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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 82), zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli, Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa 

Narodowego skontrolował Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk 

(IBD PAN, Instytut) w zakresie wykorzystania środków publicznych na naukę w latach 2009-2011 (do czasu 

zakończenia kontroli). 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 

9 stycznia 2012 r., stosownie do treści art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuję Panu Dyrektorowi niniejsze 

wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia skontrolowaną działalność, mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości. 

Formułując ocenę pozytywną, NIK uwzględniła w szczególności prowadzoną przez Instytut aktywną 

działalność naukową, wyróżniające się działania jego organów w zakresie dbałości o wysoki poziom tejże 

działalności oraz o rozwój młodych pracowników naukowych, a także rozwijanie współpracy naukowej 

z zagranicą.  

Do podstawowych zadań statutowych IBD PAN należy prowadzenie badań naukowych w zakresie biologii 

doświadczalnej. W latach 2009-2011 (I półrocze) liczba realizowanych przez Instytut projektów badawczych 

wzrosła z 78 w 2009 r. (w tym 15 promotorskich) do  91 w 2011 r. (w tym 23  promotorskie). W I półroczu 2011 r. 

realizowanych było 81 projektów badawczych, przy czym w stosunku do 2010 r. zmalała (o trzy) liczba 

realizowanych projektów promotorskich i o siedem tzw. zamawianych.  
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Liczba projektów realizowanych w jednostce w ramach współpracy naukowej z zagranicą i ramach 

funduszy strukturalnych wykazywała tendencję wzrostową (z 19 w 2009 r. do 29 w I połowie 2011 r.). Instytut 

uczestniczył odpowiednio w pięciu (w 2009 r.), oraz sześciu (w latach 2010-2011) konsorcjach utworzonych 

z partnerami krajowymi w ramach projektów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz w dodatkowo 

w identycznej liczbie konsorcjów utworzonych  z partnerami  zagranicznymi  w ramach 7 Programu Ramowego 

Wspólnoty Europejskiej.  

W wyniku oceny parametrycznej Instytutu dokonanej w 2010 r. IBD PAN otrzymał kategorię 

1 uzasadniającą relatywnie wysoki poziom naukowy jednostki. Wskaźnik liczby publikacji w czasopismach z tzw. 

listy filadelfijskiej (ISI Web of Science) przypadającej na jednego pracownika naukowego w latach 2007-2010 był 

w stabilny i wynosił odpowiednio: 0,8, 1,0, 1,1, 0,9, natomiast liczba cytowań publikacji pracowników Instytutu 

(Science Citation Index) w latach 2007-2010 znacząco i sukcesywnie wzrastała (z 2.248 w 2007 r. do 2.896 

w 2010 r.). Ogółem w latach 2007-2010 pracownicy Instytutu uzyskali 69 nagród za działalność naukową (w tym 

10 międzynarodowych), zaś w I półroczu 2011 r.- sześć nagród krajowych. W powyższym okresie dokonano 

również 10  zgłoszeń wynalazków (w tym sześciu za granicą) i uzyskano łącznie dwa patenty (w tym jeden 

zagraniczny). 

Instytut podejmował szereg działań sprzyjających rozwojowi młodych pracowników naukowych. W IBD 

PAN na stanowisku asystenta (według stanu na 30 czerwca 2011 r.) zatrudnione były wyłącznie osoby ze 

stopniem doktora, zaś w grupie zatrudnionych na stanowisku asystenta i adiunkta (łącznie 59 osób) ponad ¼ 

stanowiły osoby, które nie przekroczyły 35 roku życia. Działająca w trakcie trwania kadencji Rady Naukowej 

Instytutu 2007-2010 stała Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej zajmująca się m.in. opiniowaniem wniosków 

o zatrudnienie i awans pracowników naukowych zaopiniowała łącznie 95 wniosków o zatrudnienie, w tym na 

etacie asystenta - 53 osób, na etacie adiunkta - 29 wniosków. W 2009 r. w ślad za deklaracją Instytutu 

skierowaną do Komisji Europejskiej Rada Naukowa przyjęła Europejską Kartę Naukowca (EKN) oraz Kodeks 

Postępowania (Kodeks) obowiązujący przy rekrutacji pracowników naukowych. W listopadzie 2011 r. główne 

wyniki wewnętrznej analizy porównującej  istniejące w Instytucie zasady i praktyki z zapisami EKN i Kodeksu 

przesłane zostały do Komisji Europejskiej. IBD PAN oczekuje obecnie na przyznanie prawa do używania logo 

(HR Excellence In Research ) instytucji spełniającej wymogi europejskiej karty naukowca, które uwiarygadnia 

i promuje jednostki naukowe jako zapewniające przyjazne i transparentne warunki rekrutacji i rozwoju kariery dla 

naukowców.  

IBD PAN posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk biologicznych i doktora 

habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii. W latach 2009-2010 (stan na 31 grudnia) i w 2011r. (stan 

na 30 czerwca) na studiach doktoranckich kształciło się odpowiednio: 117, 129, 126 osób. Rada Naukowa IBD 

PAN w omawianym okresie przeprowadziła 43 przewody doktorskie i 4 przewody habilitacyjne zakończone 

nadaniem stopni naukowych. 
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W latach 2009-2010 Instytut otrzymał z budżetu państwa środki finansowe na naukę w wysokości 

odpowiednio: 53.412,2 tys. zł, 34.539,3 tys. zł, zaś w I półroczu 2011 r. Instytut dysponował środkami 

finansowymi na naukę w wysokości 30.188,3 tys. zł. Dotacja na działalność statutową stanowiła odpowiednio 

46,5 %, 69,6% i 40,6% ogółu środków przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 

i obejmowała w latach 2009-2010 wyłącznie środki na podstawową działalność statutową, a w I półroczu 2011 r.- 

dodatkowo na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi 

związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych 

w wewnętrznym trybie konkursowym (312,8 tys. zł). W 2010 r. w porównaniu do roku 2009 w kwocie środków 

przekazanych przez MNiSW znaczący wzrost dotyczył środków przekazanych na realizację: strategicznych 

badań naukowych i prac rozwojowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ze 104 tys. zł do 793,3 tys. 

zł), na współpracę naukową z zagranicą (z 1.399,0 tys. zł do 1.845,8 tys. zł). W I półroczu 2011 r. Instytut 

dysponował m.in. środkami na realizację: strategicznych badań naukowych i prac rozwojowych przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju (766,8 tys. zł), środkami przeznaczonymi na badania podstawowe i inne zadania 

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (3.085,4 tys. zł) oraz środkami w wysokości 13.676,2 tys. zł na 

zadania współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.   

W latach 2009-2010 Instytut osiągał dodatni wynik finansowy na swej działalności (zysk netto 

odpowiednio: 181,1 tys. zł, 277,4 tys. zł). W powyższym okresie Instytut uzyskał przychód w wysokości 

odpowiednio: 38.535,7 tys. zł, 39.261,2 tys. zł. W strukturze przychodów w 2010 r. w porównaniu do 2009 r. 

udział środków na naukę nieznacznie zmalał (z 33.051,7 tys. zł do 31.240,3 tys. zł) i kształtował się na poziomie: 

85,8% w 2009 r. i 79,5%w 2010 r. Marginalne znaczenie w strukturze przychodów miały środki uzyskane z tytułu 

sprzedaży  prac naukowych i badawczo-rozwojowych (odpowiednio: 1,8% i 1,5 % przychodów ogółem).  

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: przeprowadzeniu jednego z trzech skontrolowanych 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem obowiązujących przepisów, wykazaniu 

nierzetelnych danych w sprawozdaniu PNT-01 o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) za 2009 r., 

nierzetelnym sporządzeniu Ankiety jednostki za 2009 r. oraz niezapewnieniu należytej ścieżki rewizyjnej przy 

realizacji projektu współfinansowanego ze środków na naukę w ramach programu Patent Plus.  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mikroskopowego systemu do badań 

komórek z pakietem oprogramowania, w wyniku którego IBD PAN podpisał w dniu 4 sierpnia 2009 r. umowę 

z firmą I. B. s.c. o wartości 602,7 tys. zł brutto, przeprowadzone zostało z naruszeniem przepisów ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), zwanej 

dalej ustawą Pzp. Nieprawidłowości polegały na tym, że:   

1) IBD PAN niezgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp nie odrzucił oferty ww. firmy jako 

nieodpowiadającej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Firma I. B. s.c. nie wykazała 
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bowiem zrealizowania minimum jednego zamówienia na dostarczenie systemu mikroskopowego 

o wartości co najmniej równej cenie złożonej oferty bez VAT, a więc o wartości 563,3 tys. zł. 

 W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114, ze zm.), zwanej dalej ustawą 

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, naruszeniem dyscypliny finansów 

publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach 

publicznych, jeżeli naruszenie to miało wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

2) Instytut nie przekazał Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (UOPWE) ogłoszenia 

o zamówieniu, przy ustalonej wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia na kwotę 564,7 tys. zł, co 

stanowiło wyrażoną w złotych równowartość 145,7 tys. euro.  

Powyższe stanowiło naruszenie art. 40 ust. 3 ustawy Pzp w związku z § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, 

od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji 

Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 241, poz. 1762), na mocy którego zamawiający z sektora finansów 

publicznych  zobligowany jest do przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE w przypadku, gdy 

wartość zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa  lub usługa jest równa lub przekracza wyrażoną 

w złotych równowartość 133 tys. euro.   

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego 

z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących obowiązku przekazania ogłoszenia 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

3) Wyznaczony przez Instytut 9-dniowy termin do złożenia składania ofert był niezgodny z terminem, 

o którym mowa w art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp.  

Stosownie do ww. przepisu, termin składania ofert – ze względu na wartość zamówienia 

publicznego przekraczającą równowartość 133 tys. euro – nie powinien być krótszy niż 40 dni od dnia 

przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE. W ocenie NIK, niewyznaczenie odpowiedniego terminu 

składania ofert, równoznaczne było z przeprowadzeniem postępowania w sposób sprzeczny z zasadą 

określoną w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, tj. w sposób niezapewniający zachowanie uczciwej konkurencji 

oraz równego traktowania wykonawców; 

4) protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został sporządzony niezgodnie z wzorem 

określonym w załączniku nr 1 do rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. 

w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 188, poz.1154). 



5 
 

2. W sprawozdaniu PNT-01 o działalności badawczej i rozwojowej B+R za rok 2009 (dział 1 Nakłady 

wewnętrzne na działalność B+R i źródła finansowania oraz dział 6 Dane uzupełniające) podano nierzetelne 

dane dotyczące: wartości brutto aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych na koniec 

roku, umorzenia aparatury naukowej badawczej zaliczanej do środków trwałych na koniec roku, nakładów 

inwestycyjnych na środki trwałe oraz nakładów bieżących na działalność B+R.  

Przekazane dane były niezgodne ze stanem faktycznym wynikającym z ksiąg rachunkowych i zostały 

zawyżone w stosunku do kwot zaewidencjonowanych łącznie o 4.141,4 tys. zł (odpowiednio 

o: 2.806,1 tys. zł, 1.232,0 tys. zł, 92,5 tys. zł, 10,8 tys. zł). Stanowiło to naruszenie art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 

29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zm.), który nakładał na Instytut 

obowiązek przekazania Głównemu Urzędowi Statystycznemu danych statystycznych zgodnie ze stanem 

faktycznym, w zakresie, formie i terminach określonych szczegółowo w programie badań statystycznych 

statystyki publicznej na 2009 r. 

3. W Ankiecie jednostki za 2009 r. przekazanej do Ośrodka Przetwarzania Informacji w Warszawie w dniu 

8 września 2010 r., wykazano dane niezgodne z wymaganiami określonymi przez Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego: 

1) W tzw. liczbie N  (tj. średniej liczbie osób z okresu poddanego ocenie, dla których jednostka jest 

podstawowym miejscem pracy wskazywanym w pisemnym oświadczeniu składanym pracodawcy, 

zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych na podstawie 

stosunku pracy) (łącznie 128 osób) uwzględniono osoby (34) niezatrudnione w Instytucie jako 

pracownicy naukowi. 

Zgodne z § 4 ust. 2 i 4 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych 

na działalność statutową (Dz. U. Nr 205, poz. 1489, ze zm.) przy ocenie parametrycznej, dokonywanej 

na podstawie informacji zawartych w corocznie składanych ankietach jednostki naukowej, uwzględnia 

się średnią liczbę pracowników zatrudnionych w placówkach naukowych Polskiej Akademii Nauk na 

stanowiskach określonych w art. 69 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk 

(Dz. U. Nr 75, poz.469, ze zm.), tj. na stanowiskach naukowych: profesora, docenta, adiunkta 

i asystenta; 

2) do przychodów z tytułu umów zawartych z innymi podmiotami na wykonanie w jednostce prac B+R bez 

udziału środków finansowych na naukę, zakończonych w roku objętym ankietą osiągnięciem 

zakładanego celu (poz. 18 ppkt 1 lit. d ankiety) określonych na kwotę 4.846,4 tys. zł  nieprawidłowo 

zaliczono przychody w wysokości 159,4 tys. zł stanowiące wpłaty od różnych organizacji 

międzynarodowych (z tytułu dofinansowania wyjazdów zagranicznych i organizacji konferencji 

międzynarodowych) nie udokumentowane żadnymi umowami.  
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4. Nie zachowano należytej ścieżki rewizyjnej przy wydatkowaniu środków na naukę w wysokości 14,3 tys. zł. 

na realizację projektu Patent dla naukowca. Seminarium dotyczące patentowania i wykorzystywania 

wynalazków w nowoczesnej biologii współfinansowanego w ramach programu Patent Plus: Nie dokonano 

bowiem rejestracji uczestników ww. seminarium (nie sporządzono imiennej listy obecności).   

W konsekwencji, nie jest możliwe dokonanie oceny prawidłowości wydatkowanych środków 

przekazanych przez MNiSW na zorganizowanie Seminarium, gdyż ilość jego uczestników mająca wpływ na 

wielkość kosztów realizacji projektu (materiały promocyjne, catering) nie jest weryfikowalna. Z plakatu 

PATENT DLA NAUKOWCA (brak programu seminarium w formie papierowej) wynika, że wstęp był wolny, 

a program seminarium przewidywał rejestrację uczestników (w godzinach 9.30-10.00). W raporcie 

końcowym z realizacji projektu przekazanym do MNiSW ilość uczestników oszacowano na ok. 70 osób. Nie 

sporządzono również imiennej listy osób pobierających materiały promocyjne. Osoby pobierające 

ww. materiały wpisywały się indywidualnie, przy czym wpisów dokonały łącznie 53 osoby, w tym 27 osób 

z IBD PAN. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, iż Instytut zlecił wykonanie audytu zewnętrznego działalności 

statutowej (czerwiec 2011 r.) oraz audytu projektu (grudzień 2010 r.), którego wartość przekraczała 2 mln zł tej 

samej firmie, która badała sprawozdanie finansowe IBD PAN za 2009 r. (maj 2010 r.), co mogło wpłynąć 

niekorzystnie na obiektywizm i rzetelność przeprowadzanej oceny. Wybrana firma uznała jako wiarygodne m.in. 

dane liczbowe ujęte w Ankiecie Instytutu za 2009 r., o których mowa w pkt. 3 niniejszego wystąpienia. 

W świetle przepisów obowiązujących od 2 października 2010 r. sytuacja taka jest prawnie 

niedopuszczalna. Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na 

naukę (Dz. U.  Nr 207, poz. 1237) audytorem nie może być podmiot dokonujący badania sprawozdania 

finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt. 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli  wnosi o: 

1) zapewnienie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa; 

2) rzetelne wykazywanie danych w sprawozdaniach statystycznych przekazywanych Głównemu Urzędowi 

Statystycznemu; 

3) zapewnienie należytej ścieżki rewizyjnej przy wykonywaniu zadań finansowanych bądź 

współfinansowanych ze środków publicznych na naukę. 

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie art. 62 

ust. 1 ustawy o NIK, prosi Pana Dyrektora o przesłanie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych 

działaniach lub przyczynach niepodjęcia takich działań. 
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Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego Panu Dyrektorowi przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Departamentu 

Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższej Izby Kontroli umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, 

uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym 

mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji Najwyższej Izby Kontroli. 


