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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli D/16/509 - Rozwój kadr naukowych 

 Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontroler Anna Hulboj, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/255/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.  

 (dowód:  akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Główny Instytut Górnictwa1 w Katowicach, pl. Gwarków nr 1, 40-166 Katowice  

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Stanisław Prusek, Naczelny Dyrektor2  

(dowód:  akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że Instytut podejmował działania sprzyjające 
rozwojowi kadry naukowej. Liczba pracowników naukowych Instytutu, która 
w 2012 r. wyniosła 114 osób, w 2014 r.  i 2016 r. wzrosła do 120. Wzrastała  
również liczba pracowników badawczo-technicznych (z 27 w 2012 r. do 35 w 2014 r. 
i 38 w 2016 r.). 

Instytut wprowadził rozwiązania i podejmował działania motywacyjne na rzecz 
rozwoju kadry naukowej. W dokumentach strategicznych Instytutu, w tym w ramach 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania, określono cel strategiczny dotyczący 
rozwoju kadry i utrzymania posiadanych uprawnień do nadawania stopnia 
naukowego doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinach górnictwo i geologia 
inżynierska oraz inżynieria środowiska, a dla realizacji tego celu ustalono cele 
operacyjne i wskaźniki. Według ostatniej dokonanej oceny realizacji wskazanego 
wyżej celu4, dla wszystkich określonych w tym zakresie wskaźników Instytut uzyskał 
wartości wyższe od założonych.  

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki podjęcia przez Radę Naukową 
Instytutu uchwały o odmowie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, 
pomimo odpowiednio wcześniejszej uchwały o przyjęciu publicznej obrony rozprawy 
doktorskiej lub wcześniejszej uchwały komisji habilitacyjnej zawierającej opinię 
o nadaniu tego stopnia. 

We wszystkich zbadanych w toku kontroli umowach na sporządzenie recenzji 
w przewodach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych, zgodnie z art. 30 ust. 2 
ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 
o stopniach i tytule w zakresie sztuki5, Instytut zamieścił elementy mające na  
celu zapewnienie ich właściwego wykonania, w tym określił termin sporządzenia 
recenzji, wysokość wynagrodzenia recenzentów oraz karę umowną za 

                                                      
1 Zwany dalej „Instytutem” lub „GIG”.  
2 Od 20 września 2015 r. Uprzednio Naczelnym Dyrektorem Instytutu był Józef Dubiński (aktualnie będący 
Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu). 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 
utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki 
w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
4 Za 2015 r. (do dnia zakończenia czynności kontrolnych oceny za 2016 r. jeszcze nie sporządzono). 
5 Aktualnie: Dz. U. z 2016 r. poz. 882 ze zm., zwanej dalej „ustawą o stopniach naukowych”. 

Ocena ogólna3 
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niedotrzymanie przez nich terminu, a także za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie przedmiotu umowy. 

Instytut pobierał dodatkowe opłaty6 za przeprowadzenie przewodów doktorskich 
i habilitacyjnych osób spoza Instytutu, którzy nie byli pracownikami ani doktorantami 
Instytutu, wyłącznie na podstawie umów cywilnoprawnych7, do których we 
wszystkich przypadkach załączone były kalkulacje, a do wystawionych faktur 
załączone były rozliczenia. Określone w dokonanych rozliczeniach wynagrodzenie 
promotora, recenzentów i członków komisji habilitacyjnej obliczono zgodnie 
z obowiązującymi przepisami8.  

W zbadanym zakresie Instytut, z wyjątkiem wskazanym niżej, prawidłowo 
przeprowadzał czynności w przewodach doktorskich i postępowaniach 
habilitacyjnych. W dwóch przypadkach, na sześć zbadanych, w skład komisji 
powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego „z przedmiotu dodatkowego 
- ekonomika przedsiębiorstw - wchodzącego w skład dyscypliny nauki 
o zarządzaniu”, wchodziły wprawdzie wyłącznie osoby posiadające tytuł naukowy 
profesora w dziedzinie nauk technicznych lub stopień doktora habilitowanego nauk 
technicznych w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska lub w dyscyplinie 
inżynieria środowiska, w tym jedna osoba jako egzaminator9. Mając jednak  
na uwadze uznany dorobek naukowy powołanego do ww. komisji egzaminatora 
w zakresie nauk o zarządzaniu, który znalazł potwierdzenie m.in. w zaakceptowaniu 
przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów10 jego zaliczenia przez wydział 
jednej z uczelni publicznych do osób reprezentujących nauki o zarządzaniu, 
o których mowa w art. 6 ustawy o stopniach naukowych11, NIK przyjmuje, 
że powołanie w Instytucie komisji w przedstawionym wyżej składzie nie miało 
w zbadanych przypadkach negatywnego wpływu na merytoryczny poziom oraz 
wynik przeprowadzonych egzaminów i przewodów, o których mowa. 

W jednym z badanych przypadków przedmiot egzaminu doktorskiego w zakresie 
dyscypliny dodatkowej, określony uchwałą Rady Naukowej Instytutu12, dotyczył tej 
samej dyscypliny naukowej, co dyscyplina podstawowa, tj. dyscypliny górnictwo 
i geologia inżynierska. Zdaniem NIK, nie odpowiadało to wymogom wynikającym 
z obowiązujących przepisów13, gdyż egzaminy powinny być zdawane w zakresie 
określonej dyscypliny, która powinna być odrębną, inną dyscypliną naukową niż 
dyscyplina podstawowa.  

                                                      
6 Poza wynagrodzeniami promotorów, recenzentów i członków komisji habilitacyjnej. 
7 Zawieranych z osobami ubiegającymi o stopień naukowy lub z innymi jednostkami organizacyjnymi 
(zatrudniającymi te osoby). 
8 Przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie 
wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie 
doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2014 r.  
poz. 48), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie wynagrodzeń” (odpowiednio § 1 ust. 1, § 2 i § 3).  
9 W obydwu przypadkach egzaminatorem była ta sama osoba. 
10 Dalej zwaną „CK”. 
11 W ramach wniosku tej jednostki, zaakceptowanego przez CK, o przyznanie jej uprawnień do nadawania 
stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. 
12 Wg uchwały Rady Naukowej Instytutu, „Bezpieczeństwo pracy w górnictwie”. 
13 Art. 12 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o stopniach naukowych oraz § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków 
przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu 
o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200), dalej zwanego także „rozporządzeniem z dnia 
22 września 2011 r.”, w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 
2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. 
Nr 179, poz. 1065), dalej zwanym „rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 
obszarów wiedzy, dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych”. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Prawidłowość przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich 

i postępowaniach habilitacyjnych 

1.1. W latach objętych kontrolą14 w Instytucie zostało przyznanych 29 stopni 
naukowych doktora oraz cztery stopnie naukowe doktora habilitowanego. 
W 2014 r. nadano 13 stopni doktora, w tym siedmiu pracownikom Instytutu oraz 
sześciu osobom niezatrudnionym w Instytucie, z których trzy ukończyły w nim studia 
doktoranckie. 
W 2015 r. nadano siedem stopni doktora, w tym jednemu pracownikowi Instytutu 
oraz sześciu osobom niezatrudnionym w Instytucie, z których pięć ukończyło w nim 
studia doktoranckie. 
W  2016 r. (do 30 listopada) nadano dziewięć stopni doktora, w tym czterem 
pracownikom Instytutu oraz pięciu osobom niezatrudnionym w Instytucie,  które 
ukończyły w nim studia doktoranckie. 
W 2014 r. nadano jeden stopień doktora habilitowanego (osobie będącej jego 
pracownikiem), w 2015 r. nie nadano takiego stopnia, a w 2016 r. nadano trzy 
stopnie doktora habilitowanego (osobom, które nie były zatrudnione w Instytucie). 

(dowód: akta kontroli str. 4)   

1.2. Na próbie obejmującej sześć egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny 
podstawowej15 (po dwa losowo wybrane egzaminy dla każdego z poszczególnych 
lat 2014-2016), stwierdzono, że w skład komisji powołanych do przeprowadzenia 
tych egzaminów wchodziły co najmniej cztery osoby uprawnione, w tym promotor.  

 (dowód: akta kontroli str. 9-14, 64-65, 70-71) 
1.3. Na próbie obejmującej sześć egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny 
dodatkowej (po dwa losowo wybrane egzaminy dla każdego z poszczególnych lat 
2014-2016), stwierdzono, że w skład pięcioosobowych komisji powołanych do 
przeprowadzenia tych egzaminów w czterech przypadkach wchodziła co najmniej 
jedna osoba posiadająca tytuł profesora16 lub stopień doktora habilitowanego 
w zakresie tej dyscypliny naukowej, z której przeprowadzano egzamin.  
W dwóch przypadkach w skład komisji przeprowadzającej egzamin doktorski 
w zakresie dyscypliny dodatkowej (według uchwały Rady Naukowej, egzamin 
z przedmiotu „ekonomika przedsiębiorstw”) wchodziło odpowiednio: w pierwszym 
przypadku - trzech profesorów nauk technicznych17 (z tego jeden jako egzaminator) 
i dwóch doktorów habilitowanych (inżynierii środowiska oraz górnictwa i geologii 
inżynierskiej); w drugim przypadku - czterech profesorów nauk technicznych18 
(z tego jeden jako egzaminator) i jeden doktor habilitowany (inżynierii środowiska), 
przy czym w obydwu ww. przypadkach egzaminatorem była ta sama osoba, 
co przedstawiono dalej w wystąpieniu. 

(dowód: akta kontroli str. 9-14, 41-63, 71, 229-236)   

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

W przypadku jednego egzaminu doktorskiego, na sześć zbadanych w zakresie 
dyscypliny dodatkowej, przedmiot egzaminu, określony uchwałą Rady Naukowej 

                                                      
14 Kontrolą objęto lata 2014-2016 (do 30 listopada), jednak dla celów statystycznych i porównawczych 
w niektórych przypadkach podano dane dotyczące okresu wcześniejszego. 
15 Inżynierii środowiska albo górnictwa i geologii i inżynierskiej. 
16 Osoby posiadające tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki obejmującej dyscyplinę naukową, w zakresie 
której przeprowadzano egzamin. 
17 Posiadany przez nich stopień naukowy doktora habilitowanego był również stopniem w dziedzinie nauk 
technicznych.  
18 J.w. 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

5 

Instytutu, mieścił się w zakresie tej samej dyscypliny naukowej, co dyscyplina 
podstawowa, tj. w zakresie dyscypliny górnictwo i geologia inżynierska.  
Stosownie do art. 12 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o stopniach naukowych oraz § 3 ust. 1 
pkt 1 lit. a i b rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 
szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 
doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu 
profesora19 egzaminy doktorskie powinny być zdawane w zakresie dwóch różnych 
dyscyplin, tj. dyscypliny podstawowej oraz dyscypliny dodatkowej. Obowiązujący 
wykaz dyscyplin naukowych ustalony został rozporządzeniem Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki oraz dyscyplin 
naukowych20. Zdaniem NIK, określając przedmiot egzaminów doktorskich, należy 
mieć na uwadze wskazany wyżej wykaz, w związku z czym dyscyplina dodatkowa 
nie powinna stanowić tej samej dyscypliny naukowej, co dyscyplina podstawowa. 

Naczelny Dyrektor i Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu wyjaśnili: „Dyscyplina 
„górnictwo i geologia inżynierska”21 jest dyscypliną bardzo bogatą w specjalności, 
którym można przypisać cechy odrębnych przedmiotów egzaminacyjnych. 
Przedmiot „Bezpieczeństwo pracy w górnictwie”22 jest przedmiotem mieszczącym 
się w obszarze wiedzy interdyscyplinarnej. Dyscypliny te można ująć w następujące 
grupy: nauki o człowieku (np.: biomechanika, psychologia, fizjologia pracy,  
choroby zawodowe), nauki techniczno-organizacyjne (np.: ergonomia, badania 
układu człowiek - obiekt techniczny, organizacja pracy), nauki o ziemi (np.: geologia, 
czynniki zagrożeń naturalnych i ich zwalczanie), nauki chemiczne (np.: toksyczne 
działania substancji, w tym w dziedzinie rozmieszczenia i  metabolizmu, monitoring 
środowiska pracy). Ze względu na to, że przedmiot pod nazwą:  „Bezpieczeństwo 
pracy w górnictwie” dotyczy środowiska kopalń, zalicza się go do dyscypliny 
górnictwo i geologia inżynierska z uwagi na użycie określenia „w górnictwie”. Jest to 
jednak nazwa umowna, co wykazano powyżej. Kierując się tą wyraźną odrębnością 
przedmiotu „Bezpieczeństwo pracy w górnictwie” od przedmiotu „Technologia 
eksploatacji złóż”23 oraz jego szeroką interdyscyplinarnością, Rada Naukowa uznała 
ten przedmiot za dodatkowy pomimo, że zalicza się on do tej samej dyscypliny 
naukowej.”.  

(dowód: akta kontroli str. 11, 50-51, 229, 233) 

Zdaniem NIK, niezależnie od interdyscyplinarności poszczególnych zagadnień czy 
przedmiotów, egzamin powinien być zdawany w zakresie określonej dyscypliny, 
a dyscyplina ta powinna być odrębną, inną dyscypliną naukową niż dyscyplina 
podstawowa. Egzamin zdaje się w zakresie dyscypliny, a nie specjalności.  

W związku z powyższym, NIK wskazuje, że w uchwałach Rady Naukowej Instytutu 
(poza jednym tylko, na sześć zbadanych przewodów), określając zakres egzaminów 
doktorskich w dyscyplinie dodatkowej i powołując komisje do ich przeprowadzenia, 
nie wskazywano dyscypliny naukowej, w zakresie której przeprowadzany był 
egzamin, lecz jedynie „przedmiot” egzaminacyjny24.  
Zdaniem NIK, określenie w podejmowanych uchwałach dyscypliny naukowej, 
w zakresie której przeprowadzane są egzaminy doktorskie, ma znaczenie m.in. dla 
zapewnienia możliwości sprawnej weryfikacji prawidłowości dokonywanych w tym 

                                                      
19 Rozporządzenie z dnia 22 września 2011 r., wg którego przeprowadzany był przewód. 
20 Uprzednio (do dnia 1 października 2011 r.) wykaz dyscyplin naukowych określała uchwała Centralnej Komisji 
do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 października 2005 r. w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki 
oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. Nr 79, poz. 1120 ze zm.). 
21 Dyscyplina, w której prowadzony był dany przewód doktorski. 
22 Przedmiot egzaminu w zakresie dyscypliny dodatkowej, wg uchwały Rady Naukowej Instytutu. 
23 Przedmiot egzaminu w zakresie dyscypliny podstawowej, wg uchwały Rady Naukowej Instytutu. 
24 Np. „Zastosowanie metod instrumentalnych w chemii analitycznej”, „Termodynamika”, „Bezpieczeństwo pracy 
w górnictwie”, „Ekonomika przedsiębiorstw” czy „Metrologia wielkości elektrycznych”.  
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zakresie czynności (zarówno na etapie podejmowania wskazanych wyżej  
uchwał, jak i późniejszym). Według obowiązujących przepisów, skład komisji 
przeprowadzających egzaminy doktorskie ustala się, mając na uwadze dyscyplinę 
naukową, w zakresie której przeprowadzany jest egzamin (w skład komisji 
egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny dodatkowej powinna wchodzić co najmniej 
jedna osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego 
w zakresie tej dyscypliny naukowej), jednoznaczne i prawidłowe określenie 
dyscypliny naukowej, w zakresie której zdawany jest egzamin doktorski, jest zatem 
istotne.  
Naczelny Dyrektor i Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu wyjaśnili, że brak 
wskazania nazw dyscyplin w uchwałach powołujących komisje egzaminacyjne był 
spowodowany założeniem, że podanie nazwy przedmiotu jest wystarczające dla 
identyfikacji nazwy dyscypliny. Jednocześnie poinformowali, że w treści przyszłych 
uchwał Rady Naukowej powołującej komisje egzaminacyjne zostaną określone 
nazwy dyscyplin.  

(dowód: akta kontroli str. 41-63, 232) 

W dwóch przypadkach, w których egzamin doktorski w zakresie dyscypliny 
dodatkowej dotyczył, według uchwały Rady Naukowej Instytutu, przedmiotu 
„ekonomika przedsiębiorstw”, osobą powołaną do składu tej komisji jako 
egzaminator był profesor nauk technicznych, który stopień doktora habilitowanego 
uzyskał w dyscyplinie górnictwo (w specjalności „organizacja i ekonomika górnictwa” 
- pismem z 27 września 2004 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, 
na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o stopniach naukowych25, zatwierdziła uchwałę 
Rady Naukowej GIG o nadaniu mu „stopnia naukowego doktora habilitowanego 
nauk technicznych w zakresie górnictwa - organizacji i ekonomiki górnictwa”).  

Naczelny Dyrektor oraz Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu wyjaśnili m.in., 
że ww. egzaminator, powołany w skład komisji „przeprowadzającej egzaminy 
doktorskie z przedmiotu dodatkowego - ekonomika przedsiębiorstw - wchodzącego 
w skład dyscypliny nauki o zarządzaniu”, „prowadzi badania zarówno w naukach 
technicznych, jak i ekonomicznych”, „ma interdyscyplinarne kompetencje” i „posiada 
tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk technicznych, ale jego specjalnością 
potwierdzoną na dyplomie habilitacyjnym jest organizacja i ekonomika górnictwa26, 
którą można uznać za pokrewną do przedmiotu ekonomika przedsiębiorstw”. 
Wyjaśnili także, że dorobek naukowy tej osoby „obejmuje dyscyplinę górnictwo 
i geologia inżynierska, jak również dyscyplinę nauki o zarządzaniu”. Ponadto 
wskazali, że „na podstawie dorobku naukowego, Centralna Komisja ds. Stopni 
i Tytułów zaliczyła prof. dr hab. inż. (…) do minimum kadrowego na Wydziale (…)27 
w ramach posiadanych przez tę jednostkę uprawnień do nadawania stopnia doktora 
habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu”. 

(dowód: akta kontroli str. 9-14, 41-63, 229-236, 261-264)  

W skład komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w zakresie dyscypliny 
dodatkowej, według rozporządzeń określających szczegółowy tryb przeprowadzania 
czynności m.in. w przewodach doktorskich28, powinna wchodzić co najmniej jedna 
                                                      
25 W ówczesnym brzmieniu (Dz. U. Nr 65, poz. 595). 
26 Przyp. NIK - na dyplomie ww. osoby podano tytuł jej rozprawy habilitacyjnej i wskazano, że uzyskała ona 
stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie dyscypliny górnictwo (na dyplomie nie wskazano 
specjalności). Natomiast w ww. piśmie z 27 września 2004 r. podano, że CK zatwierdza uchwałę Rady 
Naukowej GIG o nadaniu ww. osobie „stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie 
górnictwa - organizacji i ekonomiki górnictwa”. 
27 Wydział uczelni publicznej. 
28 W tym § 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. 
w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz  
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 15 poz. 128 ze zm.), na podstawie przepisów którego 
przeprowadzany był pierwszy z ww. przewodów doktorskich, oraz § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 
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osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej 
dyscypliny naukowej29. Mając jednak na względzie uznany dorobek naukowy ww. 
egzaminatora w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu30 i jego interdyscyplinarne 
kompetencje, które znalazły potwierdzenie m.in. w zaakceptowaniu przez CK jego 
zaliczenia przez wydział jednej z uczelni publicznych do osób reprezentujących 
nauki o zarządzaniu, o których mowa w art. 6 ustawy o stopniach naukowych31 
(co podniesiono w złożonych w toku kontroli wyjaśnieniach), NIK przyjmuje, 
że powołanie komisji w przedstawionym wyżej składzie nie stanowiło 
nieprawidłowości, która mogłaby mieć w zbadanych przypadkach negatywny wpływ 
na merytoryczny poziom i wynik przeprowadzonych egzaminów i przewodów, 
o których mowa. 

1.4. W wyniku badania dotyczącego komisji powołanych do przeprowadzania 
egzaminów doktorskich w zakresie nowożytnego języka obcego (badaniem objęto tę 
samą próbę przewodów, co w ramach pkt. 1.2 i 1.3) stwierdzono, że w skład pięciu 
komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie 
nowożytnego języka obcego wchodziły osoby mające odpowiednie uprawnienia, 
tj.  komisje były trzyosobowe, w ich skład wchodziła osoba nauczająca danego 
języka obcego w szkole wyższej, a pozostałe dwie osoby posiadały tytuł naukowy 
profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. W szóstym przypadku 
osoba ubiegająca się o stopień doktora przedstawiła certyfikat potwierdzający 
znajomość nowożytnego języka obcego (telc English B2), który ujęty był 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia z dnia 22 września 2011 r., w związku z czym, 
na podstawie § 4 ust. 6 tego rozporządzenia, została zwolniona z egzaminu 
doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.  

(dowód: akta kontroli str. 13, 66)  

1.5.-1.6. W okresie 2014-2016 (do 30 listopada) nie wystąpiły przypadki podjęcia 
przez Radę Naukową Instytutu uchwały o odmowie nadania stopnia doktora lub 
doktora habilitowanego, pomimo odpowiednio wcześniejszej uchwały o przyjęciu 
publicznej obrony rozprawy doktorskiej lub wcześniejszej uchwały komisji 
habilitacyjnej zawierającej opinię o nadaniu tego stopnia. 

(dowód: akta kontroli str. 16)   

1.7. Na próbie 12 umów o sporządzenie recenzji rozprawy doktorskiej i 12 umów 
o sporządzenie recenzji w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora 
habilitowanego stwierdzono, że we wszystkich badanych umowach, zgodnie  

                                                                                                                                       
22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 
doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, na podstawie 
przepisów którego przeprowadzany był drugi z ww. przewodów doktorskich. 
29 Albo uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, na podstawie art. 21a ustawy 
o stopniach naukowych, w zakresie tej dyscypliny naukowej. 
30 M.in. już wcześniej był on promotorem oraz recenzentem w przewodach prowadzonych w dziedzinie nauk 
ekonomicznych, dyscyplinie nauki o zarządzaniu. W 2016 r. CK powołała go jako członka do składu komisji 
habilitacyjnej przeprowadzającej postępowania habilitacyjne w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Jego rozprawa 
habilitacyjna obejmowała m.in. zagadnienia dotyczące „wskaźników techniczno-ekonomicznych w procesie 
restrukturyzacji”. Był on także przez dwie kadencje, w tym w badanym okresie, dziekanem wydziału organizacji 
i zarządzania jednej z uczelni publicznych. 
31 W ramach wniosku tego wydziału, zaakceptowanego przez CK, o przyznanie mu uprawnień do nadawania 
stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, w którym powołano się 
na art. 6 ust 5 ustawy o stopniach naukowych. Wniosek ten, w tym również m.in. w odniesieniu do dorobku 
naukowego egzaminatora, o którym mowa, przed przyznaniem wnioskowanych uprawnień był recenzowany 
przez recenzenta CK (profesora nauk ekonomicznych, będącego jednocześnie Przewodniczącym Sekcji II - 
Nauk Ekonomicznych oraz członkiem Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów). W opinii tej, 
rekomendując przyznanie wnioskowanych uprawnień, w odniesieniu do ww. egzaminatora podano m.in., że jego 
„Dorobek naukowy i profil kariery naukowej jednoznacznie można zaliczyć do dziedziny nauk ekonomicznych, 
zdecydowana przewaga prac z zakresu dyscypliny: nauki o zarządzaniu, zwłaszcza w odniesieniu do obszaru 
zarządzania produkcją, restrukturyzacji przedsiębiorstw i przemysłu”.  
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z art. 30 ust. 2 ustawy o stopniach naukowych32, Instytut określił termin ich 
sporządzenia, wysokość wynagrodzenia oraz karę umowną za niedotrzymanie 
terminu33, a także za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu  
umowy34. Wszystkie objęte badaniem recenzje sporządzono w terminach 
określonych w umowach.  

(dowód: akta kontroli str. 30, 172-177) 

NIK zwraca uwagę na znaczenie przeprowadzania w każdym przypadku starannej, 
pogłębionej analizy - na etapie poprzedzającym podjęcie uchwał w sprawie 
określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz składu komisji do ich 
przeprowadzenia - dla zapewnienia właściwego określenia dyscypliny dodatkowej, 
w zakresie której zdawany jest egzamin, oraz odpowiadającego tej dyscyplinie 
naukowej składu komisji egzaminacyjnej (obejmującego, w przypadku egzaminu 
doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej, co najmniej jedną osobę 
posiadającą tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej 
dyscypliny naukowej). 

 Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.  
 

2. Prawidłowość wykorzystania środków przeznaczonych na 
przeprowadzanie przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych 

2.1. W latach 2014-201635 Instytut zapłacił za wynagrodzenia promotorów 
i recenzentów w przewodach doktorskich oraz recenzentów i członków komisji 
habilitacyjnych w postępowaniach habilitacyjnych swoich pracowników, które były 
prowadzone w Instytucie, łącznie 115.681,20 zł, z tego 70.405,20 zł w 2014 r., 
9.055,20 zł w 2015 r. i 36.220,80 zł w 2016 r.  
W tym okresie Instytut poniósł koszty z tytułu wynagrodzenia promotorów 
i recenzentów w przewodach doktorskich swoich pracowników, które były 
prowadzone w innych jednostkach organizacyjnych36, w wysokości 13.697,35 zł, 
w tym 9.547,35 zł w 2014 i 4.150 zł w 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 168-169) 

2.2. Instytut finansował wynagrodzenia promotorów i recenzentów w przewodach 
doktorskich oraz recenzentów i członków komisji habilitacyjnych w postępowaniach 
habilitacyjnych ze środków bieżących Instytutu, wypracowanych ze sprzedaży prac 
badawczo-usługowych. 
Wysokość dotacji podmiotowej37 na utrzymanie potencjału badawczego  
Instytutu wyniosła w 2014 r. 12.499,1 tys. zł, w 2015 r. 14.657,2 tys. zł i w 2016 r. 
17.274,0 tys. zł, dotacja ta stanowiła, odpowiednio: 10,8%, 13,6 % i 17,4 %  
udziału w przychodach Instytutu ogółem. 

(dowód: akta kontroli str. 18 i 26)   

                                                      
32 Terminy na sporządzenie recenzji w przewodach doktorskich były zgodne również z odpowiednimi przepisami 
kolejnych rozporządzeń (w zależności od tego, na podstawie którego rozporządzenia przeprowadzony był dany 
przewód), tj. z § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 15 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 15, 
poz. 128 ze zm.)  lub z § 6 ust. 3 kolejnych rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - odpowiednio: 
z 22 września 2011 r. (Dz.U. Nr 204, poz. 1200), z 3 października 2014 r. (Dz.U. poz. 1383) i z 30 października 
2015 r. (Dz.U. poz. 1842). 
33 W wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. 
34 W wysokości 10% wynagrodzenia.  
35 Do 30 listopada. 
36 W tych latach nie były prowadzone postępowania habilitacyjne pracowników Instytutu w innych jednostkach 
organizacyjnych.  
37 Z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

Uwaga dotycząca 
badanej działalności 
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2.3. W Instytucie komisje doktorskie były powoływane dla każdego przewodu 
doktorskiego uchwałą Rady Naukowej. Instytut nie miał jednej stałej komisji na całą 
kadencję Rady Naukowej oraz nie wynagradzał dodatkowo pracowników 
uczestniczących w pracach komisji doktorskiej.  

(dowód: akta kontroli str. 18)   

2.4. Instytut pokrywał koszty przeprowadzania przewodów doktorskich i postępowań 
habilitacyjnych swoich pracowników uzyskujących stopnie naukowe w innych 
jednostkach organizacyjnych. W latach 2014-201638 zostały przeprowadzone 
przewody doktorskie dwóch pracowników Instytutu, które zakończyły się nadaniem 
stopnia naukowego, w innej jednostce organizacyjnej - na Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach, w 2014 i w 2016 roku. W tych latach nie były prowadzone 
postępowania habilitacyjne pracowników Instytutu w innych instytutach lub 
w uczelniach.  

(dowód: akta kontroli str. 18-19 i 30)   

2.5. W latach 2014-2016 Instytut poniósł koszty z tytułu wynagrodzeń promotorów 
i recenzentów w ww. dwóch przewodach doktorskich swoich pracowników 
przeprowadzanych w innej jednostce na łączną kwotę 17.356 zł, z tego 8.300 zł  
za wynagrodzenia w przewodzie z 2014 r. i 9.056 zł za wynagrodzenia  
w przewodzie z 2016 r.39. Łączny koszt ww. dwóch przewodów doktorskich  
wyniósł 24.597,09 zł, w tym koszty przewodu doktorskiego z 2014 r. wyniosły 
12.560,29 zł, a przewodu z 2016 r. - 12.036,80 zł. 
Wynagrodzenie promotora w przewodzie doktorskim z 2014 r. wyniosło 4.940 zł, 
a w przewodzie doktorskim z 2016 r. - 5.390 zł. Wynagrodzenia recenzentów 
w przewodzie doktorskim z 2014 r. wyniosły 1.680 zł, a w 2016 r. - 1.833 zł. Przyjęte 
wysokości wynagrodzenia (z uwzględnieniem zaokrąglenia do pełnego złotego) dla 
promotora i recenzentów były zgodne z obowiązującymi przepisami40. Koszty 
te zostały poniesione ze środków bieżących Instytutu wypracowanych ze sprzedaży 
prac badawczo-usługowych.   

(dowód: akta kontroli str. 169, 178-194) 

2.6. Oprócz ww. kosztów, w oparciu o zawarte umowy, Instytut poniósł dodatkowe 
opłaty w postaci kosztów wydziałowych w wysokości 5.581,01 zł (2.864,21 zł  
za przewód doktorski zakończony w 2014 r. i 2.716,80 zł za przewód doktorski 
zakończony w 2016 r.) oraz koszów podróży służbowych recenzentów w wysokości 
412,73 zł (odpowiednio: 148,73 zł i 264 zł). Łącznie wysokość poniesionych kosztów 
z tytułu dodatkowych opłat wyniosła 5.993,74 zł.  
Naczelny Dyrektor, jego Zastępca ds. Finansowo-Ekonomicznych i Przewodniczący 
Rady Naukowej Instytutu wyjaśnili, że Instytut, podpisując umowę z inną  
jednostką naukową na przeprowadzenie przewodu doktorskiego, nie podejmował 
działań w celu wyeliminowania zapisów zobowiązujących do ponoszenia opłat 
niewynikających z rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń, ponieważ poszczególne 
pozycje kosztorysu przedstawionego przez inne jednostki nie odbiegały od przyjętej 
standardowej struktury kosztów w tego typu działalności.  

(dowód: akta kontroli str. 81 i 178-194) 

2.7. Instytut przeprowadził cztery przewody doktorskie (trzy zakończone w 2014 r. 
i jeden w 2015 r.) oraz trzy postępowania habilitacyjne (wszystkie zakończone 

                                                      
38 Do 30 listopada 2016 r. 
39 Koszty przeprowadzonych przewodów były ponoszone w dwóch ratach (pierwszą ratę płacono po podpisaniu 
umowy, drugą - po zakończeniu przewodu).  
40 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości 
i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, 
postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2014 r. poz. 48), zwane 
dalej „rozporządzeniem w sprawie wynagrodzeń”.  
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w 2016 r.) osób niezatrudnionych w Instytucie, które nie były także uczestnikami 
prowadzonych w nim studiów doktoranckich. Wszystkie postępowania zakończyły 
się uzyskaniem stopnia naukowego.  

(dowód: akta kontroli str. 20)   

2.8-2.9. Instytut pobierał dodatkowe opłaty za przeprowadzenie przewodów 
doktorskich i postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego, poza 
wynagrodzeniami promotorów, recenzentów i członków komisji habilitacyjnej, osób 
spoza Instytutu, którzy nie byli ani jego pracownikami, ani też nie byli doktorantami 
studium doktoranckiego działającego w Instytucie.  
Opłaty te dotyczyły pokrycia kosztów prowadzonych postępowań,  
tj. kosztów egzaminów doktorskich, kosztów ogólnoinstytutowych związanych 
z przeprowadzanym przewodem doktorskim i postępowaniem habilitacyjnym  
oraz kosztów podróży służbowych recenzentów i członków komisji habilitacyjnej, 
które w okresie 2014-2016 (do 30 listopada) wyniosły łącznie 19.057,77 zł. 
Na próbie trzech losowo wybranych umów zawartych przez Instytut na 
przeprowadzenie przewodu doktorskiego, z których jedną zawarto z inną jednostką 
organizacyjną oraz dwie z osobami fizycznymi (dwie umowy dot. przewodów 
z 2014 r. i jedna z 2015 r.) oraz trzech umów na przeprowadzenie postępowania 
habilitacyjnego w 2016 r. z inną jednostką organizacyjną, stwierdzono, że we 
wszystkich zawartych umowach zawarto zapis o zobowiązaniu drugiej strony umowy 
do pokrycia kosztów postępowania. W przypadku przewodu doktorskiego 
zobowiązano stronę umowy do pokrycia kosztów wynagrodzenia recenzentów 
i promotora, podróży zamiejscowych recenzentów, egzaminów doktorskich 
i ogólnoinstytutowych. W przypadku postępowań habilitacyjnych stronę umowy 
zobowiązano do pokrycia kosztów wynagrodzenia recenzentów i wynagrodzenia 
członków komisji habilitacyjnej, podróży zamiejscowych członków komisji 
habilitacyjnej i ogólnoinstytutowych. Do umów były załączone kalkulacje, 
a w umowach zawarto zastrzeżenie, że koszt postępowania będzie obliczony przy 
uwzględnieniu stawek obowiązujących w dniu ponoszenia kosztów.  
Według dokonanego rozliczenia każdej z trzech analizowanych umów, 
w poniesionych kosztach przeprowadzonego przewodu doktorskiego ujęto, oprócz 
wynagrodzenia promotora i recenzentów, koszty wynagrodzenia za przeprowadzone 
egzaminy doktorskie (w wysokości 5% minimalnej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego profesora zwyczajnego dla osoby41) i koszty ogólnoinstytutowe 
(w wysokości 15% sumy ww. wynagrodzeń). W dokonanych rozliczeniach umów 
o przeprowadzenie postępowań habilitacyjnych ujęto, oprócz wynagrodzeń za 
recenzje i dla członków komisji habilitacyjnych, także koszty ogólnoinstytutowe 
(w wysokości 15% sumy ww. wynagrodzeń) i w jednej umowie - koszty podróży 
członków komisji habilitacyjnej. Jak wskazała Zastępca Naczelnego Dyrektora 
Instytutu ds. finansowo-ekonomicznych, stawka 15% wynika z procentowego 
stosunku kosztów ogólnoinstytutowych, rejestrowanych na koncie 550, do kosztów 
Instytutu ogółem w latach 2011-2013 (w oparciu o te lata ustalono rozliczenia 
kosztów pośrednich na potrzeby „polityki rachunkowości42”). Określone 
w dokonanych rozliczeniach wynagrodzenie promotora, recenzentów i członków 
komisji habilitacyjnej obliczono zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wynagrodzeń 
(odpowiednio: § 1 ust. 1, § 2 i § 3). Koszty podróży służbowych ustalano na 
podstawie przedłożonych rachunków. 

(dowód: akta kontroli str. 20, 32-40, 85, 92-164, 170, 195-227, 204) 

                                                      
41 Wysokość ustalona pismem Naczelnego Dyrektora Instytutu z dnia 26 kwietnia 2007 r. (wynagrodzenie 
jednorazowe dla członka komisji, zawsze z wyłączeniem promotora i recenzentów, za przeprowadzenie 
egzaminów w ramach jednego przewodu). 
42 W latach 2011-2013 średnia wskaźnika narzutu kosztów instytutowych wyniosła 15,09%.  
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Jako podstawę prawną pobierania przez Instytut dodatkowych opłat za 
przeprowadzenie przewodów doktorskich lub postępowań habilitacyjnych, Zastępca 
Naczelnego Dyrektora ds. finansowo-ekonomicznych wskazała ustawę z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych43, a w szczególności art. 1,  
który stanowi m.in., że instytut badawczy jest podmiotem wyodrębnionym pod 
względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym. Wskazała  
także postanowienia art. 18 stanowiącego m.in. o tym, że instytut występuje  
w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek i że pokrywa koszty bieżącej 
działalności z uzyskiwanych przychodów. 

(dowód: akta kontroli str. 34)   

2.10. Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. finansowo-ekonomicznych wyjaśniła, 
że zapisy w projektach umów o przeprowadzenie przewodów doktorskich 
i postępowań habilitacyjnych zawarto w oparciu o zasadę swobody umów określoną 
w art. 3531 ustawy 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny44. Stronie umowy 
przedstawiano projekt umowy i po jego zaakceptowaniu podpisywana była umowa 
właściwa. Podała także, że zawarcie umowy jest elementem mającym na celu 
zabezpieczenie środków na pokrycie rzeczywistych kosztów poniesionych przez 
Instytut w związku z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego lub postępowania 
habilitacyjnego wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia 
naukowego. W Instytucie nie wystąpił przypadek odmowy poniesienia opłat 
dodatkowych.  

(dowód: akta kontroli str. 31-32) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie.  

 

3. Działania instytutów badawczych podejmowane na rzecz rozwoju kadry 
naukowej 

3.1. Liczba pracowników Instytutu ogółem zmniejszała się: w 2012 r. 45 wyniosła  
585 osób, w 2014 r. - 565 i w 2016 r. - 535. Liczba pracowników naukowych,  
która w 2012 r. wyniosła 114 osób, w 2014 r. i 2016 r. wzrosła natomiast do 120. 
Wzrastała również liczba pracowników badawczo-technicznych: z 27 w 2012 r.  
do 35 w 2014 r. i 38 w 2016 r. 
Wśród pracowników naukowych było 14 profesorów zwyczajnych w 2012 r., 
11 w 2014 r. i 10 w 2016 r., a profesorów nadzwyczajnych46, odpowiednio:  
17, 20 i 18. Zatrudnienie w grupie adiunktów ze stopniem doktora wzrosło:  
z 56 w 2012 r., do 63 w 2014 r. i 64 w 2016 r., wzrosło również zatrudnienie  
w grupie asystentów ze stopniem doktora: z dwóch w 2012 i 2014 r. do pięciu  
w 2016 r. Zatrudnienie w grupie asystentów z tytułem zawodowym magistra w tych 
latach wynosiło, odpowiednio: 25, 24 i 23. W latach 2012-2016 Instytut nie zatrudniał 
adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego47.  
 
Słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych przez Instytut było 82  
w 2012 r., 134 w 2014 r. i 55 w 2016 r. Instytut nie prowadził stacjonarnych  
studiów doktoranckich, natomiast na niestacjonarnych studiach doktoranckich 

                                                      
43 Dz.U. z 2016 r. poz. 371 ze zm., zwanej dalej „ustawą o instytutach badawczych”. 
44 Aktualnie: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.  
45 Stany osobowe podano na według stanu na koniec każdego roku.  
46 Pracownicy naukowi posiadający stopień doktora habilitowanego.  
47 W art. 39 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych określono grupy pracowników zatrudnianych w tych 
instytutach, w art. 43 ust. 1 -  stanowiska, na których zatrudnia się pracowników naukowych instytutów,  
a w art. 49 ust. 1 - stanowiska, na których zatrudnia się pracowników badawczo-technicznych. 
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prowadzonych przez Instytut były 54 osoby w 2012 r., 44 osoby48 w 2014 r.  
i 25 osób w 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 5 i 15)   

3.2. W latach 2012-2016 pięciu pracownikom Instytutu nadano stopień doktora 
habilitowanego, z czego czterech zajmowało stanowisko adiunkta. W 2012 r. ten 
stopień naukowy uzyskały dwie osoby, a ich średni wiek w momencie jego 
uzyskania wynosił 55 lat. Średnia wieku dwóch osób, które w 2013 r. uzyskały ten 
stopień, wynosiła 58,5 lat. Jedna osoba, która uzyskała ten stopień w 2014 r., 
w chwili jego uzyskania miała 39 lat.  

(dowód: akta kontroli str. 5) 

3.3. W Instytucie, według stanu na 30 listopada 2016 r., zatrudnionych było 
64 adiunktów, z czego w przypadku 15 osób (23,4%) okres, jaki upłynął od 
uzyskania przez nie stopnia doktora, wynosił do siedmiu lat, a przypadku 49 (76,6%) 
-  powyżej siedmiu lat.  
W grupie 22 pracowników badawczo-technicznych zatrudnionych było sześć osób 
(27,3%), w przypadku których okres od uzyskania przez nie stopnia doktora wynosił 
do siedmiu lat, oraz 16 osób (72,7%), w przypadku których okres ten wynosił 
powyżej siedmiu lat.  
Jak wyjaśnił Naczelny Dyrektor, Instytut nie posiada uregulowań dotyczących 
postępowania wobec pracowników, którzy nie podejmują działań w celu uzyskania 
kolejnego stopnia naukowego. Wskazał natomiast na prowadzone działania 
motywacyjne do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w postaci nagród 
rzeczowych i gratyfikacji finansowych.   

(dowód: akta kontroli str. 6 i 82)   

3.4. Zajęcia na studiach podyplomowych organizowanych przez Instytut w roku 
akademickim 2014/2015 prowadziło 11 pracowników naukowych lub badawczo-
technicznych, a w roku akademickim 2015/2016 (do 30 listopada) - sześciu. 
Natomiast zajęcia na studiach doktoranckich (niestacjonarnych) organizowanych 
przez Instytut w roku akademickim 2014/2015 prowadziło sześciu, a w roku 
akademickim 2015/2016 (do 30 listopada) - 10 pracowników.  

(dowód: akta kontroli str. 21)   

3.5. W latach 2012-2015 liczba publikacji pracowników Instytutu ogółem, która 
wyniosła w 2012 r. 352 i w 2013 r. 428, w następnych latach zmniejszyła się, 
wynosząc 212 publikacji w 2014 r. i 255 w 2015 r. Najwięcej publikacji było 
w czasopismach recenzowanych w wykazie MNiSW49, i tak w 2012 r. było ich 113, 
w 2013 r. - 109, w 2014 r. - 89, a w 2015 r. liczba takich publikacji wzrosła i wyniosła 
139. W czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports (ISI Web of 
Science), liczba publikacji utrzymywała się na podobnym poziomie, wynosząc 
odpowiednio: 36, 37, 36 i 43. Również liczba dotycząca autorstwa monografii lub 
podręcznika autorskiego kształtowała się na podobnym poziomie, wynosząc 
odpowiednio: 6, 9, 7 i 6. Liczba cytowań publikacji pracowników Instytutu50 wyniosła 
414 w 2012 r., w latach 2013 i 2014 zmniejszyła się odpowiednio do 219 i 290, 
natomiast w 2015 r. wzrosła ponownie do 414.  

(dowód: akta kontroli str. 6) 

3.6. W latach 2012-2015 zmniejszała się liczba opatentowanych wynalazków. 
W kolejnych latach wyniosła ona: w 2012 r. - 17, w 2013 r. - 15, w 2014 r. - dziewięć, 
w 2015 r. - cztery. Zmniejszyła się również liczba przyznanych praw ochronnych  
na wzory użytkowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych lub praw autorskich, 
                                                      
48 Ponadto, dwie osoby przebywały na urlopie dziekańskim. 
49 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
50 Science Citation Index 
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których w 2012 r. uzyskano dziewięć, w 2013 r. - dwa, a w latach 2014 i 2015 - po 
pięć.  
Natomiast liczba udokumentowanych wdrożeń kształtowała się na podobnym 
poziomie, wynosząc odpowiednio: 12, 15, 14 i 15. 
Odnosząc się do ww. danych, Naczelny Dyrektor Instytutu wskazał, że w tym 
samym czasie liczba zgłoszonych wynalazków i wzorów użytkowych utrzymywała 
się na zbliżonym poziomie, wynosząc w ww. latach, odpowiednio: 18, 16, 18 i 19. 
Podał także, że w 2016 r. Instytutowi przyznano 19 patentów i 5 wzorów 
użytkowych.   

(dowód: akta kontroli str. 6 i 82-83) 

3.7. W latach 2012-2015 zostały złożone ogółem 604 wnioski na badania, z tego 
w kolejnych latach odpowiednio: 148, 143, 175 i 138. Największa liczba złożonych 
wniosków dotyczyła badań własnych (464, z tego w kolejnych latach: 124, 98, 123 
i 119), następnie - badań finansowanych przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju51 (120, z tego w kolejnych latach: 20, 40, 46 i 14) oraz badań 
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki52 (20, z tego w kolejnych latach: 
4, 5, 6 i 5).  
W latach 2012-2015 liczba przyjętych do realizacji wniosków na badania 
zmniejszała się. Łącznie w okresie tym do realizacji przyjęte zostały 404 wnioski, 
z tego w poszczególnych latach: w 2012 r. - 132, w 2013 r. - 100, w 2014 r. - 
87i w 2015 r. - 85. Liczba przyjętych wniosków na badania własne w ww. okresie 
wyniosła 384, z tego w poszczególnych latach: w 2012 r. - 120, w 2013 r. - 98, 
w 2014 r. - 82 i w 2015 r. - 84. Do realizacji zostało przyjętych 19 wniosków  
na badania finansowane przez NCBiR (odpowiednio: 11, 2, 5 i 1) oraz jeden 
wniosek - w 2012 r. - na badania finansowane z  NCN.  
W latach 2012-2015 zakończono 40553 projektów badawczych, z tego 384 dotyczyło 
badań własnych (odpowiednio: 120, 98, 82 i 84) oraz 21 - badań realizowanych  
ze środków NCBiN (odpowiednio: 1, 6, 5 i 9), nie było natomiast zakończonych 
projektów realizowanych ze środków NCN.  

(dowód: akta kontroli str. 7 i 24)   

3.8. W latach 2014-2016 w Instytucie zatrudniono na stanowisku adiunkta po raz 
pierwszy 12 osób, w tym sześć osób w 2014 i po trzy osoby w 2015 i 2016 r. Z tych 
12 osób zatrudniono na stanowisku adiunkta w 2014 r. dwie osoby, które uzyskały 
stopień doktora, pracując jako asystenci w Instytucie, w 2016 r. dwie osoby, które 
uzyskały stopień doktora podczas studiów doktoranckich prowadzonych w Instytucie 
lub po ich ukończeniu, natomiast z pięciu osób54, które uzyskały stopień doktora 
poza Instytutem, zatrudniono: w 2014 - jedną, w 2015 r. - trzy i w 2016 r. - jedną 
osobę. Ponadto w 2014 r. zatrudniono na stanowisku adiunkta trzy osoby, które 
uzyskały stopień doktora w Instytucie, będąc zatrudnionymi na stanowiskach 
inżynieryjno-technicznych.  

(dowód: akta kontroli str. 7) 

3.9. W dokumentach strategicznych Instytutu zawarto zapisy dotyczące stanu 
posiadania kadry naukowej, uwzględniające rozwój kadry i utrzymanie posiadanych 
uprawnień akademickich. W dokumentach tych, w tym ramach Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania Instytutu, określono cel strategiczny - rozwój kadry 
i utrzymanie posiadanych uprawnień akademickich do nadawania stopnia 
naukowego doktora i doktora habilitowanego oraz występowania o tytuł naukowy 

                                                      
51 Zwane dalej „NCBiR”. 
52 Zwane dalej „NCN”. 
53 W liczbie tej ujęto zakończone projekty badawcze realizowane na podstawie przyjętych do realizacji wniosków 
z lat poprzednich.  
54 W tym cztery osoby w momencie uzyskania stopnia naukowego nie były pracownikami Instytutu.   
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profesora w dyscyplinach górnictwo i geologia inżynierska oraz inżynieria 
środowiska. Dla realizacji celu strategicznego ustalane były cele operacyjne. 
Dla celu: zapewnienie kompetentnego personelu do realizacji zadań Instytutu, 
określono na lata 2015 i 2016 wskaźnik udziału pracowników naukowych 
i badawczo-technicznych w zatrudnieniu ogółem wynoszący ≥ 20% oraz liczbę 
samodzielnych pracowników naukowych zapewniającą utrzymanie uprawnień 
akademickich, która wynosiła:  
- ≥ 12 dla pracowników posiadających tytuł profesora lub stopień doktora 
habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, zatrudnionych w pełnym wymiarze 
czasu pracy, dla których Instytut jest podstawowym miejscem pracy,   
- ≥ 3 dla pracowników posiadających tytuł profesora w dziedzinie nauk 
technicznych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, dla których Instytut 
jest podstawowym miejscem pracy, 
- ≥ 5 dla pracowników posiadających tytuł profesora lub stopień doktora 
habilitowanego w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska, zatrudnionych 
w pełnym wymiarze czasu pracy, dla których Instytut jest podstawowym miejscem 
pracy, 
- ≥ 5 dla pracowników posiadających tytuł profesora lub stopień doktora 
habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska, zatrudnionych w pełnym 
wymiarze czasu pracy, dla których Instytut jest podstawowym miejscem pracy. 
Według dokonanej oceny realizacji tego celu za 2015 r. Instytut uzyskał wyższe 
wartości wszystkich wymienionych wskaźników55. 

(dowód: akta kontroli str. 21-22 i 237-252) 

3.10. Instytut nie posiadał własnych uregulowań w zakresie minimalnych wymogów 
dotyczących otwarcia przewodu doktorskiego. Jak wyjaśnił Przewodniczący Rady 
Naukowej Instytutu, Instytut stosuje wymagania określone w ustawie o stopniach 
naukowych (wraz ze zmianami ujętymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie 
ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw56). Wyjaśnił 
również, że Rada Naukowa zwraca uwagę na kryterium ustawowe i nie widzi 
potrzeby ustalania własnych minimalnych wymogów, gdyż są one określone  
w ww. akcie prawnym. Dodał, że otwarcie przewodu doktorskiego jest zawsze 
poprzedzone seminarium, na które są zapraszani wszyscy samodzielni pracownicy 
naukowi GIG, gdzie kandydat przedstawia założenia swojej rozprawy doktorskiej 
oraz swój dorobek publikacyjny. Otwarcie przewodu doktorskiego następuje na 
podstawie uchwały Rady Naukowej, na posiedzeniu której potencjalny promotor 
rozprawy przedstawia zasadnicze założenia, strukturę oraz stopień zaawansowania 
rozprawy doktorskiej. Przyjęto, że powinien on wynosić co najmniej 60%. Ponadto, 
wszyscy członkowie Rady Naukowej, którzy są uprawnieni do głosowania 
w sprawach naukowych, otrzymują przed posiedzeniem Rady CV kandydata 
w formie pisemnej. 

(dowód: akta kontroli str. 22)   

3.11. Instytut nie posiadał uregulowań w zakresie minimalnych wymogów wszczęcia 
postępowania habilitacyjnego. Przewodniczący Rady Naukowej wyjaśnił, 
że w latach 2014-2016 Instytut stosował wymagania jakościowe dotyczące 
wszczęcia postępowania habilitacyjnego określone w rozporządzeniu Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny 
osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego57. 
Jak wyjaśnił dalej, Rada Naukowa nie widzi potrzeby ustalania własnych 
wymaganych kryteriów ilościowych, ponieważ ocena osiągnięć osoby ubiegającej 

                                                      
55 Wskaźniki te wyniosły odpowiednio: 27,70% (≥ 20%), 27 (≥ 12), 8 (≥ 3), 20 (≥ 5) i 7 (≥ 5).   
56 Dz.U. 2014 r. poz. 1198 ze zm. 
57 Dz.U. Nr 196 poz. 1165.  
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się o nadanie stopnia doktora habilitowanego dokonywana jest przez recenzentów 
rozprawy i pozostałych członków siedmioosobowej komisji habilitacyjnej. Dodał 
także, że przed wyrażeniem przez Instytut zgody na prowadzenie konkretnego 
postępowania habilitacyjnego przez Radę Naukową Instytutu, bez względu na to, 
czy kandydatem jest pracownik Instytutu czy osoba spoza niego, kandydat ten 
odbywa seminarium z udziałem członków Rady Naukowej. Na tym seminarium 
kandydat na habilitanta przedstawia swoje osiągnięcie naukowe oraz stopień 
spełnienia kryteriów podanych w powyższym rozporządzeniu. W sytuacji rażąco 
słabego ich spełnienia Rada Naukowa może nie wyrazić zgody na otwarcie 
postępowania habilitacyjnego w Instytucie. 

(dowód: akta kontroli str. 23) 

3.12. Udzielając odpowiedzi na pytanie dotyczące stosowanych w Instytucie 
mechanizmów rozwoju kadr naukowych, Naczelny Dyrektor Instytutu wskazał na 
system materialnej motywacji pracowników, uregulowany w procedurach 
wdrożonego w Instytucie Zintegrowanego Systemu Zarzadzania, obejmujący 
przyznawanie nagród rzeczowych za osiągnięcia publikacyjne oraz dodatkowego 
jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłacanego pracownikom, którzy 
w czasie zatrudnienia w Instytucie uzyskali tytuł naukowy lub stopień naukowy, 
a także dodatku do wynagrodzenia za posiadanie tytułu naukowego profesora lub 
stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego. Świadczenia te przysługują 
pracownikom, którzy określili Instytut jako podstawowe miejsce pracy. Instytut 
stwarza pracownikom możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez 
finansowanie lub współfinansowanie ich udziału w szkoleniach, konferencjach 
krajowych i zagranicznych, w stażach naukowych lub zawodowych, a także 
w kursach języków obcych. Ponadto, co najmniej raz w roku, organizowane są 
spotkania Naczelnego Dyrektora z młodą kadrą (pracownicy do 35 roku życia 
z maksymalnie z 5 letni stażem), na których przedstawiane są m.in. możliwości 
rozwoju naukowego w Instytucie i zachęca się pracowników do otwierania 
przewodów doktorskich. Instytut finansuje (w ramach dotacji na utrzymanie 
potencjału badawczego) badania naukowe i/lub prace rozwojowe uwzględniające 
otwarcie przewodu doktorskiego lub dokończenie pracy doktorskiej, finansuje także 
zadania badawcze służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników 
studiów doktoranckich.  

(dowód: akta kontroli str. 253-259) 

 Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie.  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli58, wnosi o przeprowadzanie egzaminów doktorskich 
w zakresie dyscypliny dodatkowej będącej dyscypliną naukową odrębną, inną niż 
dyscyplina podstawowa, określaną zgodnie z wykazem ustalonym rozporządzeniem 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki 
oraz dyscyplin naukowych. 

 

                                                      
58 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 ze zm., dalej zwanej „ustawą o NIK”. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 

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

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

Katowice, dnia 3 marca 2017 r. 

  
Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Katowicach 

 

Kontroler 

 

Anna Hulboj  
Gł. specjalista kontroli państwowej  
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