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I. Dane identyfikacyjne 
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy1 
Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa 
 

Jarosław Protasiewicz, Dyrektor Instytutu2, od 10 grudnia 2019 r. Wcześniej, od 
1 lipca 2015 r., Instytutem kierował Olaf Gajl. 

(akta kontroli str. 856-859) 
 

Realizacja przychodów, w tym windykacji należności instytutu badawczego. 
Dokonywanie wydatków, w tym regulowanie zobowiązań oraz kształtowanie 
wynagrodzeń. Wykonanie zadań finansowanych ze środków publicznych. 
Działalność podstawowa 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. 

 

 
Piotr Piątkiewicz, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KGP/36/2020 
z 8 maja 2020 r. 
Adam Zaborski, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KGP/37/2020 
z 8 maja 2020 r.  

(akta kontroli str. 1-4) 
 

                                                      
1 Dalej także: Instytut lub OPI PIB. 
2 Dalej także: Dyrektor. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm. Dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Instytut prawidłowo prowadził gospodarkę finansową oraz realizował zadania 
zlecane w ramach dotacji celowych przez nadzorującego Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego5. Niemniej jednak ustalenia kontroli wskazują, że 
działalność Instytutu ograniczała się głównie do realizacji zadań zlecanych przez 
nadzorującego ministra. Instytut w latach 2018-2019 r. nie realizował ustawowych 
obowiązków wynikających z art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o instytutach badawczych6, tj. nie wykonywał zadań z zakresu przystosowania 
wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki, ani nie wdrażał 
wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Oznaczało to w praktyce zawężenie 
roli Instytutu do jednostki wykonawczej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego7. 
Potwierdza to również struktura zatrudnienia w Instytucie. Spośród 347 
zatrudnionych zaledwie 9,5% stanowili pracownicy naukowi i badawczo-techniczni 
(33 osoby)8.  

Instytut nie dysponował zaopiniowanym przez Radę Naukową dokumentem 
zawierającym perspektywiczne kierunki działalności naukowej, rozwojowej 
i wdrożeniowej. Przedstawiona w grudniu 2019 r. przez obecne kierownictwo 
Instytutu prezentacja Strategii rozwoju OPI PIB9, ukierunkowanej na poszerzenie 
działalności badawczo-rozwojowej i wprowadzenie działalności wdrożeniowej, 
stanowi podstawę do opracowania właściwego dokumentu o charakterze 
strategicznym. Wymaga ona uzupełnienia o zakładane cele dla poszczególnych 
rodzajów działalności, harmonogram ich realizacji, odniesienia do obowiązujących 
strategii rządowych, a także uzyskania pozytywnej opinii odpowiednich organów, 
w tym Rady Naukowej. Prowadzone od początku 2020 roku działania zmierzające 
do rozwinięcia działalności wdrożeniowej, w tym realizacja projektów komercyjnych 
wpisują się, w ocenie NIK, w zakładaną dywersyfikację portfela zamówień Instytutu. 

Prawidłowo realizowane były przychody Instytutu, w tym windykowane należności. 
Wydatki ponoszone były w sposób legalny, celowy i gospodarny z zachowaniem 
rzetelnego dokumentowania. Nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy z dnia 
3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 
prawnymi10 oraz nieprawidłowości w rozliczeniach dotacji.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe11 kontrolowanej działalności 

1. Zagadnienia ogólne 
Przedmiotem działalności OPI PIB w okresie objętym kontrolą było głównie 
prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na projektowaniu, tworzeniu, 
wdrażaniu, usługach w zakresie systemów informatycznych i działań 
wspomagających badania. Instytut czerpał także przychody z wynajmu powierzchni 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
5 Dalej także: Minister. 
6 Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 ze zm., dalej: ustawa o instytutach badawczych.  
7 Dalej także: MNiSW, Ministerstwo. 
8 Stan na 30 kwietnia 2020 r. 
9 Nie jest to dokument obowiązujący, nie został zaopiniowany przez Radę Naukową. 
10 Dz. U. z 2019 r. poz. 2136. Dalej: ustawa kominowa. 
11 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. 

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 
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biurowych, prowadzenia badań na zlecenie oraz wykonywania raportów 
z posiadanych baz danych.  

Instytut wykonywał głównie zadania zlecane przez MNiSW, które realizował 
poprzez:  

1) projektowanie, wdrażanie, eksploatację i doskonalenie systemów informacyjnych 
służących planowaniu i rozwojowi polityki innowacyjnej państwa na potrzeby 
finansowania nauki z budżetu państwa;  

2) utrzymywanie baz danych dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego, w tym 
gromadzenie, przetwarzanie i opracowywanie danych o projektach naukowych 
i zmianach w zasobach kadrowych, materialnych i niematerialnych.  

Instytut posiadał, nadany zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 23 października 2014 r. Statut oraz Regulamin Organizacyjny, który był 
zgodny z faktyczną organizacją jednostki. Instytut opracował zasady (polityki) 
rachunkowości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości12.  

[dowód: akta kontroli str. 5-66,69-119] 

Instytut sporządził sprawozdania finansowe za lata 2018 i 2019, według wzoru 
zawartego w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie biegłego 
rewidenta OPI PIB za 2018 r. sporządzone zostało w dniu 26 kwietnia 2019 r. 
i złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym, w terminie 15 dni od jego zatwierdzenia 
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które nastąpiło w dniu 8 lipca 2019 r. 
Było to zgodnie z wymogami art. 53 oraz art. 69 UoR. 

Sprawozdanie biegłego rewidenta OPI PIB za 2019 r. sporządzone zostało w dniu 
23 kwietnia 2020 r. i złożone zostało w Ministerstwie w dniu 27 maja 2020 r. 
W dniu 30 czerwca 2020 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził 
sprawozdanie finansowe Instytutu oraz podział zysku za 2019 r.  

[dowód: akta kontroli str. 147,169-225,241-295-301,512-516] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Pozytywna. 

2. Realizacja przychodów, w tym windykacji należności 
instytutu badawczego 

2.1 Przychody własne 

W roku 2018 i 2019 przychody Instytutu były na zbliżonym poziomie i wynosiły 
odpowiednio 65 784,9 tys. zł oraz 68 461,1 tys. zł (wzrost o 4,1%). W 2018 r. plan 
zrealizowano w 99,4%, a w 2019 r w 97,9%. Plan na 2020 r. zakładał przychody 
w wysokości 83 488,7 tys. zł, z czego na dzień 30 kwietnia 2020 r. zrealizowano 
26 425,8 tys. zł (31,7%). 

Instytut nie uzyskał w okresie od stycznia 2018 r. do kwietnia 2020 r. przychodów 
z tytułu wyników badań naukowych i prac rozwojowych, patentów, praw ochronnych 
oraz licencji na stosowanie wynalazków i wzorów użytkowych, prac wdrożeniowych, 
w tym nadzoru autorskiego. 

Główną pozycję przychodów stanowiły dotacje z MNiSW. Udział dotacji 
w przychodach ogółem Instytutu wyniósł w 2018 r. 55,4%, w 2019 r. 74,5%, 
a w pierwszych czterech miesiącach 2020 r. 86,4%.  

                                                      
12 Dz.U z 2018 r. poz. 395 ze zm. Dalej: UoR. 
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Drugim źródłem przychodów były Inne projekty, które w latach 2018-2019 stanowiły 
odpowiednio 43,1% i 23,9% przychodów rocznych Instytutu13. Plan na 2020 r. 
zakładał dalszy spadek przychodów z Innych projektów do poziomu 13,6% Na 
koniec kwietnia 2020 r. wykonanie w tej pozycji wyniosło 2 980,4 tys. zł 
z planowanych 11 322,8 tys. zł. 

Na realizowane przez OPI Inne projekty składały się następujące zadania i projekty: 

1) Przygotowanie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego i jego wdrożenie oraz 
obsługa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
– w latach 2018-2019 przychód wyniósł 7 407,6 tys. zł, 

2) Zintegrowany system usług dla nauki - etap I w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 E-
administracja i otwarty rząd Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług 
publicznych – w latach 2018-2019 przychód wyniósł 11 088,2 tys. zł, 

3) Zintegrowany system usług dla nauki - etap II w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 E-
administracja i otwarty rząd Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność 
informacji sektora publicznego – w latach 2018-2019 przychód wyniósł 
17 559,1 tys. zł, 

4) Porozumienie w sprawie powierzenia realizacji Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej nr 1 Wsparcie 
prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz nr 4 Zwiększenie 
potencjału naukowo-badawczego – w latach 2018-2019 przychód wyniósł 
4 575,6 tys. zł. 

Trzecią kategorią przychodów były przychody własne Instytutu uzyskane głównie 
z tytułu wynajmu nieruchomości, które stanowiły odpowiednio 1,5% i 1,6% 
przychodów rocznych Instytutu w 2018 r. i 2019 r. 

Instytut, uzyskując w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dochody 
z najmu nieruchomości biurowych (748,8 m²), jednocześnie sam wynajmował takie 
powierzchnie na rynku (1 382 m²). O ile stawki płacone przez Instytut za najem 
nieruchomości przy ul. Rychlińskiego (53 zł/1m²) nie budzą wątpliwości, o tyle stawki 
płacone przez Instytut za najem powierzchni przy ul. Wiktorskiej (87 zł/1 m²) 
przekraczają maksymalne stawki (84 zł/1m²), jakie Instytut pobiera od podmiotów, 
którym sam wynajmuje powierzchnię biurową. 

Instytut uzyskiwał przychody z wynajmu 40 pomieszczeń biurowych o łącznej 
powierzchni 748,80 m²; 11 garaży o łącznej powierzchni 239,4 m² oraz 8 innych 
pomieszczeń (magazyny, pomieszczenia socjalne, korytarze) o łącznej powierzchni 
46,42 m². W 2018 r. uzyskano z tego tytułu 814,6 tys. zł, a w 2019 r. 831,6 tys. zł. 
Średni ważony przychód z najmu pomieszczeń o łącznej powierzchni14 732 m² 
wyniósł 82,94 zł/1m², a maksymalne stawki, jakie uzyskuje Instytut wynoszą 84,21 
zł/1m²15.   

Jednocześnie Instytut w badanym okresie wynajmował od zewnętrznych podmiotów 
łącznie 1 382 m² powierzchni biurowych. Średni koszt najmu pomieszczeń wyniósł 
70,79 zł za 1 m², przy czym za 725 m² powierzchni16 płacono średnio 87,02 zł/m², 
a za 657 m²17 średnio 52,88 zł za 1 m² powierzchni.  

                                                      
13 W kwocie 36 457,8 tys. zł w 2018 r. i 50 985,5 tys. zł w 2019 r. 
14 Wyłączono powierzchnię biurową o niskim standardzie. 
15 Powierzchnie w siedzibie Instytutu przy Al. Niepodległości w Warszawie. 
16 Przy ul. Wiktorskiej w Warszawie. 
17 Przy ul. Rychlińskiego w Warszawie.  
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Instytut wynajmował powierzchnię garażową przedsiębiorstwom w cenie 12,07 zł 
i 17,63 zł za 1 m², a także ośmiu osobom prywatnym w cenie 12,38 zł/m². Jednej 
osobie wynajęto garaż w cenie o połowę mniejszej (6,19 zł/m²), ze względu na 
problemy finansowe najemcy wnioskującego o obniżkę czynszu. 

Z produkcji urządzeń i aparatury oraz innej produkcji lub usług w 2018 r. uzyskano 
przychody w wysokości 151 tys. zł, a w 2019 r. 241,1 tys. zł. Do końca kwietnia 
2020 r. uzyskano 330,3 tys. zł przychodów z tego tytułu.  

 [dowód: akta kontroli str.135,147-149,512-516,554-555,968] 

Według wyjaśnień Dyrektora Instytutu18, docelowo powierzchnia, którą Instytut 
wynajmuje innym podmiotom przy al. Niepodległości ma być przeznaczona dla 
własnych pracowników i w związku z tym zamierza wypowiedzieć umowy najemcom 
i zrezygnować z najmu powierzchni przy ul. Wiktorskiej w Warszawie. 

2.2 Dotacje  

Przyznawane Instytutowi dotacje celowe oraz subwencje, wynikały z faktu 
wykonywania przez niego zadań zleconych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Środki te przyznawane były przez MNiSW na podstawie art. 356 oraz 
art. 404 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce19, art. 21 ust. 6 ustawy 
o instytutach badawczych. Zgodnie z art. 371 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym 
i nauce, MNiSW przyznaje subwencje na utrzymanie i rozwój potencjału 
badawczego, w tym prowadzenie działalności naukowej. Dotacje inwestycyjne 
przyznawane były przez MNiSW na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej lub 
stanowiska badawczego specjalnej infrastruktury informatycznej, mających istotne 
znaczenie dla realizacji polityki naukowej państwa. Zgodnie z art. 369 ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce, środki te przyznawane są na wniosek Instytutu, 
w drodze decyzji administracyjnej. 

Instytut spełniał wymogi formalne i prawne w celu uzyskania dotacji z budżetu 
państwa. Posiadał potencjał naukowy dla realizacji zleconych mu zadań. Terminy 
przekazywania dotacji umożliwiały Instytutowi terminową realizację powierzonych 
zadań. 

W 2018 r. Instytut dysponował łączną kwotą dotacji w wysokości 36 457,4 tys. zł, na 
którą składały się cztery dotacje celowe w kwocie 27 314,3 tys. zł oraz subwencja 
w kwocie 5 796,3 tys. zł. Ponadto Instytut dysponował kwotą 3 346,8 tys. zł, którą 
stanowiły niewykorzystane w 2017 r. części dotacji statutowej (2 847,9 tys. zł) oraz 
celowej (498,9 tys. zł), przeznaczonej na prowadzenie bazy danych Wiedza o nauce 
polskiej. 

Dwie dotacje celowe (20 301 tys. zł) przeznaczone były na:  
• wykonanie rozbudowy, utrzymanie, modernizację i administrowanie bazami 

danych o nauce i szkolnictwie wyższym, 
• monitorowanie losów studentów i absolwentów studiów wyższych, doktorantów 

i absolwentów studiów trzeciego stopnia, osób które uzyskały stopień doktora lub 
doktora habilitowanego, 

• tworzenie analiz i raportów na potrzeby MNiSW, 
• zapewnienie dostępu do informacji naukowej, polegającego na prowadzeniu, 

rozbudowie i udostępnieniu Bazy Danych Wiedza o Nauce Polskiej. 

Dwie dotacje celowe, na łączną kwotę 7 013,3 tys. zł, przeznaczone były na 
rozbudowę infrastruktury informatycznej – utworzenie systemu odzyskiwania danych 
(backupu) opartego na infrastrukturze SAN, dla systemów POLON, ZSUN, JSA, 

                                                      
18 Wyjaśnienia z dnia 2 lipca 2020 r. 
19 Dz. U. z 2020 r. poz. 85. 

Opis stanu 
faktycznego 
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NAWA oraz inwestycję budowlaną pn. Modernizacja i dostosowanie sieci 
energetycznej do aktualnych wymagań prawnych oraz implementacji 
drugostronnego (zapasowego) zasilania budynków OPI PIB. Wszystkie dotacje 
zostały wykorzystane w 100%.  

Subwencja w kwocie 5 796,3 tys. zł otrzymana w 2018 r. była przeznaczona na 
utrzymanie potencjału badawczego Instytutu. Z tej kwoty wykorzystano w 2018 r. 
jedynie 1 992 tys. zł, tj. 34,4% Pozostała część dotacji w wysokości 3 804,3 tys. zł 
została wykorzystana w 2019 roku. 

W 2019 r. Instytut dysponował łączną kwotą dotacji w wysokości 50 985,7 tys. zł, na 
którą składały się dwie dotacje i jedna subwencja na łączną kwotę 47 054,0 tys. zł. 
Ponadto Instytut dysponował kwotą 3 931,7 tys. zł, którą stanowiła niewykorzystana 
w 2018 r. część dotacji statutowej i 127,4 tys. zł dotacji celowej na prowadzenie 
bazy danych Wiedza o nauce polskiej. 

Dotacja celowa z 12 kwietnia 2019 r. w kwocie 41 297,0 tys. zł przeznaczona 
została m.in. na: 
1) utrzymanie i modyfikację Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce 

i Szkolnictwie Wyższym POL-on i systemu ZSUN I/OSF, 
2) Dostosowanie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie 

Wyższym POL-X oraz obsługi Sieci Badawczej Łukasiewicz, 
3) Rozbudowę, utrzymanie Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac 

Dyplomowych wraz z dostosowaniem do ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce oraz stworzenie i rozbudowę Bazy Rozpraw Doktorskich oraz 
wniosków i recenzji w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora 
habilitowanego oraz tytułu profesora, 

4) Utrzymanie, modyfikacje i rozwój Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, 
a także systemów i baz danych,  

5) Rozwój i utrzymanie Systemu Wykrywania Podwójnego Finansowania Grantów 
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju20, 

6) Utrzymanie i modyfikacje platformy MOOC, 
7) Przygotowanie nowej wersji systemu ELA służącemu monitorowaniu losów 

absolwentów uczelni i doktorantów we współpracy z ZUS, 
8) Utrzymanie i rozwój systemu PBN/POL-index, modyfikacje i rozwój systemu 

Polska Bibliografia Naukowa w związku z realizacją ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce, 

9) Rozwój i utrzymanie systemu oraz infrastruktury dla Narodowej Agencji 
Wymiany Akademickiej, jej rozbudowę i obsługę bazy certyfikacji języka 
polskiego, 

10) Przygotowanie raportów bieżących i rocznych na temat szkolnictwa wyższego 
i nauki. 

Do końca czerwca 2020 r. nie zostało zatwierdzone, przez Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, sprawozdanie z realizacji tych zadań. 

Dotacja inwestycyjna (250 tys. zł) przeznaczona była na rozbudowę infrastruktury 
informatycznej na potrzeby badań nad sztuczną inteligencją.  

Instytut wykorzystał kwoty dotacji przyznanych w 2019 r. w 100%.  

Subwencja w kwocie 5 507 tys. zł otrzymana w 2019 r. była przeznaczona na 
utrzymanie potencjału badawczego instytutu. Z tej kwoty wykorzystano jedynie 
1 993 tys. zł, tj. 36,2%. Niewykorzystana część środków w kwocie 3 514 tys. zł 
zasiliła kwotę przychodów roku 2020. 

                                                      
20 Dalej także: NCBR. 



 

8 

Plan Instytutu na 2020 r. przewidywał otrzymanie dotacji w łącznej kwocie 70 135,9 
tys. zł, z czego na koniec kwietnia wydatkowano 22 835,6 tys. zł, tj. 32,6%. Zakres 
merytoryczny planu pracy Instytutu obejmował realizację 20 zadań. Należało do nich 
m.in.: 

1) Utrzymanie i modyfikacje Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce 
i Szkolnictwie Wyższym POL-on oraz systemu ZSUN I/OSF, 

2) Dostosowanie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie 
Wyższym POL-on do integracji z Głównym Urzędem Statystycznym w związku 
z przebudową procesu sprawozdawczego za rok 2019 oraz realizacją ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

3) Rozbudowa, utrzymanie Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac 
Dyplomowych (ORPPD) wraz z dostosowaniem do ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce, 

4) Stworzenie i rozbudowa Bazy Rozpraw Doktorskich oraz wniosków i recenzji 
w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz 
tytułu profesora,  

5) System ewaluacji działalności naukowej – przygotowanie i budowa systemu 
informatycznego, integracja z POL-on, PBN oraz centralne logowanie 
systemem, 

6) Utrzymanie i modyfikacje systemów i baz danych, w tym PSTRYK, 
Studia.gov.pl i rozwój platformy MOOC (Navoica.pl), 

7) Utrzymanie, modyfikacje i rozwój Jednolitego Systemu Antyplagiatowego 
(JSA), w tym zakupy danych oraz utrzymanie infrastruktury, 

8) Utrzymanie, modyfikacje i rozwój systemu Polska Bibliografia Naukowa 
w związku z realizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – wersja 
2.0, w tym zakupy dostępu do danych. Utrzymanie, modyfikacje i rozwój 
systemów dla Narodowej Agencji Współpracy Akademickiej, 

9) Utrzymanie, modyfikacje i rozwój systemu ELA i ZSUN II/RAD-on, 
10) Analizy nauki i szkolnictwa wyższego oraz analizy dotyczące zastosowania 

sztucznej inteligencji dla potrzeb gospodarki i społeczeństwa; upowszechnianie 
wiedzy na ten temat; pogłębione analizy potencjału nauki w Polsce w zakresie 
sztucznej inteligencji.  

Z uwagi na fakt, że plany miały charakter roczny, a zadania wykonywane były 
w systemie ciągłym, Instytut nie dysponował danymi wskazującymi na poziom 
merytoryczny realizacji zadań na koniec kwietnia 2020 r. 

[dowód: akta kontroli str. 136-139,969-970, 982, 983] 

2.3 Windykacja należności  

Łączna kwota należności na początek 2019 r. wyniosła 28 320 zł, w tym zaległości 
wyniosły 8 960 zł, a na koniec 2019 roku należności wyniosły 24 610 zł, w tym 
zaległości 5 870 zł. Na koniec kwietnia 2020 r. należności wyniosły 23 760 zł, w tym 
zaległości 4 060 zł. 

Kontrola należności prowadzona była w Instytucie przez Dział Finansowo-Księgowy 
oraz Dział Administracji, w oparciu o ewidencję księgową. Wykazane należności 
windykowane były na bieżąco i nie były umarzane. Według wyjaśnień Głównego 
Księgowego21 nie przewiduje się takich sytuacji, dlatego nie została opracowana 
procedura na tę okoliczność. Zdaniem NIK, pomimo faktu, że nie wystąpiły 
dotychczas istotne potrzeby w tym zakresie, a zaległe należności nie stanowią 
znaczących kwot (4 tys. zł na koniec kwietnia 2020 r.), takie procedury powinny 
zostać przyjęte, w celu usprawnienia i ujednolicenia podejmowania decyzji wobec 
dłużników. 

                                                      
21 Pismo Głównego Księgowego Instytutu z dnia 8 czerwca 2020 r. 
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W OPI PIB na koniec każdego miesiąca prowadzona była kontrola rozrachunków 
z kontrahentami pod kątem zobowiązań i należności. W sytuacji, gdy na koncie 
pojawiało się saldo, sprawdzany był termin płatności wynikający z umowy. 
W przypadku opóźnień, wykonywano monit telefoniczny, a jeśli on nie przynosił 
skutku, w terminie dwóch tygodni wysyłane było do dłużnika wezwanie do zapłaty. 
W tym czasie Instytut naliczał odsetki ustawowe. W poleceniu zapłaty nie było 
informacji dla kontrahenta o ewentualnym skierowaniu sprawy na drogę sądową. 
Drugie wezwanie, wysłane po okresie dwóch tygodni zawierało już informację 
o możliwym skierowaniu sprawy na drogę sądową, w przypadku dalszego braku 
zapłaty.  

W badanym okresie nie wystąpiły przypadki odroczenia płatności lub rozłożenia 
płatności na raty, a żadna należność nie uległa przedawnieniu. Instytut nie posiadał 
przedawnionych należności. 

[Dowód: akta kontroli str. 134,140-142,146,148,754-755] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Nie stwierdzono formalnych nieprawidłowości w realizacji przychodów przez Instytut. 
NIK jednak zwraca uwagę, że przychody te są osiągane w głównej mierze z dotacji, 
a nie z efektów działalności podstawowej naukowej Instytutu, którą jest prowadzenie 
badań naukowych i prac badawczych, przystosowywanie ich wyników do potrzeb 
praktyki i wdrożenia.    

3. Wydatki, w tym regulowanie zobowiązań oraz 
kształtowanie wynagrodzeń  

3.1 Realizacja wydatków 

W latach 2018-2019 Instytut poniósł wydatki w kwotach odpowiednio 64 254,0 tys. zł 
i 64 578,1 tys. zł. Najwyższe kwoty zostały poniesione na wynagrodzenia z tytułu 
umów o pracę i umów cywilnoprawnych, wraz z ich pochodnymi. W 2018 r. wydatki 
Instytutu z tego tytułu osiągnęły poziom 36 155,9 tys. zł co stanowiło 89% planu, 
w 2019 r. – 44 684,8 tys. zł (92% planu), a w okresie pierwszych czterech miesięcy 
2020 r. – 19 187,4 tys. zł.  

W 2018 r. wydatki majątkowe wyniosły 9 619,6 tys. zł (86% planu), w 2019 r. – 
2 002,2 tys. zł (96%), a w okresie pierwszych czterech miesięcy 2020 r. 33,9 tys. zł. 
Składały się na nie również wydatki inwestycyjne służące potrzebom badań 
naukowych lub prac rozwojowych, w tym licencje odpowiednio w kwotach 2 128,2 
tys. zł, 266,5 tys. zł oraz 20,9 tys. zł Tytuły tych wydatków nie zostały 
wyszczególnione w planie finansowym. Inne wydatki były przeznaczone na 
inwestycje dotyczące strategicznej infrastruktury badawczej. Według wyjaśnień 
Głównego Księgowego Instytutu22 „Brak wydatków inwestycyjnych w planie 
finansowym Instytutu (…) nie oznacza, że takie nakłady nie są w ogóle zakładane. 
Otóż Instytut złożył wnioski o przyznanie dotacji celowych na realizację inwestycji, 
które nie zostały zaakceptowane (decyzje w załączeniu). Wprowadzenie takich 
kosztów do planu finansowego bez zapewnienia źródła finansowania 
spowodowałoby deficyt w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych. Roczny plan 
finansowy ustala dyrektor instytutu po zasięgnięciu opinii rady naukowej. W takiej 
sytuacji trudno liczyć na pozytywną opinię rady naukowej o planie zakładającym 
milionową stratę.”  

[Dowód: akta kontroli str.519-520,954,150-240] 

                                                      
22 E-mail z dnia 2 lipca 2020 r. 
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3.2 Kształtowanie wynagrodzeń 

Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę wyniosły w 2018 r. 30 765,5 tys. zł, w 2019 r. 
37 653,8 tys. zł (wzrost o 22,4%). Za cztery miesiące 2020 r. wynagrodzenia 
wyniosły łącznie 15 979,3 tys. zł i w ciągu czterech miesięcy roku były wyższe od 
wynagrodzenia ubiegłorocznego za ten sam okres o 27,3%. Średnie wynagrodzenie 
z tytułu umowy o pracę (z uwzględnieniem nagród) wyniosło w 2018 r. - 9 741 zł, 
w 2019 r. - 9 889 zł, a na koniec kwietnia 2020 r. – 9 697 zł. 

Ogólny wzrost kosztów wynagrodzeń w Instytucie w latach 2018-2020 (I-IV m-c), 
wynikał ze znacznego wzrostu zatrudnienia. W ramach zadań zleconych przez 
MNiSW, w 2018 roku Instytut realizował 14 zadań, obecnie realizuje 20 zadań, a do 
końca 2020 r. zaplanowano realizację 24 zadań. Z tego powodu konieczne było 
zwiększenie zatrudnienia w tzw. działach produkcyjnych – programistycznych. 
Wynagrodzenia specjalistów znacznie przewyższają przeciętne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw, co rzutuje na ogólny wzrost funduszu płac w Instytucie. 
Zatrudnienie wyniosło w styczniu 2018 r. 236 osób, w styczniu 2019 r. – 303 osoby, 
a w styczniu 2020 r. 353 osoby. W ciągu dwóch lat nastąpił wzrost zatrudnienia 
o 49,6%. 

Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych wyniosły w 2018 r. 141,5 tys. zł, 
w 2019 r. 427,3 tys. zł (wzrost o 202%). Za cztery miesiące 2020 r. wynagrodzenia 
te wyniosły 65 tys. zł i w ciągu czterech miesięcy roku były mniejsze od 
wynagrodzeń w analogicznym okresie roku poprzedniego o 54,4%. Średnie 
wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych wyniosło w 2018 r. 1 583 zł, 
a w 2019 r. 3 029 zł. Na wzrost średniego wynagrodzenia głównie wpłynął 50% 
wzrost stawek wynagrodzenia ekspertów za udział w panelach naukowych.  

W roku 2018 zawarto 12 umów o dzieło. Z tego tytułu wypłacono wynagrodzenia na 
kwotę 59 900 zł. Rozliczanie prac odbywało się na podstawie rachunku 
wystawionego do umowy na podstawie zaakceptowanego protokołu odbioru 
Zawarto również cztery umowy zlecenia z ekspertami, dotyczące ich udziału 
w panelu ekspertów w ciągu roku. Ponadto, realizowano pięć umów zawartych 
w latach poprzednich. Wypłat wynagrodzeń dokonywano za każde posiedzenie 
naukowe na podstawie uczestnictwa w posiedzeniu potwierdzonego podpisem na 
liście obecności. Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu zleceń wyniosła 81 558 zł.  

W roku 2019 zawarto jedną umowę o dzieło. Z tego tytułu wypłacono 
wynagrodzenia na kwotę 39 600 zł. Rozliczanie prac odbywało się na podstawie 
rachunku wystawionego do umowy na podstawie zaakceptowanego protokołu 
odbioru. Zawarto również pięć umów zlecenia z ekspertami, obejmujących ich udział 
w panelu ekspertów w ciągu roku. Ponadto, realizowano 10 umów zawartych 
w latach poprzednich. Wypłat dokonywano za każdy udział w panelu ekspertów. 
Wypłat wynagrodzenia dokonywano za każde posiedzenie naukowe na podstawie 
uczestnictwa w posiedzeniu potwierdzonego podpisem na liście obecności. Łączna 
kwota wynagrodzeń z tytułu zleceń wyniosła 387 693 zł.  

Kontrola dwóch wybranych losowo umów o dzieło i dwóch umów zlecenia z lat 
2018-2019 nie wykazała nieprawidłowości. Umowy zostały zawarte zgodnie 
z treścią zapytania ofertowego, a zamówienia zostały udzielone wykonawcy, który 
przedstawił najkorzystniejszą ofertę. Wyboru wykonawcy dokonano w trybie 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro 
wprowadzonego zarządzeniem nr 12/2016 Dyrektora OPI PIB z dnia 20 września 
2016 r. Umowa przewidywała kary umowne w przypadku niewykonania, bądź 
nienależytego wykonania umowy z przyczyn wykonawcy oraz niedotrzymania 
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terminów realizacji umowy. Po dokonaniu odbioru dzieła/pracy zleconej dokonywano 
zapłaty na rachunek wykonawcy w kwotach przewidzianych umową. 

Osoby zatrudnione na podstawie skontrolowanych umów cywilnoprawnych 
dokumentowały wykonanie pracy w sposób przewidziany w umowie w formie 
protokołu odbioru dzieła. W przypadku udziału w panelu ekspertów dowodem 
wykonania umowy była lista obecności uczestników posiedzenia ekspertów. Kwoty 
wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę były przypisywane do 
poszczególnych projektów. 

[dowód: akta kontroli str.517-518,556-753,969] 

Zgodnie z art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób 
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi maksymalna wysokość wynagrodzenia 
miesięcznego kierownika jednostki jego zastępców i głównego księgowego nie 
mogła przekroczyć sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku 
poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie według GUS w czwartym kwartale 2018 r. 
wynosiło 5 071,25 zł, a w czwartym kwartale 2019 r. – 5 367,71 zł. W badanym 
okresie poziom wynagrodzeń Dyrektora Instytutu, jego zastępców, a także 
Głównego Księgowego był niższy od maksymalnych wskaźników krotności 
ustalonych w powołanej ustawie. 

W kontrolowanym okresie dziewięć osób otrzymało świadczenia pieniężne 
w związku z zakończeniem pracy w OPI PIB. Z tego siedmiu osobom wypłacono 
odprawy w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia, jednej 
w wysokości dwukrotnego miesięcznego wynagrodzenia i jednej w wysokości 0,5 
wynagrodzenia miesięcznego. Łącznie z tytułu odpraw wypłacono 204 tys. zł. 
W badanym okresie pracownikom nie wypłacono odszkodowań zwalnianym 
pracownikom na podstawie art. 1012 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy23. 

[Dowód: akta kontroli str.542-543] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

NIK ocenia pozytywnie sposób realizowania wydatków przez Instytut. Wydatki były 
ponoszone gospodarnie i celowo oraz były rzetelnie dokumentowane. Nie 
stwierdzono naruszenia przepisów ustawy kominowej i nie zidentyfikowano sytuacji 
korupcjogennych. 

4. Realizacja zadań finansowanych ze środków 
publicznych. 

Analiza siedmiu zapisów księgowych dla próby faktur według najwyższych wartości 
z księgi głównej Instytutu wykazała, że zapisy księgowe dokonywane były 
niezwłocznie po wpłynięciu dokumentu księgowego. Na fakturach udokumentowano 
weryfikację wydatków pod względem merytorycznym i rachunkowym. 
Skontrolowana wielkość wydatków w łącznej kwocie 2 158 535 zł została 
zaksięgowana na właściwych kontach, przewidzianych polityką rachunkowości 
Instytutu. Skontrolowane faktury obejmowały 16,3% ogółu wydatków majątkowych 
poniesionych w latach 2018-2019. 

Rozliczenia finansowe dokonywane były w terminach określonych w umowach. Nie 
były zatwierdzane przez podmiot przyznający dotacje, gdyż zgodnie z umowami 

                                                      
23 Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm. 
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dotacji, rozliczenie finansowe następowało na koniec roku.. Dowody księgowe były 
sporządzone prawidłowo i zawierały wszystkie dane wymagane ustawą 
o rachunkowości.   

Niewykorzystane środki dotacji zwracane były wraz z naliczonymi odsetkami na 
rachunek udzielającego dotacji w terminach określonych w umowach.  

Na koniec roku zadania przewidziane w umowach dotacji zostały wykonane w pełni, 
a wartość faktury jednostkowej była adekwatna do stopnia wykorzystania środków 
dotacji. W wyniku realizacji zadań sfinansowanych ze środków pochodzących 
z dotacji z budżetu państwa uzyskano zaplanowane efekty rzeczowe. Zostały 
podpisane protokoły odbioru prac przez podmiot udzielający dotacji. Kontrole 
realizacji zadań przeprowadzane co roku przez MNiSW nie stwierdziły 
nieprawidłowości w realizacji planu finansowego. 

[Dowód: akta kontroli str. 958 - 960] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

NIK ocenia pozytywnie realizację zadań finansowanych ze środków publicznych. 

5. Działalność podstawowa Instytutu. 
W Instytucie nie został opracowany dokument zawierający perspektywiczne kierunki 
działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej. Kierunki działalności naukowej 
wyznaczane były w ramach planów działalności instytutu w danym roku 
kalendarzowym. Takie plany przedstawiane były przez Dyrekcję Instytutu do 
zaopiniowania przez Radę Naukową w każdym kolejnym roku objętym kontrolą, 
zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 5 ustawy o instytutach badawczych. Plany te 
każdorazowo uzyskiwały aprobatę Rady, wyrażoną w formie uchwały i były 
przekazywane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z przepisami 
przywołanej ustawy. Według obecnego Dyrektora Instytutu, powyższe dokumenty 
zawierały plany jednoroczne, nie opracowano natomiast strategii wieloletniej. 
W grudniu 2019 r., Dyrektor przedstawił nadzorującemu ministrowi (MNiSW), 
w formie prezentacji, Strategię rozwoju OPI-PIB, która zawiera wykaz celów na 2020 
rok. 

Dyrektor wyjaśnił, że planowane jest opracowanie dokumentu zawierającego 
perspektywiczne kierunki działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej. 
Dokument ma zostać przekazany do zaopiniowania Radzie Naukowej w drugiej 
połowie 2020 roku. 

Spośród 347 zatrudnionych na dzień 30 kwietnia 2020 r. w Instytucie, zaledwie 33 
zatrudnionych tj. 9,5% stanowili pracownicy naukowi i badawczo-techniczni. 
Największą grupę zatrudnionych stanowili pracownicy inżynieryjno-techniczni (210) 
i administracyjno-ekonomiczni (104)24.   

W okresie 2018-202025 wystąpił spadek liczby pracowników naukowych - o pół etatu 
(z 6 do 5,526) oraz wzrost liczby pracowników badawczo-technicznych z 25 do 27,5, 
przy jednoczesnym nieznacznym wzroście wynagrodzeń w obu kategoriach. 
Średnie wynagrodzenie pracowników naukowych w 2019 r. w porównaniu z 2018 r. 
wzrosło o 6,4%, a pracowników badawczo-technicznych o 1,2%. Koszt 
wynagrodzeń pracowników naukowych i badawczo rozwojowych w latach 2018-
2019 wyniósł odpowiednio: 5 509,4 tys. zł i 5 734 tys. zł i stanowił 15,3% i 13% 
kosztów wynagrodzeń ogółem. Łączna wartość wynagrodzeń pracowników 
                                                      
24 Dane w przeliczeniu na pełne etaty. 
25 Stan na koniec kwietnia 2020 r. 
26 W przeliczeniu na pełne etaty. 
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Instytutu27 w latach 2018 i 2019 wyniosła: 36 024,5 tys. zł w 2018 r. 
i 44 255 tys. zł w 2019 r., w tym premie stanowiły odpowiednio: 2 143,7 tys. zł 
i1 143,7 tys. zł tj. 5,9% i 2,6%. 

Dyrektor Instytutu wyjaśnił28, że, w 2020 r. zostały podjęte działania mające na celu 
uatrakcyjnienie stanowisk naukowych by doprowadzić do zwiększenia ich liczby. 
Przede wszystkim uzyskano akceptację Izby Skarbowej do zastosowania 50% 
kosztów uzyskania przychodów dla pracowników naukowych, co przyczyni się do 
zwiększenia ich wynagrodzenia netto. 

Dyrektor Instytutu wskazał29 ponadto, że rozwój kadry naukowej realizowany jest 
poprzez doktoraty eksternistyczne (zostało podpisane porozumienie z Instytutem 
Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk) oraz pozyskiwanie naukowców 
w ramach realizowanych projektów (zostaną wydzielone budżety na rozwój 
doktorantów oraz kształcenie podoktorskie).  

W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono przypadków, aby pracownicy naukowi 
zgłaszali do Dyrektora Instytutu wykonywanie dodatkowego zatrudnienia w ramach 
stosunku pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. 

(akta kontroli str. 810-851, 862 -864, 886-908, 925) 

W Instytucie obowiązuje regulamin w sprawie przeprowadzenia oceny okresowej 
pracowników naukowych i badawczo-technicznych30. Zgodnie z nim, podstawą 
oceny okresowej aktywności pracownika są jego wyniki pracy podane w ankiecie 
opisowej obejmującej okres podlegający ocenie, składanej Dyrektorowi Instytutu. 
Okresowa ocena pracownika, w oparciu o przedłożoną ankietę, ma miejsce podczas 
posiedzeń Rady Naukowej Instytutu w ramach indywidualnie przeprowadzanych 
spotkań i rozmów z każdym z pracowników. 

Na podstawie badania dokumentacji losowo wybranej próby pięciu pracowników 
Instytutu (trzech naukowych i dwóch badawczo-technicznych) ustalono, że oceny 
okresowe były przeprowadzane zgodnie z terminami wynikającymi z art. 44 ust. 4 
oraz art. 50 ustawy o instytutach badawczych31. W dokumentacji każdorazowo 
znajdowała się ankieta (sprawozdanie z dorobku) zawierająca m.in. informacje 
o publikowanych wynikach badań, udziale w działalności dydaktycznej 
i popularyzatorskiej w ramach działań Instytutu, kierowanych projektach 
badawczych oraz uchwały Rady Naukowej w sprawie wyrażenia opinii o dorobku 
naukowym pracownika. Nie stwierdzono przypadków sformułowania oceny 
negatywnej. Zajmowane stanowiska przez pracowników naukowych i badawczo-
technicznych były zgodne ze stopniem (tytułem naukowym) wymaganym na 
podstawie przepisów art. 43 i 49 ustawy o instytutach badawczych.  

Obecny Dyrektor Instytutu, będący jednocześnie pracownikiem naukowym, nie 
pobiera żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Od czasu mianowania na 
stanowisko dyrektora OPI-PIB nie uczestniczy w innych projektach jako pracownik 
merytoryczny, pełniąc funkcję dyrektora strategicznego portfela projektów 
i programów realizowanych w Instytucie. Poprzedni dyrektor Instytutu, nie miał 

                                                      
27 Wraz z premiami, nagrodami i pochodnymi od wynagrodzeń. 
28 Wyjaśnienia z dnia 28 maja 2020 r. 
29 Wyjaśnienia z dnia 16 czerwca 2020 r. 
30 Zarządzenie nr 9/2013 z dnia 18.06.2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia oceny okresowej 

pracowników naukowych zatrudnionych w OPI oraz Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 19.11.2019 r. w sprawie 
zmiany Zarządzenia Nr 9/2013 w sprawie sposobu przeprowadzenia oceny okresowej pracowników 
naukowych zatrudnionych w OPI PIB.  

31 Pracownicy naukowi zatrudnieni na stanowiskach profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego 
podlegają ocenom nie rzadziej niż raz na 4 lata, a pracownicy zatrudnieni na stanowiskach asystenta 
i adiunkta nie rzadziej niż raz na dwa lata. Pracownicy badawczo-techniczni podlegają ocenie okresowej nie 
rzadziej, niż raz na dwa lata. 
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statusu pracownika naukowego Instytutu, nie pobierał też żadnego dodatkowego 
wynagrodzenia. W okresie objętym kontrolą zarówno obecny, jak i były dyrektor nie 
wykonywali żadnych usług na rzecz Instytutu jako osoba prywatna, nie mieli też 
żadnego dodatkowego zatrudnienia w Instytucie w ramach stosunku pracy.  

(akta kontroli str. 813-815, 852-855, 864, 865, 909-948) 

Instytut nie posiada uprawnień do nadawania stopni naukowych. Nie prowadzi też 
studiów podyplomowych, doktoranckich, ani innych form kształcenia (szkolenia, 
kursy dokształcające). 

Instytut realizuje natomiast projekty, które wymagają prowadzenia szkoleń dla 
użytkowników i beneficjentów systemów budowanych i utrzymywanych w OPI PIB 
na zlecenia MNiSW (takich jak POLON, OSF/ZSUN, JSA czy PBN). 

Z wyjaśnień32 Dyrektora Instytutu wynika, że nie jest zainteresowany prowadzeniem 
studiów, natomiast zamierza prowadzić otwarte warsztaty dla naukowców 
i profesjonalistów w celu pozyskania wiedzy i dzielenia się wiedzą w zakresie 
informatyki, sztucznej inteligencji i współpracy człowieka z technologią. 

(akta kontroli str. 815, 816, 865, 866, 949-953) 

W ramach prowadzonych w latach 2018-202033 badań naukowych i prac 
rozwojowych Instytut realizował 10 projektów, w tym 3 badawcze, 3 rozwojowe 
i 4 badawczo – rozwojowe. Ponadto w ramach dotacji celowej z MNiSW realizuje 20 
zadań zleconych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

W ramach projektów badawczych realizowano projekty finansowane przez 
Narodowe Centrum Nauki tj. Różnice płciowe w reakcjach emocjonalnych podczas 
korzystania z immersyjnej rzeczywistości wirtualnej oraz Model komunikacji 
zagrożeń powodowanych działaniem sił natury wykorzystujący wizualizację 3D 
o wysokości dofinansowania 44 tys. zł. każdy, a także projekt Dlaczego kobiety 
zarabiają mniej. Początki losów zawodowych kobiet i mężczyzn, wysokość 
dofinansowania 89,6 tys. zł. 

W ramach projektów rozwojowych Instytut realizował projekty: Zintegrowany System 
Usług dla Nauki34 (etap I i etap II, wysokość dofinansowania 26 530 tys. zł w ramach 
etapu I i 25 681,4 tys. zł w ramach etapu II) i Przygotowanie Jednolitego Systemu 
Antyplagiatowego i jego wdrożenie oraz obsługa35 (wysokość dofinansowania: 
11 000 tys. zł) finansowane w ramach projektów unijnych i środkami budżetu 
państwa, których zleceniodawcą jest NCBR. 

W ramach projektów badawczo-rozwojowych Instytut realizuje projekty 
współfinansowane ze środków unijnych takie jak Multidyscyplinarne Centrum 
Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 
wysokość dofinansowania 1 216,8 tys. zł, a także świadczy usługi informatyczne dla 
beneficjenta projektu Shoe Selector (kwota dla Instytutu za wykonaną usługę - 
3 441 tys. zł) oraz usługi dla Agencji Badań Medycznych (wynagrodzenie Instytutu 
w 2020 r. 1 500 tys. zł).  

Spośród złożonych w latach 2018-2020 (do 30 kwietnia) 13 wniosków 
o dofinansowanie, zaakceptowanych zostało pięć. Pozostałe realizowane były na 
zlecenie MNiSW (projekty ZSUN) i NCBR (projekt JSA). Projekty ZSUN I i JSA 
zakończyły się w 2019 r.      

                                                      
32 Wyjaśnienia z dnia 2 lipca 2020 r. 
33 Do 30 kwietnia 2020 r. 
34 Dalej także: ZSUN. 
35 Dalej także: JSA. 
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Łączna wartość projektów realizowanych przez Instytut w okresie objętym kontrolą 
i dofinansowanych ze środków unijnych wynosiła 35 015,9 tys. zł, co stanowiło około 
51,1% rocznego przychodu Instytutu (68 461,1 tys. zł w 2019 roku). 

Instytut nie realizował projektów z innymi partnerami, które zostałyby zakończone do 
końca 2019 r. Z wyjaśnień36 Dyrektora Instytutu wynika, że został złożony do NCBR 
projekt dotyczący e-learningu w partnerstwie z firmami Nowa Era i Vulcan (wartość 
dofinansowania dla Instytutu to około 2 000 tys. zł).   

Koszty zakończonych w 2019 r. prac rozwojowych wyniosły łącznie 36 158 tys. zł, 
w tym 30 522,7 tys. zł stanowiło dofinansowanie ze środków unijnych. Zakończone 
prace rozwojowe dotyczyły projektów JSA i ZSUN I i nie wiązały się z uzyskaniem 
jakichkolwiek przychodów z wdrożenia. 

Liczba publikacji ogółem w latach 2018 i 2019 wyniosła 52, przy czym 121 razy 
cytowane były publikacje pracowników jednostki, Instytut dwukrotnie zorganizował 
konferencje (krajową i międzynarodową), a 52 razy pracownicy Instytutu 
występowali na konferencjach zorganizowanych przez inne podmioty.  

W ramach kontroli projektów (JSA i ZSUN) realizowanych przez Instytut, 
a przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne nie stwierdzono nieprawidłowości. 
W jednym przypadku kontrola przeprowadzona przez Centrum Projektów Cyfrowych 
(projekt ZSUN II) wskazała trzy zalecenia i dwie rekomendacje, które zostały przez 
Instytut zrealizowane.      

(akta kontroli str. 823-831) 

W Instytucie do końca 2019 r. nie realizowano zadań związanych przystosowaniem 
wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki ani wdrażaniem 
wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Instytut nie posiada patentów, 
wzorów użytkowych, nie zawierał umów licencyjnych, ani nie skomercjalizował 
wdrożeń - w okresie objętym kontrolą. W badanym okresie nie było również 
przypadków odpłatnego lub nieodpłatnego przenoszenia przez Instytut praw do 
wyników badań na rzecz innych podmiotów. W Instytucie nie utworzono też 
funduszu wdrożeniowego. 

Według wyjaśnień Dyrektora Instytutu37, strategia wdrażana przez poprzednią 
Dyrekcję OPI PIB skupiała się na realizacji zadań zlecanych przez Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Badania Instytutu koncentrują się na obszarach: sztucznej 
inteligencji; uczenia maszynowego; metod wytarzania oprogramowania, interakcji 
człowiek–technologia; analiz nauki i szkolnictwa wyższego. Wszystkie te obszary są 
zbieżne z zadaniami zlecanymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w ramach dotacji celowej. Skupienie się na dotacji celowej było powodem braku 
działalności wdrożeniowej, a liczba zadań zlecanych dotychczas przez Ministra 
wyczerpywała potencjał wykonawczy Instytutu.     

Z wyjaśnień Dyrektora Instytutu wynika ponadto, że w grudniu 2019 r. Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego zaakceptował nową strategię38 Instytutu polegającą na 
poszerzeniu działalności badawczo-rozwojowej i wprowadzeniu działalności 
wdrożeniowej. Według tej strategii Instytut ma być wiodącym dostawcą rozwiązań 
informatycznych dla administracji rządowej oraz mieć udział w szkole doktorskiej, 
umiędzynarodowić działalność, uzyskać kategorię A lub A+ w dyscyplinie 
informatyka techniczna i telekomunikacja. Natomiast finasowanie działalności ma 
opierać się na trzech filarach: projekty krajowe i unijne, dotacja celowa, 
komercjalizacja. 
                                                      
36 Wyjaśnienia z dnia 2 lipca 2020 r. 
37 Wyjaśnienia z dnia 16 czerwca 2020 r. 
38 Strategia Rozwoju OPI-PIB z 2019 r. 
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Z dokumentu tego wynika, że do słabych stron Instytutu należy m.in. niejasna 
strategia rozwoju firmy oraz zbytnie rozproszenie na wiele kierunków np. promocja, 
niepotrzebne projekty i oparcie budżetu głównie o dotację celową. Dyrektora 
wyjaśnił, że Instytutu39, jednostka niepotrzebnie kładła nacisk na działalność 
publicystyczną, która nie należy do jej podstawowej działalności, np. portal sztuczna 
inteligencja, czy udział w różnych konferencjach. Podkreślił, że częściowo zadania 
Ministra można realizować pozyskując środki unijne np. Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa, a obecnie Instytut stara się zdywersyfikować portfel zamówień, w tym 
prowadzić działalność wdrożeniową. Jako przykład podał realizowany obecnie 
projekt komercyjny40 dla Agencji Badań Medycznych o wartości 1  500 tys. zł.  

(akta kontroli str. 818-820, 868-888, 952, 953) 

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

1. Instytut nie posiadał dokumentu zawierającego perspektywiczne kierunki 
działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej (o którym mowa w art. 29 ust. 
2 pkt 6 ustawy o instytutach badawczych), ani też żadnego innego, w którym 
określone byłyby cele sformułowane w odniesieniu do każdego rodzaju 
działalności, terminy ich realizacji oraz osoby (komórki organizacyjne) 
odpowiedzialne za realizację poszczególnych celów, co NIK ocenia jako 
działanie nierzetelne. Wyjaśnienia Dyrektora Instytutu, że kierunki działalności 
Instytutu wyznaczane były w ramach planów działalności Instytutu w danym roku 
kalendarzowym, nie mogą stanowić usprawiedliwienia takiego stanu rzeczy. 
Oznacza to bowiem, że Instytut nie stawia sobie żadnych celów w średnim 
i dłuższym okresie, nie określa sposobów ich realizacji, a jedynie skupia się na 
realizacji zadań zleconych przez nadzorującego Ministra, których finansowanie 
jest zapewnione w ramach corocznych dotacji z budżetu państwa. 

2. W latach 2018-2019 Instytut nie realizował ustawowych obowiązków 
wynikających z art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o instytutach badawczych, tj. nie 
wykonywał zadań z zakresu przystosowania wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych do potrzeb praktyki, ani nie wdrażał wyników badań naukowych 
i prac rozwojowych. Podane przyczyny takiego stanu, tj. fakt że liczba zadań 
zlecanych dotychczas przez MNiSW wyczerpywała potencjał wykonawczy 
Instytutu, w ocenie NIK, nie stanowią wytłumaczenia w kontekście zapisów 
ustawy o instytutach badawczych. Już w pierwszym artykule tej ustawy zapisano, 
że instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich 
wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Ograniczenie działalności Instytutu do 
zadań zlecanych przez nadzorującego Ministra oznacza w praktyce zawężenie 
jego działalności do jednostki wykonawczej nadzorującego ministerstwa. 

akta kontroli str. 862, 952    

Instytut nie określił strategicznych kierunków działalności Instytutu w średniej 
i dłuższej perspektywie oraz nie wykonywał podstawowej działalności, o której 
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o instytutach badawczych. Przedstawiona 
przez obecne kierownictwo Instytutu propozycja założeń Strategii rozwoju OPI PIB, 
ukierunkowana na poszerzenie działalności badawczo-rozwojowej i wprowadzenie 
działalności wdrożeniowej oraz dywersyfikację źródeł finansowania jest krokiem we 
właściwym kierunku. Wymaga jednak uzupełnienia o zakładane cele dla 
poszczególnych rodzajów działalności, harmonogram ich realizacji, odniesienia do 

                                                      
39 Wyjaśnienia z dnia 2 lipca 2020 r. 
40 Umowa z czerwca 2020 r. 
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obowiązujących strategii rządowych, a finalnie uzyskania pozytywnej opinii 
odpowiednich organów.    

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia 
następujące wnioski: 

1. Opracować strategiczny dokument określający perspektywiczne kierunki 
działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej Instytutu, 

2. Zintensyfikować podejmowanie zadań związanych z przystosowaniem wyników 
badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki oraz wdrażania 
wyników badań naukowych i prac rozwojowych w celu realizacji zadań 
ustawowych oraz dywersyfikacji źródeł finansowania. 

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 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora 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 
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 23 lipca 2020 r. 
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