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I.  Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer  
i tytuł kontroli 

S/18/002 Gospodarka finansowa i realizacja wybranych zadań przez Instytut Badań Ryn-
ku Konsumpcji i Koniunktur 

Jednostka  
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Kontrolerzy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

1. Małgorzata Kornaga, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

Nr KGP/60/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. oraz Nr KGP/81/2018 z dnia 24 września 

2018 r. 

2. Iwona Brzostek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

Nr KGP/66/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r. oraz Nr KGP/82/2018 z dnia 24 września 

2018 r. 

3. Bartłomiej Piasecki, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

Nr KGP/79/2018 z dnia 4 września 2018 r. oraz Nr KGP/83/2018 z dnia 24 września 

2018 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 1-4, 588-597] 

 
Jednostka  

kontrolowana 

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy1, prze-
kształcony z dniem 22 września 2018 r. w Polski Instytut Ekonomiczny2 (dalej: PIE).  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dyrektorem Polskiego Instytutu Ekonomicznego od dnia 5 października 2018 r. jest Pan 
Piotr Arak. Dyrektorem Instytutu Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy 
Instytut Badawczy od dnia 11 września 2016 r. do dnia 21 września 2018 r. oraz dyrekto-
rem Polskiego Instytutu Ekonomicznego od dnia 22 września do dnia 4 października 
2018 r. był Pan Bogusław Bławat.  

 [Dowód: akta kontroli str. 5, 2212-2217] 

II.  Ocena kontrolowanej działalności3 

Ekonomiczną podstawą gospodarki finansowej Instytutu w okresie od dnia 1 stycznia 
2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. był najem powierzchni biurowych oraz dotacje budżeto-
we. Przychody z działalności merytorycznej Instytutu, z uwzględnieniem otrzymanych dota-
cji, nie przekroczyły w 2017 r. połowy łącznej sumy przychodów. Podobna sytuacja wystąpi-
ła w roku 2016, stanowiącym dla NIK bazę odniesienia dla oceny niektórych aspektów go-
spodarki finansowej IBRKiK w 2017 r. W 2016 r. i 2017 r. Instytut miał ujemny wynik finan-
sowy (odpowiednio 570,0 tys. zł i 977,8 tys. zł), a w 2017 r. także ujemne kapitały własne 
(509,6 tys. zł). Pomimo braku zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań, w Instytucie 
zwiększane było zatrudnienie i poziom płac. Były dyrektor Instytutu w sposób całkowicie 
nieprzejrzysty podjął jednoosobowo, bez udokumentowanej analizy i oceny, decyzję o za-
warciu z jednym z dłużników Instytutu ugody mediacyjnej, na podstawie której Instytut wyco-
fał dwa pozwy o zapłatę łącznie kwoty 463 tys. zł, wraz z odsetkami, oraz zrzekł się wszel-
kich roszczeń objętych tymi pozwami w zamian za zobowiązanie pozwanego do zapłaty na 
rzecz Instytutu w ratach kwoty 100 tys. zł oraz zrzeczenie się roszczeń wzajemnych. 
W Instytucie dopuszczono ponadto do naruszeń przepisów prawa regulujących zasady 
wynagradzania osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz prowadzenia ra-
chunkowości, a także naruszeń przepisów wewnętrznych w zakresie ustalania rozkładu 
czasu pracy niektórych pracowników. 

                                                           
1  Dalej: Instytut lub IBRKiK. 
2  Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym (Dz. U. z 2018, poz. 1735). 
3  W niniejszej kontroli Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: pozytywna lub negatywna. W przypadku, gdy nie 

zostały spełnione kryteria dla oceny pozytywnej lub negatywnej stosuje się ocenę opisową. 

Ocena  
ogólna 
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Najwyższa Izba Kontroli nie dokonywała merytorycznej oceny prac wykonywanych przez 
Instytut w ramach działalności statutowej oraz finansowanych dotacjami celowymi. Za wia-
rygodne poświadczenie pełnej realizacji zadań oraz należytego ich poziomu merytoryczne-
go NIK przyjęła akceptację przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii sprawozdania 
z wykorzystania dotacji celowej za 2017 r. oraz brak negatywnej oceny sprawozdania 
z wykorzystania dotacji na wsparcie działalności statutowej ze strony Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego (Instytut nie otrzymywał formalnego, pisemnego „skwitowania" z tej dzia-
łalności). Wskutek braku należytego przygotowania organizacyjnego w procesie rozliczania 
dotacji  dopuszczono się naruszenia prawa podatkowego oraz umowy dotacji celowej 

III.  Opis ustalonego stanu faktycznego 

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur utworzony został z dniem 1 stycznia 2007 r., 
na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie połącze-
nia Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji oraz Instytutu Koniunktur i Cen Handlu 
Zagranicznego4.  

W dniu 31 października 2017 r. Instytut, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
31 października 2017 r. w sprawie nadania Instytutowi Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunk-
tur statusu państwowego instytutu badawczego5, przekształcony został w państwowy insty-
tut badawczy. Nadzór nad Instytutem sprawował Minister Rozwoju i Finansów, a po znie-
sieniu tego urzędu, do dnia 21 września 2018 r. - Minister Przedsiębiorczości i Technologii. 

Zgodnie ze Statutem IBRKiK z dnia 18 kwietnia 2017 r., przedmiotem podstawowej działal-
ności tej jednostki były badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych 
i humanistycznych. Instytut miał m.in. prowadzić: badania rynku i opinii publicznej, doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania, wydawanie książek, czasopism 
i periodyków, działalność naukową i techniczną oraz edukacyjną, a także wynajem i zarzą-
dzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Po przekształceniu w państwowy 
instytut badawczy, szczegółowy zakres zadań Instytutu, określony w Statucie z dnia 
22 marca 2018 r., uległ znacznemu rozszerzeniu. W ramach działalności podstawowej (ba-
dania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych) Insty-
tut miał także prowadzić prace związane m.in. z: analizami skutków ekonomicznych procesu 
cyfryzacji produkcji, doskonaleniem zastosowań informatyki w ekonomii, modelowaniem 
matematycznym oraz opracowywaniem i opiniowaniem standardów ekonomicznych proce-
sów, produktów i usług.  

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekono-
micznym6, z dniem 22 września 2018 r. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – 
Państwowy Instytut Badawczy został zlikwidowany. W jego miejsce powołano Polski Instytut 
Ekonomiczny, nadzorowany przez Prezesa Rady Ministrów, w imieniu którego działa Szef  
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Czynności związane z likwidacją IBRKiK ma wykonać 
dyrektor PIE w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o PIE. Bilans zamknięcia 
IBRKiK ma stać się bilansem otwarcia PIE.  

[Dowód: akta kontroli str. 583-585, 1262-1280]  

1.   Gospodarka finansowa Instytutu  

Ogólna sytuacja finansowa  

1. Już w 2016 r. sytuacja finansowa Instytutu była zła, natomiast w 2017 r. uległa dalszemu 
pogorszeniu. Strata netto z całokształtu działalności w roku 2016 w wysokości 570,0 tys. zł, 
zwiększyła się o 75,1%, do 977,8 tys. zł. W 2016 r. strata pokryta została z funduszy wła-
snych, w wyniku czego ich łączna suma zmalała z 1 245,8 tys. zł do 675,8 tys. zł. W 2017 r. 
kapitały własne Instytutu nie wystarczyły już na pokrycie straty, a ich wartość ujemna zosta-
ła wyliczona na kwotę 509,6 tys. zł. Aktywa Instytutu w coraz większym stopniu finansowa-
ne były kapitałem obcym, głównie zobowiązaniami, w tym przede wszystkim krótkotermino-
wymi, co z ekonomicznego punktu widzenia było zjawiskiem niekorzystnym. W bilansie 

                                                           
4  Dz. U. Nr 245, poz. 1787, ze zm. 
5  Dz. U. poz. 2094.  
6  Dz. U. poz. 1735. Dalej: ustawa o PIE. 
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Instytutu za 2017 r. wykazano, że zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 
31 grudnia 2016 r. wyniosły 608,8 tys. zł, a na dzień 31 grudnia 2017 r. już 1 181,1 tys. zł. 
O ile zobowiązania krótkoterminowe na koniec 2016 r. (241,4 tys. zł) stanowiły 39,6% łącz-
nej kwoty zobowiązań wraz z rezerwami, to na koniec 2017 r. (775,8 tys. zł) już 65,7%. 
W związku z powyższym pogorszył się wskaźnik płynności finansowej III stopnia7, określa-
jący zdolność Instytutu do regulowania zobowiązań krótkoterminowych środkami obrotowy-
mi. Na koniec 2016 r. wyniósł on 4,14 (pełna płynność finansowa), a na dzień 31 grudnia 
2017 r. – 0,49 czyli faktyczny brak płynności, a tym samym zdolności do pełnego regulowa-
nia bieżących zobowiązań, co faktycznie miało miejsce i zostało przedstawione w dalszej 
części niniejszego wystąpienia. 

[Dowód: akta kontroli str. 359-396] 

Były dyrektor Instytutu8 tłumaczył, że główną przyczyną wystąpienia trudności finansowych 
Instytutu oraz narastania straty była malejąca dotacja statutowa (z Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego - przyp. NIK), w warunkach braku możliwości pozyskania istotnych 
zleceń badawczych z wolnego rynku oraz od instytucji państwowych - przez poprzednie 
kierownictwo Instytutu. Zdaniem składającego wyjaśnienia, powstała w 2013 r możliwość 
pokrycia bieżących strat przychodem ze sprzedaży majątku trwałego9 obniżyła motywację 
poprzedniego kierownictwa do intensyfikacji działalności podstawowej, co negatywnie wpły-
nęło na reputację rynkową Instytutu i utrudniało ubieganie się o kolejne zlecenia. Dodatko-
wo, w 2017 r. Instytut musiał ponieść nieplanowane nakłady związane z naprawą windy, 
usunięciem nieszczelności sieci wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w piwni-
cach budynku oraz na uszczelnienie systemu odpływu burzowego. W związku ze zmianą 
przepisów Instytut zobowiązany został do ponoszenia sięgającej prawie 90 tys. zł rocznej 
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, na którym posadowiony jest budynek stanowiący 
siedzibę Instytutu. Ponadto, jak wynika z wyjaśnień, powstanie i utrzymanie straty brutto na 
koniec 2017 r. miało wynikać m.in. z konieczności: 

 utrzymania potencjału badawczego wynikającego z kompetencji Instytutu, deklarowa-
nych w procesie aplikacyjnym projektów badawczych będących podstawą dopuszczenia 
Instytutu jako członka konsorcjum do dalszych etapów konkursów,  

 dostosowania wynagrodzeń pracowników Instytutu do aktualnych oczekiwań rynku pra-
cy, 

 poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych w modernizację powierzchni najmu 
dostępnej dotychczasowym najemcom, związaną ze zmianą wielkości oczekiwanej po-
wierzchni udostępnionej do ich dyspozycji.  

[Dowód: akta kontroli str. 785-786, 910] 

2. Instytut jest właścicielem budynku biurowego o powierzchni 4,7 tys. m2, położonego 
w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 87, na gruncie o powierzchni 0,0947 ha, oddanym 
Instytutowi w użytkowanie wieczyste. Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. Instytut 
wynajmował ośmiu podmiotom 2,9 tys. m2 powierzchni biurowej (w tym na archiwa), uzysku-
jąc miesięcznie 241,7 tys. zł. Ponadto z tytułu opłat m.in. za reklamę, parking i dwa tzw. 
wirtualne biura Instytut otrzymywał 1,7 tys. zł miesięcznie. W wyniku badania trzech umów 
najmu NIK nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie sposobu ustalania i wysokości sta-
wek czynszu.  

Jednym z najemców pomieszczeń Instytutu było Biuro Rzecznika Finansowego. Według 
informacji udzielonej NIK przez10 Rzecznika Finansowego Panią Aleksandrę Wiktorow, 
wszystkie płatności z tytułu umowy najmu realizowane były po otrzymaniu dokumentu sta-
nowiącego podstawę do zlecenia przelewu oraz w terminie. Kwoty przelewów odpowiadały 
miesięcznym opłatom. Jednakże na prośbę dyrektora Instytutu, czynsz za miesiące wrze-

                                                           
7  Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe. Optymalna wartość tego wskaźnika wynosi 1. Wartość poniżej 1 

wskazuje na zagrożenie dla wywiązywania się ze zobowiązań bieżących (patrz np. Encyklopedia zarzadzania 
https://mfiles.pl/pl/index.php/Analiza_p%C5%82ynno%C5%9Bci_finansowej)  

8  Pismo z dnia 17 września 2018 r.   
9  Dotyczy sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Spokojnej 13A, która miała miejsce 

w dniu 23 października 2013 r. – pismo b. dyrektora Instytutu z dnia 1 października 2018 r.  
10  Pismo znak: RF/295/GW z dnia 17 października 2018 r. 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Analiza_p%C5%82ynno%C5%9Bci_finansowej
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sień-grudzień 2017 r. opłacony został z wyprzedzeniem. Także w 2018 r. b. dyrektor Instytu-
tu skierował do Rzecznika Finansowego pisemne prośby o wcześniejszą wpłatę czynszu 
(za marzec oraz za październik, listopad i grudzień). Prośby te motywowane były koniecz-
nością zagwarantowania środków na uregulowanie bieżących zobowiązań finansowych 
Instytutu wobec osób trzecich11. Wcześniejsza wpłata dokonana została za marzec oraz za 
październik 2018 r. Rzecznik Finansowy, ze względu na utworzenie PIE w miejsce IBRKiK, 
odmówił natomiast wcześniejszego opłacenia czynszu za listopad i grudzień 2018 r.  

[Dowód: akta kontroli str. 373, 383, 393, 1042-1045, 1059-1063,  
2084-2103, 2209-2211, 2426]  

3. Skutkiem braku zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań Instytutu były powsta-
jące w tym zakresie opóźnienia. 

 Opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu, na którym posadowiona jest siedziba Instytutu 
za rok 2017 Instytut uiścił dopiero w dniu 16 stycznia 2018 r., zamiast do 31 marca 
2017 r. Koszt wyniósł 90,0 tys. zł, w tym należność główna 88,5 tys. zł oraz odsetki 
ustawowe 1,5 tys. zł. W 2018 roku Instytut miał zapłacić 87,4 tys. zł. W dniu 21 marca 
2018 r. Instytut zwrócił się do Zarządu Mienia Skarbu Państwa M. St. Warszawy 
z wnioskiem o ustalenie innego terminu zapłaty, na co nie uzyskał zgody i został we-
zwany uregulowania zobowiązania do dnia 31 marca 2018 r. Pomimo odmowy, w dniu 
9 kwietnia 2018 r., Instytut ponownie zwrócił się o wydłużenie terminu spłaty – do dnia 
30 września 2018 r. Uzasadnieniem było oczekiwanie na uruchomienie finansowania 
związanego z utworzeniem PIE (dotacja podmiotowa). Ponowna prośba Instytutu zosta-
ła rozpatrzona pozytywnie. W dniu 25 kwietnia 2018 r. Instytut zapłacił część zobowią-
zania w wysokości 10,0 tys. zł (w tym 400 zł odsetek), a  pozostałą część (83,6 tys. zł, 
w tym 2,9 tys. zł odsetek) w dniu 28 września 2018 r. 

 W sprawozdaniu finansowym za rok 2017 (bilans) Instytut wykazał nieuregulowane 
zobowiązanie wobec ZUS w wysokości 195,2 tys. zł. Według wyjaśnień b. dyrektora In-
stytutu12 kwota ta stanowiła sumę nieopłaconych składek ZUS w IV kwartale 2017 r., 
pomniejszoną o istniejącą na kontach ZUS nadpłatę. Ostatecznie zaległe zobowiązania 
wobec ZUS zostały uregulowane w kwietniu 2018 roku. W okresie od dnia 1 lipca 
2017 r. do dnia 1 marca 2018 r. Instytut zapłacił ZUS13 łącznie 9,3 tys. zł odsetek z tytułu 
nieterminowego przekazywania składek. Według wyjaśnień b. dyrektora Instytutu14 sta-
rał się on utrzymać potencjał badawczy niezbędny do wykonania nowych zadań, które 
miały być nałożone przez ustawodawcę po przekształceniu IBRKiK w PIE. W tym celu, 
według wyjaśnień, w drugiej połowie 2017 r. Instytut wystąpił o kredyt obrotowy w ra-
chunku bieżącym. Jak stwierdził wyjaśniający ostatecznie Instytut nie uzyskał kredytu 
i pozostało mu czekać na podpisanie umowy dotacyjnej. Do momentu uruchomienia do-
tacji celowej na 2018 r. nowe zadania (…) finansowane były ze środków pochodzących 
z działalności gospodarczej Instytutu, która nie mogła zapewnić pokrycia całości zobo-
wiązań. Instytut starał się przede wszystkim obsłużyć zobowiązania wobec pracowni-
ków, opierając się na przekonaniu, że w nieodległej przyszłości zrefunduje sobie z przy-
znanej dotacji poniesione nakłady, gdyż środki na działalność Instytutu zarezerwowane 
zostały w budżecie na 2018 rok w wyniku procesu legislacyjnego w roku 2017. 

[Dowód: akta kontroli str. 377, 777-778, 1028, 1036-1040, 2082-2083, 2206-2207, 2416-2417] 

4. W dniu 30 marca 2018 r. Instytut przekazał do Ministerstwa Przedsiębiorczości 
i Technologii Sprawozdanie finansowe za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewi-
denta z badania bilansu. W dniu 22 sierpnia 2018 r. sprawozdanie to zostało zatwierdzone 
postanowieniem nr 33/2018 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii·, a następnie, w dniu 
20 września 2018 r. opublikowane na stronie internetowej Ministra PiT. Tym samym, Instytut 
wypełnił ciążący na nim obowiązek wynikający z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 4 września 
2010 r. o instytutach badawczych15. 

[Dowód: akta kontroli str. 359-396, 910, 2477] 

                                                           
11  Pismo b. dyrektora Instytutu z dnia 23 października 2018 r. 
12  Pismo z dnia 11 października 2018 r.  
13  Pismo z I Oddziału ZUS w Warszawie Inspektorat Warszawa-Ochota z dnia 27 września 2018 r.  
14  Pismo z dnia 23 października 2018 r.   
15  Dz.U. z 2018 r. poz. 736.  
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Polityka rachunkowości 

W okresie objętym kontrolą w Instytucie obowiązywała Polityka rachunkowości IBRKK 
wprowadzona w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. na podstawie zarządzenia Nr 8/2015 Dy-
rektora Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur z dnia 30 grudnia 2015 r. 

Dokument ten był częściowo zdezaktualizowany. Na stronach 5-8 zawierał wykaz ksiąg 
pomocniczych (kont analitycznych) przeznaczonych do ewidencjonowania operacji gospo-
darczych związanych ze środkami trwałymi, którymi Instytut już faktycznie nie dysponował 
(np. konto 010-1 Budynek Spokojna ST-139/1, 012-1 Polonez 471/6, 012-2 Opel Astra ST-
7141-7). Według stanu na dzień 26 września 2018 r. Instytut nie posiadał samochodów 
osobowych, a nieruchomość magazynowa przy ul. Spokojnej została sprzedana przez Insty-
tut w dniu 23 października 2013 r. 

Według wyjaśnień b. dyrektora Instytutu16, planowano nowelizację polityki rachunkowości po 
przyznaniu dotacji celowej na 2018 r. Zmiany miały dotyczyć nie tylko aktualizacji planu 
kont, ale także stworzenia nowych kont, ułatwiających analitykę niezbędną do rozliczenia 
dotacji celowej. Według wyjaśnień, przygotowana została autorska aplikacja informatyczna, 
agregująca dane finansowe z zadań i poszczególnych tematów. Prace te zostały jednak 
przerwane w wyniku przejścia pracowników działu księgowości na długotrwałe zwolnienie 
lekarskie. Wyjaśniający stwierdził, że zdołano jedynie dostosować plan kont do wymogów 
wynikających z umowy dotacji. 

Jednakże w ewidencji księgowej środki pochodzące z dotacji celowych otrzymanych 
w 2017 r. i 2018 r. ewidencjonowane były na koncie analitycznym 502-11 (z rozszerzeniem), 
które nie  było ujęte w Polityce rachunkowości IBRKK. 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości17 ustalanie 
w formie pisemnej i aktualizowanie polityki rachunkowości należy do obowiązków kierowni-
ka jednostki. 

 [Dowód: akta kontroli str. 1049-1058, 1158-1172, 1195-1261, 2017-2026, 2079-2083, 2416] 

Przychody i koszty 

W 2017 r. w Instytucie przekroczona została wysokość zaplanowanych przychodów 
o 33,2% (4 222,4 tys. zł wobec 3 169,0 tys. zł) oraz kosztów o 21,2% (plan 5 200,4 tys. zł 
wykonanie 4 289,1 tys. zł). Wzrost przychodów wynikał przede wszystkim z otrzymania 
nieplanowanych dotacji (zakładano 578,7 tys zł, otrzymano 1 524,2 tys. zł).  Podstawową 
przyczyną przekroczenia planu kosztów był natomiast wzrost wynagrodzeń ogółem o 9,8% 
(3 022,3 tys. zł wobec planowanych 2 753,7 tys. zł), w tym zwłaszcza osobowych 
z 2 643,7 tys. zł do 2 751,2 tys. zł, tj. o 4,0% i bezosobowych – ze 110,0 tys. zł do 271,1 
tys. zł (o 146,5%). B dyrektor Instytutu tłumaczył18 przekroczenie planu wynagrodzeń ko-
niecznością zatrudnienia w ciągu roku dodatkowych pracowników realizujących zadania, 
które okazały się konieczne do realizacji już po zatwierdzeniu planu finansowego. Przekro-
czenie kosztów spowodowane było także poniesieniem nieplanowanych wydatków mająt-
kowych w wysokości 237,4 tys. zł m.in. na zakup komputerów i oprogramowania. 

Zgodnie z Planem finansowym Instytutu na rok 2018 suma przychodów ma wynieść 
13 243,4 tys. zł, zaś limit kosztów ustalony został na poziomie 13 073,4 tys. zł. Do dnia 
30 czerwca przychody wyniosły 3 468 tys. zł, a koszty 3 436 tys. zł. Kwoty te, generalnie 
zbilansowane, stanowiły odpowiednio 26,2% oraz 26,3% Planu. 

W 2016 r. przychody netto ze sprzedaży, powiększone o pozostałe przychody operacyjne 
(wynajem podmiotom trzecim powierzchni biurowej w budynku Instytutu) oraz przychody 
finansowe, wyniosły łącznie 3 572,7 tys. zł i były niższe od łącznych kosztów 
(4 142,7 tys. zł), co wygenerowało stratę w wysokości 570,0 tys. zł. W 2017 r. łączne koszty 
(5 200,4 tys. zł) przewyższyły sumę przychodów (4 222,6 tys. zł), powodując stratę w wyso-
kości 977,8 tys. zł. Znaczący udział w przychodach Instytutu stanowiły przychody z wynaj-

                                                           
16  Pismo z dnia 11 października 2018 r. 
17  Dz. U z 2018, poz. 395 ze zm. 
18  Pismo z dnia 24 sierpnia 2018 r.  
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mu pomieszczeń: 2 243,7 tys. zł w 2016 r. (62,8%) 2 266,1 tys. zł w 2017 r. (43,6%). Dla 
porównania, przychody z własnej działalności merytorycznej (usług badawczo-rozwojowych) 
wyniosły w 2016 r. 113,9 tys. zł (3,2%), a w 2017 r. - 371,5 tys. zł (8,8%). Według planu 
finansowego instytutu na rok 2018 zasadniczym źródłem finansowania jego działalności 
miały być dotacje statutowe i celowe w wysokości 10 640,0 tys. zł (80,3% całości planowa-
nych przychodów), a źródłem uzupełniającym -przychody z najmu pomieszczeń i sali konfe-
rencyjnej, w wysokości 2 438,6 tys. zł. 

NIK zwraca uwagę na relatywnie niski stopień absorpcji środków z dotacji celowej 
w I półroczu 2018 r. W odniesieniu do łącznej kwoty dotacji ukształtował się on na poziomie 
20,5% (2 192,0 tys. zł z planowanej kwoty rocznej 10 705,8 tys. zł). O ile stopień wykorzy-
stania dotacji na utrzymanie potencjału badawczego, przyznanej przez Ministra NiSW 
w wysokości 460,8 tys. zł, wyniósł 57,1% (263 tys. zł), to stopień wykorzystania dotacji ce-
lowej od Ministra PiT – już tylko 18,8% (1 929,0 tys. zł wobec planowanych na rok 
10 245 tys. zł).  

 [Dowód: akta kontroli str. 180-183, 199, 206, 214, 254-259, 359-403, 518-533,  
782-786, 908-933, 2429]   

Należności Instytutu i ich windykacja 

Według stanu na dzień 1 stycznia 2017 r. łączne należności Instytutu wyniosły 70,6 tys. zł, 
w tym zaległości19 19,3 tys. zł. Do dnia 31 grudnia 2017 r. kwoty te uległy zwiększeniu, 
odpowiednio do 200,7 tys. zł oraz do 25,4 tys. zł. W dniu 30 czerwca 2018 r. należności  
wyniosły 52,9 tys. zł, a zaległości 45,1 tys. zł.   

Według stanu na dzień 1 stycznia 2017 r. w ewidencji księgowej (konto 280 „Odpisy aktuali-
zujące należności”) ujęte były niespłacone należności od czterech najemców powierzchni 
biurowych, w łącznej wysokości 10,3 tys. zł. Najwyższa zaległość wynosiła 4,0 tys. zł, 
a najniższa 1,2 tys. zł. 

Według wyjaśnień b. dyrektora Instytutu20, do dwóch spośród powyższych dłużników wysła-
no łącznie dziewięć pisemnych wezwań do zapłaty, niezależnie od prób nawiązania kontak-
tu telefonicznego. Wezwania te pozostawały bez odpowiedzi, a najemcy opuścili zajmowa-
ne pomieszczenia. W dniu 2 listopada 2016 r. powołana przez b. dyrektora Instytutu komisja 
otworzyła pomieszczenia zajmowane przez tych najemców i umieściła znajdujące się tam 
przedmioty w magazynie IBRKiK. Według powyższych wyjaśnień, ze względu na niewielkie 
kwoty zaległości w porównaniu do przewidywanych kosztów windykacji, przy jednoczesnym 
braku możliwości skontaktowania się z przedstawicielami firm oraz wzrostem zapotrzebo-
wania Instytutu na wolne powierzchnie biurowe, odstąpiono od wejścia na drogę postępo-
wania sądowego. Były dyrektor Instytutu zadeklarował w wyjaśnieniach, że zaległość po-
wstała z powodu niezapłacenia czynszu za najem powierzchni biurowej przez trzeciego 
kontrahenta zostanie skompensowana pełnieniem przez niego nadzoru inwestorskiego 
w czasie prac remontowych, które będą prowadzone w siedzibie Instytutu. W ocenie NIK 
było to działanie racjonalne. 

W odniesieniu do zaległości czwartego najemcy b. dyrektor Instytutu wyjaśnił21, że docho-
dzenie należności zostało odroczone, ze względu na konieczność zapewnienia wsparcia 
prawnego. Instytut wysłał temu kontrahentowi dwa wezwania do zapłaty zaległych kwot 
wraz z odsetkami (w dniach 9 czerwca 2017 r. na kwotę 2 398,5 zł oraz 1 września 2017 r. 
– 2 546,6 zł).  

[Dowód: akta kontroli str. 1681-1703, 2426] 

W wyniku zbadania dwóch największych kwotowo zaległości z okresu objętego kontrolą, 
tj. faktury nr 125/06/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. na kwotę 4 705,06 zł oraz faktury 
nr 115/06/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. na kwotę 2 897,39 zł, stwierdzono, że Instytut 
wobec firm, którym wystawione zostały powyższe faktury, nie wystąpił z żądaniem zapłaty 
odsetek za nieterminową płatność. Pierwsza z tych faktur, zgodnie z zapisem umowy naj-
mu, powinna zostać opłacona do dnia 14 czerwca 2018 r., a należność wpłynęła w dniu 

                                                           
19  Należności, dla których upłynął termin zapłaty. 
20  Pismo z dnia 5 października 2018 r. 
21  Pismo z dnia 23 października 2018 r. 
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2 lipca 2018 r. Termin płatności z tytułu drugiej faktury upływał w dniu 28 czerwca 2018 r., 
a Instytut otrzymał należność w dniu 9 lipca 2018 r.  

Według wyjaśnień b. dyrektora Instytutu22 Instytut w obydwu przypadkach nie naliczył odse-
tek, ponieważ najemcy ci są stałymi kontrahentami, a ze względu na niskie kwoty zaległości 
oraz krótki czas opóźnienia powstałe zadłużenia były niewielkie. 

W ocenie NIK, decyzja o zaniechaniu żądania odsetek od nieterminowych płatności była 
działaniem niegospodarnym, bez względu na kwotę potencjalnych wpływów. W umowach 
najmu istniały bowiem podstawy prawne do takich żądań, a Instytut sam uiszczał odsetki 
związane z opóźnionymi płatnościami ze względu na brak płynności finansowej,.   

 [Dowód: akta kontroli str. 203-205, 211-213, 1658-1676] 

W dniu 14 listopada 1997 r., Instytut będący ówcześnie właścicielem budynku magazyno-
wego z częścią biurową, przy ul. Spokojnej 13a w Warszawie podpisał z firmą SANATOR  
umowę najmu tej nieruchomości na 10 lat, począwszy od dnia 1 grudnia 1997 r. W związku 
z koniecznością wykonania prac remontowych w budynku, najemca przez 12 miesięcy płacił 
obniżony czynsz. Z powodu znacznych kosztów remontu, w dniu 31 grudnia 1998 r. strony 
podpisały aneks nr 1 do umowy, na mocy którego okres obniżenia czynszu został wydłużo-
ny do dnia 31 października 1999 r. Zgodnie z § 4 ust. 2 umowy zakres prac remontowych 
miał być zawarty protokole zdawczo-odbiorczym, stanowiącym załącznik do umowy 
z 1997 r. W trakcie trwania czynności kontrolnych Instytut nie miał dwustronnie podpisanego 
protokołu, o którym mowa. W dniu 29 czerwca 2006 r. wszedł w życie kolejny aneks, na 
mocy którego okres najmu nieruchomości został wydłużony do dnia 31 listopada 2010 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 1393-1407, 2390] 

 W dniu 28 listopada 2007 r., w związku z zaległościami w opłacaniu czynszu od lutego 
2007 r., Instytut wystosował do firmy SANATOR wezwanie do zapłaty na kwotę 73,7 tys. zł. 
Wezwanie to nie odniosło skutku.  

[Dowód: akta kontroli str. 1413, 1414, 1416-1473, 1654, 1655] 

W dniu 28 maja 2008 r. Instytut wypowiedział firmie SANATOR umowę najmu ze skutkiem 
na dzień 16 czerwca 2008 r. W wypowiedzeniu Instytut wezwał firmę do spłaty zadłużenia 
wyliczonego na 123,1 tys. zł. Magazyn nie został jednak zwolniony przez najemcę we 
wskazanym terminie. Po tej dacie Instytut bezskutecznie skierował do firmy SANATOR 
siedem wezwań do zapłaty oraz do opuszczenia pomieszczeń. Przyniosły one połowiczny 
skutek w dniu 12 czerwca 2012 r, kiedy nastąpiło wydanie nieruchomości Instytutowi. Jak 
wynika z protokołu odbioru, nieruchomość była w znacznym stopniu zaniedbana z uszko-
dzeniami (zagrzybienie ścian, zniszczone elementy wyposażenia toalet, powybijane szyby 
w oknach, zniszczona instalacja wodno-kanalizacyjna).  

Podjęte przez Instytut działania windykacyjne, polegające na: wezwaniach do uregulowania 
zadłużenia z tytułu umowy najmu, do uiszczenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie 
z pomieszczeń przy ul. Spokojnej 13a oraz kierowaniu pozwów o zapłatę i o eksmisję, do-
prowadziły do spłacenia przez firmę SANATOR i przez podmiot trzeci (Archiwista sp. z o.o.) 
całości należności Instytutu z tytułu umowy najmu oraz znacznej części z tytułu bezumow-
nego korzystania z pomieszczeń. W odniesieniu do pozostałej części należności (łącznie 
113 tys. zł) Instytut zawarł dwie ugody sądowe, w których firma SANATOR zobowiązała 
się do zapłaty w ratach na rzecz Instytutu łącznie kwoty 132 tys. zł do dnia 28 lutego 2017 r. 
w zamian za oświadczenia Instytutu, zgodnie z którymi ugody wyczerpują wszelkie rosz-
czenia Instytutu w stosunku do firmy SANATOR z tytułu bezumownego korzystania przez 
nią z lokalu przy ul. Spokojnej 13a w okresie od dnia 1 marca 2011 r. do dnia 12 czerwca 
2012 r. Określone w ugodach kwoty (60 tys. zł i 72 tys. zł) zostały przez SANATOR zapła-
cone. 

Ponadto IBRKiK wystąpił przeciwko firmie SANATOR z dwoma pozwami o zapłatę.”; 

 Kwoty 401,8 tys. zł wynikającej z nadwyżki czynszu najmu otrzymywanego przez firmę 
SANATOR od podnajemców nad czynszem płaconym na rzecz Instytutu w okresie bez-

                                                           
22  Pismo z dnia 1 października 2018 r. 
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umownego korzystania z przedmiotowej nieruchomości, tj. od dnia 17 czerwca 2008 r. 
do dnia 12 czerwca 2012 r. Pozew skierowano do Sądu Okręgowego w Warszawie23 
w dniu 20 maja 2013 r.  

 Kwoty 61,2 tys. zł stanowiącej oszacowaną wartość likwidacji zniszczeń w budynku 
magazynu, odnotowanych w dniu 12 czerwca 2012 r., tj. w dniu zwrotu nieruchomości 
wynajmującemu. Pozew trafił do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy24 w dniu 
10 czerwca 2013 r.  

Pierwszy pozew uzasadniony był tym, że firma SANATOR udostępniała pomieszczenia 
magazynowe przy ul. Spokojnej 13a podnajemcom, ustalając im stawkę czynszu w wysoko-
ści 22 zł/m2, podczas gdy w rozliczeniach z Instytutem obowiązywała stawka 10 zł/m2. Firma 
SANATOR wykorzystała w tym przypadku fakt, że umowa z Instytutem nie zakazywała 
podnajmu magazynu25. Ponieważ najemca nie opuścił magazynu, po wypowiedzeniu umo-
wy w maju 2008 r. Instytut skierował roszczenie na drogę sądową26. W sprawie tej (o sygn. 
akt 1079/13) w dniu 23 maja 2013 r. wydany został nakaz zapłaty, od którego pozwany 
wniósł sprzeciw w dniu 20 czerwca 2013 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 137-141, 1408-1412, 1415-1415, 1489-1499,  
1541-1616, 1617-1625, 1709] 

Drugi pozew był konsekwencją opinii biegłego w sprawie stanu technicznego nieruchomości 
w dniu jej zwrotu Instytutowi oraz kosztów niezbędnych prac dla osiągnięcia ponownej przy-
datności budynku do wykorzystania na cele biurowe i magazynowe27. Stosowna opinia 
została sporządzona w dniu 22 marca 2013 r. na wniosek Instytutu przez biegłego sądowe-
go z zakresu budownictwa. Biegły potwierdził zniszczenia i oszacował koszt remontów na 
61,2 tys. zł netto. W odniesieniu do nakazu zapłaty, wydanego w dniu 5 sierpnia 2013 r., 
firma SANATOR złożyła sprzeciw (w dniu 5 września 2013 r.). Firma argumentowała, że 
stan nieruchomości w dniu podpisania umowy najmu również był bardzo zły, wskutek czego 
konieczne było poniesienie nakładów w wysokości 500 tys. zł. Firma domagała się ich zwro-
tu od Instytutu, nie przedstawiając jednak dokumentów potwierdzających wydatkowanie 
takiej kwoty. Podpisując aneks nr 1 do umowy najmu firma SANATOR nie podnosiła argu-
mentu, że zakres remontu znacząco przekraczał plany najemcy sprzed podpisania umowy 
najmu. Postanowienia umowy ustalały zasady prowadzenia prac remontowych na nieru-
chomości i nie przewidywały późniejszych rozliczeń w tym zakresie. Argument o konieczno-
ści rozliczeń pojawił się dopiero w sprzeciwie do nakazu zapłaty z 2013 roku. W  sprzeciwie 
firma SANATOR deklarowała, że wysokość rzeczywistych nakładów zostanie ustalona 
w oparciu o opinię biegłego sądowego, jednakże firma ta nie zgłosiła stosownego wniosku 
i nie udokumentowała poniesienia kosztów.  

[Dowód: akta kontroli str. 137, 1404-1407, 1415, 1481-1482, 1408, 1505-1540, 1541-1555, 
1558-1570, 1624, 1638-1647] 

Postępowania sądowe wynikające z powyższych pozwów trwały do marca 
2018 r., kiedy zostały umorzone z powodu zawarcia w dniu 12 marca 2018 r. ugody media-
cyjnej. Na mocy tej ugody firma SANATOR zobowiązała się do zapłaty na rzecz Instytutu 
kwoty 100 tys. zł w dwudziestu pięciu ratach (po 4 tys. zł) w okresie od dnia 15 maja 2018 r. 
do dnia 15 maja 2020 r. w zamian za wycofanie przez Instytut obydwóch pozwów o zapłatę. 
Na dzień 28 lutego 2018 r. całkowita kwota spornych należności Instytutu (z uwzględnie-
niem odsetek) wynosiła 754,4 tys. zł28. Jednocześnie Instytut i firma SANATOR oświadczy-
ły, że zawarta ugoda wyczerpuje i ostatecznie zamyka wszelkie wzajemne roszczenia obję-

                                                           
23  Pozew zarejestrowany w XXVI Wydziale Gospodarczym, pod sygnaturą XXVI GC 1079/13.  
24  Pozew zarejestrowany przez Wydział XV Gospodarczy pod sygnaturą  GC 1005/14. 
25  Zgodnie z § 1 umowy z Instytutem: „Wynajmujący wynajmuje Najemcy pomieszczenia o łącznej powierzchni 700 m2 

w budynku Instytutu, ul. Spokojna 13A, do użytkowania i swobodnego dysponowania. Najemca ma prawo do użytkowania 
całego terenu przylegającego”. 

26  Kwotę roszczenia ustalono w ten sposób, że stawkę 22 zł/m2 pomniejszono o kwotę 10 zł/m2. Stawkę 12 zł za m2 wynaj-
mowanej powierzchni miesięcznie i po przeliczeniu liczbę 48 miesięcy (bez pięciu dni) otrzymano kwotę 401,8 tys. zł. 

27  Na wniosek Instytutu z dnia 22 czerwca 2012 r. złożony do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy. 
28  Łączna kwota roszczeń Instytutu stanowiła  sumę następujących kwot: 401 800 zł należność główna z tytułu podnajmu + 

264 922,96 zł z tytułu odsetek na dzień 28 lutego 2018 r.  oraz 61 156,93 zł należność główna z tytułu zniszczeń + 26 
520, 33 zł z tytułu odsetek na dzień 28 lutego 2018 r. Łącznie Instytut zaprzestał dochodzenia kwoty 754 400,22 zł, co po 
uwzględnieniu zobowiązania ugodowego firmy SANATOR w wysokości  100 000 zł, stanowi kwotę 654 400, 22 zł, z której 
Instytut zrezygnował. 
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te wymienionymi pozwami. Do zakończenia kontroli wpłaty wynikające z ugody były przez 
SANATOR dokonywane. 

Firma SANATOR przekazała również Instytutowi oświadczenie podmiotu trzeciego, tj. firmy 
Archiwista Sp. z o.o. (dalej również ARC), która zgodziła się na zaliczenie wcześniejszych 
wpłat wniesionych do Instytutu na poczet objętego pozwami zadłużenia  firmy SANATOR 
i jednocześnie zrzekła się wszelkich roszczeń wobec Instytutu.  

 Historia tych wpłat sięga lat 2008-2009. Na podstawie porozumień zawartych ówcześnie 
pomiędzy firmą SANATOR, a jej kontrahentem, czyli spółką ARC, podmiot ten miał spła-
cić zadłużenie firmy SANATOR wobec Instytutu. Firma SANATOR mogła je traktować 
jako wpłaty własne na rzecz Instytutu. Realizując porozumienia spółka ARC dokonała 
czterech wpłat na rzecz Instytutu w łącznej kwocie 243,0 tys. zł:   

 85  tys. zł w dniu 6 października 2008 r. 

 50  tys. zł w dniu 18 czerwca 2009 r. 

 40  tys. zł w dniu 3 lipca 2009 r. 

 68  tys. zł w dniu 21 sierpnia 2009 r. 

Powyższe wpłaty dokonane zostały tytułem spłaty części zobowiązań firmy SANATOR 
wobec Instytutu (w korespondencji używano także sformułowania – zakup wierzytelności 
Instytutu wobec firmy SANATOR). Po dokonaniu wpłat przez ARC firma SANATOR za-
proponowała Instytutowi podpisanie porozumienia, na mocy którego zostałyby one zali-
czone na poczet określonych zaległości od firmy SANATOR. Do podpisania porozumie-
nia jednak nie doszło. Po nieudanych rozmowach, w dniu 8 września 2011 r. firma ARC 
wystąpiła do Instytutu z przedsądowym wezwaniem do zapłaty mającym doprowadzić do 
zwrotu wpłaconych kwot. Od tej pory na kolejnych rozprawach sądowych firma SANA-
TOR zgłaszała roszczenie wobec Instytutu o zwrot powyższych kwot, pomimo iż wcze-
śniej zostały one wpłacone przez ARC jako spłata części zobowiązań firmy SANATOR. 

 [Dowód: akta kontroli str. 1393-1397, 1416, 1419, 1420-1467, 1450-1452, 1468-71, 1472, 
1473, 1541-1556, 1651, 1652 1654, 1655, 1704, 1705, 1718] 

Decyzję w sprawie podpisania ugody i jej warunków podjął jednoosobowo b. dyrektor Insty-
tutu. Zeznał on29, że po przejrzeniu dokumentacji ocenił, iż postępowanie sądowe będzie się 
przeciągało i polegałoby na wzajemnym powoływaniu biegłych w celu udowodnienia rosz-
czeń. Budynek przy ulicy Spacerowej 13a został sprzedany w 2013 r. i nie jest już w posia-
daniu Instytutu. Pozwy, zdaniem świadka, dotyczyły spraw, które ciężko byłoby udowodnić 
w sądzie. Kwoty żądane od pozwanego były, zdaniem świadka, zawyżone i w postępowaniu 
sądowym nie udałoby się ich odzyskać. Instytut dla prowadzenia przedmiotowej sprawy 
korzystał z pełnomocnika i ponosił związane z tym koszty. Świadek zeznał ponadto, że 
właściciel firmy SANATOR nie posiadał żadnego majątku, zatem w przypadku wygranej, 
zasądzona kwota i tak byłaby trudna do odzyskania.  

Zdaniem świadka fakt, iż właściciel firmy SANATOR wielokrotnie przekładał posiedzenia 
sądu, terminy spotkań oraz starał się przeciągać toczące się postępowania, wskazuje na to, 
iż nie przejawiał on chęci spłaty zadłużeń wobec IBRKiK. 

W ocenie NIK działania b. dyrektora Instytutu poprzedzające podjęcie decyzji o zawarciu 
ugody, w tym uzgodnienia jej warunków, były nierzetelne. 

 W związku z mediacją z firmą SANATOR nie sporządzono żadnych opinii wewnętrz-
nych, np. działu księgowego ani opinii zewnętrznych. Decyzja nie była konsultowana np. 
z organem sprawującym nadzór nad Instytutem.   

 W Instytucie nie było żadnych dokumentów potwierdzających tezę b. dyrektora Instytutu 
o złym stanie majątkowym właściciela firmy SANATOR. Z zeznań innego świadka, tj. 
głównej księgowej Instytutu30, wynikało natomiast, że w przeszłości firma SANATOR lub 
podmioty trzecie działające w jej imieniu spłacały sporne należności Instytutu, co – zda-
niem NIK – stanowiło argument przemawiający za niepodejmowaniem decyzji o ugodzie.  

                                                           
29  Protokół przesłuchania z dnia 20 września 2018 r. 
30  Protokół przesłuchania z dnia 20 sierpnia 2018 r. 

Stwierdzona  
nieprawidłowość 
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 B. dyrektor prowadził rozmowy dotyczące ugody wyłącznie z kancelarią adwokacką, 
której przedstawiciel był pełnomocnikiem IBRKiK w sporze z firmą SANATOR i uczestni-
czył w przygotowaniu ugody. Argumenty pełnomocnika nie zawsze były jednak 
uwzględniane. Np. w kwestii przewidywanej przez b. dyrektora Instytutu przewlekłości 
postępowania sądowego, pełnomocnik, w lutym 2018 r.31, informował o zmianie sędzie-
go, który (…) bardzo energicznie przystąpił do rozpoznawania sprawy i od razu wyzna-
czył 2 rozprawy: na 26.02 i na 13.03. Jeśli przyjdą wszyscy wezwani świadkowie, istnieje 
prawdopodobieństwo, że proces ten zakończy się już w marcu br.” 

 Warunki ugody negocjowane były bezpośrednio pomiędzy właścicielem firmy SANA-
TOR, a b. dyrektorem Instytutu. Rola pełnomocnika Instytutu, przynajmniej w końcowym 
etapie, sprowadzona została do sporządzenia pisemnego projektu ugody w porozumie-
niu z pełnomocnikiem drugiej strony. Wynika to jednoznacznie z treści korespondencji 
pomiędzy pełnomocnikiem a Instytutem. W e-mailu z dnia 6 marca 2018 r. pełnomocnik 
przesłał do Instytutu propozycję tekstu ugody z prośbą o sprawdzenie czy (…) projekt 
odpowiada intencjom Instytutu i jest zgodny z bezpośrednimi ustaleniami pomiędzy dy-
rektorem Bławatem, a panem Grzelakiem. W tym samym e-mailu pełnomocnik ostrzegał 
Instytut o konsekwencjach podpisania ugody, np. o tym, że jeżeli zostanie ona podpisa-
na, to będzie skuteczna nawet w przypadku, gdy właściciel firmy SANATOR nie zapłaci 
ani złotówki ze 100 tys. zł. Pełnomocnik zastrzegał też, że zakres jego zlecenia obejmu-
je dostosowanie projektu ugody do ustaleń stron na spotkaniu mediacyjnym, nie obejmu-
je natomiast kwestii prawnych związanych z warunkami biznesowymi ugody ustalonymi 
bezpośrednio przez strony, w tym dopuszczalności i przesłanek zwolnienia (firmy Sana-
tor – przyp. NIK) ze znacznej kwoty długu wobec Instytutu. 

 Należności wynikające z pozwów, o którym mowa ani wynikające z wcześniejszych 
nakazów zapłaty nie zostały ujęte w księgach rachunkowych Instytutu na kontach służą-
cych ewidencji należności spornych ani w ewidencji pozabilansowej. Nie dokonano 
w związku z tym odpisów aktualizacyjnych, stosowanych w przypadku niskiego prawdo-
podobieństwa wyegzekwowania spornej kwoty. Kwot z nakazów zapłaty ani z pozwów 
nie wykazano w informacji dodatkowej stanowiącej, zgodnie z ustawą o rachunkowości, 
element sprawozdania finansowego Instytutu (bilansu) za 2017 r., przez co mogły być 
one niedostrzegalne dla biegłego rewidenta badającego bilans Instytutu. O kwotach tych 
nie było też mowy w sprawozdaniach finansowych przedkładanych ministrowi nadzoru-
jącemu Instytut.  

 Ugoda mediacyjna zawarta została w dniu 12 marca 2018 r., lecz należność Instytutu 
z niej wynikającą wraz z kwotą dotychczasowych wpłat (20 tys. zł) wprowadzono do 
ksiąg rachunkowych Instytutu dopiero w wyniku kontroli NIK, w dniu 22 września 2018 r. 
B. dyrektor Instytutu32 nie potrafił wskazać przyczyn takiego stanu rzeczy. Stwierdził tyl-
ko, że ewidencjonowanie operacji gospodarczych należało do obowiązków byłej głównej 
księgowej Instytutu. W kontekście tych ustaleń, NIK wskazuje na nierzetelność zapisu 
na str. 6 Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2017 r., w którym 
b. główna księgowa Instytutu i b. dyrektor Instytutu stwierdzili, że (…) należności sporne, 
wątpliwe lub przeterminowane powyżej 180 dni obejmuje się odpisami aktualizującymi 
ich wartość i zalicza je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub finanso-
wych. Zasada ta, wbrew zapisowi, nie miała bowiem zastosowania do należności spor-
nych Instytutu od firmy SANATOR.  

[Dowód: akta kontroli str. 6-14, 363, 369, 966-971,1049-1058, 1393-1397, 1400-1403, 1541-
1555, 1558-1570, 1624, 1654, 1655, 1704-1719, 1723, 2385-2388, 2478-2483] 

Zatrudnienie i wynagrodzenia 

W dniu 1 stycznia 2017 r. roku w Instytucie na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 
51 pracowników33. W ciągu 2017 r. zatrudnienie zwiększyło się o 4 osoby do 55 osób34. 
Znaczący wzrost zatrudnienia nastąpił w pierwszej połowie 2018 r. W dniu 30 czerwca 
2018 r. w Instytucie pracowało 67 osób, pomimo iż Instytut, jak wynika z wyjaśnienia 

                                                           
31  E-mail pełnomocnika do b. dyrektora Instytutu z dnia 12 lutego 2018 r. 
32  Pismo z dnia 23 października 2018 r. 
33  W tym 1 pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym. 
34  W tym 1 pracownik na urlopie wychowawczym. 
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b. dyrektora Instytutu z dnia 24 sierpnia 2018 r nie zrealizował swoich planów rekrutacji 
dodatkowych pracowników. 

W strukturze organizacyjnej Instytutu (koniec I półrocza 2018 r.) wyodrębnione były trzy 
stanowiska dyrektorskie (dyrektor Instytutu i dwóch zastępców) oraz następujące komórki  
organizacyjne zatrudniające:  

 Zakład Analiz i Monitorowania – 26 pracowników35;  

 Zakład Metaekonomii – 7 pracowników; 

 Zakład Uczenia Maszynowego – 9 pracowników36, 

 Zakład Strategii – 3 pracowników37,  

 Dział Obsługi Badań – 1 pracownik38, 

 Dział Wydawnictw – 5 pracowników; 

 Biblioteka – 2 pracowników; 

 Dział Upowszechniania Wyników Badań i Promocji – 4 pracowników; 

 Dział Księgowo-Finansowy – 2 pracowników;  

 Dział Administracyjno-Gospodarczy – 3 pracowników;  

 Dział Personalny-Archiwum Zakładowe – 1 pracownik, 

 Sekretariat – 2 pracowników; 

 Dział IT – 1 pracownik.  

W 2016 koszty wynagrodzeń wynikające ze stosunku pracy wyniosły 2 532,7 tys. zł39, 
w  2017 r. - 2 751,2 tys. zł (wzrost o 8,6%), a w pierwszej połowie 2018 r. - 1 844,0 tys. zł 
(67% kosztów wynagrodzeń w 2017 r).  

Przeciętne wynagrodzenie brutto pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o  pracę 
w pierwszej połowie 2017 r. wyniosło 4,6 tys. zł, a w dniu 31 grudnia 2017 r. 5,3 tys. zł 
(wzrost o 15,2%).  Do końca I połowy 2018 r. przeciętne wynagrodzenie wzrosło o dalsze 
3,7% (do 5,5 tys. zł). 

Wynagrodzenia miesięczne pracowników Instytutu (zakładu/działu)40 w przeliczeniu na 
wynagrodzenie brutto w pełnym wymiarze czasu pracy, były znacząco zróżnicowane, np. w: 

 Zakładzie Uczenia Maszynowego wynosiły od 3,3 tys. zł do 20 tys. zł, w tym wyna-
grodzenia na stanowiskach: adiunktów od 3,3 tys. zł  do 18,8 tys. zł, a profesorów 
nadzwyczajnych od 5,9 tys. zł do 20 tys. zł. 

 Zakładzie Analiz i Monitorowania, od 3,2 tys. zł od 14,5 tys. zł, w tym na stanowi-
skach: adiunktów od 3,2 tys. zł  do 14,5 tys. zł, asystentów od 3 tys. zł do 6,6 tys.  zł, 
profesorów nadzwyczajnych 4,4 tys. zł do 6,2 tys. zł. 

 Zakładzie Metaekonomii od 3,9 tys. zł do 6,7 tys. zł.  

 Zakładzie Strategii od 8,5 tys. zł do 11,3 tys.  zł. 

Według wyjaśnień b. dyrektora Instytutu41 relatywnie wysokie wynagrodzenie otrzymywali 
pracownicy wykonujący pracę w systemie zadaniowym, rozliczani z konkretnych efektów 
pracy naukowo-badawczej. Zdaniem wyjaśniającego, pomimo zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy, osoby te z racji doświadczenia naukowego, zdolności i potencjału pełnią klu-
czową rolę w wykonywanych przez Instytut projektach, zajmują się pozyskiwaniem i realiza-
cją zleceń komercyjnych oraz prezentacją wyników prac na forum naukowym. Tak aktywna 
działalność pracowników, będąca wynikiem wysokich kwalifikacji zawodowych mierzona jest 
konkretnymi wynikami finansowymi dla Instytutu w podstawowym dla Instytutu zakresie 

                                                           
35  W tym 8 w niepełnym wymiarze czasu pracy. 
36  W  tym 3 w niepełnym wymiarze czasu pracy. 
37  W tym 2 w niepełnym wymiarze czasu pracy. 
38  W wymiarze czasu pracy: 0,25 etatu – pracownik ten zatrudniony był dodatkowo na 0,75 etatu w Zakładzie Strategii. 
39  Pismo b. dyrektora Instytutu z dnia 17 września 2018 r.  
40  Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. 
41  Pismo b. dyrektora Instytutu z dnia 17 września 2018 r.  
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modelowania makroekonomicznego. Jednocześnie poziom wynagrodzenia wskazanych 
osób w żadnym zakresie nie odbiega od warunków rynkowych, uzyskiwanych przez tych 
specjalistów z innych źródeł dochodu z działalności naukowej. Natomiast wynagrodzenia 
niższe w ramach poszczególnych zakładów, związane były z zakresem świadczonej pracy, 
mającej charakter pomocniczy, np. sporządzanie zestawień, analiz. Przypisanie pracowni-
ków do zakładów badawczych utworzonych w ramach struktury wewnętrznej Instytutu nie 
determinuje przedmiotu pracy – pracownicy otrzymujący wyższe wynagrodzenia realizują 
zadania interdyscyplinarne, realizowane wspólnie przez zakłady i wymagające szerszej 
wiedzy naukowej, niż specjalizacja w ramach jednego tematu badawczego.  

Według kolejnych wyjaśnień b. dyrektora Instytutu42 wzrost wynagrodzeń w stosunku do 
2016 r. wynikał ze zmiany roli, jaką Instytut miał docelowo pełnić w strukturze państwa 
i postawionych przed nim zadań. (…) Realizacja Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju wiązała się z koniecznością wykonania szeregu analiz i innych aktywności dedykowa-
nych szczegółowym obszarom tego planu. W związku z tym Instytut w porozumieniu 
z jednostką nadzorującą rozpoczął i zakończył w 2017 roku proces przekształcania w pań-
stwowy instytut badawczy podejmując się nowych zadań. Większość tych procesów ujęta 
została w planie finansowym na rok 2017, który to rok traktowany był przez dyrekcję Instytu-
tu, jako rok inwestycyjny głównie w budowę potencjału badawczego Instytutu i zgodnie 
z założeniami przyniosła swoje efekty w roku 2018, w którym to Instytut zaczął osiągać 
dodatni wynik finansowy.  

[Dowód: akta kontroli str. 184-199, 215-218, 236, 758, 782-786, 841-903, 1297-1307] 

NIK nie kwestionuje uprawnień zarządczych dyrektora Instytutu do ustalania poziomu 
i struktury wynagrodzeń. Instytut badawczy nie jest jednostką sektora finansów publicznych, 
nie jest więc poddany reżimowi kształtowania wynagrodzeń wynikającemu z postanowień 
ustawy budżetowej. Niemniej koszty Instytutu, w tym koszty wynagrodzeń w zasadniczej 
części finansowane były ze środków publicznych (dotacje), a nie z przychodów własnych 
Instytutu, a zwłaszcza nie z przychodów pochodzących ze sprzedaży intelektualnego do-
robku pracowników naukowych. W ocenie NIK wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń w 2017 r. 
i 2018 r. był całkowicie nieadekwatny do sytuacji finansowej Instytutu (ujemny wynik finan-
sowy i ujemne kapitały własne) oraz do możliwości pozyskiwania środków innych niż dota-
cje budżetowe. Dlatego NIK nie podziela argumentacji b. dyrektora Instytutu, że utrzymywa-
nie relatywnie wysokich wynagrodzeń kadry naukowej uzasadnione było zdolnością tych 
pracowników do pozyskiwania zleceń komercyjnych. Incydentalny wzrost przychodów 
z tego tytułu w 2017 r. nie oznaczał początku pożądanego trendu w tym zakresie. Zdawały 
sobie z tego sprawę władze Instytutu, planując na 2018 r. przychody ze zleceń komercyj-
nych w wysokości znacząco mniejszej niż osiągnięte w 2016 r. i 2017 r. Wzrost wynagro-
dzeń w 2017 r. oraz przyspieszenie tempa wzrostu zatrudnienia w I połowie 2018 r., w oce-
nie NIK, nie było działaniem opartym na racjonalnych przesłankach ekonomicznych ani 
inwestycją w komercyjny potencjał Instytutu, lecz „kredytowaną” rozbudową Instytutu, reali-
zowaną w oczekiwaniu na przyszłe, stabilne źródło finansowania w postaci ustawowo za-
gwarantowanej dotacji podmiotowej.  

W okresie objętym kontrolą wynagrodzenie miesięczne brutto b. dyrektora Instytutu43, zosta-
ło ustalone w wysokości czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszo-
nego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  

Wynagrodzenia miesięczne brutto zastępców dyrektora wynosiło natomiast następujące 
krotności:  

 2,2 dla zastępcy dyrektora odwołanego ze stanowiska z dniem 5 lipca 2017 r.44, 

 3,0 dla zastępcy dyrektora powołanego z dniem 1 sierpnia 2017 r., 

 3,8 dla zastępcy dyrektora powołanego z dniem 1 maja 2018 r. 

                                                           
42  Pismo dyrektora Instytutu z dnia 26 września 2018 r.  
43  Dyrektor Instytutu powołany został przez Ministra Rozwoju z dniem 11 września 2016  
44  Osoba zatrudniona w okresie od dnia 29 stycznia 2016 r. do dnia 5 lipca 2017 r.  
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Wynagrodzenia te nie przekroczyły maksymalnej kwoty, o której mowa w ustawie z dnia 
3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi45. 
Dyrektorowi Instytutu, ani jego zastępcom nie zostały wypłacone żadne świadczenie dodat-
kowe, nagrody roczne ani odprawy.  

Zgodnie z pkt 1 § 8 Regulaminu wynagradzania46 pracownikom na stanowiskach kierowni-
ków komórek organizacyjnych Instytutu przysługuje dodatek funkcyjny. Zgodnie z punktem 
3 Regulaminu… wysokość dodatku ustala się kwotowo, a wysokość kwoty dodatku jest 
uzależniona od wielkości kierowanego zespołu ludzi, zakresu i złożoności problematyki, 
stopnia odpowiedzialności i wpływu na wyniki działalności Instytutu. Na podstawie badania 
celowo dobranej próby47 dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników Instytutu, obejmują-
cej kierowników działów IT, Księgowego-Finansowego, Wydawnictw oraz Administracyjno-
Gospodarczego, a także Zakładu Analiz i Monitorowania i Zakładu Metaekonomii ustalono, 
że wszystkie te osoby otrzymywały dodatki funkcyjne, w wysokości od 400 zł do 820 zł mie-
sięcznie48. Dodatki formalnie przyznano za kierowanie zakładami/działami, liczącymi od 
3 do 26 pracowników (odpowiednio Dział Administracyjno-Gospodarczy oraz Zakład Analiz i 
Monitorowania).  

1. W okresie objętym kontrolą dodatek funkcyjny otrzymywali: kierownik działu IT, w którym 
oprócz kierownika nie był zatrudniony żaden pracownik oraz zastępczyni głównej księgowej, 
której dodatek został przyznany, pomimo że nie pełniła funkcji kierownika działu i nie kiero-
wała pracą podległych pracowników. Kierownik działu IT, zatrudniony od 1 lutego 2018 r., 
otrzymał od 1 marca 2018 r. dodatek funkcyjny w wysokości 700 zł miesięcznie, natomiast 
zastępczyni głównej księgowej – 500 zł miesięcznie od 1 listopada 2017 r. 

Według b. dyrektora Instytutu49, w lutym i w marcu 2018 r. przyznane zostały dodatki funk-
cyjne wszystkim kierownikom komórek organizacyjnych, którzy tego rodzaju dodatków do 
tej pory nie pobierali, niezależnie od liczby podległych im osób, tj. kierownikowi Działu Ad-
ministracyjno-Gospodarczego, kierownikowi Zakładu Analiz i Monitoringu, kierownikowi 
Zakładu Metaekonomii oraz kierownikowi Sekretariatu, realizując tym samym postanowienia 
§ 8 Regulaminu wynagradzania. Dodatki, wg b. dyrektora Instytutu, nie były uwarunkowane 
wyłącznie liczbą podległych pracowników, czego szczególnym przykładem była pobierająca 
go zastępczyni głównej księgowej, której nie podlegały żadne osoby. Liczba podległych 
osób nie była bowiem jedyną przesłanką warunkującą przyznanie i wysokość pobieranego 
dodatku funkcyjnego.  

W ocenie NIK, w odniesieniu do zastępczyni głównej księgowej Instytutu, przyznanie i wy-
płata dodatku funkcyjnego stanowiło naruszenie postanowień § 9 Regulaminu wynagradza-
nia pracowników Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur z 31 maja 2011 r. oraz 
§ 8 Regulaminu wynagradzania… w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lutego 2018 r., 
gdyż nie była ona kierownikiem komórki organizacyjnej.  

W odniesieniu do kierownika działu IT, decyzja o przyznaniu dodatku była formalnie zgodna 
z Regulaminem wynagradzania, a jednocześnie – w ocenie NIK - niecelowa i nierzetelna. 
Niecelowa, gdyż dodatek funkcyjny, jak wynika z dalszych zapisów Regulaminów wynagra-
dzania (odpowiednio §9 i §8), powinien być związany pełnieniem funkcji kierowniczych, 
a funkcja taka nierozerwalnie związana jest zarządzaniem zespołem ludzkim. Nie można 
mówić o zarządzaniu zespołem, gdy jest się kierownikiem jednoosobowego działu i nie 
wykonuje funkcji organizacyjnych ani władczych wobec żadnego pracownika. Nierzetelność 
decyzji, w ocenie NIK, polega na zatrudnieniu pracownika, o którym mowa, na stanowisku 
kierownika działu, który do czasu zakończenia kontroli w październiku 2018  r. faktycznie 
nie został utworzony (nie funkcjonował jako zespół pracowników). Zdaniem NIK możliwe 
było zatrudnienie tej osoby np. na samodzielnym stanowisku pracy ds. IT z wynagrodze-
niem nie mniejszym niż faktycznie otrzymywane po przyznaniu dodatku. Utworzenie sto-

                                                           
45  Dz. U. z 2018 r. poz. 1252. Dalej: ustawa kominowa. 
46  Regulamin wynagradzania pracowników Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowego Instytutu 

Badawczego, tekst jednolity Regulaminu w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 luty 2018 r.  
47  Kryterium był osąd kontrolera wynikający z dokonywanych ustaleń. 
48  Pismo b. dyrektora Instytutu z dnia 26 września 2018 r.  
49  Protokół przesłuchania w charakterze świadka z dnia 20 września 2018 r. 

Stwierdzone  
nieprawidłowości 
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sownego działu i obsadzenie stanowiska kierownika tego działu byłoby natomiast uzasad-
nione z chwilą zatrudnienia kolejnych pracowników realizujących zadania z zakresu IT. 

 [Dowód: akta kontroli str. 215-230, 646-667, 758, 904-905, 965-971,  
1297-1307, 1346-1360, 2218-2227]  

2. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 9 Regulaminu pracy50, do podstawowych obowiązków 
pracownika należy przestrzeganie obowiązującego ustalonego porządku oraz czasu pracy, 
a także przestrzeganie zakresu obowiązków. Zgodnie z § 18 ust. 1 tego Regulaminu, obec-
ność pracownika w pracy liczy się od chwili stawienia się w pomieszczeniu wyznaczonym 
do pracy lub na wyznaczonym stanowisku roboczym do chwili jego opuszczenia po zakoń-
czeniu pracy. Pracownicy powinni potwierdzać czas przybycia do pracy poprzez podpisanie 
listy obecności. Zgodnie z § 18 ust. 3 Regulaminu pracy, na pisemny wniosek pracownika 
pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu 
pracy, którym pracownik jest objęty. Ponadto, na pisemny wniosek pracownika może być do 
niego stosowany system skróconego tygodnia pracy lub system czasu pracy, w którym 
praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. Zgodnie z Regulami-
nem organizacyjnym51 prowadzenie ewidencji, statystyki i sprawozdawczości w zakresie 
zatrudnienia, spraw osobowych i socjalno-bytowych, a w związku z tym również odpowie-
dzialność za rzetelne prowadzenie list obecności należy do zadań działu personalnego.  

NIK pozyskała dokumenty wskazujące na to, iż troje pracowników Instytutu nie dokonywało 
potwierdzenia obecności w pracy w formie codziennego podpisu na liście obecności, doko-
nując tego post factum, poprzez uzupełnianie podpisów na listach, niekiedy po zakończeniu 
miesiąca. Dwoje z tych osób w umowie o pracę (tzw. informacja dodatkowa do umowy 
o pracę) miały ustalony obowiązek wykonywania pracy w dobowej normie czasu pracy 
wg ustalonego harmonogramu (grafiku). Trzecia osoba takiego obowiązku nie miała.   

Przesłuchana na tę okoliczność odpowiedzialna pracownica Działu Personalnego zeznała52, 
że (…) codziennie sprawdza listy obecności (…) Lista obecności za bieżący miesiąc jest 
wyłożona w ciągu dnia u niej w pokoju na biurku. Po zakończeniu dnia pracy lista jest za-
mykana w szafie bądź przekazywana (zastępczyni dyrektora – przyp. NIK.) (…), aby pra-
cownicy mający zgodę na świadczenie pracy poza siedzibą Instytutu, uzupełnili brakujące 
podpisy na liście, jeżeli jest taka potrzeba. (…) Jeżeli jakiegoś pracownika nie ma, to (…) 
w ciągu 1-2 dni (…) powinien zawiadomić, dlaczego nie ma go w pracy i powinien uspra-
wiedliwić swoją nieobecność.  Niektórzy pracownicy (…) posiadają ustne pozwolenie od 
Dyrektora Instytutu na wykonywanie pracy poza siedzibą Instytutu lub w domu (dotyczy to 
ekspertów, analityków i koordynatora (…). Zespoły ekspertów Instytutu spotykają się po 
godzinie 15 lub 17 (…) celem przeanalizowania istniejących problemów. Świadek nie brała 
udziału w takich spotkaniach, listy obecności pozostawiała u pani dyrektor (…), aby przeka-
zała (je - przyp. NIK) ekspertom, celem uzupełnienia brakujących podpisów (….). Jeżeli 
danego eksperta nie było w pracy w danym dniu w siedzibie Instytutu, z uwagi na wykony-
wanie pracy poza siedzibą Instytutu, a stawi się np. w dniu następnym lub innym terminie, 
wówczas uzupełnia brakujące podpisy z okresu wcześniejszego (…).Ponadto świadek ze-
znała, iż (…) wg wiedzy uzyskanej od pani Dyrektor, (…) trzy osoby posiadają zgodę dyrek-
cji Instytutu na wykonywanie pracy poza siedzibą Instytutu. Świadek zeznała również, że 
(…) nie było ustalonego pisemnego harmonogramu czasu pracy. Te trzy osoby wykonywały 
swoją pracę poza siedzibą Instytutu, zleconą ustnie przez dyrektorów  (…).   

Z zeznań b. dyrektora Instytutu53 w tej kwestii wynika, że w Instytucie pięć osób posiada 
ustne pozwolenie dyrektora lub wicedyrektora Instytutu na wykonywanie pracy poza siedzi-
bą Instytutu. Osoby te to eksperci mający doświadczenie odnośnie pozyskiwania zleceń 
rynkowych, zatrudnieni w zadaniowym systemie czasu pracy. Według zeznań, osoby te 
podpisują listy obecności w momencie, gdy stawiają się w Instytucie. Merytorycznie te oso-

                                                           
50  Wprowadzony w Instytucie z dniem 31 stycznia 2018 r. Zarządzeniem Nr 2/2018 Dyrektora Instytutu Badań Rynku, 

Konsumpcji i Koniunktur – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Insty-
tucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowym Instytucie Badawczym „Regulaminu Pracy”. 

51  Wprowadzony w Instytucie z dniem 1 lutego 2018 r. Zarządzeniem Nr 1/2018 Dyrektora Instytutu Badań Rynku, Kon-
sumpcji i Koniunktur – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instytucie 
Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowym Instytucie Badawczym „Regulaminu Organizacyjnego”. 

52  Protokół przesłuchania pracownika Działu Personalnego-Archiwum Zakładowe z dnia 14 września 2018 r. 
53  Protokół przesłuchania z dnia 20 września 2018 r. 
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by są rozliczane przez dyrektora Instytutu. W ostatnim czasie osoby te pojawiają się w In-
stytucie częściej niż raz w tygodniu. Pozwolenie na wykonywanie pracy poza siedzibą Insty-
tutu ma ostatecznie zawsze formę pisemną i znajduje się w aktach osobowych osób wyko-
nujących w ten sposób pracę na rzecz Instytutu. 

Już po złożeniu powyższych zeznań, w wyjaśnieniu z dnia 1 października 2018 r., b. dyrek-
tor Instytutu doprecyzował, że troje pracowników, którzy wstecznie uzupełniali podpisy 
w listach obecności wykonywali pracę w systemie zadaniowym i odstąpiono wobec nich od 
sporządzania harmonogramów (grafików). Wg wyjaśniającego, brak sztywnego grafiku 
obecności i zastąpienie go elastyczną dostępnością pracownika w Instytucie zapewnia 
bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy dostoswane do zakresu wykonywanych 
zadań.  

Zastępczyni dyrektora Instytutu zeznała54, że spośród osób, które wymienił b. dyrektor Insty-
tutu dwie osoby pracowały pod jej bezpośrednim nadzorem w Dziale Obsługi Badań, nato-
miast pozostali mieli określone godziny pracy w siedzibie Instytutu w ramach spotkań ze-
społu, dla którego pracowali.   

W ocenie NIK, bezpodstawne było jednostronne umieszczenie przez pracodawcę 
w umowach o pracę, zawartych z dwoma spośród powyższych trzech osób, zapisów o do-
bowej normie czasu pracy ustalonej wg indywidualnego harmonogramu. Zgodnie z Regu-
laminem pracy…(§ 18 pkt 3) mogło to bowiem nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek 
pracownika. Wnioski takie nie zostały złożone. W konsekwencji pracownicy ci, podobnie jak 
trzecia z osób uzupełniających listy obecności, wykonywali obowiązki w ramach indywidual-
nie ustalonej dobowej normy czasu pracy, bez zachowania regulaminowego trybu postępo-
wania przy ubieganiu się o taka możliwość. Naruszeniem postanowień § 18 Regulaminu 
pracy była akceptacja tego stanu rzeczy przez b. dyrektora Instytutu i jego zastępczynię. 

W ocenie NIK, nie zostały też spełnione przesłanki uznawane za konieczne dla wykonywa-
nia obowiązków w zadaniowym systemie czasu pracy. Miarodajnym w tym względzie jest 
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2006 r.55, zgodnie z którym elementem zada-
niowego czasu pracy jest wyznaczenie pracownikowi konkretnego zadania (zadań) do wy-
konania. Sąd wskazał, że z reguły nie mają takiego charakteru obowiązki wynikające 
z zakresu czynności, ze względu na ich ogólność i otwarty charakter. W dokumentacji pra-
cowniczej osób, o których mowa, znajdowały się tymczasem wyłącznie ogólnie sformułowa-
ne zakresy obowiązków, niemające charakteru skonkretyzowanych zadań. Nie było też 
żadnych dokumentów poświadczających fakt ustanowienia wobec tych pracowników zada-
niowego systemu czasu pracy (w Regulaminie… przewidziano tylko możliwość ustanowie-
nia takiego systemu) ani dokumentów poświadczających wykonanie zadań (dla ich rozlicze-
nia przez pracodawcę). 

[Dowód: akta kontroli str. 598-624, 908-911, 958-1024, 1314-1334, 1338-1361]  

3. W Instytucie nie zostały wprowadzone wewnętrzne regulacje dotyczące sposobu rekru-
tacji pracowników nienaukowych. Procesy rekrutacyjne, jak wyjaśnił b. dyrektor Instytutu56, 
prowadzone były każdorazowo na podstawie obiektywnych i sprecyzowanych kryteriów 
obejmujących poziom wykształcenia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych 
oraz inne przypisane do danego stanowiska pracy, przy wykorzystaniu portali ogłoszenio-
wych, zasobów ogłoszeń internetowych czy poleceń innych pracowników. Proces rekrutacji 
obejmował każdorazowo analizę otrzymanych od kandydatów dokumentów aplikacyjnych 
oraz przeprowadzenie merytorycznych rozmów kwalifikacyjnych. 

Faktyczna rekrutacja w odniesieniu do co najmniej jednej osoby przebiegała jednak w spo-
sób odmienny. Dotyczyło to brata żony ówczesnego dyrektora Instytutu, którego zatrudnie-
nie w Instytucie nie naruszało jednak dyspozycji art. 39 ust. 2 ustawy o instytutach badaw-
czych. Zgodnie z  tym przepisem nie może istnieć stosunek bezpośredniej podległości służ-

                                                           
54  Protokół przesłuchania z dnia 3 października 2018 r. 
55  I PK 117/06, OSNP 2007/21-22/310 
56  Pismo Dyrektora Instytutu z dnia 1 października 2018 r. (brak znaku pisma). 



 

17 

bowej m.in. pomiędzy osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do dru-
giego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia57.  

Przesłuchany w charakterze świadka b. dyrektor Instytutu58 zeznał, że spowinowacony 
z nim pracownik (…) to (…) młody człowiek, który pracował w Niemczech jako informatyk. 
Świadek zaproponował mu instalację sprzętu komputerowego w Instytucie i zawarł z nim 
stosowną umowę cywilnoprawną w styczniu 2018 r. Po wykonaniu zlecenia osoba ta otrzy-
mała od b. dyrektora Instytutu propozycję umowy o pracę.  

W Instytucie została też zatrudniona w charakterze pracownika naukowego kuzynka za-
stępczyni b. dyrektora Instytutu. 

Zastępczyni b. dyrektora Instytutu zeznała59 (…) Pracownik (informatyk – przyp. NIK) został 
zatrudniony po długich rozmowach i pod presją czasu wynikającą z konieczności zabezpie-
czenia danych przetwarzanych przez Instytut. W celu znalezienia pracownika (świadek – 
przyp. NIK) rozmawiała osobiście i telefonicznie z potencjalnymi kandydatami, znanymi 
(świadkowi – przyp. NIK), jako specjaliści w branży informatycznej. Oczekiwania płacowe 
tych osób oscylowały w granicach od 12 do 15 tysięcy miesięcznie brutto. Zatrudnienie innej 
osoby wiązałoby się z wydłużeniem czasu oczekiwania na nowego pracownika, m.in. 
o okres wypowiedzenia u poprzedniego pracodawcy. Instytut nie wszczął oficjalnie procedu-
ry rekrutacji zewnętrznej na stanowisko informatyka (…).  

Kuzynka świadka została natomiast zatrudniona (…) w wyniku (prowadzonych przez świad-
ka - przyp. NIK) poszukiwań (…) eksperta w obszarze ochrony zdrowia, na umowę o pracę 
na okres próbny, a następnie na czas nieokreślony (…). (Osoba ta – przyp. NIK) koordynuje 
prace zespołu badawczego w zakresie ochrony zdrowia. 

 [Dowód: akta kontroli str. 908-911, 958-971] 
4. Zgodnie z § 1 pkt 4 Regulaminu wynagradzania60, wynagrodzenie głównego księgowego 
ustala dyrektor Instytutu. W okresie objętym kontrolą wynagrodzenie zasadnicze głównego 
księgowego nie przekroczyło maksymalnej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w ustawie 
kominowej. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, w okresie objętym kontrolą, głównemu 
księgowemu wypłacone zostało dodatkowe wynagrodzenie: 

 w grudniu 2017 r., w kwocie brutto 600 zł za podjęcie dodatkowych prac związanych 
z realizacją Umowy nr II/670/P/15080/2830/17/DNP61. Jako podstawę prawną wska-
zano § 15 pkt 1 Regulaminu wynagradzania pracowników IBRKK. 

 w kwietniu 2018 r. w kwocie brutto 2 600 zł w związku z dodatkowym zadaniem doty-
czącym przygotowania struktury podziału wydatkowania środków z dotacji celowej62. 
Jako podstawę prawną wskazano § 15 Regulaminu wynagradzania63. 

[Dowód: akta kontroli str. 646-728, 794-838, 2228-2237, 2241-2242] 

Wypłacone głównej księgowej Instytutu w latach 2017-2018 dodatkowe wynagrodzenia 
w łącznej wysokości 3 200 zł, nie mieściły się w katalogu świadczeń dodatkowych wskaza-
nych w art. 11 ust. 1 ustawy kominowej oraz w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatko-
wych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz 
trybu ich przyznawania64. 

                                                           
57  Zgodnie z § 1 art. 618 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017, poz. 682 ze zm., 

dalej: Kodeks rodzinny i opiekuńczy), z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego mał-
żonka. Trwa ono mimo ustania małżeństwa. Zgodnie z § 2 art. 618 linię i stopień powinowactwa określa się według linii 
i stopnia pokrewieństwa. 

58  Protokół przesłuchania w charakterze świadka b. dyrektora Instytutu z dnia 20 września 2018 r. 
59  Protokół przesłuchania w charakterze świadka zastępczyni b. dyrektora Instytutu z dnia 3 października 2018 r. 
60  Regulamin wynagradzania obowiązujący od dnia 1 czerwca 2011 roku, według tekstu jednolitego ze zmianami na dzień 

1 luty 2018 r. 
61  Pismo Dyrektora Instytutu z dnia 27 listopada 2017 r.  
62  Zarządzenie Nr 9/2018 Dyrektora Instytutu z dnia 23 kwietnia 2018 r.  
63  Za podjęcie, na stałe lub na czas ściśle określony, dodatkowych prac i obowiązków, niewchodzących w zakres czynności 

służbowych zajmowanego stanowiska pracy, pracownik otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie, ustalone indywidualnie, 
w formie i wysokości adekwatnej do powierzonego, dodatkowego zakresu działania. 

64  Dz. U. Nr 14, poz. 139, ze zm. 
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Według wyjaśnień b. dyrektora Instytutu65, Obydwa dodatki były związane z wykonywaniem 
przez główną księgową dodatkowych czynności wynikających z podpisanych przez Instytut 
umów dotacyjnych w roku 2017 i 2018, związanych z przygotowaniem dodatkowych doku-
mentów, zestawień i sprawozdań wymaganych przez dyrekcję i umowami dotacyjnymi, 
przygotowaniami do audytu i samego procesu podpisywania umów, kontakt z instytucją 
finansującą. W roku 2018 było to szczególnie czasochłonne z uwagi na konieczność zasto-
sowania złożonej metodologii wyliczania kwalifikowalności wynagrodzeń. Ostateczną struk-
turą podziału kosztów, o której mowa w treści dokumentu przyznającego dodatek jest spra-
wozdanie informacyjne za I kwartał 2018 w części finansowej, złożone do MPiT w kwietniu 
2018. Sprawozdanie to wymagało szeregu obliczeń na dokumentach pomocniczych, któ-
rych nie posiadam w ostatecznej wersji. Kierownictwu prezentowane były wyłącznie dane 
robocze, związane z przygotowywaniem sprawozdania. Zadania te były powierzone głównej 
księgowej, ponieważ to na niej spoczywały dodatkowe czynności związane z obsługą do-
kumentacji i sprawozdawczości, kontaktów roboczych z Ministerstwem oraz ponieważ wyra-
ziła wolę wykonania przedmiotowych czynności. 

Przedstawione wyjaśnienia, aczkolwiek wyczerpująco ilustrują motywację b. dyrektora Insty-
tutu, nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla dokonywania wypłat z naruszeniem zasad 
wynagradzania osób objętych reżimem ustawy kominowej i aktów wykonawczych do tej 
ustawy. 

[Dowód: akta kontroli str. 2241-2242] 

Podstawą deficytowej gospodarki finansowej Instytutu w okresie objętym kontrolą był najem 
powierzchni biurowych oraz dotacje z budżetu państwa. Przychody z działalności meryto-
rycznej Instytutu, uwzględniając także kwoty dotacji, nie przekroczyły w 2017 r. połowy 
łącznej sumy przychodów. Podobna sytuacja wystąpiła w roku 2016, stanowiącym dla NIK 
bazę odniesienia dla oceny gospodarki finansowej w 2017 r. Niezależnie od braku zdolności 
do bieżącego regulowania swoich zobowiązań w Instytucie zwiększane było zatrudnienie 
i poziom płac, a kierownicze dodatki funkcyjne przyznano kierownikowi jednoosobowego 
działu i osobie, która kierownikiem działu nie była. Były dyrektor Instytutu, w sposób całko-
wicie nieprzejrzysty, podjął jednoosobowo, bez konsultacji, udokumentowanych analiz 
i opinii, decyzję o zawarciu ugody z jednym z dłużników Instytutu. Ponadto, prowadząc 
gospodarkę finansową dopuszczono się naruszeń ustawy o rachunkowości i ustawy komi-
nowej oraz nierzetelności w dokumencie stanowiącym element sprawozdania finansowego. 

2. Realizacja wybranych zadań 

W 2017 r. w ramach działalności statutowej Instytut wydawał trzy czasopisma naukowe:  

 Handel Wewnętrzny – dwumiesięcznik poświęcony problematyce rynku, marketingu 
i przedsiębiorstwa.  

 Unia Europejska (do 2011 r. znana pod nazwą „Wspólnoty Europejskie”) – dwumie-
sięcznik poświęcony problematyce integracji europejskiej.  

 Konsumpcja i Rozwój – kwartalnik poświęcony poznawaniu, opisowi i analizie przeobra-
żeń zachodzących w konsumpcji w skali mikro- i makroekonomicznej oraz wieloaspek-
towym ekonomicznym i pozaekonomicznym rezultatom tych zmian.  

Publikowane były czasopisma o charakterze corocznych raportów Instytutu: 

 Koniunktura gospodarcza świata i Polski – raport dotyczący kształtowania się produktu 
i handlu światowego, a także opisujący ceny na głównych rynkach surowcowych oraz 
sytuację koniunkturalną Polski. 

 Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie – raport poświęcony polityce 
ekonomicznej i współpracy Polski z zagranica. 

 Gospodarka i handel zagraniczny Polski – raport na temat kształtowania się produktu 
krajowego brutto, handlu zagranicznego, sfery konsumpcji i usług. 

 Handel wewnętrzny w Polsce – wydawnictwo zawierające syntezy oraz aktualne dane 
o strukturach rynku wewnętrznego, kierunkach dostosowywania do standardów UE itd.  

                                                           
65 Pismo z dnia 17 października 2018 r.  

Ocena cząstkowa 
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W ramach usług badawczo – rozwojowych zrealizowano natomiast pięć tematów o następu-
jących tytułach: 

 Raport: Działanie funduszy VC w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji (zamawia-
jący Polski Fundusz Rozwoju S.A.), 

 Raport: Raport strategiczny dotyczący potencjału rynku systemów bezzałogowych 
w Polsce (zamawiający Polski Fundusz Rozwoju S.A.), 

 Raport: Analiza branży motoryzacyjnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem pod-
miotów krajowych (zamawiający Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.), 

 Raport: Wpływy podatkowe z turystyki w Polsce w latach 2014-2016 (zamawiający Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki.), 

 Analiza: Wykonanie analizy określającej potencjalne kierunki rozwoju bezzałogowych 
statków powietrznych w Polsce oraz roli jaką Instytut Lotnictwa powinien spełnić w tym 
sektorze, w celu optymalnego wsparcia dla SOR (zmawiający Instytut Lotnictwa). 

[Dowód: akta kontroli str. 366-367, 380] 

Dotacje otrzymane przez Instytut 

W okresie objetym kontrolą, tj. od 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. Minister 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego66 przyznał Instytutowi dotacje na utrzymanie potencjału ba-
dawczego (podmiotowe)67 w łącznej kwocie 1 106,2 tys. zł, tj.:  

 w dniu 14 lutego 2017 r. - 525,4 tys. zł oraz w grudniu 2017 r. dodatkowo 120,0 tys. zł; 
środki te miały być przeznaczone na dofinansowanie realizacji 18 tematów badawczych;  

 w dniu 26 czerwca 2018 r. - 460,8 tys. zł; Instytut zaplanował przeznaczenie tych środ-
ków na działania niezbędne do rozwoju kadry naukowej, utrzymanie infrastruktury ba-
dawczej, w tym biblioteki i archiwów, zakup lub wytworzenie aparatury badawczej oraz 
działalność jednostki naukowej w zakresie upowszechniania nauki.  

W okresie objetym kontrolą Instytut otrzymał też dwie dotacje celowe w łącznej wysokości 
11 053,2 tys. zł, tj:   

 w dniu 27 listopada 2017 r. od Ministra Rozwoju i Finansów68 w wysokości 808,2 tys. zł, 
z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na opracowaniu pięciu tematów:   

 Monitoring przedsiębiorstw usługowych w Polsce, 

 Badanie potencjału eksportowego polskich przedsiębiorstw przemysłowych, 

 Przygotowanie modeli polityk regionalnych, 

 Opracowanie założeń strategii Państwa w części Inwestycje biznesu polonijnego 
w Polsce, 

 Organizowanie seminariów, sympozjów i konferencji naukowych prezentujących 
wyniki badań i analiz ekonomicznych wspierających innowacyjność i rozwój gospo-
darczy. 

 w dniu 10 kwietnia 2018 r. od Ministra Przedsiębiorczości i Technologii69 w kwocie 
10 245,0 tys. zł, na realizację - w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. - zadania, 
składającego się z czterech tematów: 

 Monitorowanie oraz zapobieganie skutkom zjawisk i wydarzeń mogących stwarzać 
zagrożenie publiczne w sferze makroekonomicznej, w tym monitorowanie wpływu 
finansów publicznych na rozwój gospodarki - 4 572,0 tys. zł; 

 Wsparcie dla polityki państwa w obszarze ucyfrowienia procesu produkcji (Prze-
mysł 4.0) oraz wzrostu kompetencji cyfrowych społeczeństwa – 1 845,0 tys. zł 

 Przygotowanie modeli polityk regionalnych - 1 075,0 tys. zł,  

 Organizowanie seminariów, sympozjów i konferencji prezentujących wyniki badań 
naukowych i analiz ekonomicznych, wspierających innowacyjność i rozwój gospo-

                                                           
66  Dalej: Minister NiSW. 
67  Dalej także: dotacje statutowe. 
68  Dalej Minister RiF. 
69  Dalej Minister PiT. 
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darczy – 2 753,0 tys. zł. 

Dotacja miała być przekazana w dwóch transzach po 5 122,5 tys. zł, z których 
pierwsza wpłynęła do Instytutu w dniu 10 kwietnia 2018 r., druga zaś miała być 
przekazana w terminie 14 dni od daty złożenia Ministrowi przez Instytut oświad-
czenia o wydatkowaniu co najmniej 75 % środków dotacji przekazanych w ramach 
I transzy.  

W dniu 20 września 2018 r. Minister PiT wypowiedział Instytutowi umowę o dotację celową 
z dnia 10 kwietnia 2018 r ze skutkiem natychmiastowym na koniec dnia 21 września 2018 r. 
Instytut został wezwany do zwrotu niewydatkowanej kwoty dotacji. Wypowiedzenie miało 
związek z wejściem w życie ustawy o Polskim Instytucie Ekonomicznym. W dniu 20 wrze-
śnia 2018 r. Instytut zawarł z Ministrem PiT Porozumienie w sprawie rozliczenia umowy 
o dotację celową z dnia 10 kwietnia 2018 r. Zgodnie z jego postanowieniami Instytut został 
zwolniony z obowiązku złożenia Sprawozdania Informacyjnego z III kwartał 2018 r. (§ 2 ust. 
1 Porozumienia). Skrócono też okres kwalifikowalności wydatków (do 21 września 2018 r.), 
natomiast Sprawozdanie merytoryczne oraz Sprawozdanie Finansowe wraz z opinią biegłe-
go rewidenta, ma zostać przedłożone ministrowi do dnia 30 listopada 2018 r.  

[Dowód: akta kontroli str. 207-210, 260-303, 406-454, 534-556, 2025-2026, 2202-2205] 

Realizacja zadań finansowanych z dotacji 

Wg wyjaśnień b. dyrektora Instytutu70 środki dotacji podmiotowej przekazywane były 
w transzach bez możliwości przewidzenia, kiedy i w jakiej wysokości wpłyną. Znana była 
jedynie ogólna kwota dofinansowania, co znacząco utrudniało planowanie zadań statuto-
wych, albowiem ich realizacja musiała być współfinansowana z przychodów z działalności 
gospodarczej. W 2017 r. Instytut prefinansował np. wydatki na wynagrodzenia w listopadzie 
i grudniu, zaś zakupy sprzętu zostały opłacone po wpływie dodatkowych środków (120 tys. 
zł) w dniu 29 grudnia 2017 r. W I półroczu 2018 r. środki z dotacji statutowej również prze-
kazywane były w miesięcznych transzach - w dniu 31 stycznia 2018 r. wpłynęło 40 zł, 
a następnie, do 30 maja 2018 r., Instytut otrzymał sześć transz po 43,8 tys. zł.  

W księgach rachunkowych Instytutu prowadzona była ewidencja środków dotacji otrzyma-
nych Ministrów RiF oraz PiT (w podziale na poszczególne tematy/zadania), a także od Mini-
stra NiSW (bez podziału na tematy w roku 2018, ponieważ nie finansowano z tych środków 
realizacji żadnych tematów). Według wyjaśnień b. dyrektora Instytutu71 w I kwartale 2018 r., 
tj. przed podpisaniem umowy dotacji, wydatki były finansowane ze środków własnych, a po 
podpisaniu dotacji zostały one przeksięgowane na konta dotacji. W II kwartale 2018 były już 
one na bieżąco ewidencjonowane na wyodrębnionych kontach dla poszczególnych tema-
tów/zadań. W przypadku dotacji statutowej jak i celowej większość prac była wykonywana 
przez pracowników jednostki. W roku 2018 w ramach trzech zbadanych przez NIK umów 
cywilnoprawnych wykonawcy zewnętrzni wyłonieni zostali w oparciu o zapisy obowiązują-
cego na dany dzień Regulaminu udzielania zamówień publicznych w IBRKK. 

 [Dowód: akta kontroli str. 2025-2026,  2416-2423] 
Dotacja na wsparcie potencjału badawczego w 2017 r.  

W 2017 r. dotacja od Ministra NiSW (645,4 tys. zł) wykorzystana została w całości. Według 
wyjaśnień b. dyrektora Instytutu72 prace realizowane i finansowane z tych środków nie miały 
charakteru utylitarnego, lecz naukowy, służący utrzymaniu potencjału badawczego jednost-
ki. Ich wyniki nie musiały być przekazywane żadnym instytucjom w celu praktycznego za-
stosowania. Wyniki prac były częściowo publikowane oraz prezentowane podczas konfe-
rencji i seminariów organizowanych lub współorganizowanych przez Instytut, a część pracy 
dotyczącej historii Instytutu, przygotowanej w ramach dotacji statutowej, ma być wykorzy-
stana w przygotowywanej publikacji jubileuszowej. Instytut w 2017 r. zrealizował 18 zadań 
badawczych i opublikował 77 prac, w tym 4 monografie oraz 73 publikacje w czasopismach 
naukowych. Decyzję o podjęciu tematów badawczych podjęło kierownictwo Instytutu w roku 

                                                           
70  Pismo z dnia 26 września 2018 r. 
71  Ibidem. 
72  Pismo z dnia 11 października 2018 r. 

Opis stanu  
faktycznego 
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2016, na podstawie propozycji płynących z poszczególnych zakładów. Decyzję tę akcepto-
wała Rada Naukowa Instytutu. 

Łączne koszty związane z tymi zadaniami wyniosły 1 940,5 tys. zł, w tym 645,4 tys. zł 
(tj. 33,3%) sfinansowano z dotacji. W dniu 2 lipca 2018 r. Instytut przekazał Ministrowi NiSW 
ostateczny raport z wykorzystania środków przyznanych na 2017 r.73 Według wyjaśnień 
b. dyrektora Instytutu74 Instytut nie otrzymał pisemnego zatwierdzenia raportu rocznego.  

[Dowód: akta kontroli str. 557-582, 965-971, 2017-2078, 2082-2083, 1281-1296, 2416 

Dotacja celowa w 2017 r. 
 
Sprawozdanie finansowe Instytutu z wykorzystania środków dotacji celowej w 2017 r. zba-
dane zostało przez biegłego rewidenta, zgodnie z § 7 ust. 2 umowy o dotację celową. 
W raporcie z dnia 29 stycznia 2018 r. rewident wydał pozytywną opinię na temat sprawoz-
dania, zwracając jednak uwagę, że podczas realizacji tematu nr 5 przekroczone zostały 
jednostkowe tytuły kalkulacyjne zakupionego sprzętu komputerowego i oprogramowania 
przekroczono. W dniu 31 stycznia 2018 r. Instytut przekazał do MPiT sprawozdanie roczne 
z wykorzystania dotacji celowej w roku 2017, zawierające sprawozdanie merytoryczne oraz 
finansowe z realizacji zadania oraz raport biegłego rewidenta. W sprawozdaniu wskazano 
tytuły pięciu zadań zrealizowanych zgodnie z zawartą umową oraz wydatkowaną kwotę 
798,8 tys. zł. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 9,5 tys. zł wraz odsetkami 
(0,2 tys. zł) została zwrócone w dniu 11 stycznia 2018 r.  

Minister PiT w piśmie z dnia 2 marca 2018 r. odmówił zatwierdzenia sprawozdania, uznając 
dotację za nierozliczoną i żądając przedstawienia dodatkowych wyjaśnień oraz oświadczeń. 
Minister zażądał też wyjaśnienia kwestii podniesionej przez biegłego rewidenta. W dniu 
27 marca 2018 r. Instytut przedłożył korektę sprawozdania wraz z załącznikami. Zostało ono 
ostatecznie zatwierdzone w dniu 26 kwietnia 2018 r. W uzasadnieniu Minister PiT zakwe-
stionował jednak kwalifikowalność zakupu od Głównego Urzędu Statystycznego baz danych 
za 25,5 tys. zł z uwagi na brak możliwości rozliczenia 100% wydatku w okresie objętym 
dotacją oraz wydatek w kwocie 7  tys. zł na rzecz GUS, z uwagi na to, że wykonawcy po-
wierzono realizację prac bez zawarcia umowy. Łącznie, jako niekwalifikowane wydatki MPiT 
uznało kwotę 32,5 tys. brutto. W dniu 8 maja 2018 r. Instytut dokonał zwrotu  tej kwoty wraz 
odsetkami  w wysokości 806,0 zł  

[Dowód: akta kontroli str. 304-358, 2416-2423] 

Dotacja celowa na rok 2018 

Do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystanie środków z dotacji celowej na rok 2018 r. wynio-
sło 1 429 948,39 zł, tj. 27,9% z otrzymanej I transzy (5 122,5 tys. zł). Do dnia 21 września 
2018 r., według wyjaśnień b. dyrektora Instytutu75, stopień wykorzystania I transzy wzrósł do 
ponad 80%.  

Klasyfikowanie kosztów do rozliczenia w ramach poszczególnych tematów następowało 
przy zamawiania usługi (np. pracy zleconej) finansowanej dotacją, a następnie w momencie 
opisywania dokumentu księgowego stanowiącego podstawę płatności. Osobą odpowie-
dzialną za prowadzenie badań naukowych w jednostce był dyrektor Instytutu, decydujący 
o zamówieniu poszczególnych usług. W proces ten zaangażowani byli również kierownicy 
poszczególnych komórek organizacyjnych bądź kierownicy poszczególnych podprojektów. 
Wydatki inne niż na badania dokonywane były głównie przez kierowników komórek organi-
zacyjnych Instytutu. Nadzór nad wykonaniem zadań wynikających z umów dotacyjnych oraz 
kwalifikowanie wydatków do poszczególnych tematów wykonywała zastępczyni dyrektora 
Instytutu. 

                                                           
73  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu 

ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania na-
ukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników stu-
diów doktoranckich (Dz.U. z 2015 poz. 1443). 

74  Pismo z dnia 23 października 2018 r.. 
75  Pismo z dnia 12 października 2018 r. 
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W IBRKiK nie było sztywno ustalonych stawek godzinowych za wykonywane opracowania. 
Umowa o udzielenie dotacji celowej na rok 2018 zakładała, że w umowach zlecenia koszt 
godziny pracy eksperta nie powinien przekroczyć 500 zł brutto.  

Szczegółowo zbadano 16 umów cywilnoprawnych sfinansowanych ze środków dotacji na 
rok 2017 i 2018 (w tym 1376 z 2017 r. oraz 477 z 2018 r.) Umowy te nie zawierały wskazania, 
którego z tematów lub zadań one dotyczą. Według wyjaśnień b. dyrektora Instytutu78 meto-
dologia kwalifikowania kosztów wynikała z przyjętego planu badań, przedłożonych kart 
czasu pracy i informacji od osób zarządzających danym tematem/zadaniem. Opis dotyczący 
kwalifikacji danego wydatku do konkretnego tematu/zadania odbywał się po zawarciu umo-
wy o dotację celową na dokumencie potwierdzającym poniesienie wydatku (rachunek lub 
faktura).  

Odmiennie procedurę tę tłumaczyła b. wicedyrektor Instytutu, która w 2017 r. koordynowała 
proces powstawania i zawierania umów cywilnoprawnych, a następnie decydowała którego 
tematu dotyczy dana umowa. Według jej zeznań79 zbadane umowy zawarte zostały przed 
podpisaniem umowy o dotację celową na rok 2018, w związku z czym nie zawierały sto-
sownych adnotacji. Dopiero w umowach podpisywanych po dniu 10 kwietnia 2018 r. w pre-
ambule umieszczano wskazanie, jakiego tematu dotyczą.  

W umowach z osobami, które wykonywały czynności w ramach dwóch, trzech lub czterech 
tematów w ramach dotacji, w umowach cywilno-prawnych także nie zamieszczono pream-
buły, która wskazywałaby na to, dla jakich tematów dana praca jest wykonywana.  

Czas i koszt pracy ekspertów zatrudnionych w Instytucie i realizujących zadania finansowa-
ne dotacją rozliczany był natomiast na podstawie kart czasu pracy. 

[Akta kontroli str. 958-964, 1726-2016, 2025-2026, 2082-2083] 

1. W 2017 r., w ramach realizacji zadań finansowanych dotacją celową, Instytut zawarł 
m.in. dwie umowy o dzieło80 na łączną kwotę 15,0 tys. zł. Wykonawca dzieł mieszkał 
w Berlinie. Według wyjaśnień b. dyrektora Instytutu81 miał on obywatelstwo niemieckie. Od 
wypłaconego wynagrodzenia Instytut nie odprowadził żadnego podatku, pomimo iż nie 
dysponował certyfikatem rezydencji podatkowej, o którym mowa w art. 5a pkt. 21 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych82. Zgodnie z tym przepisem certyfikat jest za-
świadczeniem o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych, wydanym przez 
właściwy organ administracji państwa zamieszkania podatnika. Zgodnie art. 29 ust. 1 pkt 1 
uopdf, brak certyfikatu obligował Instytut do odprowadzenia należnego podatku dochodo-
wego w wysokości 20% wypłaconej wykonawcy kwoty (jego przychodu). W ocenie NIK 
Instytut powinien zapłacić zaległy podatek wraz z należnymi odsetkami ustawowymi od kwot 
wypłaconych w ramach wyżej wymienionych dwóch umów cywilnoprawnych (art. 29 
ust. 2 uopdf). 

[Dowód: akta kontroli str. 1737-1741, 1786-1797] 

2. Zgodnie z § 5 umowy o dotację celową na rok 2018 Instytut zobowiązany był do prowa-
dzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych w ramach dotacji oraz 

                                                           
76  Umowy cywilnoprawne zawarte z: EB umowa o dzieło z dnia 1 grudnia 2017 r. nr 85/DOB/2017 na kwotę 12 000 zł 

(Lp. 21 w zestawieniu); HDE dwie umowy o dzieło z dnia 1 grudnia 2017 r. na kwotę 5 400 (nr 82/DOB/2017) oraz 
(nr 93/DOB/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.) na kwotę 9 600 zł (Lp. 28 i 29 w zestawieniu); LA trzy umowy z dnia 1 grudnia 
2017 r. na kwotę 4 000 zł (umowa zlecenie nr 86/DOB/2017), 3 000 zł (umowa o dzieło nr 87/DOB/2017) i (umowa o dzie-
ło nr 88/DOB/2017) na kwotę 9 000zł (Lp. 60, 61, 62 w zestawieniu); MP umowa o dzieło z dnia 5 grudnia 2017 r. 
nr 89/DOB/2017 na kwotę 2 000 zł (Lp. 64 w zestawieniu); dwie umowy z OJ z dnia 1 grudnia 2017 r. na kwotę 
10 600 (umowa o dzieło nr 83/DOB/2017) oraz (umowa o dzieło nr 83/DOB/2017) na kwotę 10 400 zł (Lp. 81, 82 w ze-
stawieniu); PR umowa z dnia 5 grudnia 2017 r. nr 90/DOB/2017 na kwotę 4 000 zł (Lp. 90 w zestawieniu); umowa o dzie-
ło z dnia 5 grudnia 2017 r. nr 91/DOB/2017 z RB na kwotę 6 000 zł (Lp. 91 w zestawieniu); dwie umowy z WP z dnia 
5 grudnia 2017 r. na kwotę 5 400 (umowa o dzieło nr 94/DOB/2017) oraz (umowa o dzieło nr 95/DOB/2017) na kwotę 
9 600 zł (Lp. 98, 99 w zestawieniu). 

77  Umowy zawarte z: JO na kwotę 35 700 zł (Lp. 18 w zestawieniu); KD umowa zlecenie nr 15/02/DOB/2018 z dnia 
16 lutego 2018 r. na kwotę 33 706,24 zł (Lp. 20 w zestawieniu); MW umowa o dzieło nr 01/01/DOB/2018 z dnia 12 stycz-
nia 2018 r. na kwotę 7 010 zł (Lp. 35 w zestawieniu); PCz (umowa zlecenia nr 05/02/DOB/2018 z dnia 1 lutego 2018 r.) 
na kwotę 50 000 zł (Lp. 38 w zestawieniu).  

78  Pismo z dnia 11 października 2018 r.  
79  Protokół przesłuchania z dnia 3 października 2018 r. 
80  Umowa o dzieło nr 94/DOB/2017 oraz nr 95/DOB/2017, obydwie z dnia 5 grudnia 2017 r.  
81  Pismo z dnia 11 października 2018 r. 
82  Dz. U. z 2018 r. poz. 1509. Dalej: uopdf. 
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wydatków związanych z realizacją zadania w sposób umożliwiający ocenę jego wykonania 
pod względem finansowym. Obowiązek ten nie został spełniony. Prowadzona ewidencja 
księgowa nie umożliwiała bieżącego monitorowania i weryfikacji poniesionych kosztów. 
Według wyjaśnień przedstawiciela firmy83 prowadzącej od dnia 21 maja 2018 r. księgowość 
Instytutu, nie było możliwe przygotowanie zestawienia dotyczącego księgowań wydatków ze 
środków dotacji z II kwartału 2018 r. bezpośrednio z danych księgowych Instytutu. Koniecz-
ne było przygotowanie specjalnego, odrębnego zestawienia w formacie Excel. Sprawozda-
nie za II kwartał z wykorzystania dotacji celowej przygotowano odejmując kwotę kosztów 
zadeklarowanych w sprawozdaniu za I kwartał od ogólnej kwoty kosztów poniesionych 
w ramach danego tematu. Wynagrodzenia w kwotach netto zostały ujęte w sprawozdaniu 
za I kwartał 2018 r. a kwoty ZUS i podatku dochodowego dopiero w II kwartale 2018 r.  

 [Dowód: akta kontroli str. 409, 1737-1741, 1786-1797, 2416-2423] 

Wskutek braku należytego przygotowania organizacyjnego i nieskutecznego nadzoru do-
puszczono się naruszeń prawa podatkowego oraz umowy dotacji.  

NIK nie dokonywała oceny merytorycznej prac wykonywanych przez Instytut w ramach 
działalności statutowej oraz w ramach dotacji celowej. Za wiarygodne poświadczenie pełnej 
realizacji zadań oraz należytego ich poziomu merytorycznego NIK przyjmuje akceptację 
sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej za 2017 r. przez Ministra Przedsiębiorczości 
i Technologii, oraz brak negatywnej reakcji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na spra-
wozdanie z wykorzystania dotacji na wsparcie działalności statutowej (Instytut nie otrzymy-
wał formalnego, pisemnego „skwitowania” tej działalności).  

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kon-
troli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli84, wnosi o: 

1. Uregulowanie zaległego zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami, powstałego 
w wyniku nieudokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika 
– wykonawcy prac na rzecz Instytutu.  

2. Spowodowanie zwrotu przez główną księgową Instytutu pobranego wbrew postanowie-
niom ustawy kominowej, dodatkowego wynagrodzenia w łącznej wysokości 3 200 zł. 

3. Pełne i rzetelne rozliczenie dotacji budżetowych otrzymanych w 2018 r.  

4. Doprowadzenie ewidencji księgowej środków dotacji do stanu umożliwiającego 
w przyszłości bieżące monitorowanie i weryfikację poniesionych wydatków na realizo-
wane zadania.  

5. Zapewnienie należytej staranności przy weryfikacji dokumentów stanowiących podstawę 
rozliczania zadań finansowanych z dotacji budżetowych  

6. Dokonanie aktualizacji lub opracowanie i wdrożenie nowej polityki rachunkowości Insty-
tutu. 

7. Kontynuowanie windykacji zaległych należności Instytutu.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o  Najwyższej Izbie Kontroli kierownikowi 
jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrze-
żeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeże-
nia zgłasza się do dyrektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 
Najwyższej Izby Kontroli. 

                                                           
83  E-mail z dnia 16 października 2018 r.  
84  Dz.U. z 2017 r., poz.524 ze zm. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmie-
nionego wystąpienia pokontrolnego. 
 
Warszawa, dnia  18  lutego 2019 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, 

Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

 p.o. Dyrektora 
/-/ Sławomir Grzelak 
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