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I. Dane identyfikacyjne 
Instytut Energetyki – Instytut Badawczy, 01-330 Warszawa, ul. Mory 81  

 

dr hab. inż. Tomasz Gałka, Dyrektor Instytutu2, od 28 czerwca 2016 r. 

 

Realizacja przychodów, w tym windykacja należności instytutu badawczego, doko-
nywanie wydatków, w tym regulowanie zobowiązań oraz kształtowanie wynagro-
dzeń, wykonanie zadań finansowanych ze środków publicznych, działalność pod-
stawowa instytutu badawczego  

 

Od 1 stycznia 2018 r. do 30 kwietnia 2020 r. z uwzględnieniem dowodów spoza tego 
okresu, mających istotne znaczenie dla kontrolowanej działalności. 

 

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji. 

 

Zdzisław Kaszuba, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KGP/33/2020 
z  8 maja 2020 r.  
Monika Kozieł, specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KGP/50/2020 z 18 maja 
2020 r. 

(akta kontroli str. 1-4, 645, 866) 

II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie funkcjonowanie Instytutu Energetyki 
w obszarze działalności podstawowej. W strukturze przychodów Instytutu przeważa-
ły przychody własne, które w latach 2018 i 2019 stanowiły odpowiednio 79,7% 
i 76,8% ogółu przychodów. Zasadniczą ich część stanowiły wpływy z działalności 
podstawowej, polegającej na sprzedaży urządzeń i aparatury oraz wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych.  

Instytut prowadził skuteczne działania windykacyjne, co jednak nie uchroniło go 
przed koniecznością umarzania należności nieściągalnych. 

Instytut na bieżąco regulował zobowiązania. Dotacje były wykorzystywane zgodnie 
z przeznaczeniem określonym przez podmioty dotujące oraz rozliczane w ustalo-
nych terminach. 

Zatrudnienie w Instytucie w badanym okresie (w przeliczeniu na pełne etaty) utrzy-
mywało się na stabilnym poziomie. W toku kontroli nie stwierdzono naruszenia 
przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektó-
rymi podmiotami prawnymi5.  

                                                      
1 Dalej Instytut, IEn lub Instytut Energetyki. 
2 Dalej: Dyrektor. 
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
5 Dz. U. z 2019 r. poz. 2136, dalej: ustawa kominowa. 
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NIK ocenia negatywnie, z punktu widzenia gospodarności, występowanie znacz-
nych, nieuzasadnionych różnic w wynagrodzeniach pracowników oraz wypłacanie 
wysokich premii dla kierownika Laboratorium Aparatury Pomiarowej Jednostki Cen-
tralnej En6, kilkakrotnie przewyższających wynagrodzenia osób kierujących Instytu-
tem. 

Nieprawidłowością było nieprzeprowadzenie ocen okresowych dorobku naukowego 
i technicznego pracowników naukowych zatrudnionych na stanowiskach adiunkta 
i asystenta oraz pracowników badawczo-technicznych w terminach wynikających 
z Regulaminu oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych 
oraz pracowników badawczo-technicznych Instytutu Energetyki – Instytutu Badaw-
czego. 

NIK zwraca uwagę, że w Instytucie  obowiązywały perspektywiczne kierunki działal-
ności naukowej opracowane w 2011 r. i aktualizowane w 2014 r. Wprowadzona 
w 2019 r. Strategia działań Jednostki Centralnej IEn odnosiła się tylko do Jednostki 
Centralnej7 Instytutu i nie została zaopiniowana przez Radę Naukową.    

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

1. Zagadnienia ogólne 
Instytut Energetyki działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o instytutach badawczych9 oraz Statutu zatwierdzonego przez Ministra Energii 
w dniu 1 marca 2018 r.10 Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do 
spraw energii (obecnie Minister Klimatu, a przed 15 listopada 2019 r. Minister Ener-
gii). Strukturę organizacyjną Instytutu, odpowiadającą przedmiotowi i zakresowi jego 
działania, określał Regulamin Organizacyjny11 z 20 marca 2018 r., a następnie z 20 
maja 2019 r.  

W skład Instytutu wchodzi Jednostka Centralna w Warszawie, Oddział w Gdańsku, 
Oddział Ceramiki CEREL w Boguchwale, Oddział Techniki Cieplnej w Łodzi, Oddział 
Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu oraz Zakład Doświadczalny 
w Białymstoku. 

Instytut posiadał aktualną i kompletną Politykę Rachunkowości wraz z Zakładowym 
Planem Kont12. Rachunkowość Instytutu prowadzona była na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości13 oraz ustawy o instytutach 
badawczych. Księgi rachunkowe prowadzone były odrębnie przez każdy 
z samobilansujących się Oddziałów, w ich siedzibach, z zastosowaniem wielood-
działowej wersji zintegrowanego systemu informatycznego. Według Polityki Ra-
chunkowości, za przestrzeganie zasad rachunkowości oraz za sporządzenie rocz-
nego sprawozdania finansowego odpowiedzialni byli Dyrektorzy Oddziałów, 
a w Jednostce Centralnej w Warszawie - Dyrektor Instytutu Energetyki. 

                                                      
6 Dalej: MAP. 
7 Dalej: JC. 
8 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
9 Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 ze zm., dalej ustawa o instytutach badawczych. 
10 Statut uchwalony przez radę naukową Instytutu w dniu 12 grudnia 2017 r.; poprzednio obowiązywał Statut 

uchwalony przez Radę Naukową w dniu 16 marca 2017 r. zatwierdzony przez Ministra Energii w dniu 4 kwiet-
nia 2017 r. 

11 Zarządzenia Dyrektora Instytutu Energetyki: nr 3/2018 z 20 marca 2018 r. oraz nr 17/2019 z 20 maja 2019 r.  
12 Wydanie V z 2019 r. 
13 Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm., dalej: ustawa o rachunkowości. 
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W badanym okresie Instytut terminowo sporządzał zbiorcze sprawozdania finanso-
we na podstawie pełnych jednostkowych sprawozdań finansowych sześciu oddzia-
łów zgodnie z art. 51 ust.1 ustawy o rachunkowości.  

 (akta kontroli str. 5-60, 833, 2201-2206) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości  

NIK ocenia pozytywnie formalne uregulowanie przez Instytut zagadnień dotyczących 
prowadzenia gospodarki finansowej 

2. Realizacja przychodów, w tym windykacja należności  

2.1 Przychody własne 

W 2018 r. Instytut zrealizował przychody zgodnie z ustalonym planem. Wyniosły one 
77 713 tys. zł, tj. 97,2% planu. W 2019 r. wykonanie przychodów wyniosło 91 095 
tys. zł. Plan został przekroczony o 42,3%. Według wyjaśnień Dyrektora Instytutu14 
wynikało to z charakteru planowania kroczącego. W przypadku działającego na 
niestabilnym rynku Instytutu często do końca roku nie było jednoznacznej informacji, 
które z otrzymanych zleceń rynkowych będą realizowane. Do 30 kwietnia br. przy-
chody wyniosły 13 207 tys. zł (18,6% planu).  

W strukturze przychodów przeważały przychody własne, które w badanym okresie 
wynosiły odpowiednio 61 953 tys. zł, (79,7% ogółu przychodów), 69 967 tys. zł 
(76,8%) i 12 636 tys. zł (95,7% ogółu przychodów). Głównym źródłem przychodów 
była sprzedaż urządzeń i aparatury oraz sprzedaż wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych. 

Przychody z tytułu dotacji w latach 2018-2020 (30 kwietnia) stanowiły odpowiednio: 
20,1%, 23,0% i 4,2% ogółu przychodów. Pozostałe przychody ze sprzedaży mate-
riałów i towarów wyniosły w 2018 r. 160 tys. zł (0,2% ogółu przychodów) a w 2019 r. 
137 tys. zł (0,2%). 

(akta kontroli str. 5-60, 646-677, 815-816, 2201-2206) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości.  

2.2 Dotacje  

W 2018 r. przychody Instytutu z dotacji wyniosły ogółem 15 599,2 tys. zł, w 2019 r. 
20 991,2 tys. zł (w tym z subwencji 8 320,4 tys. zł), a do 30 kwietnia 2020 r. 
561,0 tys. zł.  
Z dotacji i subwencji sfinansowano m.in. zatrudnienie niezbędnej kadry naukowej 
i inżynieryjno-technicznej, utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek 
i archiwów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, związanej 
z realizacją projektów oraz badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie 
finansowym jednostek naukowych. 

W 2018 r., środki z dotacji statutowej w wysokości 9 258,3 tys. zł wpływały sukce-
sywnie dwa razy w miesiącu na konto Instytutu. Przeprowadzona przez NIK (na 
podstawie celowego doboru próby) kontrola dotacji podmiotowej przyznanej przez 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w wysokości 8 718,3 tys. zł na 
utrzymanie potencjału badawczego (dotacja bazowa) wykazała, że została ona wy-
korzystana w 2018 r. w wysokości 4 602,6 tys. zł tj. w 52,8%. Pozostałą kwotę 
4 115,7 tys. zł wykorzystano w 2019 r.  

                                                      
14 Pismo Nr D/W-02228/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 



 

5 

Według wyjaśnień Dyrektora Instytutu15 powodem niewykorzystania dotacji 
w 2018 r. był fakt, że w poprzednich latach część przyznanej kwoty była przekazy-
wana na podstawie decyzji podejmowanych w grudniu, co uniemożliwiało ich wyko-
rzystanie w danym roku kalendarzowym. 

Przeprowadzona przez NIK kontrola subwencji statutowej16 przyznanej przez 
MNiSW na 2019 r. w wysokości 8 320,4 tys. zł17 wykazała, że środki z subwencji 
wpływały na konto Instytutu w 12 comiesięcznych transzach. W 2019 r. wykorzysta-
no 4 871,1 tys. zł, tj. w 58,5%. Pozostała kwota subwencji w wysokości 3 449,3 tys. 
zł była wykorzystywana w 2020 r. 

Według wyjaśnień Dyrektora Instytutu18 powodem niewykorzystania całej kwoty 
subwencji w 2019 r. było racjonalne gospodarowanie środkami na działalność statu-
tową Instytutu i chęć stworzenia bufora finansowego na następny 2020 r. 

Środki ze skontrolowanych dotacji zostały wykorzystane przez Instytut na cele okre-
ślone w decyzjach MNiSW. Dotację na 2018 r. rozliczono w dniu 1 kwietnia 2019 r. 
Sprawozdanie z wykorzystania subwencji za rok 2019 przesłano do MNiSW w dniu 
25 czerwca br.  

Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora ds. Współpracy i Rozwoju19, Instytut 
w zależności od potrzeby finansował realizację zadań statutowych zarówno przed 
jak i po wpłynięciu środków z dotacji/subwencji. Decyzja o wysokości dota-
cji/subwencji docierała do Instytutu zwykle w kwietniu lub maju. Aby nie opóźniać 
prac, część jednostek rozpoczynała realizację tematów przed otrzymaniem decyzji 
z własnych środków. Koszty tych prac były potem refinansowane po otrzymaniu 
decyzji MNiSW. Część jednostek czekała jednak na oficjalną decyzję, nie chcąc 
ponosić ryzyka braku refinansowania. Brak oficjalnej decyzji MNiSW o wysokości 
przyznanych środków z dotacji/subwencji nie miał wpływu na płynność finansową 
Instytutu. Wprowadzało jednak element niepewności do czasu oficjalnej decyzji. 
Bowiem nie wiadomo było ile tematów statutowych będzie mogło być zrealizowa-
nych. Powodowało to również opóźnienie w rozpoczęciu realizacji części prac 
i w konsekwencji zagrożenie niedotrzymania terminów realizacji prac w danym roku.  

 (akta kontroli str. 61-100, 646-677, 817-828, 2201-2206) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości.  

2.3 Windykacja należności  

Kwota należności na koniec 2018 r. wynosiła 19 459,0 tys. zł, w tym należności 
wymagalne 12 266,0 tys. zł. Na koniec 2019 r. należności wyniosły 24 040,6 tys. zł, 
w tym należności wymagalne 12 511,3 tys. zł. Na 30 kwietnia 2020 r. kwota należ-
ności wynosiła 9 750,2 tys. zł, w tym należności wymagalne 5 100,8 tys. zł.  

W badanym okresie, zgodnie z obowiązującą procedurą20, Instytut systematycznie 
wysyłał wezwania do zapłaty do dłużników, którzy zalegali z zapłatą co najmniej 
30 dni. W 2018 r. wysłano ich 104, w 2019 r. 161, a do kwietnia 2020 r. 49. 

                                                      
15 Pismo Instytutu Energetyki Nr D/W-02228/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. 
16 Subwencja MNiSW, Komunikat MNiSW z 29.04.2019 na stronie Ministerstwa (decyzji drogą oficjalną nie 

otrzymano). 
17 Wysokość subwencji dla Instytutu została ustalona zgodnie z algorytmem określonym w załączniku nr 3 do 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału 
środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdu-
jących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane 
z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrz-
nych (Dz. U. poz. 2508); utrata mocy 1 lipca 2019 r. 

18 Pismo Instytutu Energetyki Nr D/W-02228/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. 
19 E-mail z dnia 1 czerwca 2020 r. 
20 Na podstawie Zarządzenia nr 1/2018 Dyrektora Instytutu Energetyki z dnia 09.01.2018 r. w sprawie: wprowa-

dzenia Procedury windykacji należności krajowych w Instytucie Energetyki Jednostce Centralnej. 
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W 2018 r. Radca Prawny Instytutu zakończył 9 spraw windykacyjnych, w 2019 r. 
16 spraw a do 30 kwietnia 2020 r. w toku było dalsze 16 spraw. Łącznie odzyskano 
235,6 tys. zł. 

Kontrola trzech największych kwotowo zaległości Jednostki Centralnej21 wykazała, 
że w związku z brakiem ich zapłaty podejmowano terminowo działania informacyjne 
wobec dłużnika, a w razie ich nieskuteczności działania windykacyjne.   

W związku z wydaniem przez Komornika Sądowego postanowienia o umorzeniu 
postępowania egzekucyjnego wobec bezskuteczności egzekucji w roku 2018 
w Instytucie umorzono sześć należności na łączną kwotę 15 995,16 zł a w 2019 r. 
sześć należności na łączną kwotę 29 820,12 zł. W badanym okresie jedna należ-
ność z 2014 r. na kwotę 6 673,44 zł uległa przedawnieniu w 2018 r. Według wyja-
śnień Dyrektora Instytutu22 firma dłużnika ma siedzibę w Grecji i koszty dochodzenia 
należności przerosłyby kwotę należną wobec czego nie podjęto działań windykacyj-
nych. Wierzytelność po upływie terminu przedawnienia została umorzona. 

W latach 2018-2020 na raty rozłożono dwie należności od dwóch firm. Płatności 
miesięczne ustalono na 47,46 zł i 17,22 zł (na 30 kwietnia 2020 r. do spłaty pozo-
stawały kwoty odpowiednio 3 240,64 zł i 856,08 zł). 

W Instytucie nie opracowano procedury umarzania, odraczania lub rozkładania na 
raty należności pieniężnych. Według wyjaśnień Głównej Księgowej23 zdarzenie po-
legające na umorzeniu należności pieniężnych dotyczą wyłącznie umorzeń należno-
ści uznanych za nieściągalne (np. na podstawie informacji od komornika), natomiast 
odraczanie lub rozkładanie na raty ma charakter incydentalny. Każde zdarzenie 
rozpatrywane jest indywidualnie z uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej kontrahen-
ta oraz dotychczasowej współpracy, w związku z tym nie istnieje potrzeba wprowa-
dzania specjalnych procedur. 

(akta kontroli str. 101-305, 646-798, 829, 839, 2201-2206) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości  

NIK ocenia pozytywnie działalność Instytutu w obszarze realizacji przychodów. 
W strukturze przychodów przeważały przychody własne, które w latach 2018 i 2019 
kształtowały się na poziomie wyższym niż 76% ogółu przychodów. Instytut prowadził 
skuteczne działania windykacyjne, co jednak nie uchroniło go przed koniecznością 
umarzania należności nieściągalnych. Rozliczenie dotacji następowało zgodnie 
z przepisami, na podstawie których dotacje zostały przyznane. 

3. Wydatki, w tym regulowanie zobowiązań oraz kształto-
wanie wynagrodzeń  

3.1 Realizacja wydatków, regulowanie zobowiązań 

W 2018 r. koszty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę wyniosły 42 044 tys. zł (95% 
planu), a w 2019 r. 46 535 tys. zł (119% planu). Według wyjaśnień Dyrektora Insty-
tutu24 przekroczenie planu kosztów wynagrodzeń wynikało ze wzrostu przychodów 
i wykonania planu przychodów w 142%. Osiągnięty poziom przychodów został uzy-
skany w wyniku dodatkowych prac, których wykonanie wymagało poniesienia po-
nadplanowych kosztów, w tym wzrostu kosztów wynagrodzeń.  

Średnie roczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w 2018 r. wyniosło 70 tys. zł, 
a w 2019 r. 78 tys. zł. Łączne wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych wy-
                                                      
21 JM-Tronic sp. z o.o. – kwota 55 350,00 zł, PHU Wulkan Kamil Smagała – kwota 24 875,32 zł, Mostostal 

Warszawa S.A. – kwota 284 347,70 zł.  
22 Pismo Instytutu Energetyki Nr D/W-02228/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. 
23 E-mail z 22 maja 2020 r. 
24 Pismo Instytutu Energetyki Nr D/W-02228/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. 
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niosły odpowiednio 1 061 tys. zł i 911 tys. zł. Średnie wynagrodzenie z tytułu umowy 
cywilnoprawnej w 2018 r. i 2019 r. wyniosło 3 tys. zł. Koszty wynagrodzeń w 2018 r. 
stanowiły 48,5% a w 2019 r. 46,5% ogółu wydatków. 

Wydatki majątkowe ogółem w 2018 r. wyniosły 3 177 tys. zł (30% planu) i 3 910 tys. 
zł (54% planu) w 2019 r., w tym inwestycyjne służące potrzebom badań naukowych 
lub prac rozwojowych odpowiednio 1 204 tys. zł i 2 220 tys. zł. W 2018 r. wydatki 
majątkowe stanowiły 3,7% a w 2019 r. 3,9% wydatków ogółem. 

Według wyjaśnień Dyrektora Instytutu25 jednostki rozliczeniowe Instytutu, wniosku-
jąc o zakup wyposażenia lub innych wydatków majątkowych, kierują się bieżącymi 
potrzebami, mającymi w gospodarce rynkowej zmienny charakter. Skutkuje to czę-
sto rezygnacją z poprzednich planowanych wydatków.  

Na koniec 2018 r. i 2019 r. zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 
wyniosły odpowiednio 2 542,6 tys. zł, w tym przeterminowane 54,4 tys. zł (2,1% ww. 
zobowiązań) i 2 002,1 tys. zł, w tym przeterminowane 29,5 tys. zł (1,5%). Odsetki od 
zobowiązań z tytułu dostaw i usług w 2018 r. wyniosły 631,39 zł a w 2019 r. 293,57 
zł. Odsetki od zobowiązań budżetowych w 2018 r. wyniosły 818,00 zł a w 2019 r. 
3 260,01 zł.  

Według wyjaśnień Dyrektora Instytutu26 w latach 2018 i 2019 zobowiązania budże-
towe z tytułu odsetek dotyczyły 12 zobowiązań (w kwotach od 3,00 zł do 
1777,41 zł). Najczęściej powodem ich powstania były korekty podatku VAT oraz 
korekty zobowiązań wobec ZUS. Najwyższa kwota odsetek budżetowych 1738,00 zł 
wystąpiła w Oddziale Ceramiki CEREL w Boguchwale i dotyczyła rozliczeń 
w ramach projektu badawczego POIR27. 

(akta kontroli str. 646-677, 799-801, 830, 834-838, 2201-2206) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości. 

3.2 Kształtowanie wynagrodzeń 

W badanym okresie wynagrodzenia Dyrektora Instytutu, jego Zastępcy ds. Współ-
pracy i Rozwoju, Głównej Księgowej nie przekraczały maksymalnych poziomów 
wynagrodzeń wynikających z art. 8 pkt 5 ustawy kominowej (nie były one wyższe niż 
sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsię-
biorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogło-
szonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).  

Kontrola wynagrodzeń wszystkich pracowników Instytutu wykazała, że średnie wy-
nagrodzenie adiunktów w 2020 r. w skali całego Instytutu kształtowało się 
w przedziale od 5 555,00 zł do 17 967,42 zł, a inżynierów od 3 000,00 zł do 
14 548,00 zł. 

Największe zróżnicowanie w wysokości wynagrodzenia poszczególnych pracowni-
ków występowało w Jednostce Centralnej Instytutu. Dotyczyło to zwłaszcza wyna-
grodzeń części pracowników administracyjno-ekonomicznych oraz inżynierów. Róż-
nice było często ponad dwukrotnie wyższe lub dwukrotnie niższe od średniego wy-
nagrodzenia w danej grupie zawodowej.  

Według wyjaśnień Dyrektora Instytutu28 wynagrodzenie pracowników uzależnione 
było od sytuacji ekonomicznej jednostki rozliczeniowej, co wpływało na rozbieżności 
w wysokości wynagrodzeń w danej grupie pracowników. 

                                                      
25 J.w. 
26 J.w. 
27 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 
28 Pismo Nr D/W – 02317/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. 
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W roku 2018 wynagrodzenie brutto kierownika Laboratorium Aparatury Pomiarowej 
(MAP)29 wyniosło 699 041 zł, a w 2019 r. 646 026 zł. Według wyjaśnień kierownika 
Działu Ekonomicznego Instytutu30 na wysokość wynagrodzeń tego pracownika 
wpłynęła premia motywacyjna wypłacona na podstawie Regulaminu wypłaty premii 
motywacyjnej w Jednostce Centralnej Instytutu Energetyki31 (dalej: Regulamin wy-
płaty premii motywacyjnej), która wyniosła 554 497,00 zł w 2018 r. i 495 276,00 zł 
w 2019 r. Według przywołanych wyjaśnień, w Instytucie Energetyki obowiązywała 
zasada samorozliczania się jednostek organizacyjnych. Oznaczała ona, że każda 
samodzielna jednostka rozliczeniowa musi osiągnąć przychody pokrywające 
wszystkie koszty działalności tej jednostki, część kosztów ogólnoinstytutowych 
(koszty zarządu, administracji i infrastruktury wspólnej) oraz tzw. zysk obligatoryjny. 
Zysk ponadobligatoryjny, czyli nadwyżka finansowa jednostki po regulacji wszyst-
kich zobowiązań, pozostawała do dyspozycji kierownika jednostki. Jednostka orga-
nizacyjna, którą kierował ww. pracownik w latach 2017-2019 (MAP) osiągnęła bar-
dzo dobre wyniki finansowe i bardzo dużą nadwyżkę finansową. Cześć z tej nad-
wyżki została wypłacona w postaci premii motywacyjnej.  

Podział premii, proponowany przez kierownika MAP, każdorazowo był zatwierdzany 
przez Dyrektora IEn lub Prokurenta. Pomimo wypłaty premii motywacyjnej jednostka 
rozliczeniowa (MAP) w latach 2017-2019 na koniec każdego roku nadal dysponowa-
ła oszczędnościami wynoszącymi odpowiednio 965 523,82 zł, 582 714,00 zł oraz 
735 873,93 zł. 

Wynik finansowy MAP w 2017 r. wyniósł 317 984,35 zł, w 2018 r. wystąpiła strata 
263 053,82 zł (w tym wypadku, według Regulaminu wypłaty premii motywacyjnej 
premia nie powinna być wypłacona32), a w 2019 r. odnotowano zysk w wysokości 
275 650,00 zł. 

W toku kontroli stwierdzono znaczne różnice pomiędzy wysokością premii motywa-
cyjnej dla kierownika MAP oraz dla inżynierów zatrudnionych w tej jednostce. Róż-
nica w wysokości łącznej premii motywacyjnej za okres od 1 stycznia 2018  do 30 
czerwca 2020 r. stanowiła 33,9 krotność wynagrodzenia kierownika MAP. 

Według wyjaśnień Dyrektora Instytutu33 ze względu na samodzielność finansową 
jednostki MAP, jak w każdej innej jednostce rozliczeniowej Instytutu, o sposobie 
podziału premii motywacyjnej decyduje kierownik jednostki. Zasady podziału premii 
dla poszczególnych osób nie były odgórnie ustalane i jedynie kierownik jednostki 
rozliczeniowej, jako osoba odpowiedzialna za wyniki i sprawność działania tej jed-
nostki, podejmował samodzielnie decyzje w sprawie podziału premii.  

NIK zauważa, że zgodnie z § 4 pkt 2 Regulaminu wypłaty premii motywacyjnej, 
ostateczną decyzję o dokonaniu wypłaty podejmuje Dyrektor IEn. W praktyce ogólną 
kwotę premii motywacyjnej dla MAP raz w roku zatwierdzał Dyrektor Instytutu nato-
miast kilkakrotnie w tym samym roku Prokurent. Stąd też wynika ich odpowiedzial-
ność za tak znaczne zróżnicowanie wynagrodzeń kierownika MAP w stosunku do 
pozostałych pracowników tej jednostki.   

Ponadto NIK zauważa, że w 2018 r. dotacja statutowa otrzymana z budżetu pań-
stwa została wykorzystana przez Instytut do sfinansowania kosztów wykazanych 
w rachunku zysków i strat w wysokości 5 808 425,65 zł (w tym wynagrodzenia 
i składki ZUS 2 569 105,24 zł), a w 2019 r. z otrzymanej subwencji statutowej w ten 

                                                      
29 Laboratorium Aparatury Pomiarowej wchodziło w skład struktury organizacyjnej Jednostki Centralnej IEn 

w Warszawie.  
30 E-mail z dnia 29 czerwca 2020 r. 
31 Zarzadzanie nr 16/2011 Dyrektora Instytutu Energetyki z dnia 12 października 2011 r. 
32 Według Regulaminu wypłaty premii motywacyjnej – warunkiem wypłaty premii jest dodatni bilans jednostki 

rozliczeniowej oraz perspektywa utrzymania dodatniego wyniku finansowego za cały rok. 
33 Pismo Nr D/W-02 677/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. 
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sposób sfinansowano ww. koszty w wysokości 5 173 060,48 zł (w tym wynagrodze-
nia i składki ZUS 2 829 494,87 zł). W 2018 r. Instytut osiągnął skonsolidowany zysk 
netto w wysokości 896 779,94 zł a w 2019 r. w wysokości 912 184,82 zł. 

W 2019 r. w MAP wypłacono premie motywacyjne dla 13 pracowników na łączną 
kwotę 1 306,8 tys. zł, w tym dla kierownika MAP 454,2 tys. zł, pomimo że Jednostka 
Centralna w Warszawie (w której strukturze znajduje się MAP) wykazała stratę za 
rok 2019, w wysokości 51 722,52 zł. 

Biorąc pod uwagę znaczącą dysproporcję w wynagrodzeniach i premiach motywa-
cyjnych, NIK stoi na stanowisku, że wysokość premii motywacyjnych dla kierowni-
ków jednostek rozliczeniowych, jak też pracowników powinna być w Regulaminie 
ograniczona podobnie jak to ma miejsce z wysokością wynagrodzeń osób kierują-
cych niektórymi podmiotami prawnymi.  

(akta kontroli str. 646-667, 831, 834-837, 840-865, 867-981, 2106-2206) 

W badanym okresie Instytut wypłacił odprawę w wysokości trzymiesięcznego wyna-
grodzenia z tytułu przejścia na emeryturę jednego z pracowników, w wysokości 29 
222,0 zł. W okresie od 2018 r. do 30 kwietnia 2020 r. w Instytucie nie wypłacano 
odszkodowań zwalnianym pracownikom na podstawie art. 1012 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy34. 

(akta kontroli str. 832) 

W Centrali Instytutu w Warszawie w 2018 r. zawarto 108 umów zleceń lub umów 
o dzieło na łączną kwotę 617 737,36 zł (przeciętne wynagrodzenie wyniosło 
5 719,8 zł), w tym dwie z pracownikami Instytutu na łączną kwotę 5 500 zł. 
W 2019 r. zawarto 92 umowy na kwotę 616 889 zł (przeciętne wynagrodzenie 
6 705,3 zł), w tym jedną z pracownikiem Instytutu na kwotę 1 550 zł. Do 30 kwietnia 
2020 r. zawarto 24 umowy na łączną kwotę 179 812 zł (przeciętne wynagrodzenie 
7 492,27 zł).  

Kontrola 12 umów zleceń wykazała, że osoby zatrudnione na podstawie umów cy-
wilnoprawnych dokumentowały wykonanie pracy w sposób przewidziany w umowie, 
tj. w formie protokołu odbioru dzieła.  

(akta kontroli str. 306-526, 802-814, 834-838, 2201-2206) 

Kontrola trzech list obecności Dyrekcji, Działu Finansowo-Księgowego i Pracowni 
Automatyki Elektroenergetycznej za styczeń 2018 r., styczeń 2019 r. i styczeń 
2020 r. wykazała, że pracownicy systematycznie składali na nich swoje podpisy. 
Osoby zatrudnione na umowę o pracę dokumentowały wykonywanie swoich obo-
wiązków, potwierdzając ten fakt w listach obecności.  

(akta kontroli str. 633-644) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzo-
no następującą nieprawidłowość: 

W 2018 r. w MAP wypłacono premie motywacyjne dla 13 pracowników w łącznej 
wysokości 1 436,6 tys. zł, w tym dla kierownika MAP 506,7 tys. zł, pomimo, że jed-
nostka ta odnotowała stratę w wysokości 263 053,8 zł. Było to niezgodne z § 4 pkt 1 
ppkt. a Regulaminu wypłaty premii motywacyjnej stanowiącym, że warunkiem wy-
płaty premii motywacyjnej jest: dodatni bilans jednostki rozliczeniowej liczony od 
początku roku do ostatniego pełnego miesiąca włącznie.  

                                                      
34 Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, ze zm. Według przywołanego przepisu, gdy pracodawca i pracownik mający 

dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawie-
rają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa się także okres obowiązywa-
nia zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy. 
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Według wyjaśnień Dyrektora Instytutu35 MAP realizuje około tysiąca – dwóch zleceń 
rocznie. W wyniku realizacji tych zleceń uzyskuje co roku nadwyżkę finansową, 
której zazwyczaj nie wykorzystuje się w całości i która stanowi zabezpieczenie fi-
nansowe. Nadwyżkę tę kierownik jednostki ma prawo rozdysponować jak chce. 
W przypadku MAP nadwyżka jest tak duża, że wypłata nawet jej części może do-
prowadzić do sytuacji, w której wyniki finansowy danego roku jest ujemny. Nie zmie-
nia to jednak ogólnej sytuacji jednostki, która od kilku lat pozostaje bardzo dobra. 
W związku z powyższym nie było żadnych podstaw do zablokowania wniosków 
kierownika MAP o wypłatę premii motywacyjnej.  

NIK nie zgadza się z tymi wyjaśnieniami ponieważ zapisy zawarte w Regulaminie 
wypłaty premii motywacyjnej wskazują na konieczność osiągnięcia dodatniego bi-
lansu jednostki rozliczeniowej jako warunku wypłaty premii motywacyjnej.  

NIK ocenia pozytywnie działalność Instytutu w zbadanym zakresie w obszarze wy-
datków. Negatywną ocenę NIK formułuje w odniesieniu do znaczącego zróżnicowa-
nia wynagrodzeń wśród pracowników jednostki rozliczeniowej MAP oraz rażąco 
wysokiego poziomu wypłat premii motywacyjnej dla kierownika tej jednostki. Miało to 
miejsce w sytuacji, w której dotacje i subwencja z budżetu państwa są przekazywa-
ne w znacznej części na pokrycie kosztów osobowych projektów realizowanych 
przez Instytut.  

4. Realizacja zadań finansowanych ze środków publicz-
nych 

Badaniem objęto sześć prac36 zrealizowanych w latach 2018-2019 w ramach dotacji 
statutowej, o łącznej wartości 3 886,6 tys. zł (22,5% rozliczonej dotacji). 

Procedura zgłaszania wniosków o przyznanie środków finansowych na projekty 
w ramach działalności statutowej, ich ocena, wybór, podział środków, realizacja 
prac, a także ich kontrola była realizowana i nadzorowana przez Komisję ds. Kwali-
fikowania i Oceny Prac Statutowych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regu-
laminie realizacji prac finansowanych ze środków na działalność statutową Instytutu 
Energetyki37. Rozpoczęcie prac poprzedzone było weryfikacją formalną wniosku38 
dokonywaną przez Przewodniczącego Komisji oraz oceną merytoryczną39 trzech 
recenzentów wybranych spośród członków Komisji. Wszystkie analizowane projekty 
realizowane były zgodnie z programem pracy badawczej w ramach działalności 
statutowej Instytutu, zawierającym m.in. uzasadnienie celowości wykonania pracy, 
harmonogram, informacje o rodzaju planowanych kosztów i ich wysokości. 

                                                      
35 J.w. 
36 Opracowanie optymalnych układów probierczych i pomiarowych do badań zdolności łączeniowej urządzeń 

elektroenergetycznych WN w obwodach obciążeniowych o charakterze indukcyjnym - EUR/08/STAT/18; Pró-
by działania, wytrzymałości mechanicznej i elektrycznej, zdolności łączeniowej prototypu rozłączniko-reklozera 
o zamkniętych obudowach fazowych, w warunkach pracy normalnej i zakłóceniowej sieci SN - ZD/STAT/18; 
Badania spalania paliw stałych z jednoczesnym przetapianiem popiołów - CPC/02/STAT/18; Opracowanie 
pełnowymiarowych ogniw SOC do wytwarzania wodoru w procesie wysokotemperaturowej elektrolizy (SOEC) 
- CPE/40/STAT/19.; Analiza strukturalna stosów warystorowych i elementów centrujących wchodzących 
w skład beziskiernikowych ograniczników przepięć na podstawie wykonanych badań w warunkach laborato-
ryjnych w oparciu o przyjętą metodykę dostosowaną do obowiązujących norm i instrukcji eksploatacji - 
EOS/44/STAT/19; Dobór materiałów i opracowanie technologii funkcjonalnych warstw elektrodowych, elektroli-
towych i barierowych ogniw AS-SOFC przeznaczonych do pracy w temperaturze poniżej 750 st. C - 
OC/01/STAT/19. 

37 Zarządzenie nr 12/2019 Dyrektora Instytutu Energetyki z 4 kwietnia 2019 r. Poprzednio Zarządzenie nr 2/2016 
Dyrektora Instytutu Energetyki z 3 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji prac finan-
sowanych z dotacji na działalność statutową Instytutu Energetyki.  

38 Wniosek o przyznanie środków finansowanych na realizację zadań badawczych z dotacji na utrzymanie 
potencjału badawczego IEn.  

39 Karta oceny zadania badawczego zgłoszonego do finansowania z dotacji na utrzymanie potencjału badaw-
czego. 
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Zgodnie z ww. Regulaminem z przyznanych środków statutowych finansowane były 
następujące kategorie kosztów: bezpośrednie (m.in. wynagrodzenia z pochodnymi, 
koszty zakupu aparatury, materiałów, usług niezbędnych do realizacji pracy, szkole-
nia, podróże) oraz koszty pośrednie (koszty zakładowe i ogólnoinstytutowe). Dla 
każdej realizowanej pracy przypisano osobne konto analityczne. Dowody księgowe 
zostały sporządzone i opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację z danym 
zadaniem realizowanym w ramach dotacji statutowej.  

 (dowód: akta kontroli str. 1245-1250, 1745-1994, 2098-2100) 

W okresie objętym badaniem, realizacja projektów była poddawana kontroli przez 
podmioty zewnętrzne: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)40, Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)41 oraz biegłych rewidentów42.  

 (dowód: akta kontroli str. 997-1055) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości. 

Dotacje były wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem określonym przez podmio-
ty dotujące oraz prawidłowo rozliczane, w ustalonych terminach.   

5. Działalność podstawowa Instytutu  

5.1 Perspektywiczne kierunki działalności naukowej, rozwojowej 
i wdrożeniowej 

W 2011 r. w Instytucie opracowano Przewidywane kierunki działalności naukowej, 
rozwojowej i wdrożeniowej na lata 2011-2020 (zwane dalej Kierunkami działalności), 
które zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 6 ustawy o instytutach badawczych zostały za-
twierdzone przez Radę Naukową Instytutu43. Zostały one zaktualizowane44 
w 2014 r. W dokumencie tym nie wyodrębniono celów w podziale według rodzajów 
działalności, tj. naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej. Nie określono również okre-
sów, w których poszczególne cele mają zostać zrealizowane przez osoby za to od-
powiedzialne. 
Według wyjaśnień Dyrektora Instytutu45 realizacja wymienionych rodzajów działal-
ności Instytutu (naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej) była uzależniona z jednej 
strony od zapotrzebowania sektora energetycznego, z drugiej zaś od dostępnego 
finansowania zarówno w formie dotacji, subwencji, grantów projektów (MNiSW, 
NCBR, NCN, KE). Obydwa te czynniki zależały z kolei od kwestii takich, jak aktualne 
ustawodawstwo, zobowiązania wynikające z polityki klimatycznej, strategie po-
szczególnych spółek itp.   

 (dowód: akta kontroli str. 1099-1153, 1477-1478, 1997, 2000-2001) 

Strategia działań Jednostki Centralnej (JC) Instytutu Energetyki – Instytutu Badaw-
czego została wprowadzona w styczniu 2019 r46. Według tego dokumentu, tematyka 
badawcza Jednostki Centralnej w perspektywie 5-10 lat powinna koncentrować się 

                                                      
40 Trzy kontrole projektów współfinansowanych ze środków krajowych lub norweskich (bez zaleceń) oraz 9-
krotnie, na zlecenie NCBR, weryfikacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych (bez zaleceń). 
41 Trwałość projektu pn. Wsparcie powiązań i rozwój produktów branży AGD w ramach umowy nr UDA-
POIG.05.01.00-00-018/10-00, realizowana przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zalecenia pokon-
trolne zostały zrealizowane, dotyczyły m.in.: przedstawienia wyjaśnień dotyczących uruchomienia wdrożonego 
systemu informatycznego, dokumentów potwierdzających utrzymanie wskaźników w okresie trwałości projektu, 
dostarczenia zestawień przychodów z tytułu podpisanych umów użyczenia oraz ich przeznaczenia.   
42 Dwa audyty projektów współfinansowane przez Komisję Europejską (bez zaleceń). 
43 Uchwała Rady Naukowej Instytutu Energetyki nr 357, posiedzenie plenarne nr 171-3/11 z 30 czerwca 2011 r. 
44 Aktualizacja planu perspektywicznego określającego kierunki działalności naukowej, rozwojowej i wdrożenio-

wej Instytutu Energetyki na lata 2011-2020 - Uchwała Rady Naukowej Instytutu Energetyki nr 399, posiedze-
nie plenarne nr 186-3/14 z 30 września 2014 r. 

45 Pismo z 10 lipca 2020 r. 
46 Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora Instytutu Energetyki z 24 stycznia 2019 r. 
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na następujących priorytetowych obszarach badawczych: 1) Bezpieczeństwo ener-
getyczne, 2) Efektywność energetyczna, 3) Redukcja negatywnego wpływu sektora 
energetycznego na środowisko, 4) Rozwój odnawialnych źródeł energii, 5) Energe-
tyka rozproszona, 6) Kogeneracja, w tym instalacje bazujące na biogazie i biomasie, 
wysokosprawna generacja oparta na technologiach objętych dyrektywą 
2012/27/UE47 z 25 października 2012 r., 7) Metody magazynowania energii, 8) Elek-
tromobilność, 9) Energetyka jądrowa, 10) Smart Grids, 11) Smart Cities, 12) Rozwój 
technologii informacyjno-komunikacyjnych w energetyce (ICT). W odróżnieniu od 
przywołanego wyżej dokumentu Kierunki działalności Strategia nie była opiniowana 
przez Radę Naukową. 

(dowód: akta kontroli str. 1195-1244, 1477-1478, 2002) 

W części Strategia poprawy jakości naukowej i sprawności działania JC szczegóło-
wo wskazano proponowane rozwiązania m.in. w sferze badań i rozwoju naukowego 
JC. Zgodnie z założeniami ww. Strategii powołano Pełnomocnika ds. Realizacji Stra-
tegii Rozwoju Instytutu Energetyki, tj. zastępcę dyrektora ds. współpracy, odpowie-
dzialnego za jej wdrożenie. 

(dowód: akta kontroli str. 1195-1244; 1391-1392, 1477-1478) 

W okresie objętym kontrolą Rada Naukowa Instytutu Energetyki (RN) corocznie 
opiniowała listę tematów do zadań badawczych zgłoszonych do realizacji ze środ-
ków dotacji na utrzymanie potencjału badawczego na dany rok, tj. na 2018 r. 
61 tematów48, na 2019 r. 58 tematów49, na 2020 r. 64 tematy50.  

(dowód: akta kontroli str. 1154-1194, 2002-2035) 

Roczne sprawozdania Dyrektora Instytutu z wykonania zadań51 za lata 2018 i 2019 
obejmowały m.in. realizację zadań statutowych, projektów międzynarodowych 
i krajowych oraz innych realizowanych w ramach prowadzonej działalności. Ponadto 
zawierały informacje odnośnie wykonanych prac badawczo-rozwojowych i eksper-
tyz, publikacji, referatów konferencyjnych, patentów i zgłoszeń patentowych, labora-
toriów akredytowanych oraz statystyki zatrudnienia oraz wyniku finansowego.     

Powyższe sprawozdania nie były opiniowane przez Radę Naukową, co było nie-
zgodne z art. 29 ust.2 pkt 5 ustawy o instytutach badawczych. 

(dowód: akta kontroli str. 1483-1744, 2002) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzo-
no następujące nieprawidłowości:  

1.  W latach 2018-2020 (30 kwietnia) dla całości Instytutu nie opracowano kierun-
kowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych. Zawierają-
ca takie plany Strategia działań Jednostki Centralnej Instytutu Energetyki – Insty-
tutu Badawczego, wprowadzona w styczniu 2019 r., obejmuje tylko Jednostkę 
Centralną Instytutu i nie została zaopiniowana przez Radę Naukową52. 

Według wyjaśnień Dyrektora Instytutu53 kierunkowe plany tematyczne badań na-
ukowych i prac rozwojowych zostały opracowane i są zamieszczone w Części II. 
Strategii działań merytorycznych Jednostki Centralnej zawartej w Strategii dzia-
łań Jednostki Centralnej Instytutu Energetyki – Instytutu Badawczego. Plany te 
były realizowane w ramach wykonywanych coroczne kilkudziesięciu pracach fi-

                                                      
47 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z 25 października 2012 r. w sprawie efektywności 

energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE 
i 2006/32/WE; D.Urz.UE L 315/1 z 14 listopada 2012 r. (przyp. NIK). 

48 Uchwała nr 470 Rady Naukowej Instytutu Energetyki - posiedzenie plenarne 203-6-17 z 12 grudnia 2017 r. 
49 Uchwała nr 479 Rady Naukowej Instytutu Energetyki - posiedzenie plenarne 206-3-18 z 10 grudnia 2018 r. 
50 Uchwała nr 492 Rady Naukowej Instytutu Energetyki - posiedzenie plenarne 208-2-19 z 12 grudnia 2019 r. 
51 Raport roczny. 
52 Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy o instytutach badawczych do zadań Rady Naukowej należy opinio-

wanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych. 
53 Pismo z 10 lipca 2020 r. 
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nansowanych ze środków dotacji/subwencji statutowej. Lista tematów prac statu-
towych na rok następny jest coroczne opiniowana przez Radę Naukową IEn. 

Wprowadzenie strategii Jednostki Centralnej miało być pierwszym etapem 
w opracowaniu podobnej dla całego Instytutu. Niestety strategia taka jeszcze nie 
powstała i jest to zadanie na najbliższą przyszłość. Biorąc pod uwagę zmianę 
ministerstwa nadzorującego Instytut z Ministerstwa Energii na Ministerstwo Kli-
matu, nowa strategia będzie musiała być dostosowana do potrzeb i priorytetów 
nowego ministerstwa, a także zmieniających się priorytetów klimatyczno – ener-
getycznych i potrzeb sektora elektroenergetycznego.  

NIK zwraca uwagę, iż wynikający z ustawy o instytutach badawczych wymóg 
ustawowy nie został zrealizowany. Z przytoczonych wyjaśnień wynika, że Kie-
rownictwo Instytutu ma świadomość konieczności opracowania dokumentu 
o charakterze strategicznym, zawierającym kierunkowe plany tematyczne badań 
naukowych i prac rozwojowych dla całej organizacji.  

 (dowód: akta kontroli str. 1128-1244, 1995-2020, 2037-2097) 

2. Roczne sprawozdania dyrektora z wykonania zadań za lata 2018 i 2019 nie były 
opiniowane przez Radę Naukową, co było niezgodne z art. 29 ust. 2 pkt 5 ustawy 
o instytutach badawczych stanowiącym, że do zadań Rady Naukowej należy 
opiniowanie rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań.  

Według wyjaśnień Dyrektora Instytutu54 Raport za rok 2018 nie został przedłożo-
ny Radzie Naukowej na posiedzeniu 26 kwietnia 2019, gdyż nie było możliwe 
przygotowanie pełnego raportu przed posiedzeniem Rady w tym terminie. Raport 
musiał zawierać bowiem m. in. dane dotyczące bilansu finansowego Instytutu 
z roku poprzedniego, które były znane na krótko przed posiedzeniem Rady i któ-
ra zatwierdziła go na posiedzeniu kwietniowym 2019. Kolejne posiedzenie Rady 
odbyło się dopiero w grudniu 2019 i przez przeoczenie nie przedłożono pełnego 
Raportu pod opinię Rady. Raport za rok 2019 został przygotowany na koniec 
czerwca 2020 i będzie opiniowany na najbliższym posiedzeniu Rady. 

 (dowód: akta kontroli str. 1483-1744, 2037-2097) 

5.2 Zatrudnienie w Instytucie 

Zatrudnienie ogółem w Instytucie, w badanym okresie (w przeliczeniu na pełne eta-
ty), utrzymywało się na stabilnym poziomie, tj. nieznacznie wzrosło z 404,0 etatów 
na koniec 2018 r. do 405,6 etatów na koniec 2019 r., tj. o 0,4%, następnie spadło do 
398,3 etatów w 2020 r. (według stanu na 30 kwietnia 2020 r.), tj. o 1,4% (w stosunku 
do 2018 r.).  

Koszty wynagrodzenia wzrosły z 42 564,2 tys. zł w 2018 r. do 47 894,5 tys. zł 
w 2019 r., tj. o 12,5%. Na 30 kwietnia 2020 r. wyniosły 12 928,6 tys. zł. Średnie mie-
sięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wzrosło z 8 780,8 zł w 2018 r. do 
9 840,3 zł, w 2019 r. tj. 12,1%, natomiast w 2020 r.55 spadło do 8 115,9 zł, tj. o 7,6% 
(w stosunku do 2018 r.). 

Według wyjaśnień Dyrektora Instytutu56 wysokość wynagrodzeń pracowników jest 
uzależniona od sytuacji rynkowej i wiąże się z koniunkturą na rynku usług i badań 
wykonywanych przez Instytut i z tego powodu w poszczególnych latach może 
znacznie się wahać. W Instytucie nie ma wprowadzonej taryfikacji (określenia sta-
wek) wysokości wynagrodzeń, a wynagrodzenia pracowników uzależnione są od 
sytuacji ekonomicznej jednostek rozliczeniowych, w których są zatrudnieni, co po-

                                                      
54 Pismo z 14 lipca 2020 r. 
55 Wg stanu na 30 kwietnia 2020 r. 
56 Pismo z 2 lipca 2020 r. 
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woduje często bardzo istotne różnice w wysokości wynagrodzeń w danej grupie 
pracowników.  

(dowód: akta kontroli str. 1059-1060, 1388) 

W badanym okresie nastąpił wzrost zatrudnienia w grupie pracowników, m.in.: pra-
cowników administracyjnych, administracyjno-ekonomicznych o 8,4%, tj. 
o 5,5 etatów (z 65,2 etatów na koniec 2018 r. do 70,7 etatów wg stanu na 30 kwiet-
nia 2020 r.); inżynieryjno-technicznych o 1,3%, tj. o 2,2 etaty (z 174,5 etatów na 
koniec 2018 r. do 176,7 etatów wg stanu na 30 kwietnia 2020 r.). 
Zmniejszyła się liczba zatrudnionych pracowników: badawczo-technicznych 
o 14,6%, tj. o 3 etaty (z 20,5 etatów w 2018 r. do 17,5 etatów wg stanu na 30 kwiet-
nia 2020 r.); pozostałych57 o 13,4%, tj. o 9,9 etatów (z 74 etatów w 2018 r. do 64,1 
etatów wg stanu na 30 kwietnia 2020 r.). 
Liczba pracowników naukowych nieznacznie wzrosła z 69,8 etatów do 70 etatów58 
(tj. o 0,2 etatu), a następnie zmniejszyła się do 68,8 etatów59 (tj. o 1,2 etatu). 

(dowód: akta kontroli str. 1059-1060) 

Liczba zatrudnionych w pełnym wymiarze pracowników naukowych zmniejszyła się 
z 72 osób, według stanu na koniec roku 2018 i 2019, do 71 na dzień 30 kwietnia 
2020 r. Średnia ich wieku wynosiła odpowiednio 59, 58, 57 lat. Nieznacznemu spad-
kowi zatrudnienia w grupie pracowników naukowych, w badanym okresie, towarzy-
szył wzrost zatrudnienia z 5 do 7 osób na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 
ich średnia wieku wyniosła 64 lata (na 30 kwietnia 2020 r.). Liczba profesorów zwy-
czajnych oraz asystentów utrzymywała się na tym samym poziomie tj. odpowiednio 
2 i 37, przy średniej wieku, na 30 kwietnia 2020 r., odpowiednio 70 lat i 48 lat. Na-
tomiast liczba zatrudnionych adiunktów, w okresie objętym kontrolą, zmniejszyła się 
z 28 do 25, ich średnia wieku zmniejszyła się z 53 lat do 50 lat.  

W strukturze zatrudnienia pracowników naukowych zatrudnieni na stanowisku: 
− asystenta, stanowili 51,4% ogółem zatrudnionych pracowników naukowych na 

dzień 31 grudnia 2018 r. oraz 52,1% ogółem zatrudnionych pracowników nauko-
wych na dzień 30 kwietnia 2020 r.; 

− adiunkta, stanowili 38,9% zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz 35,2% 
zatrudnionych na dzień 30 kwietnia 2020 r.; 

− profesora nadzwyczajnego, stanowili 6,9% zatrudnionych na dzień 31 grudnia 
2018 r. oraz 9,9% zatrudnionych na dzień 30 kwietnia 2020 r.; 

− profesora zwyczajnego, stanowili 2,8% zatrudnionych na dzień 31 grudnia 
2018 r. i 30 kwietnia 2020 r. 

W okresie objętym kontrolą udział liczby pracowników naukowych w zatrudnieniu 
ogółem utrzymywał się na tym samym poziomie 17,3% (etaty). Natomiast koszt 
wynagrodzenia pracowników naukowych w łącznych kosztach wynagrodzeń wynosił 
w poszczególnych latach 27,3%, 27,0% i 25,0%.   

Łączne koszty wynagrodzenia pracowników innych niż naukowych i badawczo-
technicznych stanowiły w okresie objętym kontrolą 64,7%, 67,4% i 67,0% kosztów 
wynagrodzeń ogółem.  

(dowód: akta kontroli str. 1056-1060) 

W Strategii działań Jednostki Centralnej IEn wskazano jako jedno z proponowanych 
rozwiązań, służących poprawie jakości naukowej i sprawności działania JC, dążenie 
do zniwelowania luki pokoleniowej kadry naukowej JC. Wskazano na znikomą liczbę 
pracowników ze stopniem doktora, co skutkowało ryzykiem braku następców samo-

                                                      
57 Robotnicy, pracownicy obsługi, pracownicy gospodarczy.  
58 Na koniec 2019 r. 
59 Wg stanu na 30 kwietnia 2020 r. 
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dzielnych pracowników naukowych, którzy mogliby być liderami prowadzonych ba-
dań. 

Według wyjaśnień Dyrektora Instytutu60 w celu zniwelowania luki pokoleniowej w IEn 
realizowane były działania wspierające młodych naukowców. W Regulaminie reali-
zacji prac finansowanych ze środków na działalność statutową IEn przewidziano 
możliwość składania przez młodych naukowców odrębnych wniosków o przyznanie 
środków na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi 
związanych. Przy wsparciu dyrekcji, kierowników pionów i jednostek rozpoczęło 
realizację doktoratów wdrożeniowych i studiów doktoranckich na Politechnice War-
szawskiej. W ciągu ostatnich dwóch lat nastąpiły przyjęcia do IEn młodych osób, 
nastąpiła też zmiana pokoleniowa na kilku stanowiskach kierowniczych.   

(dowód: akta kontroli str. 1195-1244, 1383, 1406-1411, 1477-1478) 

W okresie objętym kontrolą żaden z prawników naukowych nie występował do Dy-
rektora IEn o zgodę na wykonywanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku 
pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej (art. 47 ust. 1 ustawy o instytutach 
badawczych).  

Instytut, w ramach zawieranych umów o zakazie konkurencji61, zobowiązywał pra-
cowników do informowania w formie pisemnej o chęci podjęcia każdego dodatko-
wego zatrudnienia czy działalności, jak również zawierał z pracownikami zobowią-
zanie o poufności.  

Według wyjaśnień Dyrektora Instytutu62 w Instytucie monitorowano wykonywanie 
przez pracowników obowiązków prawnych dotyczących podejmowania dodatkowe-
go zatrudnienia, w tym analizowano dane Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia-
łalności Gospodarczej. 

(dowód: akta kontroli str. 1058, 1077-1079, 1382, 1399) 

Zgodnie z art. 47 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych, pracownika naukowego 
w okresie trwania stosunku pracy obowiązuje zakaz prowadzenia działalności kon-
kurencyjnej wobec instytutu, określony w odrębnej umowie. W wyniku badania próby 
43 pracowników Jednostki Centralnej IEn (tj.: 32 pracowników naukowych oraz 
11 badawczo-technicznych) stwierdzono brak zawarcia umowy o zakazie konkuren-
cji z jedną osobą zatrudnioną na stanowisku asystenta.  W toku kontroli umowa 
z ww. pracownikiem została zawarta. Według wyjaśnień Dyrektora Instytutu63, Pan 
B.J pracuje w Instytucie Energetyki od dnia 14 września 1981 r. na część etatu 
i prowadzi prace z zakresu ochrony katodowej, a odbiorcami jego prac są firmy 
z obszaru działalności związanej z gazownictwem. Ówczesny dyrektor Instytutu 
zdecydował, że nie było konieczne podpisanie umowy o zakazie konkurencji z tym 
pracownikiem, ponieważ charakter jego dodatkowego zatrudnienia nie był w żaden 
sposób konkurencyjny dla działalności Instytutu. W dniu 9 czerwca 2020 r. pracow-
nik podpisał umowę o zakazie konkurencji. 

  (dowód: akta kontroli str. 1074-1076, 1384, 1412-1415) 

W okresie objętym kontrolą nie zawierano umów o zakazie konkurencji obowiązują-
cych po ustaniu stosunku pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 1075-1076) 

Okresowa ocena dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych 
i badawczo-technicznych była przeprowadzana w Instytucie Energetyki przez Komi-
sję do spraw Oceny Dorobku i Kwalifikacji Pracowników oraz Komisję Odwoławczą 
powołane przez Radę Naukową Instytutu Energetyki. Szczegółowe zasady i tryb 

                                                      
60 Pismo z 2 lipca 2020 r. 
61 § 4 Umowy o zakazie konkurencji. 
62 Pismo z 2 lipca 2020 r. 
63 Pismo z 2 lipca 2020 r. 
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przeprowadzania ocen został określony w Regulaminie oceny dorobku naukowego 
i technicznego pracowników naukowych oraz pracowników badawczo-technicznych 
Instytutu Energetyki - Instytutu Badawczego64. Wprowadzono szczegółową procedu-
rę, wskazano kryteria oceny dorobku zawodowego, wprowadzono arkusze ocen, 
zasady przyznawania oceny oraz ich konsekwencje.  

Ostatnia okresowa ocena dorobku naukowego i technicznego pracowników nauko-
wych i badawczo-technicznych została przeprowadzona w 2016 r.65 za okres 2013-
2014.  

Termin rozpoczęcia kolejnej okresowej oceny pracowników naukowych i badawczo-
technicznych obejmującej lata 2015-2018 Rada Naukowa Instytutu Energetyki66 
ustaliła na 2 stycznia 2020 r. Ocena ta nie została przeprowadzona.  

Według wyjaśnień Dyrektora Instytutu67 sytuacja w kraju związana z epidemią 
COVID-19, uniemożliwiła przeprowadzenie oceny parametrycznej pracowników 
naukowych i badawczo-technicznych na początku 2020 r. i termin przeprowadzenia 
tej oceny został przeniesiony na rok 2021. 

(dowód: akta kontroli str. 1062-1073, 1385, 1416-1425) 

Analiza kwalifikacji zawodowych 43 pracowników Jednostki Centralnej Instytutu 
Energetyki (32 naukowych oraz 11 badawczo-technicznych) potwierdziła, że zajmo-
wane przez nich stanowiska były zgodne z wymaganymi w art. 43 i 49 ustawy 
o instytutach badawczych i stopniami/tytułami naukowymi. Dwie osoby zatrudnione 
na stanowisku profesora posiadały wymagany tytuł profesora, pięciu profesorów 
instytutu tytuł profesora lub doktora habilitowanego, 13 adiunktów tytuł doktora, 
12 asystentów tytuł magistra, a 11 pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
specjalisty lub starszego specjalisty badawczo-technicznego wykształcenie wyższe.  

(dowód: akta kontroli str. 1074-1076) 

Dyrektor Instytutu oraz Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Współpracy i Rozwoju po-
siadali status pracowników naukowych. W kontrolowanym okresie realizowali zada-
nia pracownika naukowego w ograniczonym zakresie, tj. nie brali udziału w projek-
tach, byli natomiast autorami publikacji. Z tego tytułu nie pobierali dodatkowego 
wynagrodzenia w Instytucie.  

W badanym okresie również dyrektorzy oddziałów68 Instytutu Energetyki realizowali 
zadania pracownika naukowego69, np. udział w konferencjach naukowych, realizacja 
projektów naukowych oraz publikacje artykułów w czasopismach naukowych. Nie 
pobierano dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 

Ponadto, w okresie objętym kontrolą Dyrektor Instytutu Energetyki, jego zastępcy 
oraz dyrektorzy oddziałów nie wykonywali na rzecz Instytutu żadnych usług, jako 
osoby prywatne oraz nie wykonywali dodatkowego zatrudnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 1385-1387, 1426-1433) 

Zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Jednostki Centralnej Instytutu 
Energetyki70 pracownicy otrzymywali m.in.: premię motywacyjną (§ 17), nagrodę 

                                                      
64 Zarządzenie nr 1/2016 Dyrektora Instytutu Energetyki z dnia 12 stycznia 2016 r.  
65 Rada Naukowa Instytutu Energetyki na plenarnym posiedzeniu nr 192-5/15 w dniu 15 grudnia 2015 r. ustaliła 

datę 2 stycznia 2016 r. jako termin rozpoczęcia procesu okresowej oceny pracowników naukowych i badaw-
czo-technicznych Instytutu Energetyki. 

66 Uchwała nr 495 Rady Naukowej Instytutu Energetyki, posiedzenie nr 208-2-19 z 12 grudnia 2019 r. 
67 Pismo z 2 lipca 2020 r. 
68 Dyrektorzy oddziałów powoływani są przez Dyrektora IEn, który ustala ich wynagrodzenie i udziela pełnomoc-
nictw do kierowania Oddziałami. Dyrektorzy oddziałów Instytutu odpowiadają przed Dyrektorem Instytutu za 
całokształt działalności oddziału, którym kierują. 
69 Dotyczy Dyrektora Oddziału Ceramiki CEREL w Boguchwale, Dyrektora Oddziału Techniki Cieplnej w Łodzi, 

Dyrektora Oddziału Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu.  
70 Zarządzenie nr 3/2011 Dyrektora Instytutu Energetyki z 14 lutego 2011 r. (zmiana z 11 lutego 2011 r. oraz 

19 grudnia 2019 r.)  
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dyrektora (§ 18) oraz nagrodę za rozwój naukowy (§ 19). Ponadto w 2020 r. wpro-
wadzono Regulamin premii za publikacje71. 

Według wyjaśnień Dyrektora Instytutu72 pracownicy otrzymują premie motywacyjne 
za nadwyżkę finansową (przychodów nad kosztami) uzyskaną przez zatrudniającą 
ich jednostkę rozliczeniową (JR). Wyniki finansowe jednostek rozliczeniowych były 
praktycznymi wymiernymi efektami prowadzonych badań i prac rozwojowych. Efekty 
prowadzonych badań i prac rozwojowych znajdowały odzwierciedlenie w kryteriach 
przyznawania środków z subwencji statutowej IEn zawartych w Regulaminie reali-
zacji prac finansowanych ze środków na działalność statutową IEn, co przekładało 
się na wysokość uzyskiwanych przychodów przez JR i w konsekwencji na wysokość 
premii motywacyjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 1080-1093,1388) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzo-
no następującą nieprawidłowość:  

Nie przeprowadzono ocen okresowych dorobku naukowego i technicznego pracow-
ników naukowych zatrudnionych na stanowiskach adiunkta i asystenta oraz pracow-
ników badawczo-technicznych w terminach wynikających z Regulaminu oceny do-
robku naukowego i technicznego pracowników naukowych oraz pracowników ba-
dawczo-technicznych Instytutu Energetyki – Instytutu Badawczego73. W Regulami-
nie tym, w § 2 ust. 2 oraz § 3 ust. 2 wskazano, iż ocena pracowników naukowych 
zatrudnionych na stanowisku adiunkta i asystenta oraz ocena pracowników badaw-
czo-technicznych przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz na 2 lata. Ostatnia ocena 
została przeprowadzona w 2016 r. 

Zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy instytutach badawczych pracownicy naukowi podle-
gają ocenom okresowym nie rzadziej niż raz na 4 lata. Tryb oceny okresowej okre-
śla regulamin ustanowiony przez dyrektora. Ponadto zgodnie z art. 50 ww. ustawy 
pracownicy badawczo-techniczni podlegają ocenom okresowym nie rzadziej niż raz 
na 4 lata. 

Według wyjaśnień Dyrektora Instytutu74, znowelizowana w 2016 r. ustawa o instytu-
tach badawczych wprowadziła w art. 44 ust. 4 oraz w art. 50 zapisy, że ocenę pa-
rametryczną pracowników naukowych i badawczo-technicznych przeprowadza się 
nie rzadziej niż co 4 lata. W myśl art. 96 znowelizowanej ustawy pierwsza ocena po 
wejściu w życie ustawy powinna być przeprowadzona do końca roku poprzedzają-
cego rok kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo rozwo-
jowej jednostki naukowej (ewaluacji Instytutu). W celu spełnienia tego ustawowego 
wymogu Rada Naukowa Instytutu Energetyki na plenarnym posiedzeniu dniu 12 
grudnia 2019 roku, ustaliła datę 2 stycznia 2020 r. jako termin rozpoczęcia procesu 
okresowej oceny pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu, za 
lata 2015-2018. Dyrekcja IEn planowała rozpocząć proces oceny w marcu 2020 
roku, z czym wiązałaby się aktualizacja Regulaminu oceny uwzględniająca wszyst-
kie zmiany zawarte w znowelizowanej w 2016 r.. W związku z zaistniałą sytuacją 
w kraju dotyczącą epidemii COVID-19, ocena nie mogła zostać przeprowadzona 
i została przeniesiona na rok 2021 co pozostaje w zgodzie z ustawą bo ewaluacja 
jednostek naukowych została również przesunięta o rok.  

NIK zauważa, iż przywołana nowelizacja ustawy obowiązuje od 1 października 
2016 r. Od tego czasu nie zostały zmienione zapisy Regulaminu oceny dorobku 
naukowego i technicznego pracowników, zatem w myśl tej regulacji wewnętrznej 

                                                      
71 Zarządzenie nr 1/2020 Dyrektora Instytutu Energetyki z 20 stycznia 2020 r. 
72 Pismo z 2 lipca 2020 r. 
73 Zarządzenie nr 1/2016 Dyrektora Instytutu Energetyki z dnia 12 stycznia 2016 r. 
74 Pismo z 2 lipca 2020 r. 
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należało sporządzić oceny nie rzadziej niż raz na dwa lata lub dostosować Regula-
min do zliberalizowanych zapisów ustawowych.. 

(dowód: akta kontroli str. 1062-1067, 1384-1385, 1416-1425) 

5.3 Nadawanie stopni naukowych  

Do 14 sierpnia 2017 r. Instytut Energetyki posiadał uprawnienia75 do nadawania 
stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektro-
technika. Natomiast od 1 października 2018 r. Instytut zyskał uprawnienia76 do na-
dawania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie 
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Od 1 stycznia 2015 r. Instytut przy-
znał jeden stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie 
elektrotechnika77.  

(dowód: akta kontroli str. 1095-1098, 1388, 1437) 

W okresie objętym kontrolą Instytut nie prowadził studiów podyplomowych ani dok-
toranckich. Natomiast przeprowadził pięć seminariów i szkoleń, w tym międzynaro-
dowe. Instytut organizował lub współorganizował sześć konferencji, w tym między-
narodowe. Ponadto Instytut wystawiał corocznie stoisko na targach ENERGETAB 
w Bielsku-Białej oraz Targach Energetycznych ENERGETIC w Lublinie. Pracownicy 
Instytutu brali czynny udział w wielu konferencjach i sympozjach krajowych oraz 
zagranicznych (63 w 2018 r. i 90 w 2019 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 1061, 1094, 1276-1277, 1388-1390) 

W okresie objętym kontrolą ogólna liczba publikacji wynosiła 186 (91 w 2018 r., 87 
w 2019 r. i 8 w I kwartale 2020 r.), w tym: 
− 44 w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports (ISI Web of 

Science) (24 w 2018 r., 16 w 2019 r. i 4 w I kwartale 2020 r.); 

− 98 w czasopismach recenzowanych w wykazie MNiSW (63 w 2018 r., 28 
w 2019 r. i 7 w I kwartale 2020 r.); 

− 8 autorstw monografii lub podręcznika autorskiego (3 w 2018 r., 4 w 2019 r. 
i 1 w I kwartale 2020 r.). 

Liczba cytowań publikacji pracowników jednostki (Science Citation Index) wynosiła 
łącznie 196 (155 w 2018 r., 41 w 2019 r.).  

(dowód: akta kontroli str. 1094, 1276-1277) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości. 

5.4 Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz ich 
wdrażanie i ochrona prawna 

W regulacjach wewnętrznych Instytutu nie zawarto definicji dotyczących przystoso-
wywania wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych do potrzeb praktyki.  

Według Dyrektora Instytutu78 Dyrekcja Instytutu Energetyki oraz Rada Naukowa 
Instytutu uznaje, że definicje te są ogólnie znane i stosowane w praktyce działalno-
ści Instytutu i z tego powodu nie było potrzeby umieszczania ich w regulacjach we-
wnętrznych Instytutu. Wymóg umieszczenia takich definicji nie wynika także z prze-
pisów prawnych regulujących działalność Instytutu Energetyki, jako instytutu badaw-
czego. 

                                                      
75 Na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 

i tytule w zakresie sztuki (Dz. U z 2017 r. poz.1789). 
76 Na podstawie ustawy z 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.1669). 
77 Uchwała nr 457 Rady Naukowej Instytutu Energetyki, posiedzenie plenarne nr 200-3/17 z 10 maja 2017 r. 
78 Ibidem  
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W sprawozdaniach Instytutu nie zawarto informacji o stopniu realizacji zadań z za-
kresu przystosowywania wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb 
praktyki. Według wyjaśnień Dyrektora Instytutu aktualny stan prawny nie nakłada na 
Instytut obowiązku dotyczącego omawianych wyżej spraw. Instytut jest świadomy 
i bezdyskusyjne jest, że jednym z głównych celów jego działalności jest w jak naj-
szerszym zakresie przystosowywanie do praktyki wyników swoich prac naukowych. 
Dyrektor Instytutu nie wskazał zadań z zakresu przystosowywania wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki jakie realizował Instytut w okre-
sie objętym kontrolą. Jak wyjaśnił, cała działalność Instytutu jest ukierunkowana na 
przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki. 
Instytut, z nielicznymi wyjątkami, nie prowadzi badań podstawowych. Każdy rodzaj 
działalności badawczej Instytutu ma prowadzić do różnego typu zastosowań prak-
tycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 1390-1391) 

Liczba projektów badawczych (badania naukowe, prace rozwojowe lub je zawierają-
ce) realizowanych w latach objętych kontrolą wynosiła 105 w 2018 r., 128 w 2019 r. 
i 32 w 2020 r. (do 30 kwietnia), większość stanowiły projekty badawczo-rozwojowe 
(85,7%, 89,1%, 62,5%). 

Projekty badawcze realizowane przez Instytut były dofinansowane: 
− w ramach działalności statutowej, tj.: w 2018 r. realizowano 49 projektów o cał-

kowitej wartości projektów 10 048,0 tys. zł, w 2019 r. 44 projekty o wartości 
8 286,0 tys. zł79, 

− z funduszu badań własnych, tj.: w 2018 r. 3 projekty o wartości 673,0 tys. zł, 
w 2019 r. 2 projekty o wartości 326,0 tys. zł, 

− z programów krajowych, tj.: w 2018 r. 9 projektów o wartości 2 069,6 tys. zł, 
w 2019 r. 12 projektów o wartości 8 308,0 tys. zł, oraz w 2020 r. (na 30 kwietnia) 
10 projektów80, 

− ze środków zagranicznych w tym m.in. funduszy strukturalnych, tj.: w 2018 r. 
11 projektów o wartości 7 400,0 tys. zł, w 2019 r. 11 projektów o wartości 
7 104,2 tys. zł oraz w 2020 r. (na 30 kwietnia) 10 projektów o wartości 
43 075,8 tys. zł, 

− projekty komercyjne (finansowanie przez podmioty prywatne), tj.: w 2018 r. 
33 projektów o wartości 8 420,7 tys. zł, w 2019 r. 59 projektów o wartości 
9 530,6 tys. zł oraz w 2020 r. (na 30 kwietnia) 12 projektów o wartości 
6 168,5 tys. zł.    

(dowód: akta kontroli str. 1278-1279) 

Ze środków unijnych zrealizowano:  
− w 2018 r.: 11 projektów (pięć badawczych, cztery badawczo-rozwojowe, dwa 

rozwojowe), w tym 9 realizowanych z innymi podmiotami o łącznej wartości do-
finansowania otrzymanego ze środków UE w danym roku 1 664,2 tys. zł; 

− w 2019 r.: 11 projektów (trzy badawcze, sześć badawczo-rozwojowe, dwa roz-
wojowe), w tym 9 realizowanych z innymi podmiotami o łącznej wartości dofi-
nansowania otrzymanego ze środków UE w danym roku 4 200,5 tys. zł; 

− w 2020 r. (do 30 kwietnia): 10 projektów (trzy badawczych, pięć badawczo-
rozwojowe, dwa rozwojowe), w tym 10 realizowanych z innymi podmiotami 
o łącznej wartości dofinansowania otrzymanego ze środków UE w danym roku 
1 162,4 tys. zł. 

W okresie objętym kontrolą realizowano wspólnie z innymi podmiotami 20 projek-
tów81, w tym 1482 projektów dotyczących przystosowania/wdrażania wyników badań 

                                                      
79 W roku 2020 podział środków i uruchamianie prac z subwencji statutowej odbędzie się w połowie roku. 
80 Rozliczenie będzie dokonane na koniec roku. 
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naukowych i/lub prac rozwojowych. Ogółem koszty realizacji projektów wyniosły 
19 500,3 tys. zł83 (w tym pokrycie ze środków własnych 1 689,4 tys. zł). Zgodnie 
z założeniami zakończono cztery projekty, pozostałe były w toku lub na etapie rozli-
czenia. Kontrole pięciu projektów84 nie wykazały nieprawidłowości. 

 (dowód: akta kontroli str.1280-1283, 2208) 

Łączna liczba wdrożeń w 2018 r. wyniosła 146 z 67 prac lub badań (uwzględniono 
również prace zakończone w latach poprzednich) z których uzyskano przychody 
w wysokości: 16 113,9 tys. zł. W 2019 r. liczba wdrożeń wniosła 108 z 60 prac, 
z których uzyskano przychody 15 883,0 tys. zł. Natomiast w 2020 r. (do 30 kwietnia) 
z 12 wdrożeń z 10 prac uzyskano przychody w wysokości 1 491,0 tys. zł. 
Szacunkowa ocena przeprowadzona przez NIK (porównano prace zakończone 
i wdrożone w danym roku, tj. 37 prac w 2018 r, 34 w 2019 r. i 9 w 2020 r. do 
30 kwietnia) wykazała, iż koszty zakończonych w danym roku badań naukowych 
i prac rozwojowych, są równoważone przychodami z wdrożeń, tj.: w 2018 r. przy-
chody z wdrożeń wyniosły 9 355,5 tys. zł (koszty 8 119,7 tys. zł), w 2019 r. przycho-
dy 7 732,3 tys. zł (koszty 6 735,9 tys. zł), w 2020 r. przychody 1 365,0 tys. zł (koszty: 
951,0 tys. zł).   
Przychody z wdrożeń stanowiły 18,2% wszystkich przychodów Instytutu w 2018 r. 
i 15,8% w 2019 r. (przychody ogółem odpowiednio: 88 362,3 tys. zł 
i 100 620 tys. zł). 

 (dowód: akta kontroli str.1284-1293) 

Według wyjaśnień Dyrektora Instytutu85 badania naukowe to następujące działania: 
1) oryginalne, twórcze rozwiązania; 2) badania prowadzone w skali laboratoryjnej; 
3) badania mające na celu pozyskanie nowej wiedzy jak: badania procesów energe-
tycznych, badanie nowych materiałów mogących znaleźć zastosowanie w energety-
ce, badanie nowych źródeł energii w tym OZE, badanie parametrów urządzeń ukła-
dów i procesów energetycznych; 4) prace, których poziom gotowości technologicz-
nej (TRL) jest niższy lub równy VI86. Do prac rozwojowych prowadzonych w Instytu-
cie zalicza się: 1) opracowywanie prototypów, instalacji pilotowych i demonstracyj-
nych; 2) demonstracje prototypu; 3) sprawdzanie prototypu w warunkach rzeczywi-
stych; 4) prace, których poziom gotowości technologicznej (TRL) jest większy lub 
równy VII. 

Podane powyżej kryteria pozwalają na rozróżnienie prowadzenia działalności ko-
mercyjnej (np. certyfikacji lub homologacji) od wdrażania wyników badań nauko-
wych.  

W Instytucie Energetyki określono następujące zasady kwalifikowania wdrożeń: 

                                                                                                                                       
81 W tym trzy projekty z 2020 r. 
82 W tym dwa projekty z 2020 r 
83 Nie uwzględniono kosztów 3 projektów z 2020 r., projekty te zostaną rozliczone pod koniec roku. 
84 Program Biostrateg NCBR, nr umowy BIOSTRATEG1/270684/1/NCBR/2015, Badania oraz przygotowanie do 

wdrożenia technologii wytwarzania energii i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą; Vulkano, 
program Horyzont 2020 - H2020-SPIRE-04-2016 Komisji Europejskiej, numer  umowy 723803, Novel integra-
ted refurbishment solution as a key path, towards creating eco-efficient and competitive furnaces — 
VULKANO; Cerubis – program: Fundusz Badawczy Węgla i Stali, nr umowy: RFCR-CT-2014-00008, Corro-
sion and emission reduction of utility boilers through intelligent systems, CERUBIS; HPT BLADE– Fundusze 
Strukturalne, NCBiR, nr umowy POIR.04.01.04-00-0001/17-00, Opracowanie technologii wytwarzania łopatek 
wirnika turbiny wysokiego ciśnienia HPT silnika lotniczego z kanałami wewnętrznymi odtwarzanymi za pomocą 
monolitycznych rdzeni ceramicznych (2 kontrole); Blucer -  Fundusze Strukturalne, NCBiR, nr umowy 
POIR.04.01.04-00-0061/18-01, Kompozyty na bazie dwutlenku cyrkonu o ekstremalnie wysokiej odporności 
na kruche pękanie i korozję hydrotermalną.  

85 Pismo z 2 lipca 2020 r. 
86 TRL - poziom gotowości technologicznej (ang. Technology readiness level). Skala wykorzystywana do okre-

ślenia poziomu zaawanasowana prac nad konkretnymi rozwiązaniami. Poziom VI – dokonano demonstracji 
prototypu lub modelu systemu albo podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Po-
ziom VII – dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych. Prototyp jest już prawie 
na poziomie systemu operacyjnego.  
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− sprzedaż wyników badań w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej 
przedsiębiorstw (klientów IEn), 

− udzielenie licencji na wyniki prac badawczo-rozwojowych, 

− przeniesienie praw własności intelektualnej, 

− wprowadzenie wyników badań do działalności gospodarczej własnej. 

Próba sześciu prac87 o łącznej wartości 4 748,0 tys. zł potwierdziła prawidłowość 
klasyfikowania wdrożeń zgodnie z przyjętą przez Instytut definicją. 

(dowód: akta kontroli str. 1392-1393, 1933, 2036, 2098-2100, 2207-2208) 

Instytut w latach 2016-2020 (30 kwietnia) wystąpił o ochronę praw 13 wynalazków 
w procedurze krajowej.  

Wydatki poniesione na zgłoszenia patentowe w latach objętych badaniem wyniosły 
28 tys. zł w 2016 r., 4 tys. zł w 2017 r., 7 tys. zł w 2018 r. i 9 tys. w 2020 r. W 2019 r. 
nie ponoszono wydatków z tego tytułu. Wdrożono łącznie 11 wynalazków objętych 
ochroną patentową. Ponadto w 2017 r. udzielono prawo ochrony na jeden wzór 
użytkowy88.  

(dowód: akta kontroli str. 1294-1295, 1449-1456, 1479-1482) 

W sprawozdaniach o działalności badawczej i rozwojowej (B+R)89 za 2018 r. oraz 
2019 r. podano trzykrotnie błędne informacje dotyczące liczby zgłoszeń patento-
wych oraz uzyskanych patentów. 

W sprawozdaniu o działalności badawczej i rozwojowej (B+R)90 za rok 
2018 podano, iż liczba zgłoszeń dokonanych przez jednostkę w UPRP91 w 2018 r. 
wynalazków wynosiła trzy, podczas gdy faktyczna liczba zgłoszeń w 2018 r. wynosi-
ła cztery; -podano, że uzyskano trzy patenty w UPRP, podczas gdy liczba uzyska-
nych patentów w 2018 r. wynosiła cztery. Ponadto w sprawozdaniu za rok 2019 
podano, iż uzyskano jeden patent w UPRP w 2019 r., podczas gdy faktycznie uzy-
skano dwa patenty. 

Według wyjaśnień Dyrektora Instytutu92 błędne przypisanie zgłoszenia patentowego 
lub patentu do konkretnego roku mogło wynikać np. z opóźnienia w dotarciu infor-
macji do centrali IEn. Na stronie Urzędu podawana jest data zgłoszenia, data publi-
kacji w Biuletynie UP, data udzielenia prawa i data publikacji w wykazie UP. Daty te 
są często bardzo odległe czasowo. W niektórych przypadkach zgłoszenie widoczne 
jest na stronie z dużym opóźnieniem (np. datą zgłoszenia nr P.42699 był 
11.09.2018, a data jego publikacji w Biuletynie UP dopiero 23.03.2020 – prawdopo-
dobnie informacja o tym zgłoszeniu dotarła do centrali IEn dopiero w roku 2020).  

(dowód: akta kontroli str. 1251-1275, 1294-1295, 1394, 1479) 

Instytut nie występował o uzyskanie ochrony patentowej w procedurze międzynaro-
dowej. Według wyjaśnień Dyrektora Instytutu: procedura ochrony patentowej za 
granicą jest trudna i bardzo kosztowna. Należy także doliczyć nakłady na monitoro-
wanie przestrzegania ochrony na terenie objętym taką ochroną. Poza tym zakres 
niezbędnej ochrony patentowej zależy od potrzeb ochrony. Jeżeli wynalazek jest 

                                                      
87 Badania diagnostyczne rurociągów bl. 5 i 6 Pątnów. Badania schładzaczy EP II; Dynamic study of Extension 

of the Synchrosus ARE Continental Europe for the Baltic States; Walidacja modelu dynamicznego Estonii; 
Ocena stanu technicznego i określenie możliwości dalszej eksploatacji rurociągów pary bloków nr 5 i 6 w El. 
Pątnów na podstawie wykonania badań diagnostycznych nieniszczących w roku 2019 i niszczących w 2020; 
Opracowanie koncepcji budowy magazynu energii elektrycznej w technologii bateryjnej w obszarze oddziały-
wania stacji elektroenergetycznej 110/20 kV „Hańcza” na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok; 
Zaprojektowanie i wykonanie tłumika hałasu przewidzianego do zaworu bezpieczeństwa typu SIZ 2507.  

88 Zgłoszenie z 2015 r.   
89 PNT-01. 
90 PNT-01. W dziale 6. Dane uzupełniające. 
91 Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej. 
92 Pismo z 2 lipca 2020 r. 
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wykorzystywany tylko w pracach dla odbiorców krajowych (w pracach tych obwiązu-
je najczęściej klauzula poufności), to nie ma sensu ponosić kosztów zagranicznej 
ochrony patentowej. Ponoszenie dużych kosztów ochrony patentowej za granicą, 
przy minimalnych korzyściach, miałoby cechy niegospodarności. 

(dowód: akta kontroli str. 1393-1394) 

Stopień komercjalizacji prac w Instytucie wyniósł: w 2018 r. 44,6%, tj. 83 zrealizo-
wane projekty w tym wdrożono 37; w 2019 r. 33,0%, tj. 103 zrealizowane projekty 
w tym wdrożono 34, w 2020 r. – 100%, tj. 9 zrealizowanych projektów w tym 
9 wdrożono.  

Jak wskazał Dyrektor Instytutu w roku 2020, w okresie poddanym kontroli (do 
30 kwietnia) wszystkie zakończone prace badawcze (9) zostały wdrożone poprzez 
sprzedaż wyników prac B+R. Z dużym prawdopodobieństwem w ciągu roku iloraz 
liczby prac zrealizowanych do wdrożonych ulegnie zmianie. Poziom wdrożeń w IEn 
nigdy nie wynosił 100%. 

 (akta kontroli str. 1972-1973) 

Według wyjaśnień Dyrektora Instytutu93 działania polegające na przystosowaniu 
wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki to takie działa-
nia, które umożliwiają lub przyspieszają bezpośrednie lub pośrednie wykorzystanie 
wyników badań w przemyśle i gospodarce. Podstawowym kryterium decydującym 
o zakwalifikowaniu działań do przystosowania wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych do potrzeb praktyki jest odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu okre-
ślone działania przyczynią się do przybliżenia możliwości wykorzystania metody, 
technologii, produktu, materiału lub usługi w praktyce przemysłowej.  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości. 

NIK ocenia pozytywnie sposób wykonywania działalności podstawowej Instytutu. 
Łączna liczba wdrożeń w okresie objętym, kontrolą wyniosła 266, co pozwoliło na 
wygenerowanie przychodów w łącznej kwocie około 33 487, 9 tys. zł.   

W Instytucie obowiązywały perspektywiczne kierunki działalności naukowej, rozwo-
jowej i wdrożeniowej opracowane w 2011 r. i aktualizowane w 2014 r. Wprowadzona 
w 2019 r. Strategia działań Jednostki Centralnej IE obejmowała tylko centralę Insty-
tutu i nie została zaopiniowana przez Radę Naukową. Również roczne sprawozda-
nia dyrektora z wykonania zadań nie były opiniowane przez Radę Naukową.  

NIK ocenia negatywnie fakt, że w Instytucie nie przeprowadzono ocen okresowych 
dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych zatrudnionych na sta-
nowiskach adiunkta i asystenta oraz pracowników badawczo-technicznych w termi-
nach wynikających z Regulaminu oceny dorobku naukowego i technicznego pra-
cowników naukowych oraz pracowników badawczo-technicznych Instytutu Energe-
tyki – Instytutu Badawczego.  

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski:  

1. Wprowadzenie do obowiązującego w Instytucie Regulaminu wypłaty premii mo-
tywacyjnej w Jednostce Centralnej Instytutu Energetyki ograniczenia poziomu 
wypłat wysokości premii motywacyjnej.  

2. Opracowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac roz-
wojowych dla całego Instytutu. 

                                                      
93 Pismo z 2 lipca 2020 r. 
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3. Przedkładanie Radzie Naukowej do opiniowania sprawozdań z wykonania zadań 
dyrektora oraz kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac 
rozwojowych. 

4. Przeprowadzanie ocen pracowników naukowych oraz pracowników badawczo-
technicznych w terminach wynikających z obowiązującego Regulaminu oceny 
dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych oraz pracowników 
badawczo-technicznych Instytutu Energetyki – Instytutu Badawczego. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrol-
nego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dy-
rektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby 
Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie 
przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały 
w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przy-
czynach niepodjęcia tych działań. 

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

 

Warszawa, dnia 31 lipca 2020 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

Zdzisław Kaszuba 

Główny specjalista kp. 

(-) 
........................................................ 

podpis 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Departament Gospodarki, 
Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

p.o. Dyrektora 

Maciej Maciejewski 

(-) 
 

........................................................ 
podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek poinfor-
mowania 

NIK o sposobie wyko-
rzystania uwag 

i wykonania wniosków 



 

1 

 
 


