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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 

Jednostka 
Kontrolowana 

Polski Instytut Ekonomiczny1 (dalej: PIE), przekształcony z Instytutu Badań Rynku, 
Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy2 w dniu 22 września 2018 r., 
Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Piotr Arak, Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, od 5 października 2018 r. 
(dalej: Dyrektor). 

W okresie objętym kontrolą funkcję Dyrektora jednostki poprzednio pełnił: 

Bogusław Bławat, Dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – 
Państwowy Instytut Badawczy, od 11 września 2016 r. do 21 września 2018 r. (dalej: 
były Dyrektor). 

 (dowód: akta kontroli str. 5) 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3  Podstawa prawna 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontroler Renata Iwaniuk, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KGP/27/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

II. Cel i zakres kontroli  

Celem kontroli było dokonanie oceny sposobu wykorzystania w 2018 r. przez PIE 
dotacji celowej przeznaczonej na wykonanie działań i prac w czterech obszarach 
tematycznych4, pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. 
Ocenie podlegały w szczególności: 

− wykorzystanie dotacji z budżetu państwa, 

− prawidłowość wyłaniania wykonawców usług i ustalania szacunkowej 
wartości zamówień, 

− prawidłowość dokumentowania wydatków, 

− prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań, 

− terminowość i wielkość zwrotu niewykorzystanej lub nieprawidłowo 
wykorzystanej części dotacji lub odsetek. 

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były ustalenia 
dokonane w wyniku następujących działań kontrolnych: 

− analiza wykorzystania i rozliczania dotacji celowej w 2018 r., 

− analiza prawidłowości dokumentowania wydatków, 

− prawidłowość realizacji obowiązków sprawozdawczych. 

Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli.  

                                                      
1  Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1735).  
2  Dalej: Instytut lub IBRKK. 
3  Dz.U. z 2019 r. poz. 498. Dalej: ustawa o NIK.  
4  Dalej: obszar tematyczny lub temat. 
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III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

W dniu 14 listopada 2017 r. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur5, 
na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie 
nadania Instytutowi Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur statusu państwowego 
instytutu badawczego6, przekształcony został w państwowy instytut badawczy 
w celu wykonywania w sposób ciągły szczególnie ważnych zadań zleconych przez 
państwo w zakresie obejmującym całość procesów gospodarczo-społecznych. 
Zadania Instytutu zostały skonkretyzowane w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2 ww. 
rozporządzenia. Nadzór nad Instytutem do dnia 11 stycznia 2018 r. sprawował 
Minister Rozwoju i Finansów, a następnie do dnia 21 września 2018 r. – Minister 
Przedsiębiorczości i Technologii7. Zgodnie ze Statutem IBRKK z dnia 18 kwietnia 
2017 r.8, przedmiotem podstawowej działalności tej jednostki były badania naukowe 
i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Instytut miał 
m.in. prowadzić: badania rynku i opinii publicznej, doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej i zarządzania, wydawanie książek, czasopism i periodyków, 
działalność naukową i techniczną, edukacyjną oraz związaną z organizacją targów, 
wystaw i kongresów. Po przekształceniu w państwowy instytut badawczy zakres 
zadań Instytutu, określony rozporządzeniem z dnia 31 października 2017 r. 
i w Statucie z dnia 22 marca 2018 r. został znacznie rozszerzony na zadania 
szczególnie ważne dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonywanie 
jest niezbędne dla poprawy jakości życia obywateli.  

Do zadań Instytutu należało także prowadzenie prac związanych m.in. z:  

− analizami skutków ekonomicznych procesu cyfryzacji produkcji, 

− monitorowaniem wdrażania koncepcji zrównoważonego i odpowiedzialnego 
rozwoju gospodarczego, szczególne w zakresie aktywizacji zawodowej 
i kapitałowej społeczeństwa, 

− opracowywanie i opiniowanie standardów ekonomicznych procesów, 
produktów i usług, 

− monitorowanie oraz zapobieganie skutkom zjawisk i wydarzeń mogących 
stwarzać zagrożenie publiczne w sferze makroekonomicznej, w tym 
monitorowanie wpływu finansów publicznych na rozwój gospodarki.  

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie 
Ekonomicznym9 IBRKK, z dniem 22 września 2018 r. został zlikwidowany. W jego 
miejsce z dniem 22 września 2018 r. powołano Polski Instytut Ekonomiczny10, 
nad którym nadzór sprawuje Prezes Rady Ministrów, a w jego imieniu czynności 
wynikające z nadzoru wykonuje Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  

Czynności związane z likwidacją IBRKK miał wykonać Dyrektor PIE w terminie 
trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o PIE. Bilans zamknięcia IBRKK 
miał stać się bilansem otwarcia PIE, a należności i zobowiązania Instytutu 
należnościami i zobowiązaniami PIE. 

                                                      
5  Utworzony w dniu 1 stycznia 2007 r., na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2006 r. 

w sprawie połączenia Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji oraz Instytutu Koniunktur i Cen Handlu 
Zagranicznego (Dz.U. Nr 245, poz.1787, ze zm.). 

6  Dz.U. poz. 2094. Dalej: rozporządzenie z dnia 31 października 2017 r. 
7  Dalej: Minister.  
8  Dokument nieopublikowany.  
9  Dz.U. poz. 1735. Dalej: ustawa o PIE, dalej: PIE. 
10  Któremu z dniem 8 listopada 2018 r. zarządzeniem Nr 192 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 

2018 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Ekonomicznemu (Dz.U. poz. 1087), określono 
zadania i strukturę organizacyjną. 
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Według11 Dyrektora Instytutu czynności związane z likwidacją IBRKK zostały 
zrealizowane do dnia 22 grudnia 2018 r., tj.: uregulowano stosunki pracownicze, 
sporządzono inwentaryzację należności i zobowiązań oraz środków stanowiących 
majątek IBRKK przejęty przez PIE, zamknięto rachunek bankowy, sporządzono 
bilans zamknięcia IBRKK. Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 16 stycznia 
2019 r. wykreślono IBRKK z Krajowego Rejestru Sądowego12.  

Z rachunku zysków i strat ze Sprawozdania likwidacyjnego sporządzonego 
dla IBRKK na dzień 21 września 2018 r. wynikało, że z dotacji celowej na  2018 r. 
wykorzystano kwotę 4 037,0 tys. zł13. 

(dowód: akta kontroli str. 6-182, 4194-4213, 4265-4296) 

IV. Ocena kontrolowanej działalności  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia14 negatywnie pod względem legalności i rzetelności, 
sposób wykorzystania w 2018 r. przez IBRKK dotacji celowej i jej rozliczania przez 
PIE.  

Ocena ta jest sumą ocen cząstkowych dwóch badanych obszarów. 

− NIK negatywnie ocenia pod względem legalności, działania Instytutu w zakresie 
przeprowadzenia procedury wyboru biegłego rewidenta do rozliczenia środków 
dotacji celowej przyznanej Instytutowi. Nierzetelnie przeprowadzona 
i dokumentowana przez IBRKK procedura, skutkowała wyborem przez Dyrektora 
Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych MPiT15 oferty złożonej 
po terminie oraz przez wykonawcę, który nie spełniał wymogów określonych 
w zapytaniu ofertowym – nie legitymował się dostatecznym doświadczeniem 
w badaniu rozliczeń z wykorzystania dotacji celowych. 

− Działania b. Dyrektora IBRKK naruszały zapisy umowy o dotację celową. 
Dyrektor nie zadbał o zamieszczenie w dwóch umowach zlecenia warunku 
uzyskania od wykonawców autorskich praw majątkowych do powstałych utworów 
oraz prawa do wykonywania zależnego prawa autorskiego i prawa wyrażania 
zgody na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, czym naruszył § 10 ust. 2 
umowy o dotację celową. W przypadku 14 umów na usługi doradcze, Instytut nie 
udokumentował efektów świadczonej usługi, a z zapisów umowy i protokołu 
odbioru prac, nie wynikał wykaz obowiązków eksperta, wymagany katalogiem 
kosztów kwalifikowanych, stanowiącym załącznik nr 7 do umowy o dotację 
celową. W przypadku ośmiu umów (głównie o dzieło), Instytut dokonał wypłaty 
środków bez protokołów, których obowiązek sporządzenia wynikał wprost 
z zapisów umowy o dotację celową. Wypłata przez PIE biegłemu rewidentowi 
wynagrodzenia przed datą uzyskania z DNP opinii o prawidłowym zakresie 
raportu biegłego, była niezgodna z § 7 ust. 4 umowy dotacyjnej.  

Ocenę negatywną uzasadniają także nieprawidłowości stwierdzone w obszarze 
monitorowania i sporządzania sprawozdań z realizacji umowy o dotację celową. 
W ramach rozliczenia dotacji za 2018 r. Dyrektor PIE nierzetelnie przygotował 
sprawozdania: finansowe i merytoryczne. Kwoty wydatków w obu sprawozdaniach 

                                                      
11  Pismo z dnia 14 marca 2019 r., sygn. pisma OP.910.1(8).19.ZF, pismo z dnia 20 marca 2019 r., znak: 

OP.910.1(9).19.KM. 
12  Sygnatura sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/088957/18/970. 
13  Sprawozdanie zostało sporządzone w dniu 18 grudnia 2018 r. przez Clever Investment (Warszawa), 

podmiot który prowadził obsługę księgową IBRKK na podstawie umowy z dnia 21 maja 2018 r.  
14  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następuje oceny: 

pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej, ani dla 
negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 

15  Dalej: DNP. 
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nie były zgodne. Wykazane w nich wydatki na dzień 30 stycznia 2019 r. wynosiły: 
4 050,7 tys. zł (sprawozdanie finansowe) i 4 037,0 tys. zł (sprawozdanie 
merytoryczne). Ponadto stwierdzono nieprawidłowości dotyczące określania 
szacunkowej wartości dla sześciu zamówień do kwoty 50,0 tys. zł, co stanowiło 
naruszenie odpowiednio § 20 i 21 Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
Instytutu16 w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 

V. Wyniki kontroli 

5.1. Umowa dotacji celowej 

W dniu 10 kwietnia 2018 r. Minister zawarł z IBRKK umowę o dotację celową 
nr II/4/P/15080/2830/18/DNP z przeznaczeniem na wykonanie zadania w okresie 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. w czterech obszarach tematycznych, przy czym 
w ramach tematu 1 wyodrębniono dziewięć podzadań17. Ustalone tematy to:  

1) monitorowanie oraz zapobieganie skutkom zjawisk i wydarzeń mogących 
stwarzać zagrożenie publiczne w sferze makroekonomicznej, w tym 
monitorowanie wpływu finansów publicznych na rozwój gospodarki,  

2) wsparcie dla polityki państwa w obszarze ucyfrowienia procesu produkcji 
(Przemysł 4.0) oraz wzrostu kompetencji cyfrowych społeczeństwa,  

3) przygotowanie modeli polityk regionalnych. Etap II,  

4) organizowanie seminariów, sympozjów i konferencji prezentujących wyniki 
badań naukowych i analiz ekonomicznych, wspierających innowacyjność 
i rozwój gospodarczy.  

Ich szczegółowy zakres został określony w załączniku nr 3 do umowy pt. „Zakres 
rzeczowo-finansowy Zadania …” i powiązany był z katalogiem kosztów 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych, stanowiących załączniki nr 7 i nr 8 do umowy.  

W załączniku nr 3 ustalono także mierniki realizacji tematów – główne produkty18 
oraz koszty realizacji poszczególnych tematów, w tym wysokość dopuszczalnych 
wydatków w ramach siedmiu kategorii, tj.: wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS 
płatnika, wynagrodzenia (umowy cywilno-prawne), usługi zewnętrzne, 
publikacje/raporty/zewnętrzne dane niezbędne dla realizacji badań, 
delegacje/przejazdy/noclegi, zakup urządzeń służących celom badawczym 
niezbędnych do realizacji zadań, koszty ogólne. Przesunięcia środków pomiędzy 
poszczególnymi obszarami tematycznymi i/lub kategoriami wydatków wymagały, 
zgodnie z zapisami umowy, akceptacji Ministra. 

                                                      
16  Regulamin stanowił załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora IBRKK z dnia 31 stycznia 2018 r. Dalej: 

Regulamin. 
17  Podzadanie 1: Monitorowanie MMSP – analiza trendów, barier rozwojowych i opinii sektora o jakości 

otoczenia biznesu,  podzadanie 2: Monitoring regulacji na poziomie krajowym i unijnym, podzadanie 
3: Monitorowanie polityki podatkowej państwa, podzadanie 4: Monitorowanie skutków ekonomicznych 
i finansowych polityki zdrowotnej państwa, podzadanie 5: Monitoring przedsiębiorstw usługowych w Polsce 
– Etap II, podzadanie 6: Bariery współpracy międzynarodowej polskich przedsiębiorstw, podzadanie 
7: Problem zasobów pracy jako bariera rozwojowa polskiej gospodarki, podzadanie 8: Miejsce Polski w 
geopolityce ekonomicznej, podzadanie 9: Opracowanie założeń strategii Państwa w części Inwestycje 
biznesu polonijnego w Polsce – etap II. Okres realizacji dziewięciu podzadań określony został na I-XII 
2018 r. 

18  Dla tematu 1: przygotowanie raportu, zawierającego raporty z realizacji dziewięciu podzadań, obejmujące 
podsumowanie wyników badań i analiz wraz z rekomendacjami dla decydentów, dla tematu 2: 
przygotowanie raportu zawierającego podsumowanie wyników badań i analiz oraz rekomendacje 
strategiczne dla decydentów, dla tematu 3: przygotowanie raportu zawierającego podsumowanie wyników 
badań, analiz i prognoz i dla tematu 4: opracowanie raportu dokumentującego przebieg realizacji tematu 
z co najmniej 12 wydarzeń konferencyjnych oraz 50 seminariów/sympozjów) wraz z publikacjami 
pokonferencyjnymi oraz innymi, prezentującymi decydentom i odbiorcom wyniki badań Instytutu.  
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W umowie o dotację celową strony ustaliły m.in.: zasady przekazywania kwartalnych 
sprawozdań informacyjnych o stanie zaawansowania zadań i kosztach ponoszonych 
na ich realizację (za I – III kwartał); zasady przekazywania rocznych sprawozdań: 
finansowego z wykorzystania dotacji w podziale na poszczególne tematy 
i merytorycznego z realizacji zakresu rzeczowo-finansowego zadania. 
Sprawozdania miały być sporządzane według wzorów stanowiących odpowiednio 
załączniki nr 5 i nr 6 do umowy wraz z opinią biegłego rewidenta z badania obu 
sprawozdań (do 31 stycznia 2019 r.). 

Instytut został zobligowany również do złożenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa 
Przedsiębiorczości i Technologii19 ofert na wybór biegłego rewidenta 
(do 30 września 2018 r.). W przypadku powierzania realizacji poszczególnych 
działań lub prac podmiotom trzecim, w drodze umów, uzyskania od ich wykonawców 
autorskich praw majątkowych, prawa do wykonywania i wyrażania zgody 
na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do powstałych utworów.  

Umowa określiła także zasady zatwierdzania przez Ministra rocznych sprawozdań 
(merytorycznych i finansowych), w tym do dwukrotnego wystąpienia do Instytutu 
o wyjaśnienia, uzupełnienia lub usunięcia nieprawidłowości, oraz sprecyzowała 
uprawnienia Ministra do przeprowadzenia, w każdym czasie, kontroli realizacji 
zadania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania przez Instytut dotacji celowej. 
Termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji został ustalony na 15 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 201-250) 

5.1.1. Przyznanie dotacji i jej ewidencjonowanie  

Kwota dotacji celowej ustalona została na 10 245,0 tys. zł, płatna w dwóch 
transzach po 5 122,5 tys. zł, z czego ze środków pierwszej transzy IBRKK otrzymał 
na realizację tematu 1 kwotę 2 286,0 tys. zł, tematu 2 – 922,5 tys. zł, tematu 3 – 
537,5 tys. zł, a tematu 4 – 1 376,5 tys. zł20.  

Pierwsza transza dotacji wpłynęła do Instytutu w dniu zawarcia umowy, tj. w terminie 
przewidzianym umową, na wyodrębniony rachunek bankowy Instytutu21. Według 
Radcy Prawnego PIE22 działania związane z realizacją tematów 1-4, przed datą 
zawarcia umowy o dotację, były finansowane ze środków własnych IBRKK, 
a po podpisaniu umowy i otrzymaniu dotacji, wydatki zostały przeksięgowane 
na konto przypisane dotacji. Druga transza miała być przekazana w terminie 14 dni 
od daty złożenia Ministrowi oświadczenia o wydatkowaniu co najmniej 75% środków 
dotacji przekazanej w ramach pierwszej transzy. W okresie realizacji umowy IBRKK 
nie wystąpił do Ministra o wypłatę drugiej transzy.  

Odrębna ewidencja księgowa prowadzona była przez biuro rachunkowe Clever 
Investment sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 21 maja 2018 r. Według Dyrektora 
PIE23 w celu utrzymania ciągłości spraw księgowo-kadrowych i prawidłowego 
funkcjonowania IBRKK podczas trwającego od maja 2018 r. zwolnienia lekarskiego 
głównej księgowej i zastępcy głównej księgowej, koniecznym było zapewnienie 
usług przez zewnętrzne biuro rachunkowe wykonujące czynności głównego 
księgowego. 

(dowód: akta kontroli str. 251-252, 2284-2297, 
4151-4155, 4176-4193, 4258-4264) 

                                                      
19  Dalej: MPiT. 
20  Kwoty przekazane IBRKK w pierwszej transzy stanowiły 50% kwot wskazanych w umowie dla 

poszczególnych tematów: 1-4, tj. łączna kwota na realizację tematu 1 wynosiła: 4 572,0 tys. zł, tematu 
2: 1 845,0 tys. zł, tematu 3: 1 075,0 tys. zł, tematu 4: 2 753,0 tys. zł.  

21  Prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie. 
22  Wyjaśnienia z dnia 12 kwietnia 2019 r., znak: OP.910.1(12).19.KM. 
23  Pismo z dnia 7 marca 2019 r., znak: OP.910.1(6).19.KM. 
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5.2. Realizacja zadań objętych umową dotacji celowej 

5.2.1 Prawidłowość wyłaniania wykonawców usług i ustalania 
szacunkowej wartości zamówień 

Szczegółowym badaniem NIK objęto procedurę wyboru biegłego rewidenta, który 
miał zbadać i potwierdzić prawidłowość wydatkowania środków dotacji celowej. 
Zgodnie z § 7 ust. 2 umowy o dotację celową Minister, spośród ofert otrzymanych 
od IBRKK, miał dokonać wyboru wykonawcy usługi.  

W dniu 6 września 2018 r. IBRKK rozesłał mailem zapytanie ofertowe na wybór 
biegłego rewidenta do czterech podmiotów24, tj.: 4Audyt sp. z o.o. (Poznań), 
Błaszkowski Advisory Services (Warszawa), A. Bombik Kancelaria Biegłego 
Rewidenta sp. z o. o. (Warszawa), A.M. Jesiołowscy-Finance sp. z o.o. (Kraków). 
W zapytaniu ofertowym IBRKK, jako przedmiot zamówienia określił: 
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego z wykorzystania środków 
dotacji celowej na realizację zakresu rzeczowo-finansowego tematu(ów) 
finansowanego(ych) ze środków dotacji celowej i sporządzenie przez biegłego 
rewidenta pisemnej opinii o prawidłowości i celowości wydatkowania środków 
finansowych pochodzących z dotacji oraz prawidłowości i zgodności wydatkowania 
środków zgodnie z Katalogiem kosztów kwalifikowanych oraz Katalogiem kosztów 
niekwalifikowanych stanowiących odpowiednio załącznik Nr 7 i załącznik 
8 do Umowy o dotację celową. Przedmiotem opinii winna być ponadto weryfikacja 
i potwierdzenie posiadania przez Instytut oryginałów dokumentów stwierdzających 
poniesienie wydatków na realizację poszczególnych Tematów finansowanych 
ze środków dotacji celowej. W zapytaniu wskazał także warunki udziału 
w postępowaniu, w tym m.in. wymóg posiadania doświadczenia zawodowego25 
i wyznaczył termin składania ofert do 13 września 2018 r., do godz. 12.00. Instytut 
dopuścił możliwość składania ofert drogą elektroniczną, pod warunkiem złożenia 
oryginału tak przesłanej oferty osobiście lub drogą pocztową w terminie trzy dni 
roboczych od dnia złożenia oferty mailem. 

W dniu 13 września 2018 r., o godz. 12.01, tj. po terminie, mailem do Instytutu 
wpłynęła oferta spółki: 4Audyt sp. z o.o., przy czym PIE nie przekazała NIK 
załączników do maila, wymaganych zapytaniem ofertowym26, uniemożliwiając tym 
samym weryfikację oferty pod względem spełniania przez spółkę wszystkich 
wymogów zapytania ofertowego. NIK zwraca uwagę, że oferta spółki przekazana 
MPiT przez IBRKK nie zawierała załączników. Według27 Dyrektora PIE, Instytut nie 
potrafił zidentyfikować dokumentów potwierdzających wpływ tej oferty drogą 
pocztową, ale w dyspozycji PIE znajduje się oryginał oferty 4Audyt sp. z o.o. 
co oznacza, że dokument ten został doręczony osobiście lub w formie 
korespondencyjnej.  

Tego samego dnia, o godz. 17.37 do Instytutu wpłynęła mailem oferta podmiotu 
Blaszkowski Advisory Services, przy czym oferent warunkował przesłanie 
dokumentów potwierdzających m.in. doświadczenie podmiotu opisane w ofercie, 

                                                      
24  Wysyłka zapytań ofertowych dokonana została pomiędzy godz. 15.11 a 17.56 w dniu 6 września 2018 r. 
25  W badaniu sprawozdań finansowych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat, a w szczególności 

w: badaniu sprawozdań finansowych z wykorzystania środków dotacji celowej - co najmniej pięć badań, 
badaniu sprawozdań finansowych instytutów badawczych - co najmniej pięć badań, badaniu sprawozdań 
finansowych w podmiotach niepublicznych, których suma bilansowa w badanym okresie przekroczyła 
25 mln zł, co najmniej sześć badań. Doświadczenie zawodowe i cena stanowiły 100% kryterium oceny ofert, 
po 50% każde.  

26  4 Audyt sp. z o.o. załączył do maila dokumenty tj.: Audyt odpis pełny, 4Audyt PZU polisa, 4 Audyt wpis na 
listę podmiotów uprawnionych, IBR oświadczenie o niezależności, IBR oświadczenie opłaty polisy.  

27  Pismo PIE z dnia 20 marca 2019 r., znak: OP.910.1(9).19.KM. 
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otrzymaniem od Instytutu potwierdzenia zainteresowania warunkami jego oferty.  
W dniu 14 września 2018 r. IBRKK rozesłał mailem pismo o przedłużeniu terminu 
składania ofert tylko do dwóch spośród czterech wykonawców, do których 
skierowano zapytanie ofertowe w dniu 6 września 2018 r., tj. do: Blaszkowski 
Advisory Services (godz. 14.48) i 4Audyt sp. z o.o. (14.49). Nowy termin składania 
ofert został wyznaczony na 14 września 2018 r., do godz. 16.00, a jako powód 
zmiany terminu Instytut wskazał przyczynę organizacyjno-techniczną. Dyrektor PIE28 
nie potrafił odnieść się do kwestii technicznych związanych z postępowaniem 
dotyczącym pozyskania ofert w celu przedłożenia ich do wyboru przez MPiT. 

W dniu 14 września 2018 r. o godz. 16.16, tj. po terminie wskazanym w ww. piśmie, 
Instytut otrzymał mailem ofertę spółki A.M. Jesiołowcy-Finanse sp. z o.o. Tego 
samego dnia, w wersji papierowej ofertę na wybór biegłego rewidenta, złożyła 
spółka A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta sp. z o. o, przy czym w Instytucie 
nie było dokumentów pozwalających na weryfikację, czy była to oferta tej spółki i czy 
oferta ta została złożona do godziny 16.0029. Według Dyrektora PIE30 oferta 
A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta sp. z o.o. wraz z dokumentacją wpływu 
znajduje się w dyspozycji MPiT. 

NIK zwraca uwagę, że w Instytucie brak było także dokumentów pozwalających 
na weryfikację ofert w wersji papierowej złożonych przez spółkę 4Audyt sp. z o.o., 
Blaszkowski Advisory Services i A.M. Jesiołowcy-Finanse sp. z o.o.  

(dowód: akta kontroli str. 2153-2253, 4167-4193, 4199-4213) 

Zastępca Dyrektora IBRKK w dniu 14 września 2018 r. mailem przesłał do Dyrektora 
DNP w MPiT Protokół z kwalifikacji ofert31. MPiT w dniu 17 września 2018 r. 
odnotowało wpływ protokołu z kwalifikacji ofert wraz z trzema ofertami. W protokole 
tym Instytut opisał: przedmiot zamówienia, wskazał wykonawców, do których 
skierowano zapytania ofertowe i scharakteryzował otrzymane oferty, w tym wskazał 
oferowaną cenę i opisał istotne pozacenowe elementy ofert. Ustalenia kontroli 
wykazały, że w Instytucie nie było pisma zawierającego potwierdzenie faktu złożenia 
tych dokumentów. NIK zwraca uwagę, iż protokół z kwalifikacji ofert przekazany 
Ministerstwu nie zawierał podpisu b. Zastępcy Dyrektora Instytutu, natomiast wersja 
przekazana NIK zawierała taki podpis. 

W dniu 21 września 2018 r. Dyrektor DNP32 spośród trzech ofert wybrał spółkę 
A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta sp. z o.o. W dniu 6 listopada 2018 r. PIE 
zawarł umowę ze spółką na przeprowadzenie badania z wykorzystania środków 
z dotacji celowej na kwotę 8 610,0 zł brutto, co było zgodne z kwotą wynagrodzenia 
określonego w ofercie spółki. 

(dowód: akta kontroli str. 2154-2264) 

Biegły rewident zgodnie § 7 ust. 4 umowy o dotację celową, przeprowadził badanie 
sprawozdania finansowego Instytutu z wykorzystania środków dotacji celowej 
w 2018 r. Badanie przeprowadzono w oparciu o wylosowaną próbę wydatków. 

                                                      
28  Patrz przypis nr 11. 
29  Instytutu przedstawił NIK dwa dokumenty: korespondencję mailową pomiędzy sekretariatem IBRKK 

a Radcą Prawnym, z której wynika wpływ do Instytutu oferty w wersji papierowej. Z maila nie wynika 
jednakże, której firmy oferta wpłynęła. Z notatki służbowej pracownika sekretariatu z dnia 18 marca 2019 r. 
wynika, iż w sekretariacie oferta firmy A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta sp. z o.o. została złożona 
w dniu 14 września 2018 r., ale nie została zarejestrowana. Z notatki nie wynika o której godzinie ofertę 
złożono.  

30  Patrz przypis nr 23. 
31  Pełna nazwa: Protokół z rozpatrzenia i kwalifikacji ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

prowadzonego w trybie określonym w par. 22 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Instytucie 
Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy, którego wartość nie przekracza wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 

32  Pismo DNP.IV.0111.3.5.2018, IK. 840659. 
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W raporcie z dnia 30 listopada 2018 r. Biegły rewident wydał pozytywną opinię 
na temat sprawozdania finansowego wskazując, iż zostało ono sporządzone 
rzetelnie, przedstawia prawidłowo i celowo wydatkowane środki finansowe 
pochodzące z dotacji, a w zakresie wylosowanej do badania próby, Instytut posiada 
dokumenty oryginalne, stwierdzające poniesienie wydatków na realizację zadań. 
NIK zwraca uwagę, iż opinia biegłego rewidenta nie zawierała informacji na temat 
wielkości próby ani metodologii doboru próby do badania. Według Dyrektora PIE33, 
audytor A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta sp. z o.o. nie udostępnił 
Instytutowi dodatkowych materiałów, w tym tych dotyczących metodologii doboru 
próby, ponad te, które zawarte zostały w raporcie biegłego.  

W raporcie rewident wskazał, że sprawozdanie finansowe Instytutu poddane 
badaniu, opiewało na kwotę 4 052,8 tys. zł, z czego łączna wartość rozliczanych list 
płac (dla obszarów tematycznych 1-4) wyniosła 1 883,7 tys. zł, a wartość 
rozliczanych rachunków i faktur dla czterech obszarów tematycznych wyniosła 
2 169,1 tys. zł. NIK zwraca uwagę, że przyjęte przez biegłego rewidenta 
nazewnictwo „wartość rozliczanych rachunków i faktur” nie pokrywa się 
z nomenklaturą narzuconą przez MPiT we wzorze sprawozdania finansowego 
(załącznik nr 5 do umowy), który określa „kwotę brutto dokumentu” i „kwotę brutto 
kwalifikowalną do tematu”. Fakt ten uniemożliwia prawidłową weryfikację wartości 
kwot. Rewident zauważył, że sprawozdanie finansowe złożone przez Instytut w dniu 
30 listopada 2018 r. było niezgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy. Przedstawił 
zastrzeżenia do 31 pozycji wydatków w zakresie ich dokumentowania przez IBRKK 
oraz wskazał w poszczególnych obszarach tematycznych i odpowiadających im 
kategoriom kwoty wydatków niekwalifikowanych, na łączną kwotę 15,7 tys. zł. Biegły 
ocenił, że budżet wydatkowanej dotacji po korekcie powinien wynosić 4 037,0 tys. zł. 
NIK zwraca ponadto uwagę, że opinia biegłego rewidenta nie odnosi się do badania 
sprawozdania merytorycznego Instytutu, co wymagane było § 7 ust. 2 umowy 
o dotację celową.  

(dowód: akta kontroli str. 2269-2283, 4209-4213) 

PIE złożył w MPiT raport biegłego rewidenta. Według34 Radcy Prawnego PIE raport 
został złożony w biurze podawczym w oryginale bez pisma przewodniego, dlatego 
Instytut nie dysponuje dokumentem potwierdzającym jego złożenie. Dyrektor DNP 
pismem z dnia 9 stycznia 2019 r.35 poinformował PIE, że zarówno zakres opinii 
biegłego rewidenta o prawidłowości i celowości wydatkowania środków finansowych 
pochodzących z dotacji na realizację zakresu rzeczowo-finansowego zadania 
oraz o prawidłowości i zgodności wydatkowania środków dotacji z katalogiem 
kosztów kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych, jest prawidłowy.  

(dowód: akta kontroli str. 2268-2283) 

W dniu 7 grudnia 2018 r. PIE wypłacił spółce A. Bombik Kancelaria Biegłego 
Rewidenta sp. z o.o. wynagrodzenie w wysokości 8 610,0 zł brutto36. Wypłata 
nastąpiła przed datą uzyskaniu przez PIE informacji z DNP o prawidłowym zakresie 
opinii.  

(dowód: akta kontroli str. 2262-2267) 

Kontrolą objęto sposób szacowania przez IBRKK czterech37 zamówień o wartości 
nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 20,0 tys. zł, dwóch zamówień38 

                                                      
33  Patrz przypis nr 11. 
34  Patrz przypis nr 22. 
35  Pismo DNP MPiT znak: DNP-IV.0111.37.2019.AAK, IK: 887886. 
36  Na podstawie faktury FV 237/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., umowa nr 2/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. 

zawarta pomiędzy PIE a  spółką A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta sp. z o.o.  
37  Umowa nr 2/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. na wybór biegłego rewidenta, na kwotę 8 610,0 zł; umowa 

zlecenie: nr 01/07/DOB/2018 z dnia 3 lipca 2018 r. na kwotę 2 000,0 zł (temat 2); nr 27/07/DOB/2018 z dnia 
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o wartości pomiędzy 20,0 tys. zł – 50,0 tys. zł oraz jednego zamówienia39 o wartości 
powyżej 50 tys. zł, zgodnie z wymogami Regulaminu IBRKK, odpowiednio § 20, 
§ 21 i § 22 Regulaminu. W czterech40 przypadkach IBRKK nie określił szacunkowej 
wartości dla udzielonych zamówień, w dwóch41 przypadkach nie sporządził notatki 
służbowej do akceptacji Dyrektora IBRKK, co stanowiło naruszenie odpowiednio 
§ 20 i § 21 ww. Regulaminu. 

(dowód: akta kontroli str. 183-200, 2262-2264, 3568-3572, 3573-3576, 
3750-3772, 3403-3557, 3577-3617, 3927-3956) 

5.2.2. Prawidłowość dokumentowania wydatków  

IBRKK powierzał podmiotom trzecim realizację poszczególnych działań lub prac 
w obszarach tematycznych 1-2, 4, finansując je ze środków dotacji celowej, zgodnie 
z § 10 ust. 1 umowy. Według Dyrektora42 PIE łączna liczba umów zlecenie i umów 
o dzieło zawartych przez IBRKK w 2018 r. w ramach dotacji celowej wyniosła 85, 
z czego w ramach obszaru tematycznego 1 Instytut zawarł 53 umowy, obszaru 
tematycznego 2 – 18 umów, a obszaru tematycznego 4 – 14 umów. Prace 
w obszarze tematycznym 3 były realizowane bez udziału podmiotów zewnętrznych. 
NIK zwraca uwagę, że wskazana liczba 85 pozostaje w sprzeczności 
z tabelarycznym zestawieniem przekazanym NIK podczas kontroli w zakresie 
zawartych przez Instytut umów cywilno-prawnych np. w obszarze tematycznym 1. 
Według tego zestawienia Instytut zawarł 65 umów, w przypadku gdy NIK otrzymał 
do badania fizycznie 59 umów. Według Radcy Prawnego PIE różnica może być 
następstwem tego, iż dla celów rozliczeniowych (opisu rachunku i wypłaty 
wynagrodzenia) Instytut sporządził kopię umowy dla każdego z wykonawców 
oddzielnie. 

NIK wskazuje, że na podstawie dokumentów i wyjaśnień PIE, ustalenie ostatecznej 
liczby umów zawartych przez IBRKK i sfinansowanych ze środków dotacji celowej, 
nie było możliwe. 

(dowód: akta kontroli str. 2504-2511, 4240-4264, 4299-4300) 

Szczegółowo zbadano 32 umowy cywilno-prawne43 zawarte przez IBRKK w 2018 r. 
w zakresie dokumentowania wydatków, zgodnie z § 4 ust. 3 umowy o dotację 
celową oraz w powiązaniu z katalogiem kosztów kwalifikowanych (zał. 
Nr 7 do umowy), który określał wymagany sposób dokumentowania prac 
wykonywanych i finansowanych w ramach przyznanej dotacji. Jednocześnie § 7 ust. 
2 umowy wskazywał na wymóg opisywania dokumentów księgowych zgodnie z zał. 
9 do umowy. W przypadku umowy – zlecenia, umowy o dzieło, wymagany był: 
rachunek, wykaz obowiązków w ramach zadań objętych dofinansowaniem z dotacji 
celowej, protokół odbioru. Zapisy umowy obligowały także Instytut, w przypadku 
powierzania działań i prac podmiotom trzecim, do uzyskania od ich wykonawców 
autorskich praw majątkowych, prawa do wykonywania i wyrażania zgody 
na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do powstałych utworów. 

                                                                                                                                       
19 lipca 2018 r. na kwotę 12 850,0 zł (temat 2); umowa o współpracy nr 01/DAG/03/2018 z dnia 30 marca 
2018 r. rozliczana stawką godzinową (temat 4).  

38  Umowa o dzieło zespołowe nr 01/07/DOB/WSP/2018 z dnia 2 lipca 2018 r. na kwotę 33 600,0 zł (temat 2), 
umowa nr 07/08/DOB/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. na kwotę 48 000,0 zł (temat 2). 

39  Umowa z dnia 16 maja 2018 r. na kwotę 64 452,0 zł (temat 4). 
40  Tak jak w przypisie 37. 
41  Tak jak w przypisie 38.  
42  Pismo z dnia 4 kwietnia 2019 r., znak: OP.910.1(11).19.KM pismo z 12 kwietnia 2019 r., znak: 

OP.910.1(12).19.KM, tabelaryczne zestawienie dotyczące umów cywilno-prawnych zawartych przez IBRKK 
dla tematu 1 i tematu 4.  

43  Kategoria ta odnosiła się do wynagrodzeń ekspertów nie związanych z Instytutem umowami o pracę. 
W przypadku umów – zlecenia zawieranych dla tematów 1 – 2 i 4 koszt godziny pracy eksperta, a dla 
tematu 3 także prelegenta, nie mógł przekroczyć 500 zł brutto. 
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W 10 umowach44 Instytut nie zawarł wymogu dokumentowania odbioru prac 
w formie protokołu, co stanowiło naruszenie § 7 ust. 2 umowy o dotację celową. 
W ośmiu innych umowach45 zawartych przez IBRKK w 2018 r., płatność została 
dokonana bez podpisania protokołu odbioru, pomimo że zapisy umów zawierały 
wymóg odbioru prac protokołem. Łącznie w 18 przypadkach wypłata wynagrodzenia 
dokonana została tylko na podstawie wystawionego rachunku, bez protokołów 
odbioru. 

(dowód: akta kontroli str. 2867-2932, 2945-2952, 3022-3036, 2725-2730, 
2746-2751, 2792-2799, 3066-3070, 3095-3101, 3175-3180, 3186-3188, 

3721-3739) 

Treść dwóch umów zlecenia46 zawartych z podmiotami zewnętrznymi, nie zawierała 
warunku uzyskania od wykonawców autorskich praw majątkowych do powstałych 
utworów oraz prawa do wykonywania zależnego prawa autorskiego i prawa 
wyrażania zgody na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Umowa z dnia 
19 lipca 2018 r. (na kwotę 12,8 tys. zł) zakładała przygotowanie Analizy sektora 
bezzałogowych samolotów powietrznych: Szanse, wyzwania i szacunek wielkości 
rynku. Efektem pracy umowy była prezentacja multimedialna zagadnienia, 
przy czym umowa nie wskazywała tej formy opisu danych. W prezentacji 
wykorzystano co najmniej siedem zagranicznych analiz rynkowych[…]47, z czego 
IBRKK dysponował dwoma wykupionymi publikacjami, których dane nieodpłatnie 
udostępnił wykonawcy w ramach ww. umowy. Praw wykonawcy do powoływania się 
na dane z pozostałych pięciu analiz, IBRKK nie weryfikował. Według Dyrektora 
PIE48 pobieżne przejrzenie linków wskazanych w treści prezentacji jako źródła 
danych, pokazuje że zawierają one dane ogólnodostępne. Umowa z dnia 3 września 
2018 r. (na kwotę 2,2 tys. zł) dotyczyła opracowania Analizy wskaźników 

                                                      
44  Umowa zlecenie nr 20/07/DOB/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. na kwotę 10 880,0 zł (Lp. 51 sprawozdania 

finansowego z dnia 30 stycznia 2019 r. dla tematu 1); umowa zlecenie nr 21/07/DOB/2018 z dnia 19 lipca 
2018 r. na kwotę 7 800,0 zł (Lp. 68) sprawozdania finansowego z dnia 30 stycznia 2019 r. dla tematu 
1); umowa zlecenie nr 22/DOB/07/2018 na kwotę 7 800,0 zł (Lp. 67 sprawozdania finansowego z dnia 
30 stycznia 2019 r. dla tematu 1); umowa zlecenie nr 13/DOB/07/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. na kwotę 
8 100,0 zł (Lp. 58 i 59 sprawozdania finansowego z dnia 30 stycznia 2019 r. dla tematu 1); umowa zlecenie 
nr 14/07/DOB/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. na kwotę 7 200,0 zł (Lp. 85 i 86 sprawozdania finansowego 
z dnia 30 stycznia 2019 r. dla tematu 1); umowa zlecenie nr 15/07/DOB/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. na 
kwotę 7 350,0 zł (Lp. 69 i 70 sprawozdania finansowego z dnia 30 stycznia 2019 r. dla tematu 1); umowa 
zlecenie nr 16/07/DOB/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. na kwotę 7 200,0 zł (Lp. 99 i 100 sprawozdania 
finansowego z dnia 30 stycznia 2019 r. dla tematu 1); umowa zlecenie nr 17/07/DOB/2018 z dnia 19 lipca 
2018 na kwotę 3 650,0 zł (Lp. 92 i 93 sprawozdania finansowego z dnia 30 stycznia 2019 r. dla tematu 
1); umowa zlecenie nr 27/07/DOB/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. na kwotę 12 850,0 zł (Lp. 61 sprawozdania 
finansowego z dnia 30 stycznia 2019 r. dla tematu 1); umowa zlecenie  z dnia 19 lipca 2018 r. na kwotę 
9 500,0 zł (Lp. 31 i 32 sprawozdania finansowego z dnia 30 stycznia 2019 r. dla tematu 1). 

45  Umowa o współpracy z dnia 19 marca 2018 r. na kwotę 9 100,0 zł, brak dwóch protokołów zdawczo-
odbiorczych (Lp. 47 i 48 sprawozdania finansowego z dnia 3 stycznia 2019 r. dla tematu 4); umowa o dzieło 
nr 02/05/2018 z dnia 21 maja 2018 r. na kwotę 5 600,0 zł (Lp. 80 sprawozdania finansowego z dnia 
30 stycznia 2019 r. dla tematu 1); umowa o dzieło nr 2/07/DOB/2018 z dnia 3 lipca 2018 r. na kwotę 
2 500,0 zł (Lp. 60 sprawozdania finansowego z dnia 30 stycznia 2019 r. dla tematu 1); umowa o dzieło nr 
19/07/DOB/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. na kwotę 3 850,0 zł (Lp. 24 sprawozdania finansowego z dnia 
30 stycznia 2019 r. dla tematu 1); umowa o dzieło nr 05/07/DAG/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. na kwotę 
1 800,0 zł (Lp. 83 sprawozdania finansowego z dnia 30 stycznia 2019 r. dla tematu 1); umowa z dnia 
20 sierpnia 2018 r. na kwotę 4 920,0 zł (Lp. 131 sprawozdania finansowego z dnia 30 stycznia 2019 r. 
dla tematu 1); umowa o dzieło nr 2/06/DOB/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. na kwotę 5 600,0 zł (LZ-154 
z tabeli PIE z dnia 4 kwietnia 2019 r.); umowa o dzieło nr 10/08/DAG/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r, na 
kwotę 1 220,00 zł (LZ-205 z tabeli PIE z dnia 4 kwietnia 2019 r.). 

46  Umowa zlecenie nr 27/07/DOB/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. na kwotę 12 850,0 zł (Lp. 61 sprawozdania 
finansowego z dnia 30 stycznia 2019 r. dla tematu 1); umowa zlecenie nr 01/09/DOB/2018 z dnia 3 września 
2018 r. na kwotę 2 200,0 zł (Lp. 82 sprawozdania finansowego z dnia 30 stycznia 2019 r. dla tematu 1).  

47  […].Informacja wyłączona przez NIK na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.). Wyłączenia 
dokonano ze względu na ochronę interesu podmiotu gospodarczego –  tajemnica przedsiębiorstwa. 

48  Wyjaśnienia z dnia 4 kwietnia 2019 r., znak: OP.910.1(11).19.KM. 
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zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju sektora finansów publicznych 
w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Wynik pracy tej umowy nie został 
przekazany NIK. Według Dyrektora PIE wykonana analiza była wkładem 
do opracowań merytorycznych złożonych do MPiT wraz ze sprawozdaniem 
merytorycznym z dotacji.  

(dowód: akta kontroli str. 2945-2952, 3200-3205, 4214-4247) 

Zawarte przez IBRKK w 2018 r. 22 umowy w przedmiocie szeroko pojętego 
doradztwa naukowego przy realizowanych projektach i analizach Instytutu, nie 
zawierały wykazu obowiązków ani nie określały prac, które ekspert miał wykonać 
w ramach zadań objętych dofinansowaniem z dotacji. W przypadku 1449 spośród 22 
zbadanych umów, Instytut nie potrafił udokumentować efektu wykonanej usługi 
doradczej na rzecz IBRKK, która sfinansowana została ze środków dotacji. 
Z protokołów odbioru poszczególnych umów, podobnie jak z przedmiotu usług 
opisanych w umowach, nie wynikał wykaz obowiązków eksperta, wymagany 
zapisami załącznika nr 7 umowy o dotację celową. 

(dowód: akta kontroli str. 2849-2905, 2906-2932, 2953-2961, 
3022-3065, 3079-3094, 3112-3145, 3153-3160) 

5.3. Wypowiedzenie umowy o dotację celową, zawarcie 
Porozumienia i zwrot niewydatkowanej części dotacji 

W dniu 20 września 2018 r. Minister działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 4 umowy 
o dotację celową pisemnie wypowiedział Instytutowi umowę o dotację celową 
ze skutkiem natychmiastowym na koniec dnia 21 września 2018 r., który był 
ostatnim dniem kwalifikowania wydatków Instytutu do wydatków dotacji celowej. 
Wypowiedzenie miało związek z wejściem w życie ustawy o Polskim Instytucie 
Ekonomicznym. W dniu 20 września 2018 r. Instytut zawarł z Ministrem 
Porozumienie w sprawie rozliczenia umowy o dotację celową z dnia 10 kwietnia 
2018 r.50 i został wezwany do zwrotu niewydatkowanej kwoty dotacji do dnia 
6 października 2018 r. (§ 5 ust. 2 Porozumienia). Według51 Radcy Prawnego PIE, 
inicjatywa podpisania obu dokumentów była po stronie Ministerstwa. W dniu 
20 września 2018 r. b. Dyrektor IBRKK otrzymał drogą mailową tekst Porozumienia 
podpisany przez Ministra. 

                                                      
49  Umowa zlecenie nr 20/07/DOB/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. na kwotę 10 880,0 zł (Lp. 51 sprawozdania 

finansowego z dnia 30 stycznia 2019 r. dla tematu 1); umowa zlecenie nr 21/07/DOB/2018 z dnia 19 lipca 
2018 r. na kwotę 7 800,0 zł (Lp. 68 sprawozdania finansowego z dnia 30 stycznia 2019 r. dla tematu 
1); umowa zlecenie nr 22/DOB/07/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. na kwotę 7 800,0 zł (Lp. 67 sprawozdania 
finansowanego z dnia 30.01.2019 r. dla tematu 1); umowa zlecenie nr 16/07/DOB/2018 z dnia 19 lipca 
2018 r. na kwotę 7 200,0 zł (Lp. 99 i 100 sprawozdania finansowego z dnia 30 stycznia 2019 r. dla tematu 
1); umowa zlecenie nr 28/07/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. na kwotę 2 400,0 zł (Lp. 88 i 89 sprawozdania 
finansowego z dnia 30 stycznia 2019 r. dla tematu 1); umowa zlecenie z dnia 19 lipca 2018 r. na kwotę 
9 500,0 zł (Lp. 31 i 32 sprawozdania finansowego z dnia 30 stycznia 2019 r. dla tematu 1); umowa zlecenie 
z 19 lipca 2018 r. na kwotę 7 800,0 zł (Lp. 33 sprawozdania finansowego z dnia 30 stycznia 2019 r. dla 
tematu 1); umowa zlecenie nr 29/07/DOB/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. na kwotę 7 200,0 zł (Lp. 107 
sprawozdania finansowego z dnia 30 stycznia 2019 r. dla tematu 1); umowa zlecenie nr 02/08/DOB/2018 
z dnia 1 sierpnia 2018 r. na kwotę 7 200,0 zł brutto (Lp. 87 sprawozdania finansowego z dnia 30 stycznia 
2019 r. dla tematu 1); umowa zlecenie nr 03/08/DOB/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. na kwotę 7 200,0 zł (Lp. 
18 sprawozdania finansowego z dnia 30 stycznia 2019 r. dla tematu 1); umowa zlecenie nr 04/08/DOB/2018 
z dnia 1 sierpnia 2018 r. na kwotę 7 800,0 zł (Lp. 41 sprawozdania finansowego z dnia 30 stycznia 2019 r. 
dla tematu 1); umowa zlecenie nr 05/08/DOB/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. na kwotę 10 880,0 zł (Lp. 71 
sprawozdania finansowego z dnia 30 stycznia 2019 r. dla tematu 1); umowa zlecenie nr 06/08/DOB/2018 
z dnia 1 sierpnia 2018 r. na kwotę 7 200,0 zł (Lp. 103 sprawozdania finansowego z dnia 30 stycznia 2019 r. 
dla tematu 1); umowa zlecenie nr 18/07/DOB/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. na kwotę 7 200,0 zł (Lp. 23 
sprawozdania finansowego z dnia 30 stycznia 2019 r. dla tematu 1). 

50  Dalej: Porozumienie.  
51  Patrz przypis nr 22. 
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Zgodnie z postanowieniami Porozumienia, Instytut został zwolniony z obowiązku 
złożenia Sprawozdania Informacyjnego za III kw. 2018 r. (§ 2 ust. 1 Porozumienia). 
Został skrócony także okres kwalifikowalności wydatków (do 21 września 2018 r.), 
natomiast Sprawozdanie merytoryczne oraz Sprawozdanie finansowe wraz z opinią 
biegłego rewidenta, miały zostać przedłożone Ministrowi do dnia 30 listopada 
2018 r. (§ 4 ust. 1 Porozumienia). Instytut został zobligowany również do złożenia 
w Kancelarii Ogólnej MPiT trzech ofert na wybór biegłego rewidenta (do 
1 października 2018 r.). Rozliczenie dotacji, w tym ocena prawidłowości realizacji 
zadania oraz prawidłowości i celowości wykorzystania środków,  zgodnie z § 1 ust. 2 
Porozumienia, miały odbyć się na zasadach i w trybie przewidzianym w umowie, 
z uwzględnieniem postanowień Porozumienia. IBRKK zobowiązał się 
w Porozumieniu (§ 7), że dołoży należytej staranności przy przekazywaniu 
dokumentacji i informacji dotyczących porozumienia na rzecz PIE, który zgodnie 
z ustawą o jego powołaniu przejmuje zobowiązania IBRKK w zakresie wykonania 
Porozumienia. W Porozumieniu Instytut oświadczył, że na dzień jego zawarcia 
wydatkował mniej niż 75 % środków dotacji przekazanej w ramach pierwszej transzy 
i że do dnia 21 września 2018 r., czyli ostatniego dnia kwalifikowana wydatków 
dotacji celowej, nie złoży Ministrowi takiego oświadczenia. Według52 Radcy 
Prawnego PIE na dzień zawarcia Porozumienia, tj. 20 września 2018 r. Instytut 
wydatkował ze środków dotacji kwotę 3 526,1 tys. zł (68,8% kwoty dotacji). 

(dowód: akta kontroli str. 320-336, 4258-4264) 

W dniu 5 października 2018 r. PIE dokonał zwrotu niewykorzystanej części dotacji 
z konta bankowego IBRKK na rachunek bankowy MPiT w wysokości 
1 061 653,03 zł oraz zwrócił odsetki od niewykorzystanej dotacji w wysokości 
4 982,20 zł, stosownie do dyspozycji § 5 ust. 1-3 Porozumienia. Różnica pomiędzy 
wysokością dotacji przekazanej IBRKK, a zwrotem jej niewykorzystanej części 
w wysokości 4 060,8 tys. zł, miała stanowić wydatki Instytutu sfinansowane 
ze środków dotacji celowej przy założeniu, że zostały one poniesione 
i udokumentowane zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych, określonym 
przez dającego dotację.  

Według Dyrektora PIE53 Instytut jest w trakcie uzgadniania z MPiT salda 
rozrachunku dotacji, które może ulec zmianie w związku z korektą wskazaną przez 
biegłego rewidenta w sprawozdaniu z badania dotacji.  

(dowód: akta kontroli str. 334-337, 4199-4205) 

IBRKK nie nakładał kar umownych na podmioty zewnętrzne, z którymi zawarł 
umowy, a których rozliczenie wymagane było § 7 ust. 7 pkt 2 umowy o dotację 
celową. 

 (dowód: akta kontroli str. 4199-4205) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Wyłonienie przez IBRKK trzech ofert na wybór biegłego rewidenta nastąpiło 
z naruszeniem wymogów zapytania ofertowego z dnia 6 września 2018 r. 
Osobą koordynującą i odpowiedzialną za procedurę była, b. Zastępca 
Dyrektora IBRKK. W zapytaniu ofertowym Instytut określił wymóg składania 
ofert w siedzibie Instytutu osobiście lub mailowo do dnia 13 września 2018 r., 
do godz. 12.00, przy czym w przypadku złożenia oferty mailem zastrzegł 
potrzebę złożenia jej w oryginale w terminie trzech dni roboczych od daty 
przesłania oferty mailem. Wskazał także w treści zapytania ofertowego, 

                                                      
52  Pismo z dnia 12 kwietnia 2019 r., znak: OP.910.1(12).19.KM. 
53  Patrz przypis nr 11. 
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że oferty otrzymane po terminie nie będą brane pod uwagę, a wybór biegłego 
rewidenta dokonany zostanie spośród trzech ważnych ofert. Zapytanie nie 
przewidywało również możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert.  

W terminie wyznaczonym zapytaniem ofertowym w IBRKK nie została złożona 
(mailem, osobiście) żadna oferta na wybór biegłego rewidenta. Oferty spółki: 
4Audyt sp. z o.o. (Poznań), Błaszkowski Advisory Services (Warszawa) 
wpłynęły do Instytutu mailem, po terminie. Były Zastępca Dyrektora Instytutu 
dokonał także przedłużenia terminu składania ofert do dnia 14 września 2018 r. 
do godz. 16.00, w postępowaniu, które zostało zakończone w dniu 13 września 
2018 r., o godz. 12.00. Było to niezgodne z zapytaniem ofertowym. Działaniem 
nierzetelnym było natomiast poinformowanie przez IBRKK tylko wybranych 
oferentów o przedłużeniu terminu składania ofert. W tym przypadku informacja 
ta została skierowana do tych, którzy swoją ofertę złożyli już w IBRKK mailem 
w dniu 13 września 2018 r., po godzinie 12.00 tj. po zakreślonym terminie.  

NIK za działanie nierzetelne uznaje także fakt, niezamieszczenia przez IBRKK 
w treści zapytania ofertowego, wymogu wynikającego z umowy dotacji celowej 
w sprawie wydania opinii biegłego rewidenta na podstawie sprawozdania 
merytorycznego. Stwierdzono także brak dokumentowania wpływających 
do Instytutu ofert potencjalnych wykonawców w oryginale. Skutkiem nielegalnie 
i nierzetelnie przeprowadzonej przez IBRKK procedury wyłonienia trzech ofert 
na wybór biegłego rewidenta, był wybór przez Ministra oferty spółki A. Bombik 
Kancelaria Biegłego Rewidenta sp. z o.o. (Warszawa).  

Biegły rewident, zgodnie z umową dotacji celowej miał przeprowadzić badanie 
sprawozdania: finansowego i merytorycznego Instytutu. 

(dowód: akta kontroli str. 2135-2253) 

Według Dyrektora PIE decyzją b. Dyrektora IBRKK termin składania ofert 
został przedłużony do godziny 16.00 dnia 14 września 2018 r.54  

(dowód: akta kontroli str. 4176-4193) 

2. W ocenie NIK IBRKK przekroczył swoje uprawnienia dokonując samodzielnie 
rozpatrzenia oferty na wybór biegłego rewidenta i dokonując ich kwalifikacji 
w opracowanym protokole, który wraz z ofertami przekazał w dniu 17 września 
2018 r. do MPiT. Działanie to było niezgodne z § 7 ust. 2 umowy. Z zapisów 
umowy o dotację celową nie wynikał bowiem wymóg dokonywania przez 
Instytut kwalifikacji ofert, a tym bardziej opracowywania i przekazywania 
Ministrowi protokołu z jego przeprowadzenia.  

Zgodnie z umową Instytut był zobligowany do złożenia w Kancelarii Ogólnej 
MPiT trzech ofert na wybór biegłego rewidenta, spośród których to Minister miał 
wybrać biegłego. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie protokołu była b. 
Zastępca Dyrektora Instytutu. 

Ponadto w ocenie NIK przekazany do MPiT protokół z kwalifikacji ofert, 
sporządzony został nierzetelnie, ponieważ nie zawierał informacji dotyczących 
przedłużenia terminu składania ofert, terminu wpływu ofert, ich ważności, 
kryteriów wyboru ofert oraz wyników ich indywidualnych ocen. Nierzetelnie 
sporządzony protokół, jak i przeprowadzona kwalifikacja ofert, wprowadzała 
w błąd Ministerstwo, co ostatecznie skutkowało wyborem wykonawcy, który nie 
spełniał wymogów doświadczenia wymaganego w zapytaniu ofertowym. 
W ofercie spółka A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta sp. z o.o. oprócz 
badania dotacji celowej Instytutu w 2017 r. nie przedstawiła innych dowodów 

                                                      
54  Patrz przypis nr 23. 
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spełniania warunków zapytania ofertowego, w części dotyczącej 
przeprowadzenia innych badań dotacji celowych udzielonych ze środków 
budżetu państwa. W ofercie biegły przedstawił tylko „Wykaz przeprowadzonych 
audytów dotacji unijnych”, co w ocenie NIK nie spełniało wskazanego powyżej 
warunku. Badanie wykorzystania przez beneficjentów, w tym z sektora 
prywatnego, dotacji ze środków unijnych nie jest równoznaczne z badaniem 
realizacji zadań oraz prawidłowości i celowości rozliczenia dotacji celowej 
ze środków budżetu państwa, podlegających szczególnym zasadom rozliczenia 
według ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych55. 

(dowód: akta kontroli str. 2254-2261) 

Dyrektor PIE56 nie potrafił wyjaśnić w jakim celu i na jakiej podstawie został 
przekazany MPiT protokół z kwalifikacji ofert.  

(dowód: akta kontroli str. 4176-4193) 

3. IBRKK nie określił szacunkowej wartości dla czterech zamówień o wartości nie 
przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 20,0 tys. zł, dwóch zamówień 
o wartości pomiędzy 20,0 tys. zł – 50,0 tys. zł, co stanowiło naruszenie 
odpowiednio § 20 i § 21 Regulaminu. Zgodnie z zapisami Regulaminu przy 
zamówieniach do kwoty 20,0 tys. zł obsługę procesu zamówień organizuje 
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego Instytutu, we współpracy 
z Kierownikami komórek organizacyjnych Instytutu, którzy przygotowują opis 
przedmiotu zamówienia, określenie jego szacunkowej wartości i wytyczne 
niezbędne do realizacji procesu zamówienia. W przypadku zamówień 
o szacunkowej wartości pomiędzy 20,0 tys. zł – 50 tys. zł należało sporządzić 
notatkę służbową i uzyskać akceptację Dyrektora IBRKK, co nie zostało 
wykonane.  

(dowód: akta kontroli str. 183-200, 2262-2264, 3568-3572,  
3573-3576, 3750-3772, 3403-3557, 3577-3617) 

NIK zauważa, że w PIE brak jest dokumentów potwierdzających, 
że oszacowano wartość zamówień dla wskazanych powyżej umów. Według 
Dyrektora PIE szacowanie dokonywane było zwykle na podstawie rozeznania 
rynku w formie zapytań mailowych lub analiz ofert internetowych. W przypadku 
szacowania wartości zamówienia na wybór biegłego rewidenta rozpoznanie 
rynku cenowego dokonane zostało przez Internet, w oparciu o rekomendacje 
rynkowe. PIE nie dysponuje dokumentem potwierdzającymi przebieg 
rozeznania, a wyboru dokonywał zlikwidowany IBRKK. 

(dowód: akta kontroli str. 4176-4193) 

4.  Wynagrodzenie za usługę przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego wypłacone zostało przez PIE w dniu 7 grudnia 2018 r. biegłemu 
rewidentowi z naruszeniem zapisów § 7 ust. 4 umowy o dotację celową. 
Zgodnie z tą umową i treścią zapytania ofertowego wypłata wynagrodzenia 
biegłemu rewidentowi przez Instytut mogła nastąpić po uprzednim uzyskaniu 
informacji z DNP o prawidłowym zakresie opinii. DNP potwierdził ten fakt 
w dniu 9 stycznia 2019 r., czyli miesiąc po dacie wypłaty przez Instytut środków 
na rzecz wykonawcy. 

(dowód: akta kontroli str. 2262-2268) 

Na mocy Porozumienia z dnia 20 września 2018 r. umowa o dotację celową 
z dnia 10 kwietnia 2018 r. została rozwiązana. Tym samym, jej postanowienia 
utraciły moc obowiązującą, za wyjątkiem obowiązków dotyczących 

                                                      
55  Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.   
56  Patrz przypis nr 23. 
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sprawozdania dotacji przez IBRKK. Według Dyrektora, PIE nie był stroną 
ww. umowy, ale jako jednostka finansów publicznych, dokonał płatności 
w terminie wynikającym z faktury. 

(dowód: akta kontroli str. 4243-4257) 

5.  Niezamieszczenie przez IBRKK w dwóch umowach zlecenia warunku 
uzyskania od wykonawców autorskich praw majątkowych do powstałych 
utworów oraz prawa do wykonywania zależnego prawa autorskiego i prawa 
wyrażania zgody na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, było 
niezgodne z § 10 ust. 2 umowy o dotację celową. Zapis umowy o dotację 
celową precyzyjnie określał wymóg pozyskiwania od podmiotów trzecich ww. 
praw do działań lub prac. Fakt przekazania wyników pracy umowy z dnia 
3 września 2018 r. do MPiT w ramach sprawozdania merytorycznego, 
nie zwalniał Instytutu z obowiązku gromadzenia dokumentów, których źródłem 
finansowania były środki z dotacji celowej pozyskanej przez Instytut. 
Jednocześnie NIK zwraca uwagę na niecelowość i niegospodarność zlecania 
prac podmiotom zewnętrznym, korzystającym z baz danych, które IBRKK 
wykupił.  

(dowód: akta kontroli str. 201-250, 2945-2952, 3200-3205, 4214-4247) 

Dyrektor PIE wskazał57, że § 10 ust. 2 umowy o dotację celową należy 
stosować w związku z postanowieniem § 11 ust. 1 ww. umowy, zgodnie 
z którym IBRKK zobowiązany był zapewnić nabycie praw autorskich 
(i odpowiednio przenieść na MPiT) w przypadku powstania w ramach realizacji 
zadania, utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych58. Efekty prac obu umów zlecenie 
nie stanowią samodzielnych utworów w rozumieniu prawa autorskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 4223-4239) 

6.  Nieudokumentowanie efektu wykonanej usługi doradczej w przypadku 
14 spośród 22 umów zawartych przez IBRKK w 2018 r. w przedmiocie szeroko 
pojętego doradztwa naukowego przy realizowanych projektach i analizach 
Instytutu. Opisy efektów wykonanych prac przekazane NIK w wyjaśnieniach, 
w tym nazwiska ekspertów przypisywane do powstałych opracowań 
w obszarach tematycznych 1-2 i 4, w 14 przypadkach nie odpowiadają 
nazwiskom wskazanym w raporcie59, jako autorów opracowania. 

(dowód: akta kontroli str. 2849-2905, 2906-2932, 2953-2961,  
3022-3065, 3079-3094, 3112-3145, 3153-3160) 

Według Dyrektora PIE60, aby zrealizować zadania wskazane w umowie, IBRKK 
korzystał z zasobów wiedzy ekspertów zewnętrznych w tych obszarach 
w których własna kadra naukowa, tj. osoby będące pracownikami Instytutu, nie 
posiadała określonej specjalności lub doświadczenia. Praca zespołowa 
ekspertów realizowana była poprzez wkład merytoryczny/konsultacje 
powstających opracowań naukowych. Ze względu na rolę doradczą, działania 
ekspertów stanowiły w dużej części wkład naukowy do realizowanych 
opracowań naukowych.  

Dyrektor wskazał, że realizacja zadań zaplanowana do końca 2018 r. została 
za porozumieniem z MPiT przerwana we wrześniu 2018 r., zatem niektóre 
z badań naukowych zostały wykonane w części. 

(dowód: akta kontroli str. 4223-4239) 

                                                      
57  Wyjaśnienia z dnia 28 marca 2019 r., znak OP.910.1(10).19.KM. 
58  Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm. 
59  Raporty z 1-4 obszarów tematycznych. Tak jak w przypisie nr 19. 
60  Patrz przypis nr 57. 
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7.  B. Dyrektor IBRKK w przypadku ośmiu umów61 zawartych przez Instytut 
w 2018 r. dokonał wypłaty wynagrodzenia bez protokołów, pomimo iż zapisy 
umów zawierały wymóg dokumentowania wykonania usługi w formie protokołu. 
Zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych, w przypadku umowy – 
zlecenie, umowy o dzieło, wymagany był do rozliczenia wydatku: rachunek, 
wykaz obowiązków, protokół odbioru.  

(dowód: akta kontroli str. 2721-3739, 2746-2751, 2792-2799,  
3066-3070, 3095-3101, 3175-3180, 3186-3188) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie prawidłowość wyłaniania przez IBRKK 
wykonawców i ustalania szacunkowej wartości zamówień oraz prawidłowość 
dokumentowania wydatków.  

Podstawą dokonania oceny negatywnej jest nierzetelnie dokonana kwalifikacja ofert 
oraz nierzetelnie przeprowadzona, z naruszeniem przepisów, procedura wyboru 
trzech ofert na biegłego rewidenta w trybie zapytania ofertowego. Brak szacowania 
wartości zamówień, nieudokumentowanie efektów 14 wykonanych usług 
doradczych, niezamieszczenie w dwóch umowach zlecenia warunku uzyskania 
od wykonawców autorskich prawa majątkowych, wypłata w przypadku ośmiu umów 
wynagrodzenia bez wymaganego umową protokołu, naruszały zapisy umowy 
o dotację celową, co NIK uznaje za działanie nielegalnie. NIK nie dokonywała oceny 
merytorycznej prac wykonywanych przez Instytut i na jego rzecz, w ramach dotacji 
celowej. 

5.4. Monitorowanie realizacji umowy i sprawozdawczość 

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie realizacji umowy zostały określone w § 8 
ust. 1 umowy o dotację. Instytut sporządził i terminowo przedłożył Ministrowi 
kwartalne sprawozdania informacyjne z realizacji umowy za I i II kwartał 2018 r., 
przy czym w Instytucie nie było dokumentu pozwalającego na weryfikację daty 
złożenia przez IBRKK sprawozdania za I kwartał 2018 r. Sprawozdania te zostały 
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy. Oba zawierały 
dane o stanie zaawansowania zadań i kosztach poniesionych przez Instytut na ich 
realizację. Umowa o dotację celową nie wymagała akceptacji kwartalnych 
sprawozdań informacyjnych przez Ministra.  

Ze sprawozdania informacyjnego Instytutu na dzień 31 marca 2018 r. wynikało, 
że wydatkował kwotę w wysokości 520,3 tys. zł, tj. 10,2% środków pierwszej transzy 
dotacji, którą otrzymał w dniu 10 kwietnia 2018 r., natomiast na dzień 30 czerwca 
2018 r. kwota wydatków IBRKK wyniosła 1 430,0 tys. zł, tj. 27,9% środków pierwszej 
transzy dotacji. W sprawozdaniu za I kwartał 2018 r. Instytut ocenił stopień realizacji 
zadań62 w ramach obszaru tematycznego 1, w podziale na podzadania, od 5% 
do 30%, obszaru tematycznego 2-5%, obszaru tematycznego 3-20% i obszaru 
tematycznego 4-15%. W sprawozdaniu za II kwartał 2018 r. poziom wykonania prac 
określony został przez Instytut dla tematu 1: 20-50%, tematu 2-20%, a temat 3 i 4 
został zrealizowany na tym samym poziomie – 40%. Według Dyrektora PIE63 
Minister nie zgłaszał uwag do Sprawozdań IBRKK za I i II kwartał 2018 r., ale w PIE 
nie pracują osoby, które są w stanie potwierdzić tę informację.  

(dowód: akta kontroli str. 252-319) 

                                                      
61  Tak jak w przypisie 45. 
62  Instytut miał ocenić w jakim stopniu planowane prace zostały zrealizowane, ewentualne przyczyny ich 

niewykonania w całości. Jednocześnie instytutu informuje w jakim % został zrealizowany Temat. 
63  Patrz przypis nr 23. 
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Sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe z wykorzystania środków 
dotacji Instytut terminowo przedłożył Ministrowi, tj. w dniu 30 listopada 2018 r. 
Sprawozdania zostały sporządzone niezgodnie z wzorem sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania merytorycznego, określonym odpowiednio 
w załączniku nr 5 i nr 6 do umowy. Złożone dokumenty to: raporty z realizacji 
czterech obszarów tematycznych64, trzy tabelaryczne zestawienia wydatków oraz 
dokumenty księgowe65. Instytut nie przekazał zestawienia wydatków dla obszaru 
tematycznego 2, a w przypadku raportu z realizacji obszaru tematycznego 4, nie 
umieścił na nim informacji, że jego opracowanie zostało sfinansowane ze środków 
budżetu państwa, co stanowiło wymóg § 2 ust. 1 umowy o dotację celową.  

 (dowód: akta kontroli str. 339-2061, 4176-4193) 

W dniu 9 stycznia 2019 r. Dyrektor DNP66 zwrócił Instytutowi pełną dokumentację 
w celu usunięcia nieprawidłowości w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania 
przez Instytut wezwania, zgodnie z § 7 ust. 8 umowy. W tabelarycznych 
zestawieniach wydatków przekazanych przez PIE do DNP w dniu 30 listopada 
2018 r. podano, że łączna kwota brutto wydatków kwalifikowanych Instytutu 
wyniosła 1 771,2 tys. zł, z czego 1 095,4 tys. zł stanowiły wydatki obszaru 
tematycznego 1, kwota 52,8 tys. zł – wydatki obszaru tematycznego 3 i kwota 623 
tys. zł – wydatki obszaru tematycznego 4.  
Według Rady Prawnego PIE67 dokumentacja złożona do MPiT w dniu 30 listopada 
2018 r., w tym obejmująca sprawozdania finansowe, została Instytutowi zwrócona 
z wnioskiem o poprawę i uzupełnienie i w dniu 30 stycznia 2019 r. poprawnie 
sporządzone sprawozdania merytoryczne i finansowe (także do obszaru 
tematycznego nr 2) zostały złożone.  

Pismo PIE skierowane do Ministra z dnia 30 listopada 2018 r. zawiera wskazanie, 
że PIE jest następcą prawnym IBRKK68, co stoi w sprzeczności z wyjaśnieniami PIE 
przekazanymi NIK przy piśmie z dnia 7 marca 2019 r. w których PIE stwierdza, 
że w ustawie o PIE nie ma dyspozycji, że PIE jest następcą prawnym IBRKK 
(sukcesorem ogółu praw i obowiązków, a jedynie że PIE przejmuje składniki 
majątkowe i niemajątkowe oraz należności i zobowiązania zlikwidowanej jednostki.  

(dowód: akta kontroli str. 339-2065, 4176-4193) 

PIE terminowo (w dniu 30 stycznia 2019 r.) przekazał po uwagach DNP MPiT 
sprawozdania: merytoryczne i finansowe69. Sprawozdania merytoryczne 
i sprawozdania finansowe, opracowane oddzielnie dla każdego z obszarów 
tematycznych, zawierające raporty z wykonania przez IBRKK badań, zostały 
przygotowane zgodnie z wzorem wskazanym w umowie. W Instytucie nie było 
opracowań nr 2.1. i 2.2. przygotowanych przez IBRKK w ramach obszaru 
tematycznego 1. Według Radcy Prawnego PIE70, zostały one w oryginale 
przekazane do MPiT. 

Sprawozdania finansowe zawierające pozycje wydatków poniesionych 
w poszczególnych obszarach tematycznych, zamykały się łączną kwotą 4 050,7 
tys. zł, w przypadku gdy kwota wydatków wskazana w sprawozdaniach 

                                                      
64  Sprawozdanie merytoryczne tematu 1, załączniki: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1.,2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 

6.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 9.3, Sprawozdanie merytoryczne 
tematu 2, załączniki: II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, Sprawozdanie merytoryczne tematu 3, załącznik: III.1, 
Sprawozdanie z realizacji tematu 4.  

65  Pismo PIE, znak: FP.031.1(1).2018.KM. 
66  Pismo DNP MPiT, znak: DNP-IV.0111.37.2019.AAK, IK: 887886. 
67  Patrz przypis nr 22. 
68  Pismo z dnia 30 listopada 2018 r., znak: FP.031.1(1).2018.KM. 
69  Pismo PIE z dnia 30 stycznia 2019 r., znak: FP.031.1.(2).2018. KM. 
70  Patrz przypis nr 22. 
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merytorycznych, z podziałem na kategorie wydatków, opiewała na łączną kwotę 
4 037,0 tys. zł. W żadnym z obszarów tematycznych 1-4 wydatki wskazane 
w sprawozdaniu merytorycznym nie odpowiadały wydatkom przedstawionym przez 
Instytut w sprawozdaniach finansowych i tak dla obszaru tematycznego:  

− 1 - wydatki w sprawozdaniu merytorycznym wyniosły 1 933,1 tys. zł, 
a w sprawozdaniu finansowym 1 938,1 tys. zł, 

− 2 - wydatki w sprawozdaniu merytorycznym wyniosły 539,4 tys. zł, 
w sprawozdaniu finansowym 534,9 tys., zł,  

− 3 - wydatki w sprawozdaniu merytorycznym wyniosły 407,8 tys. zł, 
w sprawozdaniu finansowym 408,4 tys. zł, 

− 4 - wydatki w sprawozdaniu merytorycznym wyniosły 1 156,7 tys. zł, 
w sprawozdaniu finansowym 1 169,3 tys. zł. 

NIK wskazuje także na różnice między wartościami kwot ze sprawozdania 
finansowego badanego przez biegłego rewidenta (4 052,8 tys. zł) i kwotą wynikającą 
z podsumowania wydatków Instytutu w sprawozdaniu finansowym z dnia 
30 stycznia 2019 r. (4 050,7 tys. zł). Zwrot przez Instytut niewykorzystanej części 
dotacji w dniu 5 października 2018 r. w wysokości 1 061,7 tys. zł nie odpowiadał 
więc wydatkom udokumentowanym przez Instytut w sprawozdaniu finansowym 
złożonym w dniu 30 stycznia 2019 r. (4 060,8 tys. zł). Dodatkowo należy mieć 
na uwadze nieprawidłowości w dokumentowaniu przez Instytut wydatków, które 
powinny zostać uznane przez DNP za niekwalifikowane. 

W sprawozdaniach merytorycznych dla  poszczególnych  obszarów tematycznych 
1 -4, w części II szczegółowy opis, Instytut nie zawarł informacji o stopniu oraz skali 
zrealizowanych działań oraz w zakresie ewentualnych odstępstw w ich realizacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 361-2121, 2066-2124, 2269-2283, 4261-4264) 

W piśmie z dnia 4 lutego 2019 r. znak: DNP-V.0111.37.2019.AAK, IK: 887886 MPiT 
zgłosiło uwagi do sprawozdań merytorycznych Instytutu do obszaru tematycznego 
1-2 i 4 z terminem złożenia wyjaśnień do dnia 8 lutego 2019 r., przy czym 
Ministerstwo wskazało, iż odniesienie się Instytutu do ww. uwag pozwoli przystąpić 
do kolejnego etapu analizy złożonych sprawozdań, tj. do przeprowadzenia oceny 
sprawozdań finansowych.  

Zgodnie z § 7 ust. 9 umowy, w przypadku gdy sprawozdanie złożone po wezwaniu 
zawiera nieprawidłowości Minister ponownie wzywa do ich usunięcia. Minister 
odmawia zatwierdzenia sprawozdania, które zawiera nieprawidłowości 
po ponownym wezwaniu. Odmowa zatwierdzenia sprawozdania przez Ministra 
skutkuje powstaniem obowiązku zwrotu dotacji w części niezatwierdzonych zadań 
i kosztów ich realizacji. PIE w dniu 7 lutego 2019 r.71 przekazał uzupełnienia 
i wyjaśnienia do sprawozdania merytorycznego. Wraz z wyjaśnieniami przekazano 
m.in. listy płac do obszaru tematycznego 1-4.  

W dniu 13 marca 2019 r. PIE został wezwany przez DNP MPiT do przedłożenia 
sprawozdania finansowego wraz z dowodami prac dokumentującymi wydatki 
sfinansowane z dotacji celowej, w sposób umożliwiający ich weryfikację i zgodny 
z wzorem sprawozdania określonym w załączniku nr 5 do umowy. Termin 
przedłożenia sprawozdania wraz z dokumentacją pod rygorem odmowy 
zatwierdzenia sprawozdania Ministerstwo wyznaczyło na dzień 18 marca 2018 r. 
PIE w dniu 20 marca 2019 r., w przedłużonym przez Ministerstwo terminie, 
przekazał poprawione sprawozdanie finansowe Instytutu. 

                                                      
71  Pismo PIE z dnia 7 lutego 2019 r., znak: FP.031.1(3).18.ZF. 
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Do dnia zakończenia czynności kontrolnych w dniu 11 kwietnia 2019 r. Minister nie 
przedstawił stanowiska w kwestii akceptacji sprawozdania finansowego 
i sprawozdania merytorycznego Instytutu z wydatkowania środków dotacji w 2018 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 2125-2134, 4261-4264) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość.  

Działaniem nierzetelnym było sporządzanie przez Instytut sprawozdań finansowych 
i merytorycznych dla czterech obszarów tematycznych niezgodnie z wzorami 
sprawozdań, odpowiednio dla sprawozdania finansowego – załącznik nr 5 
i sprawozdania merytorycznego – załącznik nr 6.  

NIK negatywnie ocenia również rzetelność sprawozdań merytorycznych złożonych 
w dniu 30 stycznia 2019 r. ze względu na niezgodność łącznych wydatków IBRKK 
wskazanych w tych sprawozdaniach (4 037,0 tys. zł), z łącznymi wydatkami 
wskazanymi w sprawozdaniach finansowych IBRKK z tego samego dnia 
(4 050,7 tys. zł). Instytut zapisami § 7 Porozumienia został zobowiązany 
do dołożenia należytej staranności przy przekazywaniu dokumentacji i informacji 
na rzecz PIE.  

(dowód: akta kontroli str. 339-360, 2062-2134) 

IBRKK72 zwrotu dotacji dokonał na podstawie wyliczenia dokonanego przez biuro 
rachunkowe, jako różnicy pomiędzy kwotą łączną otrzymanej dotacji i kwotą 
wydatkowaną. W okresie późniejszym m.in. na skutek uwag zgłoszonych przez 
biegłego audytora, kwota podlegająca zaliczeniu w wydatki dotacji była korygowana. 

 (dowód: akta kontroli str. 4243-4257) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania Instytutu w zakresie 
monitorowania realizacji umowy i sprawozdawczości. 

Podstawą oceny negatywnej jest nierzetelne, bez zachowania zgodności z umową, 
sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych w czterech obszarach 
tematycznych, nierzetelne dokumentowanie operacji finansowych, niezgodność 
kwot w wydatkach prezentowanych przez Instytut w sprawozdaniach finansowych 
z kwotami wskazanymi w sprawozdanych merytorycznych.  

VI. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Doprowadzenie dokumentacji dotyczącej wydatków finansowanych 
ze środków dotacji celowej w 2018 r. do stanu zgodnego ze stanem 
faktycznym. 

2. Rozliczenie dotacji celowej udzielonej Instytutowi Badań Rynku, Konsumpcji 

i Koniunktur – Państwowemu Instytutowi Badawczemu, z uwzględnieniem 

ewentualności zwrotu środków.  

VII.  Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden 
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

                                                      
72  Patrz przypis nr 22. 
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Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej 
Izby Kontroli.  

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

 

 

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2019 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  

  Departament Gospodarki, Skarbu 

Państwa i Prywatyzacji  

Kontroler  p.o. Dyrektora 

Sławomir Grzelak Renata Iwaniuk 

Inspektor kp. 

(-) Renata Iwaniuk 

........................................................ 

z up. Dariusz Szałkowski 

Wicedyrektor 

 

(-) Dariusz Szałkowski 

........................................................ 

Podpis Podpis 

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


