduje się 
dodatkowy wiersz pn. „Roboty w toku”, który nie występuje w załączniku nr 11 (Roboty 
w toku na dzień 31.12....r.) oraz załączniku nr 12 (Zbiorcze zestawienie robót w toku na dzień
31.12__r.) Instrukcji inwentaryzacyjnej. IOŚ-PIB wyjaśnił, że ww. tabelach został uwzględniony
dodatkowy wiersz, na celu uzyskanie większej czytelności informacji ujętej 
ww. załącznikach.9 Zdaniem IOŚ-PIB nie stanowiło to zmiany niezgodnej z Instrukcją - zmiana 
została wprowadzona poprzez dodanie dodatkowego wiersza do istniejących wzorów załączników, 
a nie polegała na usunięciu jakichkolwiek dotychczasowych treści. IOŚ-PIB nie dokonywał 
jednocześnie aktualizacji instrukcji inwentaryzacyjnej z 2004 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1/128-148,1/149-152, 1/153-157]

9 Pismo IOŚ-PIB znak: P.080.1.219.MR z 17.06.2019 r.



2) W protokole z 6.03.2018 r. dotyczącym inwentaryzacji przeprowadzonej w 2017 r. w rejonie 
spisowym IV - aparatura naukowo-badawcza wskazano, że przewodniczącym zespołu spisowego 
była osoba, która nie znajdowała się na liście stałej komisji inwentaryzacyjnej (zał. 1 do 
zarządzenia nr 49/2017) ani na liście osób postawionych do dyspozycji Przewodniczącego Stałej 
Komisji Inwentaryzacyjnej (zał. 2 do zarządzenia nr 49/2017).
IOŚ-PIB wyjaśnił, że na str. 3 ww. protokołu omyłkowo pozostawiony został akapit dotyczący 
spisu aparatury naukowo - badawczej, który faktycznie nie był przedmiotem inwentaryzacji (z 
nazwiskiem osoby nieuczestniczącej w inwentaryzacji) i nie został przeprowadzony.10 Protokół z 
6.03.2018 r. z inwentaryzacji przeprowadzonej w 2017 r. na pierwszej stronie wymienia zakres 
inwentaryzacji, zgodny z określonym w Zarządzeniu nr 49/2017 oraz zgodny z zakresem 
faktycznie zrealizowanym, jak również wskazuje właściwy skład Komisji Inwentaryzacyjnej 
(zgodny z załącznikiem do Zarządzenia nr 49/2017). Dokument został skorygowany poprzez 
przekreślenie niewłaściwej treści i zamieszczenie adnotacji „usunięto” oraz opatrzony podpisem 
przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej.

[Dowód: akta kontroli str. 1/158-160, 1/161-166, 1/167-171]

3) W protokole z inwentaryzacji przeprowadzonej w 2017 r. z 6.03.2018 r. powołano się na błędną 
podstawę przeprowadzenia inwentaryzacji tj. zarządzenie Dyrektora IOŚ PIB z 20 września 2016 r. 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2016 r.
W piśmie IOŚ-PIB wyjaśnił, że w protokole z inwentaryzacji przeprowadzonej w 2017 r. powołano 
błędną podstawę przeprowadzenia inwentaryzacji, w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej (treść 
prawidłowa: „zarządzenie Dyrektora IOŚ-PIB z 27.10.2017 r. w sprawie przeprowadzenia 
inwentaryzacji z 2017 roku”).11 Instytut wyjaśnił, że powyższa omyłka w treści protokołu miała 
techniczny charakter i związana była z procesem przygotowywania dokumentu. Dokument został 
skorygowany poprzez przekreślenie niewłaściwej treści i opatrzony podpisem przewodniczącego 
komisji inwentaryzacyjnej.

[Dowód: akta kontroli str. 16-29, 1/167-171, 1/153-157]

d) zamówienia publiczne

W Instytucie obowiązują zarządzenia w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych 
o szacunkowej wartości nieprzekraczającej oraz przekraczającej 30 000 euro netto. Zasady te są 
zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp)12. Zespół kontrolujący zwrócił uwagę na 
kilkukrotne zmiany powyższych procedur w okresie objętym kontrolą. Instytut wyjaśnił, że były one 
związane głównie z dostosowaniem zarządzeń do zmieniających się przepisów prawą 
z dostosowaniem do struktury organizacyjnej IOŚ-PIB, z zaleceniami NFOŚiGW oraz 
z wprowadzeniem elektronicznego obiegu wniosku o zakup.13

[Dowód: akta kontroli str. 1/172-176]

W badanym okresie w Instytucie przeprowadzono 44 postępowania w trybach określonych ustawą Pzp 
o wartości łącznej 12 522 094,35 zł:

■ w roku 2017-26 postępowań o wartości 8 634 885,54 zł,

■ w roku 2018 - 11 postępowań o wartości 3 887 208,81 zł.

10 Pismo IOŚ-PIB znak: P.080.1.219.MR z 5.06.2019 r.
11 Pismo IOŚ-PIB znak: P.080.1.219.MR z 17.06.2019 r.
12 t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.
13 Wyjaśnienia IOŚ-PIB z 28.06.2019 r. (mail)



Ponadto, w IOŚ-PIB w 2017 r. złożono 418 wniosków zakupowych o wartości poniżej 30 tys. euro 
netto zaś w 2018 r. ich liczba wzrosła i wyniosła 736 wniosków. Łączna wartość zamówień 
udzielonych w 2017 r. wyniosła 4 963 tys. zł, zaś w 2018 r. - 4 837 tys. zł.14 W terminie określonym 
w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, Instytut przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych 
sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych za rok 2017 i 2018.

[Dowód: akta kontroli str. 1/177-181, 182-186]

Kontroli poddano 6 umów15, podpisanych w ramach 4 postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego w latach 2017 - 2018, w tym 3 udzielono zgodnie z przepisami ustawy Pzp zaś jedno w 
procedurze o wartości poniżej 30 tys. euro netto. Dodatkowo zweryfikowano sposób realizacji 
zawartych umów tj. faktury, protokoły zdawczo-odbiorcze, wyciągi bankowe oraz sposób 
zaksięgowania wydatków w systemie finansowo-księgowym Instytutu.

[Dowód: akta kontroli str. 1/187-190]

Kontrola obejmowała następujące umowy:

1) Umowa nr PZ.022.24a.2017 (ZP) z 22.12.2017 r. - dostawa sprzętu komputerowego 
do siedziby IOŚ-PIB została zrealizowana w trybie przetargu nieograniczonego.

Z protokołu zdawczo-odbiorczego z 27.12.2017 r. (dostawa sprzętu komputerowego) wynika, że w 
ramach ww. umowy:

■ dostarczony sprzęt był zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i nie posiadał widocznych 
uszkodzeń.

■ odnotowano brak 2 „komputerów przenośnych typ 1” oraz 1 „komputera przenośnego typ 2” 
w dostawie z powodu opóźnień w transporcie.

Zgodność z OPZ została potwierdzona na podstawie numerów seryjnych z listów przewozowych i 
zweryfikowana na stronie producenta. W dniu 3.01.2018 r. dostarczono brakujące 2 sztuki 
„komputerów przenośnych typ 1” oraz 1 „komputera przenośnego typ 2”, czyli z 6-dniowym 
opóźnieniem.
Ponadto, opóźnienie w dostawie miało miejsce również podczas realizacji przez ww. Wykonawcę 
umowy nr PZ.022.23a.2017 (ZP) z 22.12.2017 r. W konsekwencji Instytut naliczył kary umowne wraz 
z odsetkami z tytułu opóźnienia w dostawie sprzętu na łączną kwotę 10 668,02 zł. Wykonawca nie 
uznał zasadności naliczonej kary, więc Instytut w piśmie z 7.09.2018 r. dokonał potrącenia ww. kwoty 
z należności Wykonawcy z wynagrodzenia należnemu mu z tytułu realizacji umowy PZ.022.5b.2018 
(ZP).16 W wyniku wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej 
przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy, 15.01.2019 r. został zawarta ugoda między stronami17.

[Dowód: akta kontroli str. 1/191-212,1/213-214, 1/215, 1/216-221, 222-223]

2) Umowa nr PZ.022.24b.2017 (ZP) z 22.12.2017 r. - dostawa oprogramowania, podzespołów 
komputerowych i sprzętu peryferyjnego do siedziby IOŚ-PIB została zrealizowana w trybie 
przetargu nieograniczonego.

14 Wartość zamówień zrealizowana w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
15 Dokonano celowego doboru próby zamówień do kontroli, uwzględniono wartość udzielonych zamówień, 
źródło finansowania.
16 Pismo IOŚ-PIB znak: DR.025.57.2018.AR z 7.09.2018 r.
17 IOŚ-PIB w dniu 17.01.2019 r. dokonał na rzecz Wykonawcy zwrotu kwoty 5 301,04 zł wynikającej z zawartej 
ugody oraz skorygował wcześniej wystawione noty księgowe.



Z dwóch protokołów zdawczo-odbiorczych z 22,12.2017 r. (dostawa sprzętu komputerowego i 
oprogramowania) wynika, że praca w ramach ww. umowy została wykonana zgodnie z jej zapisami i 
przyjęta bez zastrzeżeń.

3) Umowa nr PZ.022.24c.2017 (ZP) z 22.12.2017 r. - dostawa oprogramowania do siedziby lOŚ-PIB 
została zrealizowana w trybie przetargu nieograniczonego.

Z protokołu zdawczo-odbiorczego z 27.12.2017 r. wynika, że praca w ramach ww. umowy 
została wykonana zgodnie z jej zapisami i przyjęta bez zastrzeżeń.

Umowy z punktów 1 - 3 zostały zrealizowane ze środków własnych IOŚ-PIB. Zespół 
kontrolujący nie zgłasza żadnych uwag do procedury wyboru wykonawcy i sposobu 
rozliczenia finansowo-księgowego ww. umów.

[Dowód: akta kontroli str. 1/105-127]

4) Umowa nr PZ.022.14.2018 (ZP) z 30.11.2018 r. - usługa polegająca na wytworzeniu, opracowaniu 
i dostarczeniu przetworzonych danych pomiarowych dotyczących transportu drogowego w 
zakresie średnich prędkości pojazdów, obejmujących obszar całej Polski, została zrealizowana w 
trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP.

Udzielenie zamówienia nastąpiło po przeprowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu 
nieograniczonego (postępowanie PZ/9/2018), w którym nie złożono żadnej oferty, 
a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
Zamówienie było kontrolowane przez NFOŚiGW podczas kontroli ex-post. W informacji 
pokontrolnej z 6.02.2019 r. nie wykazano żadnych zastrzeżeń ani uwag w zakresie poprawności 
zastosowania przesłanek do zawarcia przedmiotowej umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na 
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Ponadto potwierdzono, że umowa nr PZ.022.14.2018 (ZP) z 
30.11.2018 r. jest zgodna z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie. 
Powyższe ustalenia potwierdził, podczas kontroli, zespół kontrolujący Ministerstwa Środowiska.
Z protokołu zdawczo-odbiorczego z 31.12.2018 r. wynika, że praca w ramach umowy 
PZ.022.14.2018 (ZP) z 31.11.2018 r. została wykonana zgodnie z jej treścią.

[Dowód: akta kontroli str. 1/105-127, 1/258-260]

Zamówienie zostało zrealizowane w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0007/17-
00 z 18.08.2017 z późn. zm. projektu pn. „Baza wiedzy o zmianach klimatu
1 adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności 
gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania 
i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” (dalej: Baza wiedzy).Wydatek kwalifikowany 
w ramach POliŚ w 100% (wraz z VAT). Okres kwalifikowania wydatków w ramach projektu to 
1.01.2017 r. - 31.12.2021 r. Zgodnie z § 14 ust. 1 ww. umowy, IOŚ-PIB zobowiązany jest do 
prowadzenia dla Projektu odrębnej informatycznej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i
przychodów lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej 
odrębnego kodu księgowego.

[Dowód: akta kontroli str. 1/261-305]

IOŚ-PIB przedstawił wyjaśnienia oraz wydruki z systemu księgowego, z których wynika, że wydatki 
w ramach projektu za 2017 r. zaksięgowane zostały na pozabilansowym koncie 910 - „Projekty UE - 
wydatki” po stronie „Wn”, dodatkowo wyodrębniając rodzaj wydatku na szczegółowym koncie 
analitycznym (wynagrodzenia, materiały, usługi obce). W 2017 r. IOŚ-PIB nie otrzymał wpływu



z tytułu realizacji projektu. W 2018 r. dla wydatków i przychodów dotyczących projektu pn. Baza 
wiedzy, prowadzona była wyodrębniona ewidencja poza systemem księgowym. Powyższe związane 
było z wprowadzeniem w tym roku nowego systemu informatycznego Xpertis. W ramach 
wyodrębnionej ewidencji wydatków poza systemem księgowym (za 2018 r.) sporządzono zestawienia, 
zawierające dane dotyczące poniesionych wydatków jak również otrzymanych wpływów. 
W zestawieniach ujęto między innymi daty wypłat i numery wyciągów bankowych, dodatkowo, 
na wyciągach bankowych, operacje dotyczące projektu zostały oznaczone odpowiednim numerem 
umowy. Ewidencja kosztów prowadzona jest od początku projektu na wyodrębnionych kontach 
księgowych. Od 2019 r. Instytut w ramach obowiązującego systemu ewidencji księgowej, stosuje 
odrębny kod księgowy umożliwiający identyfikację wszystkich transakcji i poszczególnych operacji 
bankowych związanych z Projektem.18

[Dowód: akta kontroli str. 1/224-257, 1/372-373]

5) Umowa tir PZ.022.22.2017 (ZP) z 6.10.2017 r. - usługa polegająca na zaplanowaniu 
i zrealizowaniu kampanii informacyjno-edukacyjnych w sieci Internet (z wyłączeniem mediów 
społecznościowych) dla projektu „Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności 
w Polsce” oraz projektu kampanii edukacyjnej „Stop smog” została zrealizowana w trybie 
zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Udzielenie zamówienia nastąpiło po przeprowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu 
nieograniczonego (postępowanie PZ/18/2017), w którym nie złożono żadnej oferty, a pierwotne 
warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
Zespół kontrolujący nie zgłasza żadnych uwag w zakresie poprawności zastosowania 
przesłanek do zawarcia przedmiotowej umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki 
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Zamówienie zostało zrealizowane w ramach:
a) umowy o dofinansowanie nr 138/2017/Wn50/OA-XN-04/D z 13.09.2017 r. z późn. zm. projektu 

pn. „Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce” dofinansowanego ze 
środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy 
Dwustronnej (dalej: Elektromobilność). Wydatek kwalifikowany w ramach NMF 109.000 zł 
(kwota netto faktury), kwota VAT jest wydatkiem niekwalifikowanym.

Z wyjaśnień IOŚ-PIB z 17.06.2019 r. wynika, że wystąpiły przesłanki umożliwiające odzyskanie 
kwoty podatku VAT (planowany przychód z tytułu sprzedaży energii wygenerowanej na stacji 
ładowania). W związku z powyższym kwota podatku VAT w przedmiotowym projekcie nie mogła 
być kwalifikowana.

[Dowód: akta kontroli str. 1/153-157,1/306]

Umowa została skontrolowana w dniach 4-7.12.2017 r. przez NFOŚiGW w ramach kontroli 
planowej, uproszczonej, na zakończenie realizacji projektu.19 Zakres kontroli obejmował:

■ kontrolę realizacji projektu w zakresie zgodności z zawartą umową w sprawie projektu,
■ kontrolę dokumentacji technicznej i formalno-prawnej projektu,
■ kontrolę zgodności informacji o realizacji projektu przedstawionych przez beneficjenta w 

rozliczeniach (w zakresie rzeczowym i finansowo-księgowym),
■ kontrolę prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z warunkami umowy

18 Pismo IOŚ-PIB znak: P. 080.1.2019.MR z 15.07.2019 r.
19 Notatka z kontroli NFOŚiGW przeprowadzonej w IOŚ-PIB z 8.12.2017 r.



Kontrolujący w badanym zakresie nie sformułowali żadnych uwag.

[Dowód: akta kontroli str. 1/307-321]

b) umowy o dofinansowanie nr 147/2017/Wn50/OA-XN-04/D z 7.09.2017 r. z późn. zm. projektu 
pn. „Kampania edukacyjna STOP SMOG” dofinansowanego ze środków Mechanizmu 
Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (dalej: STOP 
SMOG). Wydatek kwalifikowany w ramach EOG w 100% - 279.210 zł (kwota brutto faktury - 
podatek VAT jest kwalifikowany).

Z wyjaśnień 10Ś-PIB z 17.06.2019 r. wynika, że Instytut nie miał możliwości odzyskania podatku 
VAT z uwagi na fakt, że projekt ten był projektem edukacyjnym, a co za tym idzie IOŚ-PIB nie 
uzyskiwał z tytułu jego realizacji przychodu opodatkowanego.

Z protokołu zdawczo-odbiorczego z 27.11.2017 r. wynika, że praca w ramach umowy 
PZ.022.22.2017 (ZP) z 6.10.2017 r. została wykonana zgodnie z jej treścią i przyjęta bez zastrzeżeń.

[Dowód: akta kontroli str. 1/153-157,1/322]

Zgodnie z art. 10 ust. 17 umowy o dofinansowanie nr 138/2017/Wn50/OA-XN-04/D 
z 13.09.2017 r. i umowy nr 147/2017/Wn50/OA-XN-04/D z 7.09.2017 r.: Instytut zobowiązany jest do 
prowadzenia dla Projektu odrębnej informatycznej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i
przychodów lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej 
odrębnego kodu księgowego.

[Dowód: akta kontroli str. 1/323-346, 1/347-371]

IOŚ-PIB przedstawił wyjaśnienia oraz wydruki z systemu księgowego, z których wynika, 
że wydatki w ramach projektu pn. Elektromobilność oraz dla projektu pn. STOP SMOG - za 2017 r. - 
zaksięgowane zostały na pozabilansowym koncie 910 
(po stronie „WN”) dodatkowo wyodrębniając rodzaj wydatku na szczegółowych kontach 
analitycznych do konta 910 (wynagrodzenia, materiały, usługi obce, podróże służbowe, pozostałe 
koszty). Natomiast przychody związane z ww. projektami, osiągnięte w 2017 r., zaksięgowane zostały 
(po stronie „MA”) na wyszczególnionym koncie analitycznym 910-27-06 dla Projektu 
Elektromobilność oraz na koncie 910-29-06 w przypadku projektu STOP SMOG. Ewidencja kosztów 
prowadzona była na wyodrębnionych kontach księgowych.20

„Projekty UE wydatki”

[Dowód: akta kontroli str. 1/224-257]

Zespół kontrolujący nie zgłasza żadnych uwag do sposobu rozliczenia finansowo-księgowego 
umów opisanych w punktach 4-5.

6) Umowa nr PZ.022.329.2017 (E) z 8.11.2017 r. wraz z aneksem nr 1 z 5.12.2018 r. dotyczyła 
usługi przeprowadzenia badania:

■ sprawozdania finansowego IOŚ-PIB za rok 2017 i 2018
■ audytu finansowego IOŚ-PIB z realizacji zadań KOBiZE za rok 2017 i 2018.

20 Pismo IOŚ-PIB znak: P. 080.1.2019.MR z 15.07.2019 r.



Szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 17.580 zł. Zamówienie zrealizowano poza ustawą Pzp 
poprzez zaproszenie do składania ofert zamieszczone na stronie BIP Instytutu. Wyboru wykonawcy 
dokonał z upoważnienia Ministra Środowiska Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska21

[Dowód: akta kontroli str. 1/374]

Z protokołów zdawczo-odbiorczych z 24.04.2018 r. i 25.04.2019 r. wynika, że zamawiający przyjął 
bez zastrzeżeń wykonanie przedmiotu umowy. Kontrolujący zapoznali się z dokumentacją powstałą 
z badania i audytu tj. sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego 
sprawozdania finansowego za 2017 i 2018 r. oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta 
z audytu finansowego za 2017 i 2018 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1/105-127]

Zespól kontrolujący analizując sposób wyboru wykonawcy usługi badania sprawozdania finansowego 
i audytu finansowego za rok 2017 i 2018 zwrócił uwagę na następujące kwestie:

1) Brak wskazania w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty:

a) Nie zostały wskazane kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Nie zostały wskazane kryteria oceny ofert, jak również nie zostały im przypisane wagi. Zastępca 
Dyrektora IOŚ-PIB wyjaśnił, że „wskazanie we wniosku powyższych danych stanowiłoby narzucenie 
kryteriów Ministerstwu, czyli podmiotowi właściwemu do dokonania wyboru najkorzystniejszej 
oferty”. Ponadto, przygotowując dokumenty w ramach ww. postępowania zastosowano jedynie te 
elementy wzorów formularzy (obowiązujących w IOŚ-PIB dla innych zamówień), które dawały 
możliwość zagregowania i porównania danych oraz ich przedstawienia MŚ w sposób czytelny, 
przejrzysty i uporządkowany, umożliwiający sprawne dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty.22

[Dowód: akta kontroli str. 1/375-377, 378-400]

Należy zauważyć, że w wyroku z 11.02.2016 r., KIO/KD 14/16, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła 
uwagę, że „Jeśli jest wartość jest niższa niż 30 tys. euro to Zamawiający nie stosuje wprost przepisów 
ustawy Pzp., jednak musi pamiętać o zasadach obowiązujących w zamówieniach tj. zagwarantowanie 
wykonawcom niedyskryminacyjnego dostępu do zamówień publicznych, ograniczenie ryzyka 
nieefektywnego wydatkowania środków publicznych oraz zapewnienie przejrzystości postępowania 
i wyboru wykonawcy.”

W opinii zespołu kontrolującego zapytanie ofertowe dotyczące wyboru firmy audytorskiej, powinno 
zawierać: kryteria oceny ofert wraz z odpowiadającą im wagą. Przypisanie wagi stanowi wskazówkę 
dla wykonawców, na czym w szczególności zamawiającemu zależy; opisanie sposobu, w jaki 
zamawiający przyzna punkty w poszczególnych kryteriach - czyli wskazanie metody oceny w każdym 
kryterium. Sposób oceny ofert powinien mieć w jak największym stopniu charakter obiektywny, 
przeliczalny i jednoznaczny i zrozumiały, np. zastosowanie wzoru, punktację stopniową. Pozwoli to 
na dokonanie MŚ wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o założone kryteria oceny i zgodnie ze 
sposobem przyznania punktacji. Kryteria oceny ofert pozwalają konkurować wykonawcom, a 
Ministerstwu dokonać wyboru optymalnej oferty.

b) Brak określenia sposobu postępowania z ofertami zawierającymi błędy.

21 Pismo DPK-IV.0771.16.2017.IK z 30.10.2017 r. oraz pismo znak: DZŚ.V.014.1.2018.MS z 30.11.2018 r.
22 Pismo IOŚ-PIB znak: P..080.1.2019.MR z 24.06.2019 r.



W zaproszeniu do składania ofert brakuje informacji na temat:
■ możliwości zmiany, wycofania ofert,
■ sytuacji, w której Zamawiający odrzuci ofertę np. gdy nie spełnia wymogów,
* postępowania z ofertami, które są niepełne w stosunku do zapytania,
■ sytuacji, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekracza środki finansowe Zamawiającego.

Należy zauważyć, że wszystkie powyższe elementy znajdowały się we wzorze zapytania ofertowego, 
który stosował IOŚ-PIB w kontrolowanym okresie (zał. 6 do Zarządzenia 33/2017). Instytut wyjaśnił, 
że obowiązujące w jednostce procedury udzielania zamówień publicznych nie dotyczą wyboru 
biegłego rewidenta.

[Dowód: akta kontroli str. 1/378-400]

c) Słabości w procesie wyboru firmy audytorskiej

Należy podkreślić, że zgodnie z oficjalnym stanowiskiem zamieszczonym na stronie Urzędu 
Zamówień Publicznych, instytuty badawcze, jako państwowe jednostki organizacyjne posiadające 
osobowość prawną, tworzone w celu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, posiadają 
status podmiotu prawa publicznego i są zamawiającymi w rozumieniu art. 3 ust. I pkt 3 ustawy Pzp. 
Powyższa kwalifikacja podmiotowa instytutów badawczych odpowiada kwalifikacji prawnej tych 
jednostek jako instytucji zamawiających w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a dyrektywy 2004/17/WE i art. 

1 ust. 9 dyrektywy 2004/18/WE. Tym samym instytuty badawcze są zobowiązane do stosowania 
procedur udzielania zamówień publicznych i nie jest dopuszczalne wyłączenie ich spod tego 
obowiązku na gruncie prawa krajowego. Tak więc pomimo, że finansowanie badania sprawozdania 
finansowego odbywa się ze środków własnych IOŚ-PIB, Instytut jest zamawiającym w rozumieniu 
przepisów ustawy. Z kolei z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp wynika, że ustawy tej nie stosuje się do zamówień 
i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro. 
W analizowanym przypadku stosuje się więc regulacje wewnętrzne, przyjęte w Instytucie.
Na moment wszczęcia postępowania w Instytucie obowiązywało Zarządzenia nr 33/2017 Dyrektora 
z 21.07.2017 r. w sprawie organizacji i zasad udzielania zamówień publicznych o szacunkowej 
wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto. Zgodnie z treścią § 9 ust. 2 ww. 
dokumentu, procedurę wyboru biegłego rewidenta organizuje się wg odrębnych zasad. Instytut 
wyjaśnił, że jest ona realizowana na podstawie odrębnych przepisów, wynikających m.in z ustawy 
o rachunkowości i procedur wyboru firmy audytorskiej stosowanych w MŚ. Praktyka 
przeprowadzania ww. postępowania - stosowana od wielu lat - polega na tym, że Instytut dokonuje 
zebrania ofert poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej IOŚ-PIB, którego rezultat 
(zestawienie ofert wraz z ofertami) przekazywany jest do MŚ, dokonującego wyboru.23 Z 
przeprowadzonej analizy obowiązujących, na dzień wszczęcia postępowania, w MŚ procedur 
udzielania zamówień publicznych, kontrolujący ustalili, że sporządzona przez IOŚ-PIB notatka 
służbowa z przeprowadzonego postępowania nie spełnia wymogów MŚ.

[Dowód: akta kontroli str. 1/375-377, 401-414, 415-443]

d) Wpływ Ministerstwa Środowiska na treść zapytania.

IOŚ-PIB wyjaśnił, że nie konsultował treści zaproszenia do składania ofert na badanie sprawozdania 
IOŚ-PIB za 2017 i 2018 rok oraz audytu finansowego za rok 2017 wraz z załącznikami. Praktyka

23 Pismo IOŚ-PIB znak: P.080.1.2019.MR z 24.06.2019 r



konsultacji treści zaproszenia nie była nigdy stosowana, a treść zaproszenia do składania ofert została 
przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i stosowaną powszechnie praktyką. 
Ponadto, MS nie zgłaszało potrzeby konsultacji ww. dokumentów. Z kolei Departament Ochrony 
Powierza i Klimatu (dalej: DPK) wyjaśnił, że w okresie, kiedy sprawował on nadzór nad IOŚ-PIB, 
wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych był przeprowadzany przez 
Ministra Środowiska za pośrednictwem DPK. Corocznie DPK analizował przedłożone przez 
IOŚ-PIB oferty, które wpływały do Instytutu w wyniku wystosowanego przez IOŚ-PIB zaproszenia do 
składania ofert. Fakt składania przez Instytut zaproszeń dla oferentów bez konsultacji z MŚ, wynikał z 
przyjętej praktyki. W opinii DPK ustawa o rachunkowości w art. 66 ust. 4, określa jedynie, kto 
dokonuje wyboru firmy audytorskiej — co nie oznacza konieczności uprzedniej konsultacji przez MS 
treści samego zaproszenia,24

[Dowód: akta kontroli str. 1/444, 445-453]

2) Wybór wykonawcy przez Ministerstwo Środowiska

Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości: wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia 
badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe 
jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. 
Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru. Zgodnie z art. 18 pkt 13 ustawy o instytutach 
badawczych sprawozdanie finansowe instytutu zatwierdza minister nadzorujący instytut. Nadzór nad 
IOŚ-PIB sprawuje Minister Środowiska. Kierownik jednostki (IOŚ-PIB) zgodnie z art. 66 ust. 5 
ustawy o rachunkowości, zawiera z firmą audytorską umowę o badanie sprawozdania finansowego w 
terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników 
majątkowych. Koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka 
(IOŚ-PIB).

W toku prowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia, nie odrzucono dwóch ofert, które nie 
były sporządzone na formularzach określonych w zapytaniu ofertowym. Oferta jednej z firm nie 
zawierała formularza oferty, formularza kalkulacji ceny oferty ani parafowanego wzoru umowy. W 
kolejnej spośród 6 otrzymanych ofert, zabrakło formularza kalkulacji ceny oferty oraz parafowanego 
wzoru umowy. IOŚ-PIB ani MŚ nie występowały do wykonawców o uzupełnienie ofert.

Niemniej jednak powyższe nie miało wpływu na wynik postępowania, gdyż zaoferowane przez ww. 
wykonawców ceny wykonania usługi przekraczały szacunkową wartość zamówienia ustaloną przez 
Instytut.

Instytut w dniu 28.05.2019 r. wyjaśnił, że IOŚ-PIB zebrał przesłane oferty, a następnie przekazał je do 
Ministerstwa wraz z pełną dokumentacją. MŚ nie wnioskowało do IOŚ-PIB o uzupełnienie złożonych 
ofert. Należy zauważyć, że MŚ otrzymał od IOŚ-PIB nadesłane oferty wraz w notatką służbową z 
przeprowadzonego postępowania.25 Notatka zawierała dane wykonawców, terminy złożenia ofert, 
zaoferowane ceny, analizę ofert („najkorzystniejszą pod względem cenowym”, „najkorzystniejszą pod 
względem największej efektywności pracy”, „powyżej wartości zamówienia”) oraz rekomendacje 
udzielone przez Instytut wraz z uzasadnieniem. W ww. notatce brakuje informacji na temat 
niekompletności dokumentów w dwóch ofertach.

[Dowód: akta kontroli str. 1/445-453, 454-456, 485-529, 530-562]

24 Pismo DPK znak: DPK-IV.0832.1.2019.IK z 14.06.2019 r.
25 Pismo IOŚ-PIB znak: EF.31.1.133.2017.AD z 26.10.2017 r.



Zastępca Dyrektora Instytutu wyjaśnił, że nie zna kryteriów, jakimi kierowało się MŚ przy wyborze 
oferty. W piśmie z 30.10.2017 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska wskazał, że wybrany 
podmiot złożył ofertę nieznacznie wyższą cenowo od oferty najtańszej i charakteryzuje się większą 
efektywnością pracy a zmiana biegłego rewidenta powinna zmniejszyć ryzyko rutyny i umożliwić 
uzyskanie nowych rekomendacji. Podobnie jak w latach wcześniejszych, tak i w 2017 r. - MŚ 
dokonało wyboru biegłego rewidenta na podstawie ofert przekazanych przez IOŚ-PIB, odsyłając 
następnie dokumentację bez żadnych zastrzeżeń i uwag, co do przeprowadzonego postępowania, co 
według Instytutu potwierdza, że dokumentacja ta była właściwa i wystarczająca do podjęcia decyzji 
ww. sprawie.

[Dowód: akta kontroli str. 1/445-453, 374]

Pismem z 30.10.2018 r. IOŚ-PIB26 wystąpił do MŚ o wyrażenie zgody na zmianę osoby biegłego 
rewidenta i aneks do umowy lub na rozwiązanie przedmiotowej umowy i przeprowadzenie nowej 
procedury wyboru firmy audytorskiej, która zrealizuje badanie sprawozdań finansowych Instytutu za 
lata 2018 i 2019. Załącznikiem do pisma był m.in. projekt aneksu do umowy. Rzeczony aneks 
zawierał zmiany w § 4 pkt 1 umowy poprzez wskazanie danych innego biegłego rewidenta, który 
przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Instytutu za rok 2018.

[Dowód: akta kontroli str. 1/468-470]

W odpowiedzi na pismo IOŚ-PIB z 30.10.2018 r., Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska w 
dniu 30.11.2018 r. wyraził zgodę na zmianę biegłego rewidenta oraz dodatkowo poszerzył zakres 
aneksu o audyt finansowy z realizacji zadań KOBiZE za rok 201827. W zawiązku z powyższym, IOŚ- 
PIB do treści aneksu wprowadził zapisy dotyczące wykonania decyzji MŚ. Instytut nie występował 
ponownie do Ministerstwa o ponowną akceptację treści aneksu.

[Dowód: akta kontroli str. 1/450, 1/471, 1/472-475]

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

2. Organizacja i jakość pracy Instytutu

W okresie objętym kontrolą w Instytucie obowiązywał Statut IOŚ28 uchwalony przez Radę Naukową 
Instytutu29 25 października 2016 r. i zatwierdzony przez Ministra Środowiska 2 listopada 2016 r.

Statut Instytutu określa liczebność Rady Naukowej oraz proporcje udziału osób posiadających stopień 
naukowy doktora oraz stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, wchodzących 
w skład rady naukowej i będących pracownikami instytutu zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy 
o instytutach badawczych. Rada Naukowa liczy 20 osób, tym samym liczebność Rady naukowej 
Instytutu jest zgodna z postanowieniami ustawy o instytutach badawczych. W skład Rady wchodzą:

■ pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu w liczbie 10, co stanowi 50% składu 
Rady;

■ pracownicy spoza Instytutu w liczbie 10 osób, co stanowi 50% składu Rady.

26 Pismo IOŚ-PIB znak: EF.31.151.2018.AD
27 Pismo MŚ znak: DZŚ.V.014.1.2018.MS z 30.11.2018 r.
28 Statut IOŚ - PIB
29 Uchwała nr 19 Rady Naukowej IOŚ - PIB z dnia 25 października 2016 r.



Skład Rady Naukowej wypełnia wymogi art. 30 ust. 2 ustawy o instytutach badawczych.

Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zgodnie 
z art. 30 ust. 9 ustawy o instytutach badawczych30. Przewodniczącym Rady Naukowej jest osoba 
posiadająca stopień naukowy profesora.

Strukturę organizacyjną Instytutu określa regulamin organizacyjny, wprowadzony w życie 
Zarządzeniem Dyrektora lOŚ-PIB nr 14/2017 z 23 marca 2017 r., zmieniony Zarządzeniami:

■ nr 24/2018 z 30 maja 2018 r.,
- nr 40/2018 z 13 grudnia 2018r.

Wydanie przez Dyrektora zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego oraz jego zmian zostało 
poprzedzone zasięgnięciem opinii Rady Naukowej31 oraz zakładowych organizacji związkowych 
zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o instytutach badawczych.

[Dowód: akta kontroli str. II/1-8, 9-15, 16-68 ]

W badanym okresie Rada Naukowa opiniowała wnioski w sprawie stałej współpracy instytutu 
z innymi osobami prawnymi zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 7 ustawy o instytutach badawczych, 
podejmując następujące uchwały:

1. w sprawie zaopiniowania stałej współpracy z innymi osobami prawnymi pozytywnie 
opiniując powołanie sieci naukowej pn. „Narodowy Instytut Środowiska32”

2. w sprawie współpracy Instytutu z innymi osobami prawnymi pozytywnie opiniując stałą 
współpracę33 z:

■ Politechniką Częstochowską
" Uniwersytetem Warszawskim
■ Uniwersytetem w Mińsku

3. w sprawie współpracy Instytutu z innymi osobami prawnymi pozytywnie opiniując stałą 
współpracę Instytutu z Lwowskim Państwowym Uniwersytetem Bezpieczeństwa 
Funkcjonowania34.

4. w sprawie współpracy Instytutu z innymi osobami prawnymi pozytywnie opiniując stałą 
współpracę Instytutu z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach35.

(

[Dowód: akta kontroli str. 11/69-91]

Instytut prowadzi działalność naukowo - badawczą i techniczną w zakresie ochrony środowiska 
w obszarach ochrony klimatu, ochrony atmosfery przed zanieczyszczeniami, ochrony przed hałasem i 
wibracjami, ochrony krajobrazu i zasobów przyrodniczych oraz ochrony zasobów wodnych. IOŚ - 
PIB wykonuje zadania Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami wynikające z 
ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, jak również inne 
zadania wyznaczone przepisami prawa oraz wskazane przez Ministra Środowiska.

30 W tej sprawie Rada Naukowa podjęła uchwałę nr 25/2017
z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Naukowej.
31 Uchwała nr 28/2017 Rady Naukowej IOŚ - PIB z 9 marca 2017
32 Uchwała Rady Naukowej nr 37/2017 z dnia 17 maja 2017 r
33 Uchwała Rady Naukowej nr 5/2018 z dnia 1 marca 2018 r.
34 Uchwała Rady Naukowej nr 9/2018 z dnia 1 marca 2018 r.
35 Uchwała Rady Naukowej nr 15/2018 z dnia 16 maja 2018 r.



IOŚ - PIB posiada sprecyzowane kierunkowe plany badań naukowych i rozwojowych, które zostały 
określone w dokumencie Strategia Rozwoju Instytutu Ochrony Środowiska — Państwowego Instytutu 
Badawczego w latach 2017-2020.

Do podstawowych zadań IOŚ-PIB zgodnie z art. 2 ustawy o instytutach badawczych należy 
prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, wdrażanie i upowszechnianie ich wyników oraz 
przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki.
Dyrektor Instytutu wyjaśnił, że IOŚ - PIB realizuje zapisy ustawy w następujący sposób:

■ poprzez realizację tematów badawczych opiniowanych przez Radę Naukową w ramach 
rocznych kierunkowych planów tematycznych i finansowanych z dotacji statutowej. Plany te 
obejmują prace badawcze w zakresie:

- polityki ekologicznej;
- kompleksowych badań środowiska;
- ochrony klimatu;
- ochrony powietrza atmosferycznego;
- ochrony przed hałasem i wibracjami;
- ochrony krajobrazu i żywych zasobów przyrody;
- ochrony i odnowy biologicznie czynnej powierzchni ziemi;
- ochrony i odnowy wód;
- gospodarowania odpadami i substancjami chemicznymi w środowisku.

■ poprzez realizację projektów badawczych i badawczo-rozwojowych pozyskanych w ramach 
konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju a także w ramach wsparcia finansowego w poniższych programach:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
- HORYZONT 2020,
- Erasmus+
- Fundusz Współpracy Dwustronnej.

t

W 2017 r. IOŚ - PIB realizował 335 projektów/zadań badawczych, natomiast w 2018 r. realizował 309 
projektów/zadań badawczych.

[Dowód: akta kontroli str. 34 - 44; 1/16-29; 11/1 - 92; 101]

Prowadzenie studiów podyplomowych przez IOŚ - PIB

W latach 2017 - 2018 Instytut nie prowadził studiów podyplomowych i doktoranckich, natomiast w 
związku z planowanym uruchomieniem studiów podyplomowych w 2019 r. Rada Naukowa 
opiniowała plan studiów pn.: Business Intelligence w Ochronie Środowiska na posiedzeniu w dniu 5 
września 2018 r. zatwierdzając uchwałę w tej sprawie36.

[Dowód: akta kontroli str. 11/102- 104]

Ocena poziomu naukowego IOŚ-PIB, jakości prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych 
oraz zgodności działalności IOS-P1B z zadaniami podstawowymi należy do kompetencji Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W wyniku oceny parametrycznej, dotyczącej działalności w latach 2013-2017, Instytut Ochrony

36 Uchwała Rady Naukowej nr 16/2018 z 5 września 2018 r.



Środowiska, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23 października 2013 r37., otrzyma! 
kategorię naukową A. W roku 2017 kategoria naukowa A została podtrzymana38.

[Dowód: akta kontroli str. 11/105-130]

W okresie objętym kontrolą w IOŚ - PIB funkcjonowało Zarządzenie Dyrektora IOŚ-PIB 
z 30 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami 
własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych 
Instytutu Ochrony Środowiska 
pozytywną opinię Rady Naukowej40, co jest zgodne z art. 29 ust. 2 pkt. 17 ustawy o instytutach 
badawczych.
Regulamin opracowano w celu zabezpieczenia praw IOŚ - PIB i Twórców, w tym zapewnienia 
ochrony własności intelektualnej i przemysłowej opracowanej w IOŚ - PIB lub na rzecz IOŚ - PIB 
oraz uregulowania czynności związanych z dysponowaniem tymi prawami i wynagradzaniem 
Twórców. W Regulaminie określono prawa i obowiązki w zakresie ochrony i korzystania z praw 
autorskich, zasady wynagradzania twórców, zasady i procedury komercjalizacji wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, zasady podziału 
środków uzyskanych z komercjalizacji między twórcą będącym pracownikiem instytutu a instytutem 
oraz zasady korzystania z majątku Instytutu wykorzystywanego do komercjalizacji wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych.
W ramach czynności kontrolnych poddano weryfikacji dwie umowy cywilno-prawne pod kątem 
zawarcia w nich zapisów dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych do przedmiotu 
umowy na IOŚ - PIB:

Państwowego Instytutu Badawczego1'! Dokument, uzyskał

1. Umowa o dzieło nr PZ.022.43. 2017(BO) zawarta w 9.02.2017 r . pomiędzy IOŚ - PIB, 
a Panem [...];

2. Umowa o dzieło nr 02.022.2.2018(BI) zawarta w 14.02.2018 r . pomiędzy IOŚ - PIB, 
a Panią [...];

Stwierdzono, że obydwie ww. umowy w swoich zapisach zawierają postanowienia dotyczące 
gwarancji przeniesienia przez wykonawcę na zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do 
dzieła.

[Dowód: akta kontroli str. 34-44; 11/131-144]

IOŚ - PIB w zakresie organizacji i jakości pracy został oceniony pozytywnie.

3. Jakość zarządzania Instytutem 

a) Polityka kadrowa

Dokumenty/procedury dotyczące polityki kadrowej:

W IOŚ - PIB obowiązują następujące dokumenty dotyczące polityki kadrowej: 
■ Regulamin pracy;

37 Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 288/KAT/2013
38 decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23 listopada 2017 r38. nr 276/KAT/2017
39 Zarządzenie nr 9/2015 Dyrektora IOŚ z 30 marca 2015 r.
40 Uchwała Rady Naukowej nr 27/VII/2015 z 26 marca 2015 r.



■ Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników IOŚ - PIB;
■ Instrukcja wewnętrznego procesu rekrutacyjnego;
■ Regulamin organizacyjny;
■ Statut IOŚ - PIB: rozdział V - Tryb zatrudniania pracowników naukowych.

b) Rekrutacja

W latach 2017 i 2018 Instytut ogłaszał dwa konkursy na stanowiska naukowe, których tryb był 
prowadzony w oparciu o wymagania ustawy o instytutach badawczych oraz statut IOŚ-PIB (rozdział 
V § 12 Tryb zatrudniania pracowników naukowych).
Konkursy ogłaszane były poprzez zarządzenia Dyrektora IOŚ - PIB oraz publikowane na stronie 
internetowej Instytutu, BIP-ie i portalu zarządzanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego a także stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych 
naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców zgodnie z postanowieniami 
art. 43 ust. 7 ustawy o instytutach badawczych.
W wyniku przeprowadzonych konkursów w okresie objętym kontrolą zatrudniono dwóch 
pracowników na stanowiska adiunkta naukowego.
Kontrola naboru konkursowego na stanowisko adiunkta wykazała, że nabór przeprowadzono zgodnie 
z art. 43 ust 7 ustawy o instytutach badawczych oraz obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi 
w tym zakresie tj. § 12 Statutu IOŚ - PIB.

[Dowód: akta kontroli str. 111/145-168]

c) Opiniowanie przez Radę Naukową kandydatów na stanowiska kierownicze

W zakresie realizacji obowiązku wynikającego z art. 29 ust. 2 pkt 4 ustawy o instytutach badawczych 
Rada Naukowa w badanym okresie, nie opiniowała kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do 
spraw naukowych oraz sekretarza naukowego z uwagi na to że w okresie objętym kontrolą nie doszło 
do zmian na ww. stanowiskach. Natomiast Rada Naukowa opiniowała kandydatów na stanowiska 
kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, 
odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych.

[Dowód: akta kontroli str. II1/169-177]

d) Wynagrodzenia, system motywacyjny

Zasady wynagradzania pracowników IOŚ - PIB określa Zakładowy Układ Zbiory Pracy z 17.10.2017 
r. zawarty pomiędzy Dyrektorem IOŚ - PIB a Zakładowymi Związkami Zawodowymi KZ NSZZ 
„Solidarność” oraz Związkiem Zawodowym Pracowników IOŚ - PIB wprowadzony w życie 
Zarządzeniem nr 53/2017 Dyrektora IOŚ - PIB w sprawie ustalenia treści i wprowadzenia do 
stosowania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników IOŚ - PIB określa zasady wynagradzania 
i przyznawania świadczeń przysługujących pracownikom IOŚ - PIB. Regulamin zawiera m.in. tabelę 
stanowisk i zakresów miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników, zasady 
przyznawania i wypłacania dodatków, zasady przyznawania i wysokość nagród oraz premii.

Pracownik otrzymuje za pracę wynagrodzenie zasadnicze, płatne miesięcznie, wynikające z tabeli 
stanowisk i zakresów miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatki, nagrody 
i premie określone w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.



Średnie uposażenie zasadnicze pracowników Instytutu wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiło 
6 123,00 zł. Średnie uposażenie całkowite41 było w tym okresie wyższe i wynosiło 6 947,00 zł. 
Natomiast wg stanu na 31 grudnia 2018 r. średnie uposażenie zasadnicze pracowników Instytutu 
wynosiło 6 519,00 zł. Średnie uposażenie całkowite42 było w tym okresie wyższe i wynosiło 7 178,00
zł.

[Dowód: akta kontroli str. 16-29; III/178-197]
e) Stan i struktura zatrudnienia

W dniu 31 grudnia 2017 r. w IOŚ-PIB zatrudnionych było:
■ 266 osób w oparciu o umowę o pracę, w tym 46 osób na czas określony;
■ I osoba w oparciu o umowę - zlecenie.

W dniu 31 grudnia 2018 r. w IOŚ-PIB zatrudnionych było:
■ 268 osób w oparciu o umowę o pracę, w tym 54 osoby na czas określony;
■ 4 osoby w oparciu o umowę - zlecenie.

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę pracowników IOŚ - PIB z podziałem na kategorie 
pracowników wg stanu na 31 grudnia 2018 r.

Liczba
etatów

Lp. Kategoria pracowników Liczba
pracowników

Naukowi 15 15

2. Badawczo-techniczni 13,1 14
Inżynieryjno-techniczni3. 146,3 164

4. Administracyjno-
ekonomiczni

76,2 84

Biblioteczni i pracownicy 
dokumentacji naukowej;

5. 4 4

Stanowiska robotnicze6. 1
Pracownicy obsługi 
i inni

07. 0

28243255,6Razem

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. IOŚ -PIB posiadał 255,6 etatów, na których zatrudnionych 
było 282 pracowników. Wśród nich największą grupę stanowili pracownicy inżynieryjno-techniczni 
(164 osób) oraz administracyjno-ekonomiczni (84 osoby).

[Dowód: akta kontroli str. 34-44; II1/1-30]

41 uposażenie całkowite - uposażenie zasadnicze plus wszystkie inne świadczenia wypłacane pracownikom przez 
Instytut, w tym również wynagrodzenia inne niż wynikające z umowy o pracę - z tytułu realizacji projektów 
unijnych bądź zleceń z rynku krajowego
42 uposażenie całkowite - uposażenie zasadnicze plus wszystkie inne świadczenia wypłacane pracownikom przez 
Instytut, w tym również wynagrodzenia inne niż wynikające z umowy o pracę - z tytułu realizacji projektów 
unijnych bądź zleceń z rynku krajowego.
43 wartość uwzględnia osoby na urlopach bezpłatnych i wychowawczych



f) Umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz podejmowanie 
dodatkowego zatrudnienia przez pracowników.

Zgodnie z art. 47 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych pracowników naukowych, badawczo- 
technicznych i inżynieryjno-technicznych obowiązuje zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej 
wobec Instytutu, określony w odrębnej umowie. Dyrektor IOŚ - PIB oświadczył, że z pracownikami 
zatrudnionymi w IOŚ - PIB na stanowiskach naukowych, badawczo-technicznych i inżynieryjno- 
technicznych, jak również z pełniącymi funkcje Zastępców Dyrektora i Głównego Księgowego, 
zawarto umowy o zakazie konkurencji44.
Wypełnienie obowiązku ustawowego zawarcia umów o zakazie konkurencji zbadano na próbie 
losowej pracowników zobowiązanych do zawarcia takich umów. Stwierdzono, że wszyscy 
zweryfikowani pracownicy mieli zawarte umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku 
pracy. Umowy zostały dołączone do akt osobowych pracowników.45
Weryfikacji poddano również umowy o zakazie konkurencji z Głównym Księgowym oraz Zastępcami 
Dyrektora.

[Dowód: akta kontroli str. 34-44; III/69]

Ponadto, zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych pracowników naukowych, 
badawczo-technicznych i inżynieryjno-technicznych obowiązuje zakaz wykonywania dodatkowego 
zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej bez uzyskania 
wcześniejszej zgody Dyrektora. W latach 2017 - 2018 pracownicy IOŚ - PIB nie występowali do 
Dyrektora IOŚ - PIB z prośbą o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie.

[Dowód: akta kontroli str. 111/34-44]

g) Okresowe oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych 
i badawczo-technicznych

Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni, zgodnie z art. 44 ust. 3 oraz art. 50 ustawy o instytutach 
badawczych podlegają okresowym ocenom dorobku naukowego i technicznego dokonywanym przez 
Radę Naukową Instytutu. Tryb oceny okresowej w IOŚ - PIB w okresie objętym kontrolą określa 
regulamin ustanowiony przez Dyrektora IOŚ - PIB zatwierdzony:

* Zarządzeniem Dyrektora IOŚ - PIB nr 4/2013 z 25.03.2013 r. w sprawie trybu dokonywania 
okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo- 
technicznych Instytutu oraz Zarządzenie Dyrektora IOŚ - PIB nr 42/2017 z 19.09.2017 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenie Dyrektora IOŚ - PIB nr 4/2013 z 25.03.2013 
w sprawie trybu dokonywania okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego 
pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu. Niniejsze zarządzenia miały 
zastosowanie do ocen dorobku naukowego i technicznego przeprowadzonych w Instytucie w 
2017 r.

■ Zarządzeniem Dyrektora IOŚ - PIB nr 29/2018 z 27.06.2018 r. w sprawie trybu dokonywania 
okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo- 
technicznych Instytutu.

44 Oświadczenie Dyrektora IOŚ - PIB z 7 czerwca 2019
45 Zgodnie z Wykazem pracowników objętych obowiązkiem zawarcia umowy o zakazie prowadzenia działalności 
konkurencyjnej według stanu na 31 grudnia 2018 r. dokonano doboru próby w sposób celowo-losowy z 
interwałem tj. wybrano co 10-tą osobę z Wykazu, rozpoczynając od losowo wybranego numeru 10. Łącznie 
zbadano dokumentacje z 18 teczek akt osobowych.



Przeprowadzona w 2017 roku ocena okresowa obejmowała okres 2013-2016 w przypadku 
pracowników zatrudnionych na stanowisku profesora oraz okres 2015-2016 dla pozostałych 
pracowników badawczo-technicznych. Ocenie podlegało 16 pracowników z 34 zatrudnionych w tym 
okresie. Ocenie zostało poddanych 15 pracowników naukowych i badawczo-technicznych. Jedna 
osoba w związku z przebywaniem na urlopie bezpłatnym oraz zwolnieniu lekarskim w okresie 
procesu oceny, nie złożyła ankiety oceny okresowej w związku z czym nie została poddana ocenie. 
Jednocześnie rozwiązała stosunek pracy w IOŚ - P1B.

Oceny pracowników naukowych i badawczo-technicznych dokonała Komisja ds. rozwoju kadry 
powołana przez Radę Naukową 10Ś-PIB. Dla 15 przeprowadzonych ocen 13 z nich było 
pozytywnych, a 2 oceny negatywne.

Sposób przeprowadzenia oceny okresowej sprawdzono dodatkowo na losowo wybranej próbie dwóch 
pracowników. W zakresie objętym kontrolą w badanym obszarze nie stwierdzono 
nieprawidłowości/uchybień.

[Dowód: akta kontroli str. 111/70-121]

h) Komisja dyscyplinarna i rzecznik dyscypliny

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych, rozdział IV Statut IOŚ - PIB określa tryb 
wyboru komisji dyscyplinarnej. W okresie objętym kontrolą w IOŚ - PIB powołano Komisję 
dyscyplinarną, która funkcjonuje w kadencji na lata 2015 - 2019. Rzecznik Dyscyplinarny w IOŚ - 
PIB został powołany 9 marca 2017 r. uchwałą Rady Naukowej zgodnie z §10 Statutu IOŚ - PIB, jego 
kadencja trwa również 4 lata. W badanym okresie nie zostały wszczęte postępowania dyscyplinarne.

[Dowód: akta kontroli str. 45; 111/34-44]

Instytut Ochrony Środowiska - PIB w zakresie jakości zarządzania został oceniony pozytywnie.

4. Realizacja zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli przeprowadzonej przez 
Ministra Środowiska.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w IOŚ - PIB w dniach od 30.08.2018 r. do 7.09.2018 r. zostało 
sformułowane jedno zalecenie pokontrolne. Dyrektor Instytutu pismem PA.080.1.2018 z dnia 12 
lutego 2019 r. poinformował o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych. W toku niniejszej kontroli, 
na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że zostały podjęte działania przez IOŚ-PIB w celu 
całkowitej realizacji wszystkich zaleceń pokontrolnych46.

[Dowód: akta kontroli str. III/l22-200]

Mając na uwadze powyższe ustalenia wnoszę o:

1. Rozważenie uaktualnienia załączników do instrukcji inwentaryzacyjnej IOŚ-PIB.

2. Większa staranność przy sporządzaniu dokumentów z inwentaryzacji.

46 W wyniku przeprowadzonej kontroli sformułowano zalecenie pokontrolne dot. podjęcia działań przez IOŚ - 
PIB mających na celu zapewnienie przestrzegania przez pracowników wewnętrznych procedur dotyczących 
udzielania zamówień publicznych. Realizacja zalecenia została wdrożona m.in. poprzez utworzenie Działu 
Zamówień Publicznych, uszczegółowienie procedur oraz przeprowadzenie szkoleń wewnętrznych w zakresie 
stosowania wewnętrznych zarządzeń dot. zamówień publicznych. Na podstawie ustaleń niniejszej kontroli 
zalecenie pokontrolne uznano za zrealizowane.



3. Zamieszczanie w zapytaniu ofertowym/zaproszeniu ofertowym kryteriów oceny ofert, 
ewentualnie po ich wcześniejszym ustaleniu z MŚ - dotyczy procedury wyboru firmy 
audytowej do badania sprawozdania finansowego.

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne z kontroli, proszę Pana Dyrektora o złożenie 
pisemnej informacji w sprawie sposobu wykorzystania wyników kontroli oraz o podjętych działaniach 
zmierzających do realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
wystąpienia pokontrolnego.

W przypadku realizacji zaleceń pokontrolnych, której efektem będzie zmiana wewnętrznych regulacji 
lub innych dokumentów, proszę o przesłanie ich kopii wraz z powyższą informacją.

Z poważaniem

Sławomir Mazurek 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Środowiska 
/-podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Pan Sławomir Gurtowski - Dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem, Ministerstwo 
Środowiska
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