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1. Wprowadzenie 

1.1. Tytuł kontroli 

Kontrola pn. „Działalność placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk” 

(nr P/07/076) podjęta została z inicjatywy NajwyŜszej Izby Kontroli i obejmowała lata 

2003-2006. 

1.2. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli była ocena realizacji zadań określonych w ustawie o Polskiej Akademii 

Nauk1 przez PAN oraz placówki naukowe i inne jednostki organizacyjne Akademii, w tym 

ocena: 

1) prowadzenia badań naukowych i wykorzystania wyników badań w praktyce, 

2) kształcenia kadry naukowej oraz współdziałania ze szkołami wyŜszymi i innymi 

instytucjami naukowymi, 

3) gospodarowania majątkiem oraz restrukturyzacji placówek naukowych PAN. 

Kontrolą objęto 26 jednostek, w tym Kancelarię Polskiej Akademii Nauk, 18 placówek 

naukowych PAN (w tym 15 instytutów naukowych) oraz 7 innych jednostek 

organizacyjnych Akademii, działających w formie zakładów budŜetowych.  

Kontrole w ww. jednostkach przeprowadzono z uwzględnieniem kryteriów 

określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli2, 

zwanej dalej „ustawą o NIK”, tj. pod względem: legalności, gospodarności, celowości 

i rzetelności. Wykaz skontrolowanych jednostek stanowi załącznik nr 1 do informacji. 

1.3. Uzasadnienie podjęcia kontroli 

Podjęcie kontroli uzasadniały wyniki kontroli planowych, przeprowadzonych w 1993 r. 

i w 2002 r.3 oraz kontroli rozpoznawczych, a takŜe zainteresowanie przedmiotową 

problematyką ze strony Posłów na Sejm RP i mediów. 

Z kontroli tych wynikały m.in. nieprawidłowości dotyczące: niepełnego wykorzystania 

potencjału naukowego PAN, nieokreślenia precyzyjnych zasad rozliczeń finansowych przy 

likwidacji jednostek organizacyjnych PAN oraz gospodarowania majątkiem Akademii. 

                                            
1  Ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, ze zm.), zwana 

dalej „ustawą o PAN”. 
2  Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937, ze zm. 
3  Kontrola przeprowadzona w 1993 r. pn. „Kierunki przekształceń organizacyjnych oraz wpływu warunków 

ekonomicznych na działalność Polskiej Akademii Nauk” (nr 6/94/28/A/93) oraz kontrola przeprowadzona w 2003 r. 
pn. „Funkcjonowanie stacji zagranicznych Polskiej Akademii Nauk” (nr KNO-41003/2002). 
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2. Podsumowanie wyników kontroli 
2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności  

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację zadań ustawowych przez 

PAN i skontrolowane placówki naukowe Akademii w zakresie prowadzenia badań 

naukowych i kształcenia kadry naukowej oraz współdziałania ze szkołami wyŜszymi 

i innymi instytucjami naukowymi, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. 

Stwierdzone nieprawidłowości w ww. zakresie polegały w szczególności na 

nierealizowaniu zadań wynikających z ustawy o PAN, dotyczących: 

1) przyjmowania rocznych sprawozdań z działalności PAN oraz sprawowania 

nadzoru nad całokształtem jej działalności przez Zgromadzenie Ogólne Akademii, 

2) dokonywania ocen placówek naukowych PAN przez 2 spośród 7 wydziałów 

Akademii (29%) oraz ocen aktywności naukowej pracowników przez rady 

naukowe 6 spośród 18 skontrolowanych placówek naukowych. 

Jednocześnie NIK negatywnie ocenia działalność PAN w zakresie gospodarowania 

posiadanym majątkiem trwałym, ze względu na skalę stwierdzonych 

nieprawidłowości, polegających w szczególności na: 

1) niedokonaniu wyceny gruntów będących w posiadaniu Akademii, 

2) nieprawidłowym gospodarowaniu majątkiem przez dyrektorów 5 

skontrolowanych jednostek organizacyjnych PAN (19%), 

3) przekroczeniu zakresu udzielonych upowaŜnień do dysponowania majątkiem 

PAN, przekazanym jednostkom organizacyjnym Akademii w zarząd lub 

uŜyczenie (w 10 jednostkach, tj. 38%),  

4) wydatkowaniu środków finansowych w kwocie 7,2 mln zł niezgodnie 

z przeznaczeniem lub z naruszeniem zasad udzielania zamówień publicznych oraz 

uzyskanie kwoty 1,8 mln zł z naruszeniem prawa (w 5 jednostkach 

organizacyjnych PAN, tj. 19%). 

NIK pozytywnie oceniła działalność 6 z 7 skontrolowanych zakładów 

budŜetowych PAN, pomimo stwierdzenia nieprawidłowości polegających m.in. na 

dokonywaniu wydatków z naruszeniem zasad i trybu udzielania zamówień 

publicznych oraz braku dbałości o powierzone mienie.  

Działalność Zakładu Działalności Pomocniczej PAN w Warszawie NIK oceniła 

negatywnie, ze względu na zakres i skalę stwierdzonych nieprawidłowości 

w zarządzaniu nieruchomościami Akademii. 
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2.2. Synteza wyników kontroli 

1. NIK pozytywnie ocenia realizację zadań przez PAN i skontrolowane placówki 

naukowe Akademii, wynikających z ustawy o PAN, dotyczących prowadzenia 

badań naukowych i kształcenia kadry naukowej oraz współdziałania ze szkołami 

wyŜszymi i innymi instytucjami naukowymi, pomimo stwierdzonych 

nieprawidłowości. 

W 2006 r. 65 spośród 78 placówek naukowych PAN (83,3%) zakwalifikowanych 

zostało przez komisje Rady Nauki do kategorii pierwszej (najwyŜszej). W 2003 r. do 

kategorii pierwszej zaliczono 47 spośród 81 placówek naukowych PAN (58%). 

Wszystkie skontrolowane placówki naukowe PAN zostały w wyniku kontroli NIK 

pozytywnie ocenione w zakresie efektów prowadzonych badań, współdziałania ze 

szkołami wyŜszymi i innymi instytucjami naukowymi oraz działań podejmowanych na 

rzecz rozwoju kadry naukowej. 

 Spośród skontrolowanych 15 instytutów naukowych PAN - 13 posiadało 

uprawnienia do nadawania stopni naukowych (86,7%). W okresie objętym kontrolą 

141 osobom nadano stopień naukowy doktora, a 50 doktorom - stopień naukowy 

doktora habilitowanego. Ponadto zakończono 28 postępowań o nadanie tytułu 

profesora. 

 W 6 skontrolowanych placówkach naukowych PAN (33,3%) rady naukowe nie 

realizowały obowiązku, wynikającego z art. 49 ust. 2 pkt 3 ustawy o PAN, 

dokonywania oceny aktywności naukowej pracowników. [str. 14-16 oraz 18-22] 

2. Zgromadzenie Ogólne oraz niektóre wydziały PAN nie realizowały zadań 

wynikaj ących z ustawy o PAN. 

Zgromadzenie Ogólne Akademii nie realizowało w skontrolowanym okresie zadań, 

wynikających z art. 16 ust. 1 ustawy o PAN, dotyczących sprawowania nadzoru nad 

całokształtem jej działalności poprzez podejmowanie w tym zakresie uchwał 

wiąŜących organy Akademii. 

 W latach 2004-2006 nie był takŜe realizowany przez Zgromadzenie Ogólne PAN, 

wynikający z art. 16 ust. 3 pkt 5 ustawy o PAN, obowiązek przyjmowania rocznych 

sprawozdań z działalności Akademii. Prezes Akademii - realizując obowiązek 

określony w art. 5 ust. 1 ustawy o PAN - przedstawiał Prezesowi Rady Ministrów 

roczne sprawozdania bez uprzedniego ich przyjęcia przez członków krajowych 

Akademii. 

W skontrolowanym okresie 2 spośród 7 wydziałów Akademii (tj. 28,6%), 

tj.: Wydział II Nauk Biologicznych oraz Wydział III Nauk Matematycznych, 
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Chemicznych i Fizycznych nie realizowały, wynikającego z art. 28 ust. 2 ustawy 

o PAN, obowiązku dokonywania okresowych ocen placówek naukowych (dotyczyło to 

łącznie około 1/3 wszystkich placówek naukowych PAN). Pozostałe wydziały, wobec 

braku procedur dokonywania ocen placówek naukowych PAN, stosowały 

zróŜnicowany tryb postępowania w tym zakresie. [str. 16-18] 

3. NIK negatywnie ocenia gospodarowanie posiadanym majątkiem trwałym przez 

Prezesa PAN i kierowników 4 jednostek organizacyjnych Akademii (tj.: Instytutu 

Podstaw InŜynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Zakładu Działalności 

Pomocniczej PAN w Warszawie, Zakładu Działalności Pomocniczej PAN 

w Katowicach oraz Zakładu Działalności Pomocniczej PAN w Poznaniu).  

W Kancelarii PAN brak było pełnej dokumentacji dotyczącej gruntów posiadanych 

przez jednostki organizacyjne Akademii oraz ich wyceny. 

 Sprawozdania finansowe PAN – jako osoby prawnej - za lata 2003-2006 nie 

odzwierciedlały wartości majątku Akademii. Brak było przede wszystkim wyceny 

gruntów będących w wieczystym uŜytkowaniu bądź stanowiących własność Akademii; 

tym samym niedopełniony został ustawowy wymóg określony w art. 4 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości4, dotyczący rzetelnego przedstawiania 

przez jednostkę jej sytuacji majątkowej.  

Kancelaria PAN nie dysponowała, w skontrolowanym okresie, pełną dokumentacją 

dotyczącą nieruchomości gruntowych będących w uŜytkowaniu placówek naukowych, 

zakładów budŜetowych, gospodarstw pomocniczych i jednostek budŜetowych5. 

Dopiero w lipcu 2006 r. przeprowadzono po raz pierwszy inwentaryzację rzeczowych 

składników majątku PAN. Dotyczyło to jednak jedynie majątku pozostającego 

bezpośrednio w zarządzie PAN - jako osoby prawnej. 

Według stanu na 31 grudnia 2006 r., wartość majątku PAN wyniosła 

327.070.989,59 zł, w tym gruntów 32.142.520,02 zł. PAN posiadała (własność, 

uŜytkowanie wieczyste, zarząd) grunty o łącznej powierzchni 12.792,95 ha, z czego: 

6.229,27 ha (49%) stanowiły lasy, wody i nieuŜytki rolne; 6.192,25 ha (48%) stanowiły 

grunty rolne oraz 371,43 ha (3%) – grunty budowlane [str. 22-24]. 

4. Instytuty PAN nie zostały dotychczas, stosownie do art. 53 ustawy o PAN, 

wyposaŜone, przez Prezesa PAN, w mienie nieruchome. 

Pomimo upływu ponad dziesięciu lat od uchwalenia ww. ustawy, PAN nie 

wykonała dyspozycji zawartej w art. 53 w związku z art. 39 i 52 ustawy i nie 

                                            
4  Dz. U. z 2005 r. Nr 76, poz. 694, ze zm. 
5 Obowiązek posiadania ww. dokumentacji wynika z § 5 pkt 7 Regulaminu Kancelarii PAN przyjętego uchwałą nr 

11/97 Prezydium PAN z dnia 20 października 1997 r. 
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przekazała Ŝadnemu z instytutów (z chwilą uzyskania przez niego osobowości 

prawnej) nieruchomych składników majątkowych (budynków, budowli i gruntów). 

Instytuty PAN otrzymały mienie nieruchome w drodze umów uŜyczenia na czas 

oznaczony, a od 2005 r. na czas nieoznaczony. [str. 24-26] 

5. NIK negatywnie ocenia gospodarowanie składnikami majątkowymi, 

stanowiącymi własność PAN, uŜyczonymi lub przekazanymi w zarząd 

skontrolowanym jednostkom. Nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły 

dysponowania majątkiem w sposób wykraczający poza zakres udzielonych przez 

Prezesa PAN upowaŜnień oraz braku naleŜytej dbałości o powierzone mienie. 

 W 10 jednostkach (38,5% skontrolowanych) stwierdzono nieprawidłowości przy 

zawieraniu umów o najem lub dzierŜawy, polegające na wynajmowaniu powierzchni 

biurowej oraz przekazywania w dzierŜawę gruntów i wynajem budynków na czas 

nieokreślony, podczas gdy Prezes Akademii uŜyczał placówkom naukowym (do końca 

2004 r.) nieruchomości na czas oznaczony. 

 W 2 skontrolowanych jednostkach stwierdzono przypadki zaciągania zobowiązań 

w imieniu PAN, bez posiadania stosownych upowaŜnień Prezesa PAN, poprzez 

umieszczanie w umowach najmu bądź dzierŜawy klauzul o przysługującym najemcom, 

w przypadku wystawienia nieruchomości na przetarg, prawie pierwokupu. 

 W 4 skontrolowanych jednostkach (15,4%) stwierdzono nieprawidłowości 

w zarządzaniu majątkiem przekazanym przez PAN, polegające na braku naleŜytej 

dbałości o przekazane mienie, w wyniku czego doprowadzono do dewastacji 

posiadanego majątku [str. 26-33]. 

6. NIK pozytywnie ocenia wydatkowanie środków finansowych przez 20 

skontrolowanych jednostek (76,9%), mimo stwierdzonych nieprawidłowości.  

 Skontrolowane placówki naukowe PAN otrzymały w badanym okresie dotacje 

podmiotowe na dofinansowanie działalności statutowej w łącznej kwocie 

394.476,4 tys. zł. Jednostki dysponowały ponadto środkami na inwestycje 

(34.170,6 tys. zł) i realizację projektów badawczych (80.784,4 tys. zł). Zrealizowane 

wydatki były oszczędne, celowe i zgodne z przeznaczeniem określonym w decyzjach 

o ich przyznaniu. 

 Nieprawidłowości w tym zakresie wystąpiły w 5 skontrolowanych jednostkach 

(4 placówkach naukowych PAN oraz zakładzie budŜetowym) i polegały na: 

wydatkowaniu środków budŜetowych niezgodnie z przeznaczeniem (w 1 placówce), 

finansowaniu zadań innych niŜ określone w decyzjach o przyznaniu środków 

(w 2 placówkach) oraz naruszeniu zasad i trybu udzielania zamówień publicznych (w 2 

placówkach). [str. 35-38] 
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7. W 5 skontrolowanych jednostkach stwierdzono nieprawidłowości finansowe na 

łączną kwotę 9.007,4 tys. zł (tj. w: Instytucie Geofizyki PAN w Warszawie, 

Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN 

we Wrocławiu, Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. 

Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu, Zakładzie Działalności 

Pomocniczej PAN Krakowie oraz w Zakładzie Działalności Pomocniczej PAN 

w Poznaniu)  

Nieprawidłowości te dotyczą: kwot wydatkowanych z naruszeniem prawa – 

6.176,4 tys. zł, kwot uzyskanych z naruszeniem prawa – 1.854,6 tys. zł oraz innych 

nieprawidłowości finansowych w łącznej kwocie 976,4 tys. zł. [str. 36-37] 

2.3.  Wnioski 

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości, Prezes Polskiej 

Akademii Nauk w szczególności powinien: 

1) zapewnić realizację przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk 

ustawowych obowiązków, w tym dotyczących sprawowania nadzoru nad jej 

działalnością oraz przyjmowania rocznych sprawozdań z działalności Akademii, 

2) opracować ujednolicone procedury dokonywania przez wydziały Polskiej 

Akademii Nauk oceny placówek naukowych, 

3) uregulować całość spraw, związanych z majątkiem będącym w posiadaniu PAN, w 

tym:  

• dokonać pełnej inwentaryzacji składników majątkowych będących własnością 

Polskiej Akademii Nauk oraz wyceny gruntów, 

• rozwaŜyć podjęcie działań mających na celu przekazanie na własność 

nieruchomości lub w wieczyste uŜytkowanie gruntów instytutom naukowym 

PAN. 

Dyrektorzy placówek naukowych PAN oraz jednostek działających w formie 

zakładów budŜetowych w szczególności powinni: 

1) wykorzystywać środki bud Ŝetowe zgodnie z przeznaczeniem określonym 

w decyzjach o ich przyznaniu oraz przestrzegać obowiązujących zasad i trybu 

udzielania zamówień publicznych, 

2) zapewnić prawidłowe wykorzystanie posiadanego majątku oraz dysponować 

majątkiem, będącym w zarządzie bądź uŜyczeniu tych jednostek, w granicach 

udzielonych przez Prezesa PAN upowaŜnień. 

Rady naukowe instytutów PAN powinny dokonywać ocen aktywności naukowej 

pracowników naukowych. 
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3. WaŜniejsze wyniki kontroli 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań 
ekonomicznych i organizacyjnych 

3.1.1. Charakterystyka stanu prawnego 

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność PAN placówek naukowych 

oraz innych jednostek organizacyjnych Akademii jest ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. 

o Polskiej Akademii Nauk6. Zgodnie z art. 1 ustawy o PAN - Polska Akademia Nauk jest 

państwową instytucją naukową, działającą poprzez wyłonioną w drodze wyborów 

korporację uczonych oraz placówki naukowe. Akademia słuŜy rozwojowi nauki, jej 

promocji, integracji i upowszechnianiu oraz przyczynia się do rozwoju edukacji 

i wzbogacania kultury narodowej. Podstawowe zadania Akademii określone zostały w art. 

2 ust. 1 ustawy o PAN. 

Zadania PAN wykonują organy i struktury korporacyjne Akademii oraz tworzone 

przez Akademię placówki naukowe i inne jednostki organizacyjne (art. 2 ust. 2). PAN ma 

osobowość prawną (art. 3 ust. 1). 

Zakres i tryb działania organów PAN i jej jednostek organizacyjnych określa statut 

Akademii7 w ramach określonych ustawą (art. 4 ust. 1). Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy 

o PAN, Prezes Akademii przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdanie 

z działalności Akademii. Organami Akademii są: Zgromadzenie Ogólne Akademii, 

Prezydium Akademii i Prezes Akademii (art. 14). 

Mienie PAN obejmuje prawa majątkowe, a w szczególności uŜytkowanie wieczyste 

gruntów oraz własność budynków i urządzeń trwale związanych z tymi gruntami (art. 6 

ust. 1 ustawy o PAN). Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy 

o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych 

ustaw8, z dniem wejścia w Ŝycie ustawy (tj. z dniem 19 stycznia 1994 r.) grunty rolne 

Skarbu Państwa pozostające w zarządzie PAN stały się przedmiotem uŜytkowania 

wieczystego Akademii, natomiast budynki i urządzenia związane trwale z ww. gruntami 

stały się własnością Akademii. 

Według art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o uregulowaniu niektórych praw 

majątkowych Polskiej Akademii Nauk9, nabycie przez Akademię własności budynków, 

innych urządzeń i lokali znajdujących się na gruntach stanowiących własność Skarbu 

                                            
6  Dz. U. Nr 75, poz. 469, ze zm. 
7  Uchwała Nr 4/97 z dnia 19 grudnia 1997 r. Zgromadzenia Ogólnego PAN w sprawie uchwalenia statutu Polskiej 

Akademii Nauk. 
8  Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, ze zm. 
9  Dz. U. Nr 86, poz. 395. 
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Państwa10 nastąpiło nieodpłatnie bez względu na pochodzenie środków, za które zostały 

one wybudowane lub nabyte.  

Akademia jest zwolniona z opłat rocznych za uŜytkowanie wieczyste gruntów 

stanowiących własność Skarbu Państwa, nabyte z dniem wejścia w Ŝycie ustawy o zmianie 

ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, jeŜeli grunty te nie są 

wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej (art. 1 ust. 2 ustawy 

o uregulowaniu niektórych praw majątkowych PAN).  

Rozdział 5 ustawy o PAN reguluje problematykę placówek naukowych, pomocniczych 

placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Akademii. Placówkami 

naukowymi PAN są instytuty, zakłady, centra, stacje badawcze, ogrody botaniczne oraz 

inne jednostki naukowe prowadzące badania naukowe lub prace badawczo-rozwojowe 

(art. 35).  

Podstawową placówką naukową PAN jest instytut, który posiada osobowość prawną 

(art. 36 ust. 1-2). Do zadań instytutu naleŜy w szczególności prowadzenie badań, 

kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach 

w określonych dyscyplinach (art. 36 ust. 3). Akademia wyposaŜa instytut ze swojego 

mienia w środki niezbędne do prowadzenia działalności określonej w statucie instytutu 

(art. 39). Statut instytutu uchwala rada naukowa instytutu. Statut zatwierdza Prezes 

Akademii po zaopiniowaniu przez właściwy wydział (art. 45 ust. 1). 

Instytut nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru instytutów PAN (art. 46 

ust. 1). Rejestr prowadzi Akademia (art. 47 ust. 1). Sposób prowadzenia rejestru, dane 

podlegające wpisowi, wymagania dotyczące wniosku o wpis do rejestru oraz tryb 

dokonywania wpisu, wydawania odpisów i wyciągów określony został w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 15 września 1998 r. w sprawie rejestru instytutów Polskiej 

Akademii Nauk11. Organami instytutu są rada naukowa i dyrektor (art. 48). 

Instytut ma własne mienie i nie odpowiada za zobowiązania Akademii, a Akademia nie 

odpowiada za zobowiązania instytutu12. Zbycie albo obciąŜenie nieruchomości instytutu 

wymaga zgody Prezesa PAN (art. 52 ust. 1 i 3). Prezes PAN po zasięgnięciu opinii 

przewodniczącego właściwego wydziału przekazuje instytutowi mienie. Przeniesienie 

własności nieruchomości lub uŜytkowania wieczystego gruntu następuje w formie decyzji 

administracyjnej (art. 53). Instytut występuje w stosunkach prawnych we własnym imieniu 

i działa na własny rachunek (art. 54 ust. 1). 

                                            
10  Stanowiących własność Skarbu Państwa na podstawie art. 2 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy 

o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 79, poz. 464, ze zm.) 
11  Dz. U. Nr 124, poz. 811. 
12  Z zastrzeŜeniem art. 42 ust. 1 ustawy o PAN. 
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Inne niŜ instytuty placówki naukowe PAN korzystają z mienia Akademii, a organy 

tych placówek dokonują czynności prawnych w imieniu Akademii i w granicach 

udzielonych im umocowań13 (art. 57 ustawy o PAN). 

Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy o PAN, działalność Akademii jest finansowana ze 

środków budŜetowych i pozabudŜetowych. Zasady i tryb finansowania działalności 

Akademii i jej placówek naukowych zakwalifikowanej do finansowania ze środków 

przewidzianych w budŜecie państwa na naukę, regulują odrębne przepisy14. Zgodnie z art. 

1 ust. 1 ustawy o zasadach finansowania nauki, określa ona zasady finansowania nauki ze 

środków finansowych ustalanych na ten cel w budŜecie państwa, ujmowanych 

w wyodrębnionej części budŜetu (cz. 28 – Nauka) oraz pochodzących z innych źródeł niŜ 

budŜet państwa. PowyŜszymi środkami finansowymi na naukę dysponuje minister 

właściwy do spraw nauki (art. 1 ust. 2).  

Minister właściwy do spraw nauki przyznaje środki finansowe na naukę jednostkom 

naukowym (w tym placówkom naukowym Akademii15), na prowadzenie działalności 

statutowej oraz na inwestycje słuŜące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych 

(art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy o zasadach finansowania nauki). 

Kwestie finansowania działalności statutowej określone zostały w art. 8 ust. 1 ustawy 

o zasadach finansowania nauki (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.). 

Finansowanie inwestycji słuŜących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych 

obejmuje: inwestycje budowlane, zakup obiektów budowlanych, zakup lub wytworzenie 

aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych, a takŜe zakup wartości 

niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającą kwotę ustaloną dla 

środka trwałego, rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki, udział w przedsięwzięciu 

inwestycyjnym podejmowanym na podstawie umowy międzynarodowej (art. 9 ust. 1 

ustawy o zasadach finansowania nauki). 

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 16 ust. 1 ustawy o zasadach finansowania nauki, 

Minister Nauki i Informatyzacji wydał w dniu 4 sierpnia 2005 r. rozporządzenie w sprawie 

                                            
13  Do placówek tych stosuje się odpowiednio art. 37 pkt 3, art. 45 i 48-51 ustawy o PAN. Placówki naukowe PAN 

mogą ubiegać się o środki finansowe z budŜetu państwa w cz. 28 – Nauka, na finansowanie: projektów badawczych, 
projektów rozwojowych, projektów celowych, działalności statutowej, inwestycji słuŜących potrzebom badań 
naukowych lub prac rozwojowych, współpracy naukowej z zagranicą oraz działalności wspomagającej badania. 

14  Przepisy ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, ze zm.). 
Działalność Akademii i jej placówek naukowych zakwalifikowanych do finansowania ze środków przewidzianych 
w budŜecie państwa na naukę jest finansowana w cz. 28 budŜetu państwa – Nauka.  

15  Prezes PAN otrzymuje od ministra właściwego do spraw nauki środki na działalność wspomagającą badania. Środki 
te Prezes PAN rozdziela pomiędzy placówki naukowe PAN, z przeznaczeniem na: tworzenie, przetwarzanie, 
udostępnianie i upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych, upowszechnianie, promowanie 
i popularyzowanie osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych, promowanie przedsięwzięć innowacyjnych, 
wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych oraz podejmowanie działań szczególnie 
waŜnych dla rozwoju nauki. 
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kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (zwane dalej 

rozporządzeniem o finansowaniu)16.  

Rozporządzenie określiło kryteria i tryb przyznawania i rozliczania środków 

finansowych na naukę, przeznaczanych na cele określone w art. 8 – 14 ustawy o zasadach 

finansowania nauki. Z dniem 1 lipca 2007 r. rozporządzenie Ministra Nauki 

i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. utraciło moc na podstawie art. 1 pkt 7 ustawy 

z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki17. 

Środki budŜetowe przewidziane na działalność PAN nie zakwalifikowane do 

finansowania ze środków przewidzianych na naukę (cz. 67 – Polska Akademia Nauk) są 

przeznaczone w szczególności na finansowanie: działalności organów i struktur 

korporacyjnych Akademii, zadań w zakresie kształcenia określonych w odrębnych 

przepisach, Kancelarii PAN, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek 

organizacyjnych działających w strukturze Akademii oraz restrukturyzacji placówek 

naukowych (art. 60 ust. 3 ustawy o PAN). 

Zasady gospodarowania środkami budŜetowymi przewidzianymi na działalność PAN 

nie zakwalifikowaną do finansowania ze środków przewidzianych na naukę określają 

przepisy prawa budŜetowego (art. 60 ust. 4 ustawy o PAN)18. 

Akademia moŜe uzyskiwać na swoją działalność i gromadzić na odrębnym rachunku 

bankowym środki spoza budŜetu państwa, pochodzące w szczególności z działalności 

gospodarczej, darowizn, zapisów oraz ze sprzedaŜy, uŜytkowania rzeczy i praw 

majątkowych. Środki te Akademia przeznacza na rozwój nauki, w tym na promowanie 

nowatorskich badań i inwestycje wspomagające działalność naukową. Podstawą 

gospodarowania środkami jest plan finansowy uchwalany przez Prezydium Akademii 

(art. 61 ustawy o PAN). 

Do działalności placówek naukowych PAN mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych19 oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości20. 

                                            
16  Dz. U. Nr 161, poz. 1359. Na podstawie § 89 rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania 

środków finansowych na naukę z dniem 9 września 2005 r. utraciło moc rozporządzenie Przewodniczącego 
Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania 
środków finansowych ustalanych w budŜecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642, ze zm.). 

17  Dz. U. Nr 115, poz. 795. Na podstawie ww. ustawy nadano nowe brzmienie rozdziałowi 2 ustawy o zasadach 
finansowania nauki. 

18  Do dnia 31 grudnia 2005 r. kwestie te regulowały przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, ze zm.), które zostały uchylone z dniem 1 stycznia 2006 r. przez 
przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.). 

19  T. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163. 
20  T. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zm. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o PAN, placówki naukowe, pomocnicze placówki naukowe 

i inne jednostki organizacyjne Akademii są państwowymi jednostkami organizacyjnymi. 

Placówki naukowe Akademii prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając 

koszty działalności z przydzielonych im środków budŜetowych na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach oraz ze środków pozabudŜetowych pozyskiwanych przez 

placówki.  

Placówka naukowa PAN moŜe mieć udział w wynikach ekonomicznych osiąganych 

z tytułu stosowania i upowszechniania efektów jej działalności (art. 63 ust. 1 i 2). 

Podstawą gospodarki finansowej placówki naukowej PAN jest plan finansowy, który 

ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii rady naukowej (art. 63 ust. 3). Niewykorzystane w 

danym roku kalendarzowym środki funduszów (o których mowa w art. 64 ust. 1 i 2) 

placówek naukowych Akademii przechodzą na rok następny (art. 64 ust. 3). 

Zasady finansowania PAN oraz gospodarki finansowej jej placówek naukowych 

określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie 

szczegółowych zasad finansowania Polskiej Akademii Nauk oraz gospodarki finansowej 

jej placówek naukowych21, zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie zasad 

finansowania PAN”.  

Zgodnie z § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia, środki finansowe ujmowane w cz. 67 budŜetu 

państwa – Polska Akademia Nauk, przeznacza się na finansowanie kosztów: 

1) działalności organów PAN oraz Kancelarii Akademii, 

2) działalności struktury korporacyjnej Akademii, 

3) działalności instytutów międzynarodowych, w części dotyczącej bieŜącej eksploatacji 

budynków stanowiących siedzibę instytutów, oraz kosztów utrzymania administracji 

i obsługi technicznej, 

4) restrukturyzacji placówek naukowych PAN, w szczególności zmian w realizowanej 

tematyce badawczej oraz zmian organizacyjnych i w strukturze zatrudnienia, 

5) działalności w zakresie kształcenia, w szczególności kadr naukowych, prowadzenia 

studiów języków obcych oraz innych zadań edukacyjnych określonych w odrębnych 

przepisach, 

6) działalności pomocniczych placówek naukowych, 

7) działalności innych jednostek organizacyjnych określonych w statucie Akademii. 

Środki ujmowane w budŜecie PAN mogą być równieŜ przeznaczane na finansowanie 

kosztów podróŜy słuŜbowych, w tym podróŜy zagranicznych, osób działających 

                                            
21  Dz. U. Nr 162, poz. 1140. 
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w organach oraz w strukturze korporacyjnej Akademii (§ 4 ust. 3). Środki uzyskiwane 

spoza budŜetu państwa PAN przeznacza na rozwój nauki i zakup urządzeń słuŜących temu 

rozwojowi (§ 5 ust. 3). 

Podstawą gospodarowania przez PAN środkami finansowymi pochodzącymi spoza 

budŜetu państwa jest roczny plan finansowy uchwalany przez Prezydium Akademii na 

wniosek Prezesa Akademii (§ 6 ust. 1). Środki zgromadzone na odrębnym rachunku, 

niewykorzystane w danym roku kalendarzowym, przechodzą na rok następny (§ 6 ust. 3). 

Placówka naukowa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów pokrywa 

koszty swojej działalności oraz wydatki na rozwój i inne potrzeby (§ 10 ust. 1). Źródła 

przychodów placówki naukowej zostały szczegółowo określone w § 10 ust. 2 

rozporządzenia w sprawie zasad finansowania PAN. Inwestycje placówki naukowej, 

w tym takŜe obiektów słuŜących potrzebom badań naukowych i prac badawczo-

rozwojowych, mogą być – na zasadach określonych w odrębnych przepisach – 

finansowane ze środków budŜetowych, w tym równieŜ ze środków ustalonych w budŜecie 

państwa na naukę (§ 18 ust. 1). Inwestycje placówki naukowej są finansowane równieŜ ze 

środków własnych oraz z innych źródeł, w tym takŜe ze środków PAN uzyskiwanych 

spoza budŜetu państwa i gromadzonych na odrębnym rachunku bankowym (§ 18 ust. 2). 

W ramach struktur PAN działają zakłady działalności pomocniczej PAN, które 

utworzone zostały jako zakłady budŜetowe. Zakład budŜetowy moŜe otrzymywać 

z budŜetu dotacje przedmiotowe (art. 24 ust. 4 ustawy o finansach publicznych). 

W zakresie określonym w odrębnych przepisach zakład budŜetowy moŜe otrzymywać 

dotację podmiotową lub dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

(art. 24 ust. 5 ustawy o finansach publicznych). Według art. 24 ust. 7 ww. ustawy, dotacje 

do zakładu budŜetowego nie mogą przekroczyć 50% kosztów jego działalności.  

Szczegółowe kwestie dotyczące zasad gospodarki finansowej zakładów budŜetowych 

określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie 

gospodarki finansowej jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych i gospodarstw 

pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-

prawną22. Zakładom budŜetowym poświęcony został dział IV (Sposób prowadzenia 

gospodarki finansowej zakładu budŜetowego) ww. rozporządzenia. W § 38 – 44 ww. 

rozporządzenia określona została problematyka sposobu i trybu tworzenia planów 

finansowych. W § 45 – 46 określono z kolei tryb dokonywania zmian planów 

finansowych. Sposób i terminy ustalania nadwyŜki, zaliczkowych wpłat i rocznych 

rozliczeń określają przepisy § 47 – 54 ww. rozporządzenia. 

                                            
22  Dz. U. Nr 116, poz. 783. Przepisy ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. weszły w Ŝycie 

z dniem 1 lipca 2006 r. Do tego czasu obowiązywały przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 
2005 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych i gospodarstw 
pomocniczych jednostek budŜetowych oraz zasad i terminów rozliczeń i wpłat do budŜetu (Dz. U. Nr 23, poz. 190).  
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Problematyka dotycząca pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek 

naukowych i innych jednostek organizacyjnych Akademii określona została w przepisach 

rozdziału 7 ustawy o PAN (art. 68 – 100). 

3.1.2. Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne 

1. Organami Polskiej Akademii Nauk są Zgromadzenie Ogólne Akademii, Prezydium 

Akademii oraz Prezes Akademii.  

NajwyŜszym organem Polskiej Akademii Nauk jest Zgromadzenie Ogólne, obejmujące 

wszystkich członków korporacji. Zgromadzenie Ogólne PAN określa kierunki działania 

Akademii i sprawuje nadzór nad całokształtem jej działalności, podejmując w tym zakresie 

uchwały wiąŜące inne organy Akademii. Zgromadzeniu Ogólnemu Akademii 

przewodniczy Prezes Akademii. 

Prezydium PAN, w skład którego wchodzi prezes i 3 wiceprezesów, przewodniczący 7 

wydziałów, prezesi oddziałów terenowych oraz 14 członków wybranych przez 

Zgromadzenie Ogólne PAN, realizuje zadania Zgromadzenia Ogólnego PAN w okresie 

między jego sesjami oraz czuwa nad wykonywaniem zadań przez jednostki organizacyjne 

Akademii zgodnie z przepisami ustawy, statutem Akademii i uchwałami Zgromadzenia 

Ogólnego. Prezes Akademii przewodniczy Prezydium Akademii. 

Część korporacyjną PAN tworzy obecnie 333 członków krajowych (w tym 190 

członków rzeczywistych i 143 członków korespondentów) oraz 228 członków 

zagranicznych. Skład osobowy korporacji uzupełniany jest w drodze wyboru nowych 

członków przez Zgromadzenie Ogólne. KaŜdy członek Akademii jest członkiem jednego 

z wydziałów zaleŜnie od uprawianej specjalności naukowej.  

2. Obsługę administracyjną PAN sprawuje Kancelaria PAN, podporządkowana 

i kierowana przez Prezesa Akademii. W strukturze PAN działają następujące jednostki 

organizacyjne: 

1) 7 wydziałów23, których zadaniem jest: udział w pracach nad rozwojem nauk objętych 

właściwością poszczególnych wydziałów, kierownictwo i nadzór naukowy 

i organizacyjny nad komitetami i komisjami oraz nadzór naukowy nad placówkami 

naukowymi w zakresie reprezentowanych przez wydziały działów nauki. 

2) 7 oddziałów terenowych PAN w: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, 

Poznaniu i we Wrocławiu, skupiających członków PAN czynnych na terenie 

działalności oddziału, 

                                            
23  Wydziały: I – Nauk Społecznych, II – Nauk Biologicznych, III - Nauk Matematycznych, Fizycznych 

i Chemicznych, IV – Nauk Technicznych, V – Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, VI – Nauk 
Medycznych, VII – Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych. 
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3) 78 placówek naukowych, z których 16 nie posiada osobowości prawnej, 

4) 11 placówek pomocniczych placówek naukowych, które działają w formie jednostek 

budŜetowych: 2 biblioteki naukowe, 2 archiwa, Muzeum o Ziemi oraz 6 stacji 

zagranicznych (w Berlinie, Brukseli, Moskwie, ParyŜu, Rzymie i Wiedniu), 

5) 2 jednostki budŜetowe niebędące pomocniczymi placówkami naukowymi: Kancelaria 

PAN i Dom Rencisty, 

6) 9 gospodarstw pomocniczych, w tym 6 krajowych i 3 zagraniczne, 

7) 11 zakładów budŜetowych: 3 domy pracy twórczej, 7 zakładów działalności 

pomocniczej oraz 1 drukarnia naukowa. 

3. Zatrudnienie w placówkach naukowych PAN na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosiło 

8.298 pracowników (w tym w Kancelarii PAN – 178), z tego 3.635 osób to pracownicy 

naukowi. 

4. Według stanu na koniec 2006 r., PAN dysponował majątkiem nieruchomym o wartości 

327.070.989,59 zł. 

3.2. Istotne ustalenia kontroli 

3.2.1. Prowadzenie badań naukowych oraz wykorzystywanie wyników badań 
w praktyce 

1. NIK pozytywnie ocenia realizację zadań przez PAN i skontrolowane placówki naukowe 

Akademii, wnikających z ustawy o PAN, dotyczących prowadzenia badań naukowych 

i kształcenia kadry naukowej oraz współdziałania ze szkołami wyŜszymi i innymi 

instytucjami naukowymi, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. 

Za szczególne osiągnięcia w badaniach naukowych PAN w skontrolowanym okresie 

uznano szereg opracowań, które przyczyniły się licznych odkryć naukowych oraz 

wdroŜenia ich do nowych technologii24. Dla przykładu: 

• W Instytucie Fizyki PAN w Warszawie opracowano unikatową linię technologiczną do produkcji 

manganu i magnezu wysokiej czystości, co przyniosło twórcom prestiŜowe nagrody Agencji Techniki 

i Technologii oraz Prezydenta RP w konkursie na Polski Produkt Przyszłości. Pierwiastki te, 

otrzymywane w formie kawałków, wlewek lub targetów (krąŜków), są sprzedawane do około 80-ciu 

laboratoriów, uniwersytetów i przedsiębiorstw w 16-tu krajach świata, w tym tak zaawansowanych 

technologicznie jak USA i Japonia.  

• W Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu opracowano pierwszy 

projekt kriokomory, na którym bazują wszystkie istniejące obecnie na rynku urządzenia. Kriokomora 

                                            
24 Wybrane przykłady aktywności badawczej i aplikacyjnej oraz przegląd gospodarki finansowej 

i majątkowej PAN w latach 2005-2006. Warszawa, sierpień 2006 r. 
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umoŜliwia prowadzenie krioterapii ogólnoustrojowej, która polega na umieszczeniu pacjenta 

w krańcowo niskiej temperaturze (poniŜej -110 C) w czasie nieprzekraczającym 3 minut.  

Dzięki tej metodzie moŜliwe stało się leczenie typowych schorzeń reumatologicznych oraz fizycznych 

urazów sportowców. Kriokomora stała się teŜ metodą odnowy biologicznej, zwalczania otyłości 

i depresji oraz spowalniania procesów starzenia. Dokonane w Instytucie odkrycie ferromagnetyzmu 

wodorku i deuteru uranu dało impuls do podjęcia w wielu prestiŜowych ośrodkach naukowych na 

świecie (m.in. w USA, Japonii, Izraelu, RPA) intensywnych badań nad magnetyzmem innych związków 

uranu, a następnie transuranowców.  

Prace te przyczyniły się do wytyczenia nowego kierunku współczesnej fizyki materii skondensowanej 

- fizyki układów silnie skorelowanych. W ostatnich kilku latach odkryto i kompleksowo zbadano grupę 

nowych potrójnych związków uranu, ceru i iterbu wykazujących silne korelacje elektronowe. PowaŜnym 

osiągnięciem w skali międzynarodowej było wykazanie, Ŝe związek UGa3 jest unikalnym 

antyferromagnetykiem wędrownym. Prace te zostały uhonorowane trzema wyróŜnieniami rad 

naukowych prestiŜowych instytutów ESRF (Europejski Instytut Badań Synchrotronowych) i ILL (Instytut 

Laue Langevina) w Grenoble. 

• W oparciu o wieloletnie prace nad chemią, stereochemią i metabolizmem związków fosforu w Centrum 

Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi opracowano nową, wysoce efektywną i tanią 

metodę wytwarzania ifosfamidu - leku przeciwnowotworowego. Metoda ta została opatentowana w kraju 

i zagranicą (patenty: polskie, niemieckie, europejski, japoński i USA).  

• Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie brało udział w wielkim międzynarodowym 

przedsięwzięciu kosmicznym, jakim była misja satelitarna Huygens do księŜyca Saturna, Tytana. 

Lądownik Huygens osiadł na Tytanie 14 stycznia 2005 roku, po ponad 7 latach podróŜy do Saturna na 

pokładzie sondy Cassini. W ramach eksperymentu Surface Science Package, naukowcy i inŜynierowie 

z Centrum Badań Kosmicznych PAN zaproponowali i wykonali sensor THP do badania właściwości 

termicznych atmosfery i gruntu Tytana. 

Zarówno mechanika jak i elektronika przyrządu zadziałały bezawaryjnie, dokładnie tak jak 

planowano, zarówno podczas spadania lądownika w atmosferze, jak i przez ponad godzinę po 

wylądowaniu. Przyrząd dostarczył ponad 200 próbek z danymi o przewodnictwie cieplnym. 

• W naukach rolniczych w pracach na rzecz rozwoju gospodarki krajowej wymienić naleŜy m.in.: 

udoskonalenie opracowań i wykonawstwa aparatury pomiarowej dla oznaczania fizycznych 

i chemicznych parametrów gleb, roślin uprawnych i płodów rolnych (opracowano 35 nowych urządzeń, 

6 nowych technologii i 70 metod pomiarowych). Przy ich pomocy uzyskano dane degradacji fizycznej 

środowiska glebowego oraz sposobów jej przeciwdziałania, jak teŜ przyczyny, wielkości i ograniczania 

strat ilościowych i jakościowych materiałów roślinnych (Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie); 

opracowano nowoczesne parametry i metody określania potrzeb pokarmowych oraz wartościowania 

pasz dla świń, drobiu i przeŜuwaczy.  

Utworzono bazę danych o składzie chemicznym zwierząt hodowlanych róŜnej płci, wieku i rasy, 

zbadano proces dojrzewania jelita noworodków u świń i sposób jego przyspieszenia, określono rolę 

ośrodkowego układu nerwowego w regulacji wydzielania hormonów związanych z rozrodem i wzrostem 

zwierząt oraz czynników stresogennych i Ŝywieniowych (Instytut Fizjologii i śywienia Zwierząt PAN 

w Jabłonnie k/Warszawy). Adaptowano i opanowano metodologię uzyskiwania zwierząt transgenicznych 

oraz ich klonowania. Pozwoli to m.in. na produkcję biofarmaceutyków, a takŜe hodowlę zwierząt-
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dawców narządów do ksenotransplantacji, oszacowanie stopnia ryzyka organizmów transgenicznych 

zwierząt i ludzi oraz rozwijanie metod wykrywania GMO w produktach zwierzęcych.  

Prowadzone są badania nad chorobami genetycznymi w populacjach zwierząt domowych. Mają one 

istotne znaczenie dla praktyki hodowlanej (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Poznaniu). 

Przekazano do hodowli nowe cenne genotypy jęczmienia, pszenŜyta, traw pastewnych i roślin 

strączkowych jako materiału wyjściowego do uzyskania wartościowych odmian uprawnych. 

Opracowano mapę chromosomową dla grochu i kapusty, uzyskano transgeniczne linie rzepaku i chrzanu 

odpornych na infekcje wirusowe, skonstruowano programy komputerowe do oceny odmian i postępu 

hodowlanego roślin uprawnych. Pod patronatem Instytutu Genetyki Roślin PAN w powstały pierwsze 

w Polsce plantacje traw olbrzymich (Miscanta) i wierzby do wykorzystania w celach energetycznych. 

• Wśród opracowań naukowych o charakterze stosowanym wymienić naleŜy min.: 1) opracowanie 

i wykonanie serii prototypowej sztucznej komory serca pokrywanej nanowarstwami TiN (patent 

i nagroda na światowej wystawie), 2) opracowanie konstrukcji i wykonanie wspólnie z ALSTOM turbiny 

nowej generacji (nominowana do nagrody Prezydenta RP, obecnie turbina została włączona do 

produkcji w polskich elektrowniach), 3) zaprojektowanie i wykonanie filtrów biologicznych do 

oczyszczania atmosfery przemysłowej (modele przetestowano w Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu), 

4) stworzenie koncepcji i uruchomienie elektronicznego systemu bibliotecznego dla osób 

niepełnosprawnych wzrokowo (został uruchomiony w Domu Dziecka w Laskach), 5) opracowanie 

i uruchomienie produkcji "paneli energii słonecznej" opartej o krzem porowaty, 6) opracowanie 

systemu, wspomaganego komputerowo, oczyszczania systemu wodno-sieciowego w aglomeracjach 

miejskich (wdroŜono w kilku miastach), 7) opracowanie i wykonanie modeli nowoczesnego urządzenia 

do pomiaru ciśnienia w naczyniach krwionośnych słuŜącego do określania miaŜdŜycy, 80 

zaprojektowanie i skonstruowanie urządzenia - czytnika przeznaczonego dla dzieci niepełnosprawnych 

wzrokowo (zalecone przez Ministerstwo Edukacji do stosowania w szkołach), 9) opracowanie 

technologii produkcji nanowłókien polimerowych, 10) zaprojektowanie systemu łagodzenia obciąŜeń 

udarowych śmigieł elektrowni wiatrowej, 11) opracowanie bezingerencyjnej, spektroskopowej metody 

badania mózgu w celu określenia zjawisk neurofizjologicznych (zastosowano w klinikach), 12) 

zaprojektowanie drogą symulacji zasad przeciwdziałania powodzi w Trójmieście (metoda została 

opracowana wspólnie z władzami Gdańska), 13) wykonanie modeli mikroskopu ultradźwiękowego do 

wykrywania schorzeń nowotworowych, 14) opracowanie i uruchomienie produkcji ultrasonografu 

(USG). 

2. Zgromadzenie Ogólne Akademii nie realizowało w skontrolowanym okresie zadania, 

wynikającego art. 16 ust.1 ustawy o PAN, dotyczącego określania kierunków działania 

Akademii oraz sprawowania nadzoru nad całokształtem jej działalności poprzez 

podejmowanie w tym zakresie uchwał wiąŜących organy Akademii. 

Ponadto Zgromadzenie Ogólne PAN nie przyjęło sprawozdań rocznych z działalności 

Akademii za lata 2003-2005, mimo iŜ było to zadanie wynikające z art. 16 ust. 3 pkt 5 

ustawy o PAN. W konsekwencji Prezes Akademii - realizując obowiązek określony w art. 

5 ust. 1 ustawy o PAN - przedstawiał Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdania bez 

uprzedniego ich przegłosowania przez członków krajowych Akademii. 

W latach 2003-2006 realizacja zadań określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1, 5 i 6 ustawy 

(prowadzenie badań naukowych, kształcenie na róŜnych poziomach nauczania, 
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współdziałanie ze szkołami wyŜszymi i innymi instytucjami naukowymi oraz 

z towarzystwami naukowymi), mających istotne znaczenie dla działalności placówek 

naukowych, nie była przedmiotem odrębnych uchwał Zgromadzenia Ogólnego PAN. 

3. Prezydium PAN w badanym okresie prezentowało swoje stanowisko wobec istotnych 

kwestii dotyczących rozwoju i finansowania badań naukowych w Polsce, w tym przede 

wszystkim w sprawie: współpracy środowisk naukowych oraz opracowania strategii 

rozwoju nauki w Polsce, finansowania badań naukowych w Polsce, przyjęcia rozwiązań 

systemowych, mających na celu likwidację dysproporcji w systemie wynagradzania 

pracowników naukowych uczelni wyŜszych i innych resortów, rozwoju innowacyjności 

oraz działań zmierzającymi do szybkiego nadrobienia zaległości w tym zakresie, 

podwyŜszenia nakładów na badania naukowe, wieloetatowości pracowników nauki 

zatrudnionych w instytutach PAN. 

4. Dwa spośród siedmiu wydziałów Akademii (Wydział II Nauk Biologicznych oraz 

Wydział III Nauk Matematycznych, Chemicznych i Fizycznych) nie realizowały 

obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 2 ustawy o PAN, tj. nie dokonywały okresowych 

ocen placówek naukowych objętych zakresem swego działania (łącznie około 1/3 

placówek naukowych PAN). Pozostałe wydziały, wobec braku  ogólnie obowiązujących 

procedur dokonywania ocen placówek naukowych w PAN, stosowały zróŜnicowany tryb 

postępowania w tym zakresie. śaden wydział Akademii nie miał wypracowanych zasad 

dotyczących postępowania po dokonaniu oceny, w szczególności nie przewidywano 

procedury odwoławczej oraz trybu egzekwowania zaleceń wydziału w przypadku 

skierowania konkretnych wniosków pod adresem kierownictwa placówki. 

NIK pozytywnie ocenia realizację ww. zadań w okresie kadencji 2003-2006 przez 

wydziały: V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, VI Nauk Medycznych i VII 

Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych. Wydziały te dokonywały ocen w oparciu o wewnętrzną 

procedurę. Podstawą dokonania oceny placówek przez ww. wydziały były opinie 

specjalnych komisji formułowane na podstawie: materiałów przedstawianych przez 

placówki, recenzji, opinii jednego lub kilku komitetów naukowych (nie tylko afiliowanych 

przy danym wydziale), wyników wizytacji dokonywanych w trakcie trwania oceny 

(nie tylko przez kierownictwo wydziału, czy wiceprezesa PAN, lecz równieŜ członków 

wydziału i recenzentów).  

Stanowiska i uchwały w sprawie oceny podejmowane były przez ww. wydziały 

(odrębnie w odniesieniu do kaŜdej placówki) na sesjach temu specjalnie poświęconych, 

w obecności dyrektorów placówek naukowych i przewodniczących rad naukowych, po 

uprzednim ustosunkowaniu się przez ww. do uwag komisji i recenzentów. W Wydziale VI 

oceny dokonywano w oparciu o Regulamin dokonywania oceny placówek w Wydziale 

Nauk Medycznych PAN (z 1999 r.) oraz Regulamin Komisji ds. współdziałania 
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z placówkami i oceny ich działalności (z 2003 r.), zatwierdzony Uchwałą Sesji Plenarnej 

Wydziału Nauk Medycznych PAN powołującej ww. Komisję na kadencję 2003-2006. 

5. Stosownie do art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy o zasadach finansowania nauki, ocena jednostek 

naukowych występujących o finansowanie ze środków na naukę naleŜy do zadań komisji 

Rady Nauki działającej przy ministrze właściwym do spraw nauki.  

Zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia o finansowaniu, właściwa komisja Rady Nauki 

dokonuje oceny jednostek naukowych w zakresie ich aktywności naukowej oraz dokonuje 

łącznej oceny jednostek naukowych na podstawie oceny własnej oraz oceny otrzymanej od 

drugiej komisji25. 

W 2006 r. 83,3% placówek naukowych PAN zakwalifikowanych zostało przez komisje 

Rady Nauki do kategorii najwyŜszej.  

Dla porównania w kategoryzacji przeprowadzonej przez Komitet Badań Naukowych 

w 2003 r. spośród 81 placówek ocenianych w 2003 r. kategorię pierwszą uzyskało 47 

placówek naukowych PAN (tj. 58%), natomiast w 2006 r. – 65 spośród 78 placówek 

(83,3%). W 2006 r. ocenionych zostało łącznie 78 placówek naukowych PAN. 

Spośród 18 skontrolowanych placówek naukowych PAN - 16, tj. 88,9% otrzymało 

kategorię pierwszą. Jedynie dwie jednostki - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi 

i Energią PAN w Krakowie oraz Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN 

w Poznaniu - otrzymały kategorię drugą. 

• W Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we 

Wrocławiu prowadzano średnio kaŜdego roku 67 projektów badawczych, w tym średnio 33 projekty były 

realizowane w ramach działalności statutowej jednostki. W latach 2003–2006 Instytut zrealizował 

2 projekty zamawiane przez inne instytucje. We wszystkich zamawianych projektach zakładane wyniki 

i efekty badań zostały osiągnięte. Ponadto w okresie tym Instytut prowadził badania w ramach 

działalności statutowej, realizował 26 grantów własnych, 10 grantów zagranicznych oraz 8 grantów 

promotorskich. 

• Jednym z największych osiągnięć Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika 

Hirszfelda PAN we Wrocławiu było wprowadzenie, w Laboratorium Bakteriofagowym - Zakładu 

Immunologii Lekarskiej, eksperymentalnej terapii fagowej do leczenia lekoopornych zakaŜeń 

bakteryjnych u człowieka. Terapia jest prowadzona w Zakładzie Opieki Zdrowotnej, utworzonym przy 

Instytucie. Celem ochrony praw intelektualnych do stosowanych w terapii fagowej preparatów zgłoszono 

zastrzeŜenie patentowe, które jest obecnie w fazie uzyskiwania patentów międzynarodowych. 

                                            
25  Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Nauki Rady Nauki dokonuje oceny wszystkich jednostek naukowych w zakresie 

wyników działalności naukowej, a Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Rady Nauki dokonuje oceny 
wszystkich jednostek naukowych w zakresie zastosowań praktycznych wykonywanych badań naukowych i prac 
rozwojowych. Ocena jednostki naukowej określana jest za pomocą kategorii jednostki w skali 1 do 5. Przy ocenie 
jednostek naukowych są uwzględniane m.in. następujące kryteria: rozwój kadry naukowej, posiadanie uprawnień do 
nadawania stopni naukowych, liczbę zrealizowanych projektów badawczych, projektów celowych oraz projektów 
objętych programami międzynarodowymi, publikacje recenzowane autorstwa pracowników jednostki naukowej, 
monografie naukowe i podręczniki akademickie autorstwa pracowników jednostki naukowej; nowe technologie, 
materiały, wyroby, systemy, usługi i metody oraz  wdroŜenia. 
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• Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie prowadził prace badawcze 

w zakresie nauk górniczych, geologicznych i ekonomicznych. Działalność Instytutu w latach 1999–2002 

została pozytywnie oceniona przez zespół powołany w tym celu przez Wydział VII Polskiej Akademii 

Nauk, nadzorujący działalność Instytutu. Dopiero w wyniku oceny za lata 2001–2004, dokonanej przez 

Komisję Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Rady Nauki, utrzymana została (ustalona w poprzednim 

okresie), druga kategoria Instytutu.  

Nieprawidłowości w zakresie realizacji zadań statutowych stwierdzono jedynie 

w Zakładzie Antropologii PAN we Wrocławiu. W sprawozdaniach o realizacji badań 

naukowych ekspertyzy szczątków kostnych pochodzących z prac archeologicznych 

wykazywano jako efekt prac statutowych placówki naukowej i zatrudnionych w niej 

pracowników. Ustalono, Ŝe faktycznie ekspertyzy te wykonywane były (po godzinach 

pracy) w pracowni Zakładu przez te osoby – na podstawie prywatnie zawieranych umów 

zleceń z róŜnymi firmami prowadzącymi prace archeologiczne. 

6. Realizację ustawowych obowiązków rad naukowych w skontrolowanych jednostkach 

w zakresie przyjmowania programów badań, zatwierdzania sprawozdań z działalności 

placówek naukowych oraz przeprowadzania postępowań o nadanie tytułów i stopni 

naukowych naleŜy ocenić pozytywnie. 

W 6 spośród 18 skontrolowanych placówek naukowych PAN (33,3%) stwierdzono 

nieprawidłowości w realizowaniu przez rady naukowe ustawowego obowiązku 

dokonywania oceny aktywności naukowej pracowników – przeprowadzanej na zasadach 

określonych w regulaminach ich dokonywania (zatwierdzonych przez przewodniczących 

Wydziałów PAN). Dla przykładu: 

• W Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie rada naukowa nie 

dokonywała okresowych ocen aktywności naukowej pracowników Instytutu. W ocenie NIK, 

postępowanie rady naukowej i kierownictwa Instytutu wobec pracowników naukowych, którzy 

przekroczyli ustalone w art. 73 ust. 1 ustawy o PAN okresy zatrudnienia na stanowiskach asystentów 

i adiunktów, bez uzyskania wyŜszych stopni naukowych, było nielegalne. Pracownikom tym jedynie 

formalnie zmieniono stanowiska, zatrudniając ich w charakterze pracowników inŜynieryjnych 

i technicznych, bez zmiany wynagrodzeń i zakresów czynności, w tym takŜe w przypadkach sprawowania 

funkcji kierowniczych w Instytucie (zastępcy dyrektora, kierowników pracowni i zakładów oraz ich 

zastępców). Nie podjęto równieŜ działań w celu zmiany regulaminu oceniania pracowników, mimo iŜ 

konieczność takich działań zgłaszał radzie naukowej dyrektor Instytutu juŜ w grudniu 2004 r. 

• W Instytucie Genetyki Człowieka w Poznaniu w latach 2003-2006 rada naukowa tylko raz oceniła 

aktywność naukową zaledwie 11 spośród 23 pracowników naukowych Instytutu, podlegających ocenie. 

Ustalono ponadto, Ŝe w okresie od marca 2003 r. do lutego 2005 r. zastępca dyrektora Instytutu łączył 

stanowisko z funkcją zastępcy przewodniczącego rady naukowej Instytutu, co stanowiło naruszenie 

przepisu art. 50 ust. 3 ustawy o PAN. 

• W Zakładzie Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu w latach 2003-2006 rada 

naukowa nie oceniała aktywności naukowej pracowników. Powołana przez radę naukową Zakładu 

w dniu 16 lutego 1999 r. Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej, pomimo przyjęcia regulaminu oceny 

okresowej pracowników naukowych, nie dokonywała tych ocen. Dopiero w wyniku kontroli NIK, Rada 
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Naukowa Zakładu na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2007 r. zobowiązała Komisję ds. Rozwoju Kadry 

Naukowej do przygotowania harmonogramu dokonywania ocen. 

3.2.2. Kształcenie oraz współdziałanie ze szkołami wyŜszymi i innymi 
instytucjami naukowymi 

1. Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o PAN, do zadań Polskiej Akademii Nauk 

naleŜy kształcenie na róŜnych poziomach nauczania oraz współdziałanie ze szkołami 

wyŜszymi i innymi instytucjami naukowymi oraz z towarzystwami naukowymi. Z ustaleń 

kontroli wynika, Ŝe zadania te były realizowane przede wszystkim za pośrednictwem 

placówek naukowych PAN, które w statutach posiadały postanowienia dotyczące 

kształcenia kadr naukowych we współdziałaniu ze szkołami wyŜszymi i innymi 

instytucjami naukowymi. 

NIK pozytywnie ocenia wykonanie tych zadań realizowanych głównie poprzez: 

udostępnianie laboratoriów badawczych do prac naukowych oraz praktyk studenckich, 

wspólne prowadzenie seminariów doktoranckich oraz umoŜliwienie wykonywania prac 

dyplomowych. Dla przykładu: 

• W latach objętych kontrolą pracownicy naukowi i techniczni Instytutu Genetyki Człowieka PAN 

w Poznaniu prowadzili zajęcia ze studentami i uczniami szkół wyŜszych, studium doktoranckiego, 

studiów podyplomowych. Prowadzone były konserwatoria i seminaria dla kierunków biotechnologii 

i technologii Ŝywności Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu, a takŜe wykłady 

monograficzne, seminaria oraz ćwiczenia dla studentów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej 

w Poznaniu oraz wykłady dla Studium Podyplomowego Wydziału Nauk Edukacyjnych UAM. 

W 2003 i 2004 r. pod kierunkiem pracowników Instytutu przeprowadzono szkolenie studentów z kół 

naukowych z zakresu wybranych metod genetycznych, a takŜe szkolenia pracowników z innych placówek 

naukowych w zakresie m. in. biologii molekularnej czy cytogenetyki. W skontrolowanym okresie Instytut 

brał udział w organizacji Szkoły Letniej z zakresu biologii molekularnej przy współpracy z Katedrą 

Biochemii i Biotechnologii Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz Komitetu Genetyki Człowieka 

i Patologii Molekularnej PAN. 

• W Zakładzie Antropologii PAN we Wrocławiu w latach 2003-2006 w ramach współpracy ze szkołami 

wyŜszymi w kraju i za granicą w Zakładzie przygotowano do rozpraw doktorskich siedmiu staŜystów, 

a 12 słuchaczy Podyplomowego Studium Biologii dla Nauczycieli przy Uniwersytecie Wrocławskim 

otrzymało dyplomy ukończenia studium, 25 pracownikom, studentom i doktorantom innych uczelni 

w kraju udzielono tematycznych konsultacji naukowych, na Uniwersytetach Wrocławskim 

i Warszawskim  prowadzono wykłady, ćwiczenia i konserwatoria. 

• W Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we 

Wrocławiu umoŜliwiano studentom szkół wyŜszych realizowanie prac dyplomowych na terenie Instytutu 

(w 43 przypadkach pracownicy Instytutu byli promotorami tych prac), organizowano praktyki i staŜe dla 

studentów, organizowano coroczne letnie Warsztaty Fizyko-Chemii Ciała Stałego (tygodniowe warsztaty 

organizowane w Instytucie dla studentów polskich szkół wyŜszych). 

• Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie prowadził stałą współpracę 

z Katedrą Fizjologii Roślin Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Akademii Rolniczej w Krakowie, 
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Międzynarodowym Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN, Wydziałem Biotechnologii UJ, 

Polskim Towarzystwem Botanicznym. Instytut jest organizatorem sieci Centrów Doskonałości – 

Agrobiologiczne podstawy zrównowaŜonej produkcji roślinnej i Ŝywności wysokiej jakości. 

2. Zgodnie z art. 37 pkt 2 ustawy o PAN, jednym z trzech warunków niezbędnych do 

utworzenia instytutu PAN było spełnienie warunków wymaganych do uzyskania 

uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora26.  

Spośród 15 skontrolowanych instytutów PAN, 6 posiadało uprawnienia do nadawania 

stopnia doktora, a 7 do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. Dwa 

skontrolowane instytuty nie posiadały ww. uprawnień, tj.: Instytut Gospodarki Surowcami 

Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie i Instytut Podstaw InŜynierii Środowiska Polskiej 

Akademii Nauk w Zabrzu. 

NIK negatywnie ocenia niepodjęcie przez ww. instytuty skutecznych działań w celu 

uzyskania uprawnień do nadawania stopnia doktora (Instytut Gospodarki Surowcami 

Mineralnymi i Energią PAN) lub w celu ich przywrócenia (Instytut Podstaw InŜynierii 

Środowiska Polskiej Akademii Nauk). Przestały one spełniać jeden z trzech ustawowych 

wymogów niezbędnych do jego utworzenia. 

• Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie uprawnień do nadawania 

stopnia doktora nie uzyskał od czasu jego utworzenia w 1998 r. Wprawdzie w całym okresie objętym 

kontrolą zatrudnionych było w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niŜ 9 osób, tj. więcej 

niŜ minimalna liczba pracowników, wymagana dla uzyskania przez jednostkę organizacyjną uprawnień 

do nadawania stopnia naukowego doktora, to nie reprezentowali jednak jednej dziedziny naukowej. 

Sześciu spośród 9 profesorów i doktorów habilitowanych reprezentowało nauki techniczne, 2 nauki 

o Ziemi, a 1 nauki ekonomiczne. 

• W Instytucie Podstaw InŜynierii Środowiska PAN w Zabrzu od października 2003 r. zawieszeniu z mocy 

prawa uległo uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie 

inŜynieria środowiska, które Instytut utracił ostatecznie w listopadzie 2005 r. Przyczyną zawieszenia, 

a następnie cofnięcia Instytutowi przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów uprawnień do 

nadawania stopnia doktora nauk technicznych było zmniejszenie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu 

pracy w grupie samodzielnych pracowników naukowych poniŜej minimum określonego w ww. ustawie. 

Krytycznie naleŜy ocenić powiadomienie Centralnej Komisji o powyŜszym – stosownie do art. 8 ust. 1 

ww. ustawy – z opóźnieniem, gdyŜ zmniejszenie zatrudnienia w tej grupie pracowników naukowych 

nastąpiło juŜ w 2002 r. 

3. W badanym okresie 9 skontrolowanych instytutów PAN spośród 13 posiadających 

uprawnienia do nadawania stopni naukowych prowadziło studia doktoranckie. W latach 

                                            
26  Zgodnie z art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach 

i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, ze zm.), uprawnienia do nadawania stopnia doktora moŜe 
otrzymać jednostka, która zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 8 osób posiadających tytuł 
profesora lub stopień doktora habilitowanego, reprezentujących dziedzinę nauki lub dziedzinę sztuki, w zakresie 
której jednostka ma otrzymać uprawnienia. Do uzyskania uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego 
niezbędne jest zatrudnienie w jednostce na ww. zasadach 12 osób posiadających tytuł profesora lub doktora 
habilitowanego, w tym co najmniej 6 osób posiadających tytuł profesora. 



Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli  

22 

2003-2006 uczestniczyły w nich ogółem 683 osoby, w tym w poszczególnych latach 

odpowiednio: 163 osoby, 171 osób, 168 osób i 181 osób. 

W badanym okresie w skontrolowanych instytutach PAN zakończono 28 postępowań 

o nadanie tytułu naukowego profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego nadano 

50 doktorom, a 141 pracownikom naukowym nadano stopień naukowy doktora. Dla 

przykładu: 

• Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie w całym okresie działalności posiadał uprawnienia do 

nadawania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia. W kontrolowanym 

okresie w Instytucie wypromowano 6 doktorów i otwarto 6 przewodów doktorskich, jeden pracownik 

uzyskał tytuł profesora, a 2 pracowników - tytuł doktora habilitowanego. W poszczególnych latach 

pracownicy Instytutu realizowali od 5 do 10 rozpraw habilitacyjnych. 

• Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu od 2000 r. 

prowadził Dzienne Studium Doktoranckie. Łącznie w latach 2003–2006 w ramach Studium otwarto 

32 przewody doktorskie, zakończono 16 oraz nadano 8 stopni doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

biologicznych. Wypromowani doktorzy stanowili główne źródło pozyskiwania pracowników naukowych 

do Instytutu. W badanym okresie w Instytucie zatrudnieni zostali wszyscy (16) wypromowani doktorzy. 

Działalność studiów doktoranckich prowadzonych w instytutach PAN, wspierana jest 

poprzez przyznawanie od 2004 r. stypendiów doktoranckich Prezesa PAN dla 

wyróŜniających się słuchaczy. 

Tryb i zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Prezesa PAN zatwierdzone 

zostały decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 października 2004 r. 

Stypendia przyznawane są w trybie konkursu wniosków, składanych przez kierowników 

studiów doktoranckich, na okres 3 lat i wypłacane na podstawie umowy trójstronnej (PAN 

- doktorant – placówka kształcąca).  

Dotychczas odbyły się dwa konkursy wniosków o przyznanie stypendiów 

(w 2004 i 2006 r.), w wyniku których wyłoniono odpowiednio 26 i 16 stypendystów. 

Koszty związane ze stypendiami doktoranckimi pokrywane są ze środków pochodzących 

z konta pozabudŜetowego Akademii. W latach 2004-2006 ze środków pozabudŜetowych 

wydatkowano na ten cel odpowiednio: 156 tys. zł, 611,6 tys. zł i 676 tys. zł, co stanowiło 

8,6%, 7,0%, 14,6% wydatków ogółem z tego konta. 

3.2.3. Gospodarowanie majątkiem oraz restrukturyzacja placówek naukowych 
PAN 

1. Sprawozdania finansowe PAN jako osoby prawnej nie odzwierciedlały rzeczywistej 

wartości majątku Akademii. 

Brak było wyceny gruntów będących w wieczystym uŜytkowaniu bądź stanowiących 

własność Akademii, tym samym nie został spełniony ustawowy wymóg określony w art. 4 

ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dotyczący rzetelnego 
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przedstawiania przez jednostkę sytuacji majątkowej. Majątek Akademii wykazywany 

w bilansie PAN (osoby prawnej) obejmował zarówno majątek będący w bezpośrednim 

zarządzie Akademii, jak i będący w uŜyczeniu placówek naukowych PAN (placówki 

powyŜsze wykazują go w swojej ewidencji pozabilansowej). 

Kancelaria PAN nie dysponowała w latach 2003-2006 pełną dokumentacją odnośnie 

wielkości nieruchomości gruntowych będących w uŜytkowaniu placówek naukowych, 

zakładów budŜetowych, gospodarstw pomocniczych i jednostek budŜetowych. Dopiero 

w lipcu 2006 r. przeprowadzono po raz pierwszy inwentaryzację rzeczowych składników 

majątku PAN. Dotyczyło to jednak jedynie majątku pozostającego w zarządzie PAN - jako 

osoby prawnej. 

W bilansach PAN (osoby prawnej), placówek naukowych i innych jednostek 

organizacyjnych Akademii, według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r., wykazana została 

następująca wartość środków trwałych: 

 

Środki 

trwałe 

PAN-o.p. Gospodarstwa 

pomocnicze 

Jednostki 

budŜetowe 

Zakłady 

budŜetowe 

Placówki 

naukowe* 

Instytuty PAN 

Ogółem 195.175.647,72 23.021.740,34 28.540.805,44 32.440.575,86 47.892.220,23 355.969.497,37 

Grunty 8.783.773,56 6.421.572,40 5.183.706,00 7.982.327,35 3.771.140,71 2.035.321,07 

*placówki naukowe nie posiadające osobowości prawnej 

2. Według stanu na 31 grudnia 2006 r., wartość majątku PAN wyniosła 327.070.989,59 zł, 

w tym gruntów 32.142.520,02 zł. Instytuty PAN posiadały majątek własny o wartości 

355.969.497,37 zł, w tym grunty o wartości 2.035.321,07 zł. 

Spośród 6.192,25 ha gruntów rolnych we władaniu placówek naukowych było 

5.210,52 ha (84%); pozostałych jednostek organizacyjnych - 257,5 ha (4%); 

w bezpośrednim władaniu PAN (osoby prawnej).  

Grunty budowlane w 71% (265,28 ha) pozostawały we władaniu placówek 

naukowych; w 23% (84,48 ha) pozostałych jednostek organizacyjnych PAN oraz 6% 

(21,67 ha) w bezpośrednim władaniu PAN. 

3. Skontrolowane placówki naukowe PAN posiadały w uŜyczeniu, stanowiące własność 

PAN lub będące przedmiotem wieczystej dzierŜawy, budynki i budowle o wartości 

ewidencyjnej 109.254,9 tys. zł oraz grunty o wartości 152.229 tys. zł. Niska wartość 

gruntu była wynikiem ujęcia w ewidencji pozabilansowej wartości gruntu jedynie przez 2 
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spośród 18 skontrolowanych jednostek. Pozostałe ujmowały wartość gruntów w wielkości 

„0”, gdyŜ grunty nie zostały wycenione27. 

Skontrolowane zakłady budŜetowe posiadały w zarządzie (administrowaniu), 

stanowiące własność PAN lub będące przedmiotem wieczystej dzierŜawy, budynki 

i budowle o wartości ewidencyjnej 15.940,2 tys. zł oraz grunty o wartości 5.468,9 tys. zł.  

4. NIK negatywnie ocenia nieprzekazanie przez Polską Akademię Nauk - do czasu 

zakończenia kontroli - instytutom na własność uŜytkowanych przez nie nieruchomości 

(budynków oraz gruntów, na których te nieruchomości są posadowione) oraz innych 

gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności statutowej.  

W uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy o Polskiej Akademii Nauk z 1996 r. 

(przygotowywanego przez ówczesne kierownictwo Akademii)28 w części VI. Instytuty 

PAN stwierdzono m.in., Ŝe „Przyznanie instytutom osobowości prawnej pozwala im mieć 

własny majątek i uczestniczyć w obrocie gospodarczym według reguł prawa cywilnego. 

W majątek ten wyposaŜałaby instytuty PAN ze swojego dotychczasowego mienia. 

Dotyczyłoby to równieŜ praw własności nieruchomości oraz uŜytkowania wieczystego 

gruntów – w przypadkach, gdy okazałoby się to ze względów gospodarczych 

i organizacyjnych celowe”.  

Kierownictwo PAN, nie przekazując jednostkom organizacyjnym Akademii 

składników majątku trwałego (gruntów, budynków i budowli) na własność lub 

w wieczyste uŜytkowanie gruntów, przekazywało te składniki w róŜne formy władania 

jednostkom organizacyjnym w zaleŜności od ich formy organizacyjnej. 

5. Jednostki budŜetowe, zakłady budŜetowe, gospodarstwa pomocnicze oraz placówki 

naukowe PAN nie posiadające osobowości prawnej otrzymały składniki majątkowe 

w „zarząd” bądź w „administrowanie”.  

Obowiązujące do końca 2005 r. decyzje Prezesa PAN, oddające w zarząd lub 

administrowanie majątek PAN (osoby prawnej), generalnie nie zawierały pełnych danych 

o gruncie (obręb, nr działki, pow. w ha, uŜytki, pow. uŜytku, lokalizacja, nr KW, stan 

prawny nieruchomości, nr inwentaryzacyjny, wartość ewidencyjna) oraz danych 

o obiektach posadowionych na gruncie: (budynek/lokal/budowla; adres, charakter obiektu, 

nr inwentaryzacyjny, wartość ewidencyjna).  

Według not (1c, 3c) złoŜonych przez jednostki na etapie zatwierdzania ich sprawozdań 

finansowych za rok 2005 r. w zarządzie pozostawały grunty będące w uŜytkowaniu 

                                            
27  W łącznej wartości ewidencyjnej budynków i budowli ujęto takŜe wartość ewidencyjną składników majątkowych 

(5.796,6 tys. zł), które faktycznie uŜytkował Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza 
Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu. Instytut odmówił podpisania umowy uŜyczenia, ale czerpał poŜytki 
z majątku PAN. 

28  Biblioteka Sejmu RP. Sejm RP Kadencja II Druki 1838-1892. 
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wieczystym PAN lub stanowiące własność PAN w łącznie 7 placówkach naukowych PAN 

nie posiadających osobowości prawnej (1.203,5323 ha), Instytutu Niskich Temperatur 

i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN (2,7530 ha), 

2 gospodarstw pomocniczych „przy osobie prawnej” (2.112,2195 ha), 2 jednostek 

budŜetowych (0,7744 ha) i 8 zakładów budŜetowych (79,1670 ha).  

6. Do końca 2006 r. Prezes PAN nie wydał decyzji przekazujących mienie Akademii 

w zarządzanie: Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej 

Zwierząt PAN w Popielnie (1.130,0239 ha), Zakładowi Badań Środowiska Rolniczego 

i Leśnego PAN w Poznaniu (21,4906 ha), Instytutowi Niskich Temperatur i Badań 

Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN (2,7530 ha), Zakładowi 

Doświadczalnemu Agrobiologii PAN w Baranowie (1.744,1026 ha), Zakładowi 

Doświadczalnemu PAN w Kórniku (368,1169 ha), Muzeum Ziemi PAN (0,5189 ha). 

7. Placówki naukowe PAN posiadające osobowość prawną otrzymały składniki majątkowe 

PAN w uŜyczenie. Spośród łącznie 58 instytutów, które w latach 1998-1999 nabyły 

osobowość prawną, nie zawarto umowy uŜyczenia jedynie z Instytutem Niskich 

Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, którego kierownictwo występowało 

o przekazanie majątku na własność odmawiając podpisania umowy o uŜyczenie. 

UŜyczenia dokonano w formie ”ustaleń” Prezesa PAN, których przyjęcie potwierdzali 

dyrektor Instytutu i przewodniczący Wydziału, przy czym w ww. dokumencie trójstronnie 

podpisanym stwierdza się, Ŝe „Niniejsze ustalenia mają moc umowy wiąŜącej z dniem 

potwierdzenia przyjęcia ich do wiadomości”.  

Pierwsze umowy zawarte zostały z Instytutami w latach 2000-2001. Na ich mocy 

z dniem 1 stycznia 1999 r. uŜyczone zostały nieruchomości o określonej wartości brutto 

oraz grunt będący przedmiotem uŜytkowania wieczystego Akademii. W ww. umowach 

stwierdzono, Ŝe Instytut będzie uŜywał uŜyczonej mu nieruchomości zgodnie z przepisami 

Kodeksu cywilnego i w zakresie niezbędnym do realizacji  działalności określonej w jego 

statucie.  

Równocześnie upowaŜniono kierowników placówek do wynajmu lub wydzierŜawienia 

zbędnych dla Instytutu części uŜyczonej  mu nieruchomości, z tym Ŝe w przypadku: 

1) wynajmu lub wydzierŜawienia części nieruchomości innej placówce naukowej w celu 

wykonania przez nią zadań określonych w art. 36 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii 

Nauk, Instytut nie będzie pobierał opłat pod warunkiem, Ŝe wynajmujący lub 

wydzierŜawiający będzie pokrywał lub refundował koszty bieŜącej eksploatacji 

uŜywanych nieruchomości, 

2) wynajmu lub wydzierŜawienia części nieruchomości innej jednostce, opłaty naleŜne 

Akademii z tego tytułu Instytut pobiera na swój rachunek do dnia 31 grudnia 2003 r. 
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z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe i wyposaŜenie związane z działalnością 

określoną w jego statucie; ustalenia te na wniosek dyrektora Instytutu mogą być 

przedłuŜone na dalszy oznaczony okres. 

8. Na podstawie uchwał Prezydium PAN z 2003 r. i 2005 r. aneksowano umowy 

uŜyczenia, przedłuŜając moŜliwość pobierania poŜytków naleŜnych Akademii – najpierw 

o rok (prawo pobierania poŜytków miało przysługiwać instytutom początkowo do końca 

2003 r.), a następnie - do odwołania. Uchwały podjęte zostały w sytuacji braku wiedzy 

o wysokości przychodów osiąganych przez instytuty z tytułu zawieranych umów najmu, 

dzierŜawy, których przedmiotem są nieruchomości oddane w uŜyczenie. 

Umowy uŜyczenia z 3 placówkami: Instytutem Sztuki PAN, Instytutem Biochemii 

i Biofizyki PAN oraz z Instytutem Matematycznym PAN zawarte zostały na czas 

oznaczony (w pierwszym przypadku na 10 lat, w dwóch pozostałych na 19 lat), przy czym 

brak jakiejkolwiek dokumentacji uzasadniającej te decyzje. Z informacji dodatkowych 

przedkładanych przez placówki naukowe na etapie zatwierdzania przez Prezesa PAN 

sprawozdań finansowych wynika, Ŝe w latach 2003-2005 placówki te pozyskały wpływy 

z tytułu najmu w wysokości odpowiednio: 15.229,7 tys. zł, 10.243,4 tys. zł, 

11.708,7 tys. zł, przy czym wpływy z tytułu najmu obejmowały równieŜ wpływy 

z wynajmowania majątku własnego. 

9. Pozostała część majątku Akademii pozostawała w bezpośrednim władaniu PAN (osoby 

prawnej). 

Zgodnie z decyzjami Prezydium PAN, placówki naukowe mogły czerpać poŜytki   

uŜyczonych w 2000 r. (z mocą od 1999 r.) składników majątkowych będących własnością 

PAN na podstawie upowaŜnień zawartych w umowach o uŜyczenie. Dyrektorzy zakładów 

budŜetowych dysponowali przekazanymi w zarząd składnikami majątkowymi na 

podstawie upowaŜnień udzielanych przez Prezesa PAN na czas określony. 

Łączne przychody skontrolowanych jednostek z tytułu pobierania poŜytków z majątku 

PAN wyniosły 34.932,1 tys. zł, w tym placówki naukowe PAN uzyskały przychody 

w kwocie 19.531,7 tys. zł, a zakłady budŜetowe w kwocie 15.400,4 tys. zł. 

10. W 10 jednostkach (38,5% skontrolowanych) stwierdzono nieprawidłowości 

w zawieraniu umów o wynajem i dzierŜawę, polegające na dysponowaniu uŜyczonym 

przez PAN majątkiem w sposób wykraczający poza zakres udzielonych przez Prezesa 

PAN upowaŜnień oraz zaciągania zobowiązań w imieniu PAN – bez posiadania 

stosownych upowaŜnień, a takŜe stosowaniu zaniŜonych stawek czynszu za wynajmowane 

pomieszczenia biurowe oraz za lokale w budynkach mieszkalnych – będących własnością 

PAN.  
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Stwierdzono takŜe przypadki opieszałego dochodzenia naleŜności z tytułu zawartych 

umów. Dla przykładu:  

• W Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie 

stwierdzono przekraczanie przez byłych członków Dyrekcji Instytutu uprawnień i upowaŜnień do 

zawierania umów z jednym z banków (w 1998 r.), w tym: zawarciu w umowie o wynajem, klauzuli 

o przysługującym mu prawie pierwokupu, podczas gdy właścicielem obiektów była Akademia, 

poświadczaniu - niezgodnie ze stanem faktycznym - w zawieranych umowach, Ŝe Instytut jest 

właścicielem budynku przy ul. Pawińskiego 5, podczas gdy faktycznie uŜytkował go na podstawie umowy 

uŜyczenia zawartej z PAN. 

• Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we 

Wrocławiu bez tytułu prawnego (Instytut nie podpisał z PAN umów o uŜyczenie majątku) wynajmował 

innym podmiotom gospodarczym część powierzchni budynków będących własnością PAN, a takŜe 

wydzierŜawił część posiadanej działki (będącej własnością Skarbu Państwa, znajdującej się 

w uŜytkowaniu wieczystym PAN). W okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2006 r. całkowity 

przychód osiągnięty przez Instytut z tytułu najmu pomieszczeń i dzierŜawy ziemi wyniósł 2.369,1 tys. zł, 

zaś dochód osiągnięty z tego tytułu w tym czasie wyniósł 1.854,6 tys. zł. 

• Dyrektor Instytutu Podstaw InŜynierii Środowiska PAN w Zabrzu wynajmując w 2004 r. firmie X 

budynek materiałów łatwopalnych o pow. 70 m2 oraz firmie Y budynek warsztatowy o pow. 119 m2 

zaciągnęła w imieniu PAN zobowiązania, do jakich nie była przez Prezesa PAN upowaŜniona. Instytut 

wyraził zgodę na przeprowadzenie w obiektach (wynajętych z przeznaczeniem na skład-magazyn 

materiałów budowlanych oraz klub muzyczny) prac remontowych i modernizacyjnych, a w umowach 

najmu zawarto klauzule o przysługującym wynajmującym, w przypadku wystawienia nieruchomości na 

przetarg, prawie pierwokupu. 

• W Zakładzie Działalności Pomocniczej PAN w Krakowie (ZDP) kolejni dyrektorzy ZDP zawierali 

umowy dzierŜawy lub najmu na okres przekraczający upowaŜnienia udzielone przez Prezesa PAN 

do dysponowania zarządzanym majątkiem. Ponadto regułą było podpisywanie przez kolejnych 

dyrektorów Zakładu umów i aneksów z najemcami obiektów na kolejne okresy w sytuacji, gdy od wielu 

miesięcy nie realizowali oni zobowiązań wynikających z juŜ zawartych umów. Przykładowo umowa 

dzierŜawy Domu Pracy Twórczej w Szczyrzycu została wypowiedziana dopiero w listopadzie 2003 r., 

podczas gdy zaległości z tytułu niewniesienia czynszu dzierŜawnego wyniosły juŜ na koniec 2002 r. 

26 tys. zł. Łączna kwota naleŜności zasądzonych na rzecz ZDP, a nie otrzymanych do końca 2006 r., 

wyniosła 139 tys. zł. O niewystarczającym nadzorze nad majątkiem świadczy równieŜ m.in. dopuszczenie 

do bezumownego korzystania z tzw. „suszarni owoców”29 w okresie od lipca 2006 r. do stycznia 2007 r. 

oraz w praktyce zaniechanie odbioru innych obiektów po rozwiązaniu umów oraz nierzetelne 

i niewystarczające udokumentowanie takiego faktu (np. brak spisu inwentaryzacyjnego w Domu Pracy 

Twórczej w Szczyrzycu). 

• Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu w umowie dzierŜawy zespołu szklarni oraz placu przy 

ul. Strzeszyńskiej w Poznaniu zawarł postanowienia zapewniające dzierŜawcy prawo pierwokupu 

wydzierŜawianej nieruchomości, stanowiącej własność PAN. Zobowiązanie wobec dzierŜawcy 

wykraczało poza zakres upowaŜnienia udzielonego Dyrektorowi Instytutu w 2000 r. przez Prezesa PAN, 

                                            
29  Tzw. „suszarnia owoców” – niewykończony budynek będący własnością PAN, połoŜony w sąsiedztwie DPT 

w Szczyrzycu. 
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a zamieszczenie w umowie klauzuli dotyczącej prawa pierwokupu nieruchomości, moŜe w przyszłości 

stanowić podstawę do zgłaszania roszczeń z tego tytułu. 

• W Zakładzie Działalności Pomocniczej PAN w Warszawie (ZDP) straty w latach 2005 – 2006 

spowodowane były przede wszystkim stosowaniem zaniŜonych, w stosunku do potrzeb i ponoszonych 

wydatków, stawek czynszu w administrowanych budynkach mieszkalnych (co ustaliła kontrola 

przeprowadzona przez PAN w 2006 r.) oraz nieefektywną windykacją naleŜności z tytułu opłat 

czynszowych. NaleŜności ZDP na koniec 2006 r. wyniosły 1.030,1 tys. zł, w tym kwota naleŜności 

wymagalnych 1.000,5 tys. zł (97%), z czego 94% (970,9 tys. zł) stanowiły naleŜności z tytułu opłat 

czynszowych - pomimo prowadzonych przez Zakład działań windykacyjnych. 

11. Skontrolowane jednostki na ogół prawidłowo administrowały i zarządzały majątkiem 

PAN przekazanym im w zarząd bądź w uŜyczenie. Nieprawidłowości w tym zakresie 

polegające na braku naleŜytej dbałości o posiadany majątek, w wyniku czego 

doprowadzono do dewastacji posiadanego majątku, stwierdzono w 4 skontrolowanych 

jednostkach.  

Zaznaczyć przy tym naleŜy, Ŝe stan obiektów znany był kierownictwu PAN, jednak 

Ŝadne decyzje, w tym dotyczące przekazania środków na wykonanie remontów, nie zostały 

podjęte. Dla przykładu: 

• Zakład Działalności Pomocniczej Polskiej Akademii Nauk w Katowicach od 2004 r. administrował 

przekazanymi przez PAN nieruchomościami połoŜonymi w Goczałkowicach Zdroju. Majątek PAN 

przekazany Zakładowi w administrowanie składa się z 5 działek o łącznej powierzchni 8.918 m2 oraz 

4 budynków. Wartość ewidencyjna ww. składników majątkowych (wartość prawa wieczystego 

uŜytkowania działek oraz posadowionych na nich budynków będących własnością PAN) wynosiła 

347,5 tys. zł. Wprawdzie teren nieruchomości został ogrodzony, jednak obecnie część metalowych 

konstrukcji ogrodzenia została rozkradziona. Trzy spośród czterech budynków posadowionych na 

gruncie nie są uŜytkowane, a czwarty tzw. budynek mieszkalny uŜytkowany jest jedynie w części. 

Budynek laboratoryjny nieuŜytkowany od 2000 r. był nieogrzewany z powodu demontaŜu grzejników, na 

ścianach budynku były liczne pęknięcia i zacieki, część szyb okiennych została uszkodzona, a podłogi 

zniszczone. Tynki zewnętrzne przy dachu i w partiach dolnych odpadają. W pomieszczeniach 

laboratoryjnych pozostawiono część sprzętu laboratoryjnego, biurowego i chemikaliów. TakŜe pozostałe 

budynki – poza laboratoryjno-hotelowym - były w znacznym stopniu zdekapitalizowane. Zaznaczyć przy 

tym naleŜy, Ŝe rzeczoznawca dokonujący w 2002 r. na zlecenie PAN operatu szacunkowego zwracał 

uwagę na istniejące zagroŜenia i postulował podjęcie stosownych działań zapobiegawczych. W okresie 

objętym kontrolą PAN nie przekazywała ZDP w Katowicach środków finansowych na wykonanie 

niezbędnych bieŜących remontów i konserwacji, 
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Goczałkowice – budynek laboratorium Goczałkowice – budynek laboratorium 

  
 

Goczałkowice – wnętrze laboratorium Goczałkowice – budynek mieszkalny 

  
 

• Nieruchomość uŜytkowana przez Instytut Podstaw InŜynierii Środowiska PAN w Zabrzu nie posiadała 

pełnego ogrodzenia, co sprzyjało dewastacji terenu i niszczeniu urządzeń oraz ogrodzenia. Spośród 13 

budynków znajdujących się na gruncie uŜytkowanym wieczyście przez Akademię od 2000 r. i uŜyczonym 

Instytutowi, do działalności statutowej Instytut wykorzystywał w całości budynek laboratoryjny, 

w którym mieściła się równieŜ dyrekcja i administracja oraz halę technologiczną. Powierzchnia budynku 

administracyjnego wykorzystywana była do celów statutowych zaledwie w 3,8%. Budynek 

administracyjny (znajdujący się w najlepszym stanie technicznym) w znaczącej części był wynajęty 

osobom trzecim na prowadzenie prac nie związanych z działalnością naukowo-badawczą. 

Niewykorzystywana przez Instytut część gruntów była wydzierŜawiona na składowiska materiałów 

budowlanych i odpadów po materiałach reklamowych lub wykorzystywana na parkingi dla najemców 

powierzchni biurowej i dzikie wysypisko śmieci. 
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IPIŚ w Zabrzu - wejście tylne na teren Instytutu IPIŚ w Zabrzu – obecnie magazyn materiałów 

budowlanych 

  
 

IPIŚ w Zabrzu – były magazyn IPIŚ w Zabrzu – przerwana inwestycja z lat 

ubiegłych 

  
 

• Zakład Działalności Pomocniczej PAN w Krakowie administrował m.in. dwiema nieruchomościami 

naleŜącymi do Domu Pracy Twórczej w Szczyrzycu. Jeden z budynków (niewykończony) uŜytkowany doraźnie 

jako tzw. „suszarnia owoców” był zabezpieczony przed dewastacją. Okna i drzwi były prawidłowo 

zabezpieczone i nie dawały moŜliwości dostania się do wnętrza bez uszkadzania ich konstrukcji. Właściwy 

budynek Domu Pracy Twórczej (stanowiący dar p. Koniecznych dla PAN z przeznaczeniem na Dom Pracy 

Twórczej) nie był zabezpieczony przed kradzieŜą, włamaniem i dewastacją, poniewaŜ moŜliwe było wejście 

do obiektu przez piwnice. Elewacja budynku była zniszczona przez zacieki. Stolarka okienna jest stara, 

niektóre szyby wybite, a okna zabezpieczone folią. Pomieszczenia znajdujące się na parterze nosiły ślady 

wielokrotnego zalewania wodą (na piętrze znajduje się taras). Parkiet podłogowy był wypaczony na skutek 
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wilgoci. Obiekt w obecnym stanie nie nadaje się do eksploatacji. Zakład Działalności Pomocniczej 

kilkakrotnie zwracał się do PAN z prośbą o przyznanie środków na remont i doinwestowanie obiektów, ale 

środków nie otrzymywał. Ponadto w 2006 r. były dyrektor Zakładu Działalności Pomocniczej zwracał się 

o rozwaŜenie celowości przekazania obiektów naleŜących do domów pracy twórczej w Zakopanem 

i Szczyrzycu ajentom, ale na złoŜone propozycje nie otrzymał z Kancelarii PAN Ŝadnej odpowiedzi 

 

DPT Szczyrzyc – wejście do jadalni 

 

DPT Szczyrzyc- budynek gospodarczy tzw. suszarnia 

owoców 

DPT Szczyrzyc – parter jadalnia 

 

 
 

• Oględziny składników majątkowych zlokalizowanych w Jabłonnie pod Warszawą - będących własnością 

bądź przedmiotem uŜytkowania wieczystego Polskiej Akademii Nauk - wykazały, Ŝe obok budynku 

dawnej szklarni (oranŜerii) przy pałacu w Jabłonnie znajdowały się dwie współczesne szklarnie, w tym 

jedna całkowicie zrujnowana, oraz zabudowania, w których pomieszczone były urządzenia do 

ogrzewania tych szklarni z zachowanym wysokim kominem. Na części działki, wychodzącej bezpośrednio 

na ulicę, znajdują się zabudowania dawnych stajni, obecnie w znacznym stopniu zrujnowane, 

z odpadającymi tynkami i uszkodzonym dachem. Pośrodku zabudowań stajennych znajdowała się brama 

– objęta nadzorem konserwatorskim, w której znajdowały się dwa mieszkania, którymi zarządza Zakład 

Działalności Pomocniczej PAN w Warszawie. 
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Jabłonna (teren w zarządzie Kancelarii PAN) – dawne 

stajnie 

Jabłonna (teren w zarządzie Kancelarii PAN) – ruiny 

oranŜerii  

  
 

Jabłonna (teren w zarządzie Kancelarii PAN) – brama 

z lokalami mieszkalnymi  
Jabłonna (teren w zarządzie Kancelarii PAN) – 

szklarnie 

  

 

12. Z kontroli wynika, Ŝe niektóre kontrolowane jednostki administrowały powierzonym 
przez PAN mieniem w sposób zadawalający, dokonując niezbędnych remontów oraz 
uŜytkując posiadane obiekty prawidłowo. Dla przykładu: 

• NIK pozytywnie ocenia dotychczasowe działania Zakładu Działalności Pomocniczej PAN w Łodzi 

mające na celu utrzymanie właściwego stanu technicznego powierzonych przez PAN nieruchomości. 
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Stan techniczny obiektu przy ul. Piotrkowskiej nie budzi zastrzeŜeń, a w budynku przy ul. Tylnej trwają 

prace modernizacyjne II i III piętra. Celem prowadzonych prac jest utworzenie Centralnej Biblioteki 

Placówek PAN oraz zaplecza hotelowego dla planowanego Studium Doktoranckiego.  

• NIK pozytywnie ocenia działania Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie w zakresie 

zagospodarowania i wykorzystania Zespołu pałacowo-parkowego w Jabłonnie, w skład którego 

wchodzą: pałac, dwie oficyny, dwie kordegardy, dwa pawilony, altana chińska, ruiny stajni Marconiego, 

muszla koncertowa oraz park i ogród - wpisane do rejestru zabytków Województwa Warszawskiego 

z uwagi na wysokie walory artystyczne i zabytkowe. W latach 2003-2006 Zakład wydatkował łącznie na 

remonty i konserwacje kwotę 354,9 tys. zł, w tym m.in. na remonty w pałacu 84,6 tys. zł, oranŜerii 

8,5 tys. zł, budynku hotelowym 110,7 tys. zł, oficynie królewskiej 130,6 tys. zł  oraz parku 15,9 tys. zł. 

Według szacunków dokonanych przez Dyrektora Domu Zjazdów, na remonty i modernizacje w latach 

2008-2010 konieczne są nakłady w wysokości ok. 438 tys. zł (bez uwzględniania tzw. ruin). 

3.2.4. Finansowanie działalności PAN oraz placówek naukowych 
Akademii  

1. Działalność PAN finansowana była w badanym okresie bezpośrednio z budŜetu 

państwa (część 67 – Polska Akademia Nauk) oraz ze źródeł pozabudŜetowych. 

Wykonanie budŜetu PAN w latach 2003-2005 NIK oceniała pozytywnie, pomimo 

stwierdzanych nieprawidłowości w wydatkach:  

1) w 2003 r. na kwotę 2.679.1 tys. zł (spłata zobowiązań gospodarstwa pomocniczego i 

zakładu budŜetowego przed zakończeniem postępowania likwidacyjnego, 

sfinansowanie kosztów likwidacji placówek naukowych PAN), 

2) w 2004 r. na kwotę 2.209,7 tys. zł (sfinansowanie kosztów działalności naukowej 

Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur 

we Wrocławiu, nienaleŜnym podwyŜszeniu wynagrodzeń pracowników stacji 

naukowych PAN za granicą z powodu niepotrącenia uregulowanych ze środków 

budŜetowych płatności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz 

zaliczek na podatek od osób fizycznych) wypłaty nagród z zakładowego funduszu 

nagród dla przewodniczących wydziałów), 

3) w 2005 r. na kwotę 1.499,1 tys. zł (nie dokonanie rozliczenia przez kierowników 3 

placówek zagranicznych PAN z przekazanych im środków budŜetowych, 

sfinansowanie kosztów likwidacji jednostek organizacyjnych PAN, nieodstąpienie od 

opłacania z budŜetu PAN składki do Międzynarodowego Instytutu Stosowanej Analizy 

Systemowej w Laxenburgu, mimo stwierdzonej niewspółmierności wysokości 

zobowiązań finansowych w odniesieniu do osiąganych korzyści).  

Wykonanie budŜetu PAN w 2006 r. zostało ocenione przez NIK pozytywnie pomimo 

stwierdzonych uchybień, dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych. 
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Wydatki budŜetowe w części 67 – Polska Akademia Nauk wyniosły w latach 2003-

2006 ogółem 215.919,2 tys. zł, w tym wydatki bieŜące 196.983,1 tys. zł, wydatki 

majątkowe – 12.783,1  tys. zł oraz dotacje w wysokości 6.153 tys. zł. 

W strukturze wydatków bieŜących Akademii największy udział, tj. 82%, miały 

wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna, które zostały wykonane w ww. okresie 

w kwocie 161.582,5 tys. zł. Wydatki budŜetowe w tym dziale poniesione zostały m.in. na 

sfinansowanie kosztów utrzymania: Kancelarii PAN (96.365,8 tys. zł), placówek 

zagranicznych (23.115,1 tys. zł); współpracy naukowo-technicznej z zagranicą 

(23.573,9 tys. zł) oraz kosztów działalności komitetów naukowych Akademii 

(6.609 tys. zł). 

Podmiotowe dotacje budŜetowe z przeznaczeniem na dofinansowanie bieŜących 

kosztów eksploatacji budynków, stanowiących siedzibę instytutów międzynarodowych 

oraz kosztów utrzymania administracji i obsługi technicznej, w łącznej kwocie 

6.153 tys. zł przekazane zostały Międzynarodowemu Instytutowi Biologii Molekularnej 

i Komórkowej w Warszawie (4.453 tys. zł) oraz Międzynarodowemu Laboratorium 

Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu (1.700 tys. zł). 

Środki inwestycyjne w kwocie 10.761 tys. zł przekazane zostały na sfinansowanie 

kosztów inwestycji – Biblioteka PAN w Gdańsku. Na ten cel przeznaczono 84,1% 

wszystkich środków inwestycyjnych przewidzianych w latach 2003-2006 w budŜecie 

PAN.  

2. Przychody PAN ze źródeł pozabudŜetowych w latach 2003-2006 wyniosły ogółem 

21.649,5 tys. zł30. Wydatki pozabudŜetowe PAN wyniosły w ww. okresie 

16.152,1 tys. zł31. 

3. Na tle pozytywnej oceny finansowania działalności PAN, negatywnie naleŜy ocenić 

przekazanie przez PAN w badanym okresie, niezgodnie z właściwymi przepisami, pomocy 

finansowej w kwocie 3.867,3 tys. zł jednostkom nie będącym placówkami naukowymi32. 

                                            
30  Pochodziły m.in. ze: sprzedaŜy mienia nieruchomego (17.117,9 tys. zł), dzierŜawy gruntów (1.470,2 tys. zł), spłaty 

przez jednostki udzielonej im przez Akademię pomocy finansowej (1.539,7 tys. zł), odsetek bankowych 
(232,4 tys. zł) oraz wpływów naleŜności zlikwidowanych jednostek PAN (619 tys. zł). 

31  Przeznaczone zostały m.in. na: stypendia doktoranckie przyznawane przez Prezesa PAN (1.443,6 tys. zł), wydatki 
związane z gospodarowaniem majątkiem (2.105,7 tys. zł), remonty w obiektach PAN i zakupy inwestycyjne 
(1.894,3 tys. zł), dzierŜawę gruntów (295,8 tys. zł), pomoc finansową dla jednostek organizacyjnych (6.672,2 tys. zł) 
oraz regulowanie zobowiązań restrukturyzowanych jednostek PAN (2.007,2 tys. zł). 

32  Stosownie do art. 61 ust. 2 ustawy o PAN, środki pozabudŜetowe pozyskiwane przez PAN są przeznaczane na 
rozwój nauki, w tym na promowanie nowatorskich badań i inwestycje wspierające działalność naukową. Zgodnie 
z § 5ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 
finansowania Polskiej Akademii Nauk oraz gospodarki finansowej jej placówek naukowych, są przeznaczone na 
zwrotną pomoc finansową udzielaną placówkom naukowym oraz innym jednostkom naukowym i jednostkom 
badawczo-rozwojowym. 
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4. Obowiązujące w PAN zasady gospodarowania środkami finansowymi spoza budŜetu 

państwa, przyjęte przez Prezydium PAN w dniu 8 lutego 2000 r., dopuszczały udzielanie 

pomocy finansowej jednostkom organizacyjnym PAN niezgodnie z przepisami ww. 

rozporządzenia Rady Ministrów takŜe w formie pomocy bezzwrotnej. O pomoc tę mogły 

się ubiegać takŜe jednostki nie realizujące zadań określonych w § 5 ust. 3 rozporządzenia. 

W odniesieniu do pomocy zwrotnej w PAN nie były podejmowane skuteczne działania 

windykacyjne. Na koniec lat 2003-2006 stan naleŜności z tytułu udzielonej w latach 

ubiegłych pomocy zwrotnej wynosił odpowiednio: 18.746,5 tys. zł, 18.338,4 tys. zł, 

17.021,7 tys. zł i 4.578,4 tys. zł. Zmniejszenie się stanu zadłuŜenia jednostek działających 

w strukturze Akademii względem PAN na koniec lat 2005-2006 wynikało z podjętych 

przez kierownictwo PAN decyzji o przekwalifikowaniu pomocy zwrotnej na bezzwrotną 

w kwotach odpowiednio: 1.606, 5 tys. zł i 13.372,8 tys. zł.  

Wśród jednostek, w odniesieniu do których podjęto decyzje o przekwalifikowaniu 

udzielonej im pomocy na łączną kwotę 14.979,2 tys. zł, znalazły się głównie jednostki 

Akademii nie prowadzące działalności naukowej (spółki z o.o z udziałem PAN, zakłady 

budŜetowe i gospodarstwa pomocnicze), którym umorzono wierzytelności na łączną kwotę 

12.930 tys. zł (86,3%).  

5. W latach 2003-2006 kontrolowane placówki naukowe PAN otrzymały dotacje 

podmiotowe na dofinansowanie działalności statutowej w łącznej kwocie 394.476,4 tys. zł; 

dotacje na dofinansowanie inwestycji słuŜących potrzebom badań naukowych lub prac 

rozwojowych wyniosły łącznie 34.170,6 tys. zł oraz środki w kwocie 80.784,4 tys. zł na 

wykonanie projektów badawczych - uzyskane w wyniku przystąpienia do konkursów o ich 

realizację.  

W 14 spośród 18 skontrolowanych (77,8%) placówkach naukowych PAN 

wykorzystanie środków przekazanych na realizację ww. zadań było prawidłowe, a wydatki 

dokonywane były zgodnie z przeznaczeniem określonym w decyzjach o przyznaniu dotacji 

bądź umowach na wykonanie projektów badawczych. Raporty i sprawozdania 

o wykorzystaniu środków były rzetelne i składane w terminie w większości jednostek. 

W 5 skontrolowanych jednostkach (czterech placówkach naukowych PAN oraz 

w Zakładzie Działalności Pomocniczej w Poznaniu) stwierdzono nieprawidłowości 

w wykorzystaniu środków budŜetowych, polegające na wydatkowaniu środków dotacji na 

badania statutowe i inwestycje bądź realizację projektu badawczego niezgodnie 

z przeznaczeniem, dokonywaniu wydatków ze środków budŜetowych z naruszeniem zasad 

i trybu udzielania zamówień publicznych. Dla przykładu: 

• Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we 

Wrocławiu wydatkował w latach 2003-2006 niezgodnie z przeznaczeniem kwotę nie mniejszą niŜ 

154,2 tys. zł, stanowiącą 0,4% dotacji przyznawanej corocznie na działalność statutową - na 
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finansowanie przedsięwzięć pozastatutowych, tj. zakładowej przychodni lekarskiej, mieszkania 

wynajmowanego od Gminy Wrocław oraz hotelu (pokoi gościnnych) zlokalizowanego w Instytucie, co 

stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych, określone w art. 9 pkt 1 ustawy 

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  

• Instytut Geofizyki PAN w Warszawie ze środków w kwocie 876,1 tys. zł przyznanych na wykonanie 

projektu badawczego „Centrum metod i obserwacji geofizycznych dla zrównowaŜonego rozwoju – 

GEODEV”, wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem kwotę 205,1 tys. zł (23%) w części na zakup 

aparatury związanej wprawdzie z realizacją projektu, lecz nie ujętej we wniosku o przyznanie środków 

oraz na sfinansowanie kwotą 59 tys. zł kosztów zakupu licencji programu STATISTICA, zestawu 

komputerowego i sprzętu w ramach usprawnienia sieci komputerowej Instytutu. Nieprawidłowo 

dokonano takŜe rozliczenia kwoty kosztów pośrednich realizowanego projektu. 

• Instytut Podstaw InŜynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu otrzymał w lutym 2005 r. 

dotację celową na inwestycje w wysokości 517 tys. zł na „dofinansowanie w 2005 r. kosztów realizacji 

inwestycji budowlanej ze środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji słuŜących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych”. Instytut nie poinformował 

Ministerstwa, Ŝe inwestycja będzie realizowana w budynku, który faktycznie nie jest obecnie 

wykorzystywany do prowadzenia działalności statutowej, ale niemalŜe w całości jest wynajmowany 

innym podmiotom. 

• W Zakładzie Działalności Pomocniczej PAN w Poznaniu udzielono trzech zamówień publicznych 

o łącznej wartości 327,3 tys. zł, z naruszeniem przepisów określonych w art. 17 ust. 2 i art. 35 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dyrektor Zakładu nie złoŜyła pisemnych 

oświadczeń o braku okoliczności powodujących wyłączenie jej z tych postępowań; ponadto do czasu 

wszczęcia postępowania nie została ustalona wartość zamówienia na dostawę 46 tys. litrów oleju 

opałowego. 

• W Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu zakupy 

aparatury naukowo – badawczej oraz innego drogiego sprzętu dokonywane były, co prawda, w trybie 

udzielania zamówień publicznych, jednak drobny sprzęt laboratoryjny oraz odczynniki, pomimo iŜ łączne 

kwoty zakupów w danym roku kalendarzowym przekraczały progi określone w przepisach 

o zamówieniach publicznych, kupowany był bez stosowania trybu udzielania zamówień publicznych. Bez 

zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych wydatkowano na zakupy drobnego sprzętu 

laboratoryjnego 2.316,9 tys. zł, a na odczynniki - 3.258,4 tys. zł. Naruszenie przepisów o zamówieniach 

publicznych stwierdzono takŜe przy wyborze (w 2003 r. i 2006 r.) wydawcy dwumiesięcznika „Archivum 

Immunologiae et Therapiae Exprimentalis” (AITE), poniewaŜ został on wyłoniony bez przeprowadzonej 

procedury zamówień publicznych. Na wydawanie AITE w 2004 r. wydatkowano kwotę 119,6 tys. zł, zaś 

na lata 2006 – 2010 przewidziano wydatkowanie kwoty 20 tys. euro rocznie, co przez cały okres trwania 

umowy stanowi kwotę 100 tys. €, tj. 438,7 tys. zł. Umowa z wydawcą ww. czasopisma zawarta została 

przy tym na okres do 31 grudnia 2010 roku, tj. na 5 lat, co stanowi naruszenie art. 142 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Udzielenie zamówienia publicznego z pominięciem 

przepisów o zamówieniach publicznych stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ponadto 

podpisanie tej umowy w języku angielskim stanowiło naruszenie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 

października 1999 r. o języku polskim33. 

 

                                            
33  Dz. U. nr 90, poz. 999, ze zm. 
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6. Z zatwierdzonych bilansów placówek naukowych PAN za lata 2005-2006 wynika, Ŝe 

w 2005 r. 57 placówek naukowych PAN zakończyło działalność z wynikiem dodatnim 

w łącznej kwocie 15,2 mln zł, a 19 jednostek poniosło stratę w łącznej kwocie 5,7 mln zł 

(bilans jednej placówki nie został zatwierdzony, Międzynarodowe Laboratorium Silnych 

Pól Magnetycznych we Wrocławiu uzyskało status placówki naukowej PAN w 2006 r.). 

W 2006 r. 49 placówek naukowych PAN uzyskało dodatni wynik finansowy w łącznej 

kwocie 11 mln zł, a 29 zamknęło swoją działalność ze stratą w łącznej kwocie 6,5 mln zł. 

7. W skontrolowanym okresie nie były przestrzegane w Polskiej Akademii Nauk przepisy 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dotyczące sporządzania sprawozdań 

finansowych. Prezes PAN nie dopełnił obowiązku, wynikającego z art. 52 ust.1 ww. 

ustawy, zobowiązującego kierownika jednostki do zapewnienia sporządzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za 2003 r. nie później niŜ w ciągu 3 miesięcy od dnia 

bilansowego.  

W PAN nie był równieŜ stosowany przepis art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości, 

zobowiązujący do dokonywania wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niŜ na dzień 

bilansowy. Do czasu zakończenia kontroli nie dokonano wyceny gruntów w posiadaniu 

Akademii. Niewykonanie tego obowiązku nie pozwoliło na prawidłową realizację wymogu 

określonego w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym jednostki obowiązane są 

rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową i finansową. 

8. Ustalono, Ŝe kontrolowane zakłady budŜetowe nie odprowadzały do budŜetu państwa 

naleŜnej nadwyŜki środków obrotowych z uwagi na wadliwie prowadzoną ewidencję 

księgową. Dla przykładu: 

• Zakład Działalności Pomocniczej PAN we Wrocławiu nie rozliczał z budŜetem nadwyŜki środków 

obrotowych, uznając, Ŝe nadwyŜka środków obrotowych w stosunku do planu była niewielka oraz Ŝe 

wypracowywana była tytułem pozyskiwania przychodów we własnym zakresie, stanowiąc jakby 

zabezpieczenie części wydatków (zobowiązań) regulowanych w roku następnym, w którym była 

konsumowana. W trakcie kontroli kwota w wysokości 2.013,68 zł z tytułu nadwyŜki środków obrotowych 

(za lata 2003-2005) została przekazana na rachunek bankowy PAN w Warszawie. 

• Dom Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie (DziK) w latach 2003-2006 nie dokonywał wpłat do 

budŜetu z tytułu nadwyŜki środków obrotowych, ustalonych na koniec okresu rozliczeniowego wykazując 

w sprawozdaniach ujemny stan środków obrotowych wynoszący odpowiednio: 618.173 zł, 582.934 zł, 

576.834 zł i 270.982 zł. Ujemna wartość środków obrotowych wynikała w głównej mierze 

z wykazywanych zobowiązań wobec Kancelarii Polskiej Akademii Nauk, przy czym część tych 

zobowiązań nie była uzgodniona z Kancelarią PAN. Według danych PAN, zobowiązania Zakładu wobec 

Akademii wynosiły 2.001.804 zł - według stanu na koniec 2005 r. – i 19.200 zł, według stanu na koniec 

2006 r. Dom Zjazdów w tym okresie wykazał w sprawozdaniach finansowych zobowiązania wobec PAN 

w kwocie odpowiednio: 2.629.230 zł i 646.626 zł. DZiK nie podejmował w okresie objętym kontrolą 

Ŝadnych działań na rzecz urealnienia salda zobowiązań wobec Akademii, mimo iŜ w raporcie z badania 
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bilansu za 2005 r. przez biegłego rewidenta stwierdzono, Ŝe „Saldo nie zostało potwierdzone przez PAN, 

jest to saldo nierealne, wynikające z wadliwego określenia przyznanej poŜyczki”. 

• Zakład Działalności Pomocniczej PAN w Łodzi w latach 2003-2006 ponosił wyłącznie straty finansowe 

(12 tys. zł, 3,9 tys. zł, 6 tys. zł i 13,2 tys. zł). Stan środków obrotowych netto na koniec rocznych okresów 

sprawozdawczych był zawsze ujemny, a jego wielkość bezwzględna w tym okresie ulegała pogorszeniu 

i wykazywała tendencję rosnącą, tj. 26,6 tys. zł; 30,6 tys. zł; 36,6 tys. zł i 49,8 tys. zł. Do przyczyn 

uzyskiwania przez Zakład niezadowalających wyników finansowych – zdaniem NIK - zaliczyć naleŜy 

m.in. brak moŜliwości dokonywania właściwej analizy finansowo-księgowej w Zakładzie, gdyŜ 

przychodów ze sprzedaŜy w latach 2003-2006 nie rejestrowano z podziałem na poszczególne rodzaje 

działalności, a ponadto prowadzona ewidencja księgowa uniemoŜliwiała bieŜące wydzielenie kosztów 

usług świadczonych na rzecz struktur korporacyjnych od kosztów pozostałej działalności (np. zleceń 

wykonywanych na rzecz kontrahentów zewnętrznych). Nieprawidłowości tych nie usunięto w 2006 r., 

mimo zgłoszonych uwag ze strony Kancelarii PAN. 

Przedstawione nieprawidłowości w zakresie sporządzania sprawozdawczości 

finansowej, wskazują na popełnienie czynu określonego w art. 77 ust. 2 ustawy 

o rachunkowości. 

9. Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych dotyczy procesów 

związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz 

gospodarowaniem mieniem. Kierownik jednostki ustala w formie pisemnej procedury 

przeprowadzania kontroli i zapewnia ich wykonanie. 

W Kancelarii PAN utworzono stanowisko do spraw kontroli wewnętrznej oraz Zespół 

Audytu. W latach 2003-2006 przeprowadzono 16 kontroli oraz zrealizowano 17 zadań 

audytowych. W wyniku realizacji wniosku pokontrolnego NIK, sformułowanego po 

kontroli wykonania w 2004 r. budŜetu państwa w części 67, od maja 2005 r. Zespół 

Audytu objęty jest bezpośrednim nadzorem Prezesa PAN i w tym samym czasie 

zaakceptowane zostały przez Prezesa PAN Procedury Audytu Wewnętrznego Polskiej 

Akademii Nauk. 

W skontrolowanych jednostkach nie zostały powołane odrębne komórki bądź 

stanowiska pracy do spraw kontroli wewnętrznej. W 10 skontrolowanych jednostkach 

wprowadzono w Ŝycie „Regulaminy kontroli wewnętrznej”. 
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 

Kontrolę planową pn. „Działalność placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk” 

poprzedziły – przeprowadzone w II półroczu 2006 r. przez Departament Nauki, Oświaty 

i Dziedzictwa Narodowego NIK – 4 kontrole doraźne (rozpoznawcze), obejmujące 2 

zakłady budŜetowe (Zakłady Działalności Pomocniczej PAN w Katowicach i Zakład 

Działalności Pomocniczej PAN we Wrocławiu) oraz 2 placówki naukowe PAN (Instytut 

Sztuki PAN w Warszawie i Instytut Podstaw InŜynierii Środowiska PAN w Zabrzu). 

Wyniki ww. kontroli zostały wykorzystane przy opracowaniu niniejszej informacji. 

Doboru próby do kontroli dokonano biorąc pod uwagę fakt, Ŝe kontrola miała 

jednocześnie charakter kontroli sprawdzającej. W związku z powyŜszym wytypowano do 

kontroli te same jednostki, które były kontrolowane przez NIK w 1993 r. połoŜone na 

obszarze właściwości kontrolnej Delegatur NIK uczestniczących w kontroli. 

W wyniku kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Działalności Pomocniczej PAN 

w Poznaniu (ZDP) NIK skierowała do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy 

Ministrze Nauki i Szkolnictwa WyŜszego zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny 

finansów publicznych, określonym w art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przy 

przeprowadzaniu trzech postępowań o udzielenie zamówień publicznych, polegającym na 

niezłoŜeniu przez Dyrektora ZDP pisemnych oświadczeń o braku lub istnieniu 

okoliczności powodujących – zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych - wyłączenie z prowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne we wszystkich przypadkach 

poinformowano o podjęciu działań na rzecz realizacji wniosków pokontrolnych NIK. 

Według stanu na dzień 19 lutego 2008 r., z ogólnej liczby 76 wniosków pokontrolnych 

52 wnioski zostało zrealizowane; w trakcie realizacji było 16 wniosków, a 8 wniosków nie 

zostało dotychczas zrealizowanych. 
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3. Załączniki 
Załącznik nr 1 

Wykaz skontrolowanych jednostek i osób kierujących tymi jednostkami oraz 
jednostek organizacyjnych NIK, które przeprowadziły kontrole 

Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego 

1. Polska Akademia Nauk. Prezes – Prof. dr hab. Andrzej B. Legocki (od 1 stycznia 
2007 r. - Prof. dr hab. Michał Kleiber). 

2. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN 
w Warszawie (Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Czernicki). 

3. Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie (Prof. dr hab. 
Marek Sarna). 

4. Dom Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie (Magdalena Grzelecka). 

5. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (Doc. dr hab. Lech Sokół). 

6. Instytut Podstaw InŜynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu (Prof. dr. 
hab. inŜ. Czesława Rosik - Dulewska). 

7. Zakład Działalności Pomocniczej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu (Barbara 
Grudzewska - Walecka). 

8. Zakład Działalności Pomocniczej Polskiej Akademii Nauk w Katowicach (Stefan 
Gajda). 

Delegatura NIK w Krakowie 

9. Zakład Działalności Pomocniczej PAN w Krakowie (Janusz Jurzak). 

10. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie (Prof. dr 
hab. inŜ. Eugeniusz Mokrzycki). 

11. Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie (Prof. dr hab. 
Franciszek Dubert). 

12. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie (Prof. dr hab. Henryk Okarma). 

Delegatura NIK w Łodzi 

13. Zakład Działalności Pomocniczej PAN w Łodzi (Jacek Jurczakowski). 

14. Centrum Biologii Medycznej PAN w Łodzi (Prof. dr hab. Czesław Cierniewski). 

15. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi (Prof. dr hab. 
Marian Mikołajczyk). 

Delegatura NIK w Poznaniu 

16. Zakład Działalności Pomocniczej PAN w Poznaniu (Teresa Senkus). 

17. Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu (Prof. dr hab. Jerzy Nowak). 

18. Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu (Prof. dr hab. 
Andrzej Kędziora). 

19. Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu (Prof. dr hab. Wojciech Święcicki). 
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Delegatura NIK w Warszawie 

20. Zakład Działalności Pomocniczej PAN w Warszawie (Tomasz Ber). 

21. Instytut Fizjologii i śywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie 
(Prof. dr hab. Jacek Skomiał). 

22. Instytut Geofizyki PAN w Warszawie (Prof. dr hab. Kacper Rybicki). 

23. Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie (Doc. dr hab. Marek 
Banaszkiewicz). 

Delegatura NIK we Wrocławiu 

24. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN 
we Wrocławiu (Prof. dr hab. Jacek Szepietowski). 

25. Zakład Antropologii PAN we Wrocławiu (Dr hab. Bogusław Pawłowski). 

26. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza 
Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu (Prof. dr hab. Józef Sznajd). 
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Załącznik nr 2 

Wykaz waŜniejszych aktów normatywnych dotyczących skontrolowanej 
działalności 

1. Ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469, 
ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o uregulowaniu niektórych praw majątkowych 
Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 86 poz. 395). 

3. Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, 
poz. 2390, ze zm.). 

4. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, 
poz. 148, ze zm.). 

5. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 
ze zm.). 

6. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach 
i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, ze zm.). 

7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694). 

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 
164, poz.1163). 

9. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
72, poz. 664). 

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1998 r. w sprawie trybu tworzenia 
i likwidacji instytutów Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 124, poz. 810). 

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1998 r. w sprawie rejestru 
instytutów Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 124, poz. 811). 

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 
zasad finansowania Polskiej Akademii Nauk oraz gospodarki finansowej jej placówek 
naukowych (Dz.U. Nr 162, poz. 1140). 

13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarki 
finansowej jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych i gospodarstw 
pomocniczych jednostek budŜetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń 
i wpłat do budŜetu (Dz. U. Nr 23, poz. 190). 

14. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki 
finansowej jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych i gospodarstw 
pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę 
organizacyjno prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783). 

15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 października 1997 r. 
w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych 
placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk 
(Dz. U. Nr 128, poz. 838). 
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16. Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (Dz. U Nr 
161, poz. 1359). 

17. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 

2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych 

ustalanych w budŜecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642). 
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Załącznik nr 3 

Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli 

Prezydent RP 

Marszałek Sejmu RP 

Marszałek Senatu RP 

Prezes Rady Ministrów 

Wiceprezesi Rady Ministrów 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego 

Prezes Polskiej Akademii Nauk 

Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 

Minister Finansów 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i MłodzieŜy Sejmu RP 

Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP 

Przewodniczący Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Sportu Senatu RP 


