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I. Dane identyfikacyjne kontroli 
P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 

 

Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie 

 

Prof. nzw. dr hab. inż. Maria Ciechanowska, Dyrektor, od 22 października 2010 r. do 
dnia zakończenia kontroli1 

(akta kontroli str. 2) 

 

Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa 

 

1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

 

 

Barbara Madejska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/29/2019 z 16 stycznia 2019 r.  

(akta kontroli str. 1) 

 

                                                      
1 Daty pełnienia funkcji wskazane w powołaniu przez Ministra Gospodarki: od 22 października 2010 r. do 21 
października 2019 r.  
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena  
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykorzystanie w 2018 r. przez Instytut 
Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy3 środków dotacji celowych, przyznanych 
na podstawie umów: z dnia 7 maja 2018 r.4 oraz z dnia 20 lipca 2018 r.5  

Analizą objęto wydatki poniesione w ramach dotacji nr 1 w III kwartale 2018 r. 
w wysokości 676,1 tys. zł (18,6% wydatków ogółem) oraz wszystkie wydatki 
poniesione w ramach dotacji nr 2 w ciągu roku w wysokości 121,5 tys. zł (100%). 

Środki z dotacji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem określonym 
w umowach. Raporty i sprawozdania z realizacji zadań objętych dotacjami Instytut 
składał w terminach wynikających z umów. Podlegały one zatwierdzeniu przez 
Ministra Energii. Terminowo dokonano zwrotu niewykorzystanych środków dotacji 
oraz należnych odsetek. Ponadto Instytut wywiązywał się z obowiązku składania 
dodatkowych wyjaśnień, wymaganych przez Ministra Energii. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły realizacji umowy z 20 lipca 2018 r. 
i polegały na: zdeponowaniu środków dotacji na nieoprocentowanym rachunku 
bankowym przez okres prawie czterech miesięcy, dokonywaniu rozliczeń 
z rachunków Instytutu zamiast rachunku bankowego wskazanego w umowie oraz na 
nieprawidłowym naliczeniu wynagrodzenia jednego pracownika, które było 
finansowane ze środków dotacji o 221,85 zł. Kwota ta została zwrócona na 
rachunek Ministerstwa Energii w trakcie kontroli NIK w dniu 26 lutego 2019 r. 

W ocenie NIK, stwierdzone nieprawidłowości nie wpłynęły negatywnie na sposób 
wykorzystania środków dotacji przyznanych Instytutowi. 

  

                                                      
3 Dalej: Instytut lub INiG-PIB. 
4 Kwota dotacji 4 290,0 tys. zł, aneksowana do wysokości 3 743,0 tys. zł, na na wynagrodzenia z pochodnymi 
dla pracowników Instytucji Wdrażającej POIS 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2014-2020, dalej: dotacja nr 1. 
5 Kwota dotacji: 135,0 tys. zł, na wydatki wynikające z pełnienia przez Instytut roli Instytucji Wdrażającej POIS, 
które nie mogą zostać objęte umową o dofinansowaniu Planu działań pomocy technicznej na lata  
2017-2018, tj. wynagrodzenia osobowe, odpis na ZFŚS, nagrody jubileuszowe, dalej: dotacja nr 2. 
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III. Wyniki kontroli  
1. Wykorzystanie dotacji celowych  

1.1. Terminowość otrzymanych transzy dotacji  

W 2018 r. Instytut otrzymał dwie dotacje celowe6 (poddane badaniu), na podstawie 
niżej wymienionych umów:  
- Nr 10/II/P/15095/2008/18/POPT/DFE na finansowanie wynagrodzeń 

z pochodnymi pracowników7 Instytucji Wdrażającej POIŚ 2014-2020 w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-20208 z 7 maja 2018 r.; 
wysokość dotacji – 4 290,0 tys. zł, zmieniona w trakcie roku kalendarzowego do 
ostatecznej wysokości 3 743,0 tys. zł (aneks nr 1 z 29 listopada 2018 r.); 
zgodnie z umową dotacja miała być przekazywana w formie refundacji i zaliczki 
na podstawie raportów okresowych;  

- Nr 16/II/P/15095/2830/18/POIS/DFE z 20 lipca 2018 r. na sfinansowanie 
wydatków poniesionych w 2018 r. przez Instytut, wynikających z pełnienia roli 
Instytucji Wdrażającej POIŚ, które nie mogą zostać objęte umową 
o dofinansowaniu Planu działań pomocy technicznej na lata 2017-2018, tj. 
wydatków niekwalifikowalnych, m.in. wynagrodzeń osobowych, odpisu na 
ZFŚS, nagród jubileuszowych, badań okresowych pracowników; wysokość 
dotacji wyniosła 135,0 tys. zł; zgodnie z umową dotacja miała być przekazana 
w terminie 14 dni od zawarcia umowy.  

Zgodnie z wymogami przedmiotowych umów, dotacje miały być przekazane na 
wyodrębnione oprocentowane rachunki9, przeznaczone wyłącznie do operacji 
finansowych związanych z dotacjami, otwartymi w ramach umowy zintegrowanej, 
zawartej z Bankiem w 29 października 2013 r. 

Środki dotacji nr 1 wpłynęły na wskazany w umowie rachunek bankowy 
w terminach: 12 czerwca 2018 r. (927,7 tys. zł); 24 sierpnia 2018 r (1 114,4 tys. zł); 
16 listopada 2018 r. (zaliczka 1 000,0 tys. zł) oraz 30 listopada 2018 r.  
(676,1 tys. zł), co było zgodne z zapisami umowy, wedle których dotacja miała być 
przekazywana w formie refundacji na podstawie przedkładanych raportów 
okresowych oraz na podstawie wniosku o uruchomienie zaliczki10. Zaliczka wpłynęła 
na oprocentowany rachunek bankowy. 

Wysokość dotacji nr 1 była niższa w stosunku do wartości wskazanej w aneksie do 
umowy o 24,8 tys. zł, co wynikało z faktu, iż we Wniosku o dofinansowanie 
planowano ewentualny wzrost wynagrodzeń pracowników w drugiej połowie 2018 r. 
Wysokość wynagrodzeń nie uległa ostatecznie zmianie.  

Środki dotacji nr 2 zostały przekazane na wskazany w umowie rachunek bankowy 
2 sierpnia 2018 r., tj w terminie wynikającym z umowy, wedle którego dotacja miała 
być przekazana w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.  
Środki wpłynęły na nieoprocentowany rachunek bankowy, bowiem Instytut w okresie 
od lipca do listopada prowadził rozmowy z bankiem w sprawie oprocentowania 
rachunku, skutkiem czego podpisano aneks do umowy 19 listopada 2018 r., 
w którym ustalono oprocentowanie rachunków do obsługi obu dotacji w wysokości 
0,4% rocznie. 

(akta kontroli str. 3-214) 

                                                      
6 Część 47, dział 150, rozdział 15095, §§ 2008 i 2009. 
7 Maksymalnie dla 32 etatów zaangażowanych w realizację Projektu. 
8 Dalej: PO PT. 
9 Usunięto zapis na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.). 
10 Wniosek o zaliczkę w wysokości 1 000,0 tys. zł został złożony 9 października 2018 r.  
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na tym, że środki dotacji nr 2 w okresie od 
2 sierpnia 2018 r. tj. od dnia otrzymania środków do 18 listopada 2018 r. znajdowały 
się na nieoprocentowanym rachunku bankowym. Zgodnie z § 3 ust. 1 umowy z 20 
lipca 2018 r. dotacja miała być przekazana na wyodrębniony oprocentowany 
rachunek Instytutu.  

1.2. Wykorzystanie otrzymanych środków  

Środki obu dotacji zostały wykorzystane w łącznej wysokości 3 754,7 tys. zł, z tego 
środki dotacji nr 1 – 3 633,2 tys. zł oraz dotacji nr 2 – 121,5 tys. zł11. 

Szczegółowym badaniem objęto wydatki poniesione w ramach dotacji nr 1 
w III kwartale 2018 r. w wysokości 676,1 tys. zł (18,6% wydatków ogółem) oraz 
wszystkie wydatki poniesione w ramach dotacji nr 2 w ciągu roku w wysokości  
121,5 tys. zł (100%). 

Szczegółowa analiza dokumentacji wykazała, że środki dotacji nr 1 zostały 
wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, tj. na wynagrodzenia 
zasadnicze, dodatek stażowy, premie zadaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń 
(podatek dochodowy, ubezpieczenia społeczne), zgodnie z zapisami umowy 
o dotację. Wynagrodzenia wypłacono 34 pracownikom, zatrudnionym na 27,5 etatu 
(lipiec, sierpień) oraz 28,5 etatu (wrzesień), co było zgodne z wymogami umowy. 

W odniesieniu do wykorzystania środków dotacji nr 2 stwierdzono, że zostały one 
przeznaczone na: nagrody jubileuszowe wypłacone trzem pracownikom Instytutu, 
wynagrodzenia osobowe wypłacone trzem pracownikom, naliczenie odpisu na ZFŚS 
oraz na koszty obsługi rachunku bankowego, na który została przekazana dotacja. 
Wysokość naliczonych nagród jubileuszowych, wypłaconych za 30 i 15 lat pracy 
(odpowiednio: jedna i dwie osoby), wynikała z osobowych zaszeregowań 
pracowników, a wysokość nagród – z obowiązującego w Instytucie Zbiorowego 
Układu Pracy12. Poniesione wydatki mieściły się w katalogu rodzajów wydatków 
niekwalifikowalnych wyszczególnionych w załączniku do przedmiotowej umowy.  

Analiza dokumentacji wykazała, że w ramach dotacji nr 2 system informatyczny 
naliczył wynagrodzenia osobowe pracowników Instytutu, wykonujących 
proporcjonalnie pracę na rzecz Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki  
w niższej wysokości niż wynikało to z prawidłowego obliczenia o 1 045,77 zł (tj. za 
grudzień 2017 r., wypłacone w styczniu 2018 r. – 174,03 zł;  kwiecień – 550,74 zł 
oraz sierpień 2018 r. – 321,00 zł). Do rozliczenia przyjęto mniejszą niż 
w rzeczywistosci liczbę godzin przepracowanych na rzecz Centrum FEDE. Środki te 
nie zostały ujęte w rozliczeniu dotacji, lecz obciążyły konto Instytutu. 

 (akta kontroli str. 10-156; 219-431; 462-505) 

W działalności kontrolowanej jednostki stwierdzono następującą nieprawidłowość, 
opisaną poniżej.  

W październiku 2018 r. system informatyczny, obliczając wysokość wynagrodzenia, 
zawyżył o 6 godzin miesięczny nominał czasu pracy pracownika, przebywającego 
na zwolnieniu lekarskim i w związku z tym kwota dotacji w wysokości 221,85 zł 
została pobrana w nadmiernej wysokości.  

Dyrektor Instytutu wyjaśniła, że w dniu 22 lutego 2019 r. zlecono firmie 
informatycznej zadanie rozwiązania problemu w naliczeniach wynagrodzeń, poprzez 
dostosowanie programu płacowego do prawidłowego rozliczania kosztów 
wynagrodzeń osób pracujących na rzecz Centrum FEDE. Firma zobowiązała się do 

                                                      
11 Dotacja nr 1: Instytut otrzymał kwotę 3 718,2 tys. zł, wykorzystał 3 633,2 tys. zł (97,7%), zwrócił 85 tys. zł. 
Dotacja nr 2: Instytut otrzymał 135 tys. zł, wykorzystał 121,5 tys. zł (90%), zwrócił 13,5 tys. zł. 
12 Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy Pracowników Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie z 9 września 2010 r. 
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wykonania zlecenia w terminie do trzech miesięcy. Jak wyjaśniła Dyrektor Instytutu, 
że do czasu wprowadzenia systemowej zmiany w programie płacowym praca ta 
będzie wykonywania ręcznie przez pracowników wspomagających Projekt. 

Środki te zostały zwrócone na rachunek Ministerstwa Energii w trakcie kontroli NIK 
w dniu 26 lutego 2019 r. na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 w związku z ust. 3 umowy 
o dotację nr 2. 

 (akta kontroli str. 10-156; 260-431; 464-505) 

1.3. Prawidłowość prowadzenia operacji finansowych związanych 
z realizacją umów 

Szczegółowe badania poniesionych wydatków wykazały, że Instytut prowadził 
wyodrębnioną ewidencję księgową. Operacje umożliwiały identyfikację operacji 
finansowanych środkami dotacji. 

(akta kontroli str. 10-18; 20-214; 219-431) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość, opisaną poniżej.  

W przypadku dotacji nr 2 Instytut dokonywał wypłat wynagrodzeń pracowników, 
nagród jubileuszowych, rozliczeń z urzędami skarbowymi, ZUS oraz naliczeń odpisu 
na ZFŚS z rachunków Instytutu, a nie z rachunku bankowego wskazanego 
w umowie o dotację. Było to niezgodne z § 3 ust. 2 umowy dotacji nr 2, na 
podstawie którego Instytut był zobowiązany dokonywać wszystkich płatności 
w ramach realizacji przedmiotowej umowy za pośrednictwem wyodrębnionego 
rachunku bankowego. 

Pracownik Centrum FEDE wyjaśnił, Instytut nie ma wpływu na zapisy zawarte 
w umowie i nie mógł dotrzymać zobowiązań wynikających z nich. Wynika to z faktu, 
iż Centrum FEDE jest jedną z komórek organizacyjnych INiG-PIB będącego 
płatnikiem składek oraz płatnikiem podatku i w związku z tym przelewy do ZUS i US 
oraz odpis na ZFŚS dokonywane są dla wszystkich pracowników Instytutu za 
pośrednictwem odpowiednich rachunków bankowych. Nie ma możliwości 
rozdzielenia tych płatności na część dotyczącą tylko pracowników Centrum FEDE. 
Analogiczna sytuacja występuje w przypadku nagród jubileuszowych – lista płac 
sporządzana jest dla danego pracownika i obejmuje całą kwotę nagrody, która 
wypłacana jest z rachunku płacowego INiG-PIB, a dopiero później następuje jej 
podział (proporcjonalnie do zatrudnienia w IW). Część dotycząca wydatków 
niekwalifikowalnych rozliczonych w ramach dotacji celowej w 2018 r. zapłaconych 
z innych rachunków bankowych niż wymieniony w Umowie została zrefundowana 
z rachunku przeznaczonego do obsługi dotacji celowej na rachunek INiG-PIB 
28.12.2018 r. 

W dniu 26 lutego 2019 r. Minister Energii dokonał zatwierdzenia sprawozdania 
z realizacji dotacji. 

(akta kontroli str. 10-156; 260-431; 462-463; 464-505) 

1.4. Realizacja obowiązków sprawozdawczych 

Z zapisów umowy o dotację nr 1 wynikało, że Instytut zobowiązany był do składania 
kwartalnych raportów okresowych z wykorzystania dotacji celowej (§ 4 ust. 1 i 2) 
w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zapłaty ostatnich pochodnych 
od wynagrodzeń wypłaconych w okresie sprawozdawczym za który składano raport 
oraz do 15 stycznia 2019 r. – w przypadku raportu końcowego. 

Raporty miały podlegać ocenie przez Ministra Energii w zakresie ich kompletnego 
wypełnienia oraz oceny formalno-rachunkowej poprawności przedstawionych 

Opis stanu 
faktycznego 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 



 

7 

danych, jak również stanu zaawansowania realizacji Projektu, o czym Instytut miał 
być informowany. W przypadku wystąpienia błędów lub braków w raporcie 
okresowym, Instytut był zobowiązany złożyć wyjaśnienia lub poprawioną wersję 
raportu, w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 3 dni robocze od dnia 
otrzymania wezwania).  

Zgodnie z wymogami wynikającymi z umowy o dotację nr 1, Instytut złożył 
wymagane raporty w terminach: 11 maja 2018 r. na kwotę 927,7 tys. zł (za I kwartał 
2018 r. – zatwierdzony 5 czerwca 2018 r.); 3 sierpnia 2018 r. na kwotę  
1 114,4 tys. zł (za II kwartał 2018 r. – zatwierdzony 14 sierpnia 2018 r.); 6 listopada 
2018 r. na kwotę 676,1 tys. zł (za III kwartał 2018 r. – zatwierdzony 21 listopada 
2018 r. oraz 14 stycznia 2019 r. – na kwotę 915,0 tys. zł (raport roczny  
– zatwierdzony 31 stycznia 2019 r.). 

Zgodnie z § 3 ust. 3 umowy o dotację nr 2 sprawozdanie z wykorzystania udzielonej 
dotacji miało być złożone Ministrowi Energii do 15 stycznia 2019 r., który w terminie 
14 dni od dnia jego otrzymania miał dokonać jego weryfikacji.  Sprawozdanie na 
kwotę 121,5 tys. zł zostało złożone 9 stycznia 2019 r.  

Sprawozdania z wykorzystania środków obu dotacji zostały złożone w terminach 
wynikających z umów. 

W dniu 28 stycznia 2019 r. Minister Energii zwrócił się do Instytutu o złożenie 
wyjaśnień dotyczących m.in. przekazania nagród jubileuszowych pracownikom, 
realizacji przelewów do ZUS i US oraz na ZFŚS z rachunku innego niż wynikający 
z umowy, co zostało przedstawione we wcześniejszej części niniejszego 
wystąpienia. Po złożeniu przez Instytut wyjaśnień, Minister Energii zatwierdził 
sprawozdanie z wykorzystania udzielonej dotacji, pismem z 26 lutego 2018 r. 

Nie stwierdzono zwrotu dotacji z powodu wykorzystania dotacji niezgodnie 
z przeznaczeniem. 

(akta kontroli str. 10-218; 20-170; 177-214; 260-431; 462-463) 

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

1.5. Kontrole Ministra Energii w zakresie realizacji umów 

Zgodnie z zapisami kontrolowanych umów o dotację, Minister Energii  miał prawo do 
prowadzenia kontroli w zakresie dotyczącym realizacji umów w siedzibie Instytutu 
(odpowiednio: § 7 i § 4 ust. 2 i 3) przez upoważnionych przedstawicieli. 

W okresie objętym kontrolą nie były prowadzone kontrole w zakresie realizacji umów 
o dotacje. 

 (akta kontroli str.10-18; 157-170; 507) 

1.6. Terminowość zwrotu częśći dotacji oraz odsetek. 

Zapisy umowne stanowiły (odpowiednio § 6 i § 5), że Instytut zobowiązany był do 
zwrotu niewykorzystanej dotacji lub jej części, a także zwrotu odsetek z tytułu 
oprocentowania środków, w terminie do 15 stycznia 2019 r.  

Zwrotu niewykorzystanych środków obu dotacji dokonano 8 stycznia 2019 r.  
Wysokość zwróconych środków to – odpowiednio – 84 969,56 zł oraz 13 478,23 zł. 

Zwroty dotacji wynikały m.in. z faktu, iż we wniosku o dofinansowanie założono 
wypłatę wynagrodzeń dla wszystkich pracowników, natomiast od kwietnia 2018 r. 
jeden z pracowników przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, a trzy osoby 
przebywały na urlopach macierzyńskich i w związku z tym pracownicy otrzymywali 
świadczenia z ZUS.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 

Opis stanu 
faktycznego 



 

8 

Odsetki z tytułu oprocentowania, zwrócone na rachunek bankowy Ministerstwa 
Energii, wyniosły odpowiednio: 1 074,47 zł oraz 89,52 zł. 

(akta kontroli str. 10-214; 260-431; 462-463) 

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

IV. Wniosek 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK wnosi o kontynuowanie 
działań w celu prawidłowego naliczania wynagrodzeń dla pracowników Centrum 
FEDE. 

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 Krakowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku 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. 

 

 

Kraków,         marca 2019 r. 

 

Kontroler 

Barbara Madejska 

Główny specjalista kontroli 
państwowej 
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