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I. Dane identyfikacyjne kontroli 
P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie1 
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

 

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Rektor od 1 września 2016 r.2 
(akta kontroli, str. 134) 

 

Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na utrzymanie potencjału badawczego 
oraz na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, a także środków 
na finansowanie stypendiów dla wybitnych młodych naukowców 
 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. oraz działania wcześniejsze i późniejsze, 
związane z przedmiotem kontrolowanej działalności w roku 2018 
 

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

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 
 

Piotr Smyrak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/33/2019 z 22 stycznia 2019 r. 

(akta kontroli, str. 1) 

II. Ocena4 
Najwyższa Izby Kontroli ocenia, że Akademia Górniczo-Hutnicza wykorzystała 
otrzymane w 2018 r. dotacje na utrzymanie potencjału badawczego oraz 
na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego zgodnie z przeznaczeniem. 
Zaplanowane zadania zostały zrealizowane zgodnie z planami rzeczowo-
finansowymi, a badanie próby dowodów księgowych dokumentujących koszty 
utrzymania potencjału badawczego (3 453,1 tys. zł – 18,9% kosztów ogółem) oraz 
koszty utrzymania specjalnego urządzenia badawczego (215,6 tys. zł – 20,1% 
kosztów ogółem) potwierdziło celowość ich poniesienia. 

Wydatkowanie środków przyznanych na finansowanie stypendiów dla wybitnych 
młodych naukowców również nie budziło zastrzeżeń pod względem ich celowości. 

                                                      
1 Dalej: AGH lub Uczelnia. 
2 Wybrany przez Uczelniane Kolegium Elektorów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dniu 5 kwietnia 2016 r. 
Stosownie do art. 77 ust. 1 ówcześnie obowiązującej ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów uczelni publicznej trwa cztery lata 
i rozpoczyna się w dniu 1 września w roku wyborów, a kończy w dniu 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. Podobnie 
stanowi art. 26 ust. 1 obowiązującej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. poz. 1668 ze zm.), zgodnie z którym kadencja rektora uczelni publicznej trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września 
roku, w którym został wybrany. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
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Ogólnie pozytywną ocenę obniżają jednak stwierdzone nieprawidłowości, 
polegające na: 
– nieuprawnionym upoważnieniu kwestora przez Rektora do aktualizacji 

zakładowego planu kont; 
– dopuszczeniu możliwości różnicowania wskaźnika kosztów wydziałowych 

w ramach jednostek organizacyjnych na poszczególne działania (projekty 
o charakterze badawczym lub dydaktycznym, studia podyplomowe, konferencje, 
inne zadania), wprowadzające nadmierną dowolność przesuwania kosztów 
między projektami, a nawet różnymi formami działalności; 

– stosowanie przez wydziały (jednostki naukowe) zróżnicowanych wskaźników 
kosztów wydziałowych (jako konsekwencja powyższego); 

– rozliczanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w formie zbiorczej 
kalkulacji końcowej, obejmującej wszystkie dotowane prace badawcze (wbrew 
obowiązującej regule z zakładowego planu kont, że jednostką kalkulacyjną 
w Uczelni jest praca badawcza); 

– nieterminowość w wypłacie stypendiów dla wybitnych młodych naukowców. 

 

III. Wyniki kontroli 

1. Dane ogólne 

Stosownie do art. 5 ust. 1 Statutu AGH podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, 
powoływanymi do prowadzenia kierunków studiów, kształcenia i rozwoju kadry 
naukowej, prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia 
usług badawczych są wydziały. W ust. 5 tego przepisu wskazano, że Rektor, po 
zasięgnięciu opinii Senatu, tworzy, przekształca i likwiduje inne niż wydział 
podstawowe jednostki organizacyjne, powołane dla prowadzenia studiów 
doktoranckich lub badań w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej. W dodatku do 
Statutu wymieniono 17 podstawowych jednostek organizacyjnych funkcjonujących 
w strukturze AGH: 16 wydziałów5 oraz Akademickie Centrum Materiałów 
i Nanotechnologii. 

(akta kontroli, str. 19-20, 78) 

W myśl definicji z art.  2  pkt  9  lit.  a ustawy o zasadach finansowania nauki6 
podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, 
prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, posiadały 
status jednostek naukowych. 
 
W 2018 r. AGH otrzymała z budżetu państwa dotacje w łącznej kwocie 
585 608,5 tys. zł, z tego: 
– na działalność dydaktyczną – 434 478,6 tys. zł, 
– na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów 

i doktorantów – 55 198,3 tys. zł, 
– na utrzymanie potencjału badawczego – 52 541,8 tys. zł, 

                                                      
5 (1) Górnictwa i Geoinżynierii, (2) Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, (3) Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki 
i Inżynierii Biomedycznej, (4) Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, (5) Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, (6) Geologii, 
Geofizyki i Ochrony Środowiska, (7) Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, (8) Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, (9) 
Odlewnictwa, (10) Metali Nieżelaznych, (11) Wiertnictwa, Nafty i Gazu, (12) Zarządzania, (13) Energetyki i Paliw, (14) Fizyki 
i Informatyki Stosowanej, (15) Matematyki Stosowanej, (16) Humanistyczny). 
6 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) – utraciła moc z dniem 
1 października 2018 r. 
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– na inwestycje7 – 14 246,8 tys. zł, 
– na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury 

informatycznej nauki – 11 800,0 tys. zł, 
– dotacje projakościowe8 – 7 407,8 tys. zł, 
– na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi 

związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów 
doktoranckich – 4 468,3 tys. zł, 

– na pokrycie kosztów restrukturyzacji – 3 650 tys. zł, 
– na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych – 1 087,8 tys. zł, 
– na stwarzanie niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków do 

pełnego udziału w procesie kształcenia – 719,2 tys. zł, 
– na realizację projektu pilotażowego Edukacja wojskowa studentów w ramach 

Legii Akademickiej – 9,8 tys. zł 

Ponadto w 2018 r. AGH otrzymała z budżetu państwa środki w łącznej kwocie 
1 525,4 tys. zł tytułem sfinansowania wypłat stypendiów dla wybitnych młodych 
naukowców. 

(akta kontroli, str. 997-1011, 1106-1114) 

 

2. Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia przez Uczelnię dotacji 
z budżetu państwa 

2.1. Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego 

W dniach 25 - 31 października 2017 r. wszystkie jednostki naukowe AGH (17) 
złożyły w systemie teleinformatycznym (system OSF) wnioski do Ministra 
Szkolnictwa Wyższego i Nauki o przyznanie środków finansowych na działalność 
statutową określoną w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o zasadach finansowania nauki, 
tj. na utrzymanie potencjału badawczego oraz na działalność polegającą na 
prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi 
związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów 
doktoranckich (dotacja dla młodych naukowców). Wnioski zawierały wymagane 
informacje oraz zostały złożone terminowo9. 

W jednym przypadku jednostka składająca wniosek została wezwana do usunięcia 
braków formalnych, co nastąpiło w dniu wezwania10. 

(akta kontroli, str. 269-380, 1115) 

26 czerwca 2018 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformował11 
wszystkie wnioskujące jednostki AGH o przyznaniu dotacji na utrzymanie potencjału 

                                                      
7 W tym służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej. 
8 Na finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich dla nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów oraz na 
dofinansowanie uczelni publicznych, w których rozpoczęli studia studenci, którzy w roku rozpoczęcia studiów uzyskali 
najlepsze wyniki egzaminów maturalnych. 
9 Zakres wymaganych informacji we wniosku określał załącznik nr 1 do rozporządzenia 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 naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi 
młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1443 ze zm.), natomiast termin składania wniosków 
– od 1 do 31 października roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja – został określony w § 2 ust. 3 
rozporządzenia. 
10 Wniosek Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii – wezwanie do usunięcia braków formalnych z 20 grudnia 2017 r. (związanych 
z podpisem elektronicznym wniosku) i ich usunięcie tego samego dnia. 
11 Informacje nr: 211365/E-356/S/2018, 211402/E-356/S/2018, 215313/E-356/S/2018, 211380/E-356/S/2018, 211415/E-
356/S/2018, 211438/E-356/S/2018, 211390/E-356/S/2018, 211424/E-356/S/2018, 211410/E-356/S/2018, 211346/E-
356/S/2018, 211371/E-356/S/2018, 211365/E-356/S/2018, 211450/E-356/S/2018, 211350/E-356/S/2018, 215314/E-
356/S/2018, 211358/E-356/S/2018 i 211445/E-356/S/2018. 

Opis stanu 
faktycznego 
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badawczego w 2018 r. – w łącznej wysokości 31 204,7 tys. zł. Najwyższe kwotowo 
dotacje otrzymały: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (dalej również: 
Wydział 130)12 – 4 293,1 tys. zł, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (Wydział 
220) – 4 136,7 tys. zł, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (Wydział 
230) – 3 748,2 tys. zł oraz Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki 
i Inżynierii Biomedycznej (Wydział 120) – 3 203,1 tys. zł. 

W wyniku weryfikacji danych zawartych we wniosku Wydziału Zarządzania 
zmniejszono wysokość dotacji bazowej na utrzymanie potencjału badawczego tej 
jednostki o 40,5 tys. zł, do łącznej kwoty 840,1 tys. zł, o czym Minister poinformował 
pismem z 20 grudnia 2018 r.13 Po tej obniżce łączna wysokość dotacji na 
utrzymanie potencjału badawczego jednostek naukowych AGH wyniosła 
31 164,2 tys. zł. Środki dotacji były przekazywane w miesięcznych transzach (przy 
czym w maju 2018 r. przekazano dwie transze, a w czerwcu w 2018 r. – żadnej), 
w łącznej wysokości dla wszystkich jednostek naukowych: 2 385,6  tys.  zł  
(styczeń - maj), 2 815,2 tys. zł (lipiec - listopad) i 2 774,7 tys. zł (grudzień). 

Dodatkowo 27 grudnia 2018 r. Minister – bez wniosków – zwiększył dotację 
o 21 377,7 tys. zł do kwoty 52 541,8 tys. zł, przy czym beneficjentem tego 
zwiększenia nie były poszczególne jednostki naukowe AGH, lecz Uczelnia jako 
całość. Środki ze zwiększenia dotacji wpłynęły na rachunek AGH 31 grudnia 2018 r. 

(akta kontroli, str. 382-431) 

Niezależnie od środków na utrzymanie potencjału badawczego uzyskanych 
w 2018 r. jednostki naukowe AGH, a także Biblioteka Główna AGH oraz Centrum 
Transferu Technologii AGH14, dysponowały środkami dotacji przeniesionymi z roku 
2017 w łącznej wysokości 11 496,3 tys. zł15. Z kwoty tej w 2018 r. nadal nie 
wykorzystano 86,2 tys. zł. Uczelnia nie zwróciła tych środków na rachunek 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego16 w oparciu o art. 316 ust. 2 ustawy 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce17. 

(akta kontroli, str. 487-493, 1116) 

W trakcie roku żadna z jednostek naukowych AGH nie wnioskowała o zwiększenie 
dotacji na utrzymanie potencjału badawczego, a także o przyznanie dotacji na 
utrzymanie potencjału badawczego z tytułu zdarzenia losowego. 

(akta kontroli, str. 1115) 

Badaniem wykorzystania środków dotacji ma utrzymanie potencjału naukowego 
objęto zadania badawcze realizowane zgodnie z planami zadaniowo-finansowymi 

                                                      
12 Skrótowe oznaczenie tego i kolejnych wydziałów wynikają z przyjętych w AGH oznaczeń. 
13 Informacja nr 211371/E-356/S/2018-1. Zmiana wynikała z podania we wniosku nieprawidłowych danych w zakresie liczby 
osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy). 
14 Z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego wszystkie jednostki naukowe AGH odprowadzają środki, na zasadach 
wspólnego finansowania, na potrzeby łączności komputerowej (do Uczelnianego Centrum Informatyki AGH), a także na 
potrzeby prenumeraty baz danych oraz elektronicznych i drukowanych czasopism naukowych (do Biblioteki Głównej AGH). 
UCI oraz BG ustalają przewidywany roczny koszt dostarczanych usług, dzielony na poszczególne jednostki naukowe 
tzw. współczynnikiem  dotacyjnym, tj. udziałem dotacji danej jednostki w dotacji ogółem dla całej Uczelni. Ponadto wszystkie 
jednostki naukowe odprowadzają 2% otrzymanej dotacji na utrzymanie potencjału badawczego na działania związane 
z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych (do Centrum Transferu Technologii AGH). 
15 Spośród 17 jednostek naukowych AGH tylko jedna nie dysponowała w 2018 r. środkami dotacji na utrzymanie potencjału 
badawczego z roku poprzedniego (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej). 
16 Stosownie do przepisu § 16 rozporządzenia 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 
naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników 
studiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1443 ze zm.), które utraciło moc z dniem 1 października 2018 r., środki finansowe 
niewykorzystane w roku następującym po roku, na który zostały przyznane, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu 
obsługującego ministra. 
17 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i Nauce (Dz. U. poz. 1669 
ze zm.). 
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przez cztery wymienione jednostki, które w 2018 r. otrzymały największe kwotowo 
środki dotacji. 

W Wydziale 120 ze środków dotacji finansowano realizację 15 zadań badawczych18 
w 6 katedrach. Wydatkowano na ten cel 3 267,1 tys. zł, z czego 916,1 tys. zł 
z dotacji przeniesionej z 2017 r. Kwotę 325,8 tys. zł Wydział przekazał na potrzeby 
łączności komputerowej, prenumeratę baz danych i czasopism oraz komercjalizację 
wyników badań naukowych (zob. przypis 14), a nie wykorzystał kwoty 526,3 tys. zł. 
Wskazane przez Dziekana Wydziału efekty badań naukowych19 to m.in. ponad 
200 różnych publikacji, w tym w wydawnictwach z tzw. listy filadelfijskiej/listy JCR, 
udział pracowników w blisko 100 konferencjach naukowych – krajowych 
i zagranicznych, na których prezentowali efekty badań, 5 patentów, zakup aparatury 
naukowo-badawczej (m.in. 4 zestawów komputerów o dużej mocy obliczeniowej) 
oraz awanse naukowe pracowników (2 stopnie doktora habilitowanego i 3 stopnie 
doktora). 

(akta kontroli, str. 239, 243-244, 435, 455-469, 483, 487-489, 1220, 1223-1225) 

W Wydziale 130 ze środków dotacji finansowano realizację 9 zadań badawczych20 
w 9 katedrach. Wydatkowano na ten cel 3 187,8 tys. zł, z czego 621,3 tys. zł 
z dotacji przeniesionej z 2017 r. Kwotę 436,7 tys. zł Wydział przekazał na potrzeby 
łączności komputerowej, prenumeratę baz danych i czasopism oraz komercjalizację 
wyników badań naukowych, a nie wykorzystał kwoty 1 289,9 tys. zł. Dziekan 
Wydziału wymienił m.in. następujące efekty realizacji prac badawczych: ponad 
200 różnych publikacji, w tym w wydawnictwach z tzw. listy Filadelfijskiej/listy JCR, 
udział pracowników w kilkudziesięciu konferencjach naukowych – krajowych 
i zagranicznych, na których prezentowali efekty badań, 14 patentów, zakup 
aparatury naukowo-badawczej (m.in. zestaw innowacyjnych czujników 
magnetometrycznych wykorzystywanych przy pomiarach ferromagnetycznych 
struktur lin stalowych różnych konstrukcji, oprogramowanie do serwera21  
Modelowanie i badania symulacyjne konstrukcji urządzeń mechatronicznych, 
materiałów inteligentnych oraz biologicznych, a także optyczny system do pomiaru 
odkształceń metodą cyfrowej korelacji obrazu) oraz awanse naukowe pracowników 
(3 stopnie doktora habilitowanego i 2 stopnie doktora). 

(akta kontroli, str. 239, 245-246, 436, 470-478, 484, 487-489, 1226, 1227-1231) 

                                                      
18 Zaawansowane algorytmy informatyki kognitywnej i kryptografii; Metody analizy, modelowania i projektowania układów 
elektrycznych; Techniczne i ekonomiczne aspekty rozwoju elektroenergetyki; Analiza pól sprzężonych; Zaawansowane 
metody w problemach modelowania, analizy, identyfikacji i optymalizacji dla projektowania i wdrażania komputerowych 
systemów sterowania; Modele i metody optymalizacji złożonych problemów decyzyjnych oraz ich wykorzystanie w systemach 
informatycznych; Problemy rozwoju i niezawodności układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych; Pozyskiwanie, 
przetwarzanie i analiza danych biomedycznych z użyciem różnych metod, głównie opartych na sieciach neuronowych; 
Opracowanie i weryfikacja komputerowych metod badań modelowych charakterystyk błędów i wrażliwości systemów 
pomiarowych oraz ich elementów; Algorytmy i układy sterowania dla robotów oraz systemów dynamicznych; Modelowanie, 
synteza i aproksymacja układów czasowych; Zastosowania do analizy i przetwarzania danych oraz analizy, modelowania, 
projektowania i optymalizacji systemów; Analiza, modelowanie i problemy eksploatacyjne maszyn elektrycznych jako 
elementów systemu elektroenergetycznego; Smart Grids – technologia systemów elektroenergetycznych; Zaawansowane, 
programowe i sprzętowe metody przetwarzania, analizy i rozpoznawania sygnałów i obrazów cyfrowych z uwzględnieniem 
zastosowań technicznych, biologicznych i medycznych. 
19 Dane dla wszystkich wydziałów w zakresie liczby publikacji oraz, w szczególności, liczby konferencji mają charakter 
przybliżony z uwagi na niejednolitość danych, np. podawanie albo liczby konferencji naukowych, w których wzięli udział 
pracownicy danej katedry, albo liczby pracowników uczestniczących (wygłaszających referaty) w takich konferencjach. 
20 Wybrane zagadnienia urabiania, transportu i przeróbki trudnourabialnych surowców mineralnych; Analiza uwarunkowań 
i rozwoju inteligentnej i odnawialnej energetyki; Eksploatacja urządzeń transportu liniowego; Rozwój metod i konstrukcji 
w obszarze mechatroniki; Wytrzymałość materiałów i konstrukcji; Wpływ parametrów konstrukcyjnych na trwałość 
i niezawodność w inżynierii mechanicznej i bioinżynierii; Badania i opracowanie nowych koncepcji konstrukcyjnych, 
eksploatacyjnych i technologicznych w systemach wytwarzania, logistyce i transporcie; Identyfikacja, modelowanie, sterowanie 
oraz badania eksperymentalne w mechanicznych i mechatronicznych układach regulacji; Wibroakustyka i inżynieria dźwięku – 
nowe wyzwania. 
21 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.). 



 

7 

W Wydziale 220 ze środków dotacji finansowano realizację 6 zadań badawczych22 
w 6 katedrach. Wydatkowano na ten cel 7 978,8 tys. zł, z czego 4 753,4 tys. zł 
z dotacji przeniesionej z 2017 r. Kwotę 420,8 tys. zł Wydział przekazał na potrzeby 
łączności komputerowej, prenumeratę baz danych i czasopism oraz komercjalizację 
wyników badań naukowych, a nie wykorzystał kwoty 490,5 tys. zł. Osiągnięte efekty 
realizacji prac badawczych to wg Dziekana Wydziału m.in.: ponad 300 różnych 
publikacji, w tym w wydawnictwach z tzw. Listy Filadelfijskiej/listy JCR, udział 
pracowników w licznych konferencjach naukowych – krajowych i zagranicznych, na 
których prezentowali efekty badań, zakup aparatury naukowo-badawczej 
(m.in. platforma latająca, niskotłowy licznik scyntylacyjny, laserowy analizator 
stężenia metanu i CO2, zestawy komputerowe, mikroskop do obrazowania 
chemicznego, skaner TCT, mikroskop niskopróżniowy, komora preparatyki grafenu, 
niskopróżniowy skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) ze zintegrowanym 
systemem analitycznym EDS). 

(akta kontroli, str. 239, 259-260, 445, 479, 485, 487-489, 1238-1241) 

W Wydziale 230 ze środków dotacji finansowano realizację 3 zadań badawczych23 
w 3 katedrach. Wydatkowano na ten cel 3 247,2 tys. zł, z czego 598,9 tys. zł 
z dotacji przeniesionej z 2017 r. Kwotę 381,3 tys. zł Wydział przekazał na potrzeby 
łączności komputerowej, prenumeratę baz danych i czasopism oraz komercjalizację 
wyników badań naukowych, a nie wykorzystał kwoty 119,7 tys. zł. Dziekan Wydziału 
przedstawił następujące efekty realizacji prac badawczych (m.in.): ponad 80 różnych 
publikacji, udział pracowników w 61 konferencjach naukowych – krajowych 
i zagranicznych, na których prezentowali efekty badań, zakup aparatury naukowo- 
-badawczej (m.in. kamera termograficzna z matrycą bolometryczną, komory 
procesowe, odbiornik pomiarowy EMI wraz ze stanowiskiem do pomiarów zaburzeń 
przewodzących, analizator widma optycznego). 

(akta kontroli, str. 239, 261-262, 446, 480-482, 486, 1232, 1235-1237) 

Jednostki naukowe AGH w 2018 r. otrzymały dotacje na utrzymanie potencjału 
badawczego w łącznej wysokości 31 164,2 tys. zł24, z czego 24 392,0 tys. zł, 
tj. 78,3%, wydatkowały na finansowanie prac naukowych, a 3 174,1 tys. zł 
przekazały Uczelnianemu Centrum Informatyki AGH, Bibliotece Głównej AGH oraz 
Centrum Transferu Technologii AGH na potrzeby łączności komputerowej, 
prenumeratę baz danych i czasopism oraz komercjalizację wyników badań 
naukowych. 

(akta kontroli, str. 239, 433-449, 1106-1114) 

W wyniku analizy próby 63 dowodów księgowych dokumentujących koszty 
(bezpośrednie) realizacji prac badawczych w wydziałach 120, 130, 220 i 230 
o łącznej wartości 3 453,1 tys. zł (18,9% rozliczonych kosztów ogółem oraz 
23,8% kosztów bezpośrednich) nie stwierdzono poniesienia wydatków na zadania 
niezwiązane z utrzymaniem potencjału badawczego. 

(akta kontroli, str. 494-798) 

                                                      
22 Badania z zakresu fizyki jądrowej i fizyki środowiska; Interdyscyplinarne zastosowania technik komputerowych i metod 
obliczeniowych oraz badania teoretyczne z zakresu fizyki ciała stałego i fizyki statystycznej; Wykorzystanie metod 
spektroskopowych w badaniach z zakresu biofizyki, fizyki medycznej i ciała stałego; Badania z zakresu fizyki cząstek 
elementarnych, rozwój i zastosowanie detektorów; Badanie struktury i własności fizycznych materii skondensowanej; Badanie 
metali, nanomateriałów i nanostruktur. 
23 Algorytmy i architektury systemów elektronicznych dla dedykowanych aplikacji; Problemy usług i sieci szerokopasmowych; 
Wieloparadygmatowe modele i techniki w systemach informatycznych o różnym stopniu decentralizacji i rozproszenia. 
24 Bez uwzględnienia kwoty 21 377,7 tys. zł, która – niepodzielona na poszczególne jednostki naukowe – wpłynęła na 
rachunek AGH 31 grudnia 2018 r. 



 

8 

Istotną pozycją kosztów realizacji prac badawczych, wg kalkulacji końcowych 
sporządzonych przez jednostki naukowe na koniec 2018 r., były koszty pośrednie: 
wydziałowe i ogólne. Ich udział w kosztach ogółem był zróżnicowany i wynosił 
(średnio dla jednostki naukowej): 
– Wydział 120 – 24,64%, 
– Wydział 130 – 20,79%, 
– Wydział 220 – 15,77%, 
– Wydział 230 – 26,44%. 
Było to m.in. efektem zróżnicowanego poziomu narzutu kosztów wydziałowych. 

(akta kontroli, str. 483-486) 

Zasady rozliczania kosztów pośrednich w AGH reguluje polityka rachunkowości 
AGH25 oraz zarządzenie Rektora w sprawie zasad ustalania i rozliczania kosztów 
pośrednich26. 

(akta kontroli, str. 139-199) 

Przepis § 18 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad 
gospodarki finansowej uczelni publicznych27, stosownie do którego sposób i zasady 
rozliczania kosztów pośrednich na poszczególne rodzaje działalności ustala rektor 
w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. 

W odniesieniu do kwestii uregulowania zasad rozliczania kosztów pośrednich poza 
polityką rachunkowości Uczelni Rektor wyjaśnił m.in., że zasady rachunkowości 
wprowadzone zarządzeniem nr 10/2008 Rektora AGH w pkt 4 Zasady rozliczania 
przychodów i kosztów stanowią, że sposób naliczania kosztów pośrednich reguluje 
zarządzenie Rektora. Realizację tego zapisu stanowi zarządzenie nr 2 z 30 stycznia 
2018 r. w sprawie zasad ustalania i rozliczania kosztów pośrednich w AGH 
(a wcześniej – zarządzenie nr 4/2015 z 24 lutego 2015 r.). Dodał, że informacje 
dotyczące zasad ustalania i rozliczania kosztów pośrednich w AGH zostały 
przekazane w formie konkretnego zarządzenia Rektora w celu ułatwienia 
wykonywania obowiązków nałożonych na dysponentów środków publicznych, 
tj. dziekanów wydziałów oraz kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych. 

(akta kontroli, str. 1213, 1215-1216) 

2.2. Dotacja na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego 

W 2017 r. cztery jednostki naukowe AGH terminowo złożyły wnioski28 o przyznanie 
środków finansowych na utrzymanie 6 specjalnych urządzeń badawczych: 
– Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Wydział 110) – na 

utrzymanie Indukcyjnego pieca próżniowego do wytapiania stali i stopów metali 
oraz ich odlewania w kontrolowanej atmosferze; wnioskowana kwota 
222,8 tys. zł (po 74,4 tys. zł w latach 2018 - 2020); 

– Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Wydział 130) – na utrzymanie 
Systemu do pomiaru własności akustycznych materiałów i przegród 
dźwiękoizolacyjnych w warunkach laboratoryjnych; (wnioskowana kwota 
790,0 tys. zł (475 tys. zł w roku 2018 oraz 315,0 tys. zł w roku 2019); 

                                                      
25 Zarządzenie nr 10/2008 Rektora AGH z 29 maja 2008 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Akademii Górniczo-
Hutniczej, zmienione zarządzeniami nr 13/2010, 57/2013, 8/2014, 34/2016, 50/2016 i 11/2018. 
26 Zarządzenie nr 2/2018 Rektora AGH z 30 stycznia 2018 r. w sprawie zasad ustalania i rozliczania kosztów pośrednich 
w AGH. 
27 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej 
uczelni publicznych (Dz. U. poz. 1533) – uchylone z dniem 1 października 2018 r. 
28 W dniach 13 - 14 września 2017 r. (po dwa wnioski). 

Opis stanu 
faktycznego 



 

9 

– Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (Wydział 140) – na utrzymanie 
trzech urządzeń: 
• Mikrosondy elektronowej29; wnioskowana kwota 466,0 tys. zł (po 233,0 tys. zł 

w latach 2018 – 2019); 
• Zestawu aparatury do prowadzenia badań doświadczalnych pirolizy wodnej 

(10 stanowisk); wnioskowana kwota 480,0 tys. zł (po 240,0 tys. zł w latach 
2018 – 2019); 

• Zestawu spektrometrów masowych30 wraz z urządzeniami peryferyjnymi do 
badań składu izotopowego pierwiastków lekkich (C, H, N, O i S); 
wnioskowana kwota 470,0 tys. zł (po 235,0 tys. zł w latach 2018 – 2019); 

– Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii (Centrum 693) – na 
utrzymanie Aparatury do wytwarzania nanostrukturyzowanych układów 
hybrydowych z monodyspersyjnych nanocząstek i cienkich warstw; wnioskowana 
kwota 777,9 tys. zł (po 259,3 tys. zł w latach 2018 – 2020). 

Łącznie ww. jednostki wystąpiły o środki w wysokości 3 206,7 tys. zł, z tego 
1 516,7 tys. zł na 2018 rok. 

(akta kontroli, str. 808-823, 828-829, 832-855, 864-893, 1167-1170) 

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone negatywnie. W uzasadnieniach decyzji31 
odmawiających przyznania wnioskowanych środków finansowych Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego stwierdzał m.in., że: 
– urządzenie ma podstawowy charakter dla działalności jednostki i powinno być 

finansowane z dotacji na potencjał badawczy (Wydział 110); 
– urządzenie jest urządzeniem naukowo-dydaktycznym […] nie jest to unikatowe, 

wysokowyspecjalizowane urządzenie badawcze (Wydział 130); 
– wniosek jednostki został wprawdzie pozytywnie zaopiniowany przez Zespół, 

jednak SPUB nie spełnia omówionych wyżej kryteriów32 (Wydział 140 – dwa 
pierwsze urządzenia, Centrum 693); 

– dotychczasowy stopień wykorzystania urządzenia jest niezbyt duży, ponadto 
jednostka złożyła oświadczenie o zdolności do pokrycia przez jednostkę kosztów 
utrzymania tego SPUB (Wydział 140 – trzecie urządzenie). 

(akta kontroli, str. 824-827, 830-831, 856-863, 894-895) 

W 2018 r. trzy jednostki naukowe otrzymały środki na utrzymanie specjalnych 
urządzeń badawczych w łącznej kwocie 1 087,8 tys. zł – w wyniku kontynuacji 
finansowania z lat wcześniejszych (jeden wniosek z 2015 r. oraz dwa wnioski 
z 2016 r.): 
– Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Wydział 110) – 675,0 tys. zł 

(w wysokości wnioskowanej) na finansowanie kosztów związanych 
z utrzymaniem Analitycznego transmisyjnego mikroskopu elektronowego (wraz 
z urządzeniem pomocniczym33; 

                                                      
29 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.). 
30 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.). 
31 Decyzje nr 211402/E-356/SPUB/2018/1 z 29 sierpnia 2018 r. (Wydział 110), nr 211380/E-356/SPUB/2018/1 z 29 sierpnia 
2018 r. (Wydział 130), nr 211415/E-356/SPUB/2018/1 z 19 czerwca 2018 r. (Wydział 140), nr 211415/E-356/SPUB/2018/2 
z 19 czerwca 2018 r. (Wydział 140), nr 211415/E-356/SPUB/2018/3 z 29 sierpnia 2018 r. (Wydział 140), nr 218567/E-
356/SPUB/2018/1 z 19 czerwca 2018 r. (Centrum 693). 
32 Tj. objęcie finansowaniem SPUB najwyżej ocenionych, a także tych, które były finansowane w 2017 r. lub na które dotacja 
w 2017 r. nie została przyznana z powodu zbyt niskiego stosunku ogólnych kosztów utrzymania do dotacji bazowej albo 
z powodu liczebności środowiska naukowego wykorzystującego SPUB (poniżej 20 osób). 
33 Decyzja nr 211402/E-356/SPUB/2017/1 z 31 lipca 2017 r. Łącznie przyznano 2 025,0 tys. zł – po 675,0 tys. zł w latach 
2017 - 2019. 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.). 
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– Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (Wydział 220) – 248,8  tys.  zł 
(w wysokości niższej od wnioskowanej) na finansowanie kosztów związanych 
z utrzymaniem Stacji pomiaru składu atmosfery KASLAB na Kasprowym 
Wierchu34; 

– Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii (Centrum 693)  
– 164,0 tys. zł (w wysokości wnioskowanej) na finansowanie kosztów 
związanych z utrzymaniem Klastrowego gazowego działa jonowego do 
fizykochemicznej analizy głębokościowej metodą skaningowej spektroskopii 
fotoelektronów35. 

(akta kontroli, str. 799, 800-807, 1171-1172) 

Wszystkie wymienione jednostki nie wykorzystały części środków na utrzymanie 
specjalnych urządzeń badawczych w roku 2017 r.: Wydział 110 – 586,8 tys. zł, 
Wydział 220 – 226,8 tys. zł i Centrum 693 – 63,5 tys. zł. Środki te przeniesiono do 
wykorzystania w roku 2018. 

(akta kontroli, str. 799, 1173) 

Z tytułu usług z wykorzystaniem specjalnych urządzeń badawczych dwie jednostki 
uzyskały w 2018 r. przychody: Wydział 110 – 283,6 tys. zł i Centrum 693  
– 100,3 tys. zł. 

(akta kontroli, str. 1171-1172) 

Jednostki poniosły następujące koszty utrzymania specjalnych urządzeń 
badawczych w 2018 r.: 

– Wydział 110 – 571,3 tys. zł; całość kosztów została sfinansowana środkami 
dotacji z 2017 r., przy czym pozostało z niej jeszcze 15,4 tys. zł, zwrócone do 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 30 stycznia 2019 r.; na poniesione 
koszty złożyły się: materiały – 7,6 tys. zł, usługi obce (serwisowe) – 521,4 tys. zł, 
a także koszty pośrednie – 42,3 tys. zł;  

– Wydział 220 – 346,2 tys. zł; część kosztów została sfinansowana środkami 
dotacji z 2017 r. (226,8 tys. zł), a reszta (119,4 tys. zł) środkami z dotacji 
bieżącej, z której nie wykorzystano 129,4 tys. zł; na poniesione koszty złożyły 
się: materiały i niskocenne środki trwałe – 115,0 tys. zł, usługi obce (dzierżawa 
butli gazowych, naprawy, usługi pocztowe i telekomunikacyjne) – 65,0 tys. zł), 
wynagrodzenia (umowa zlecenie) – 36,0 tys. zł, delegacje krajowe – 23,9 tys. zł, 
usługi BHP (specjalistyczna odzież ochronna) – 19,3 tys. zł, podatki i opłaty 
(opłaty celne) – 7,1 tys. zł, a także koszty pośrednie – 79,9 tys. zł; 

– Centrum 693 – 156,3 tys. zł; część kosztów została sfinansowana środkami 
dotacji z 2017 r. (63,5 tys. zł), a reszta (92,8 tys. zł) środkami z dotacji bieżącej, 
z której nie wykorzystano 71,2 tys. zł; na poniesione koszty złożyły się: 
wynagrodzenia osobowe – 44,1 tys. zł, materiały i niskocenne wartości 
niematerialne i prawne (licencje) – 59,2 tys. zł, usługi obce (subskrypcje, serwis, 
naprawy, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia) – 16,4 tys. zł, 
delegacje krajowe – 0,8 tys. zł, a także koszty pośrednie – 35,7 tys. zł. 

                                                      
34 Decyzja nr 211350/E-356/SPUB/2016/1-1 z 28 grudnia 2016 r. Łącznie przyznano  746,4 tys. zł – po 248,8 tys. zł w latach 
2016 – 2018. Pierwotnie, decyzją z 27 czerwca 2016 r., Minister odmówił przyznania dotacji. W wyniku wniosku Wydziału 220 
z 12 lipca 2016 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy dotacja została przyznana, ale w mniejszej wysokości od wnioskowanej (po 
323,0 tys. zł rocznie). Zmiana decyzji spowodowana była głównie przesunięciami w budżecie w części Nauka, umożliwiające 
dofinansowanie. Wysokość przyznanej dotacji ustalona została na poziomie dotacji otrzymanej przez jednostkę na ten cel 
w 2015 r. – zgodnie z zasadami przyjętymi przez Ministra przy przyznawaniu środków na utrzymanie SPUB w 2016 r. 
35 Decyzja nr 218567/E-356/SPUB/2017/1 z 31 lipca 2017 r. Łącznie przyznano 463,0 tys. zł na lata 2017 – 2019, kolejno 
152,0 tys. zł, 164,0 tys. zł i 147,0 tys. zł. 
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W wyniku analizy próby 9 dowodów księgowych dokumentujących koszty 
(bezpośrednie) utrzymania specjalnych urządzeń badawczych w Wydziale 110, 
Wydziale 220 oraz w Centrum 693 o łącznej wartości 215,6  tys.  zł 
(20,1% rozliczonych kosztów ogółem oraz 23,5% kosztów bezpośrednich) nie 
stwierdzono poniesienia wydatków na zadania niezwiązane z utrzymaniem 
urządzeń. 

(akta kontroli, str. 904-939, 1374-1394) 

2.3. Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 

W 2017 r. jednostki naukowe AGH zgłosiły 35 kandydatów do stypendium 
naukowego w trybie określonym w § 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych 
kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych 
naukowców36, a stypendia przyznano siedmiu z nich: 2 osobom z Wydziału 
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, 2 osobom 
z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz po 1 osobie z Wydziałów: 
Energetyki i Paliw, Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Informatyki, Elektroniki 
i Telekomunikacji. W odniesieniu do wniosków dotyczących tych osób – złożonych 
w wymaganym terminie do 31 marca – nie wystąpiły przypadki wzywania jednostki 
naukowej do usunięcia braków formalnych. 

(akta kontroli, str. 1099, 1174) 

W celu finansowania stypendiów zostały zawarte umowy między Ministrem Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego a odpowiednimi jednostkami AGH, a także między 
jednostkami AGH a stypendystami. Umowy zostały zawarte w listopadzie 
(6 stypendystów) oraz w grudniu 2018 r. (1 stypendysta). Wszystkie umowy 
przewidywały m.in., że: 
– termin rozpoczęcia finansowania stypendium ustala się na dzień zawarcia 

umowy, 
– okres finansowania stypendium wynosi 36 miesięcy; 
– środki stypendium będą przekazywane do 10 dnia każdego miesiąca 

w wysokości 5 390 zł; 
– w przypadku ustania zatrudnienia stypendysty w jednostce umowa ulega 

rozwiązaniu, 
– w sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
(akta kontroli, str. 940-996) 

W 2018 r. w jednostkach naukowych AGH zatrudnione były – oprócz wymienionych 
7 stypendystów z 2018 r. – 24 osoby pobierające stypendia dla wybitnych młodych 
naukowców, przyznane w latach 2015 - 2017, w tym pięć osób z Wydziału 
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, cztery z Wydziału Elektrotechniki, 
Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, po trzy z Wydziału Energetyki 
i Paliw oraz z Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii, dwie 
z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej oraz po jednej z Wydziału 
Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 
Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Wydziału Inżynierii Mechanicznej 
i Robotyki, Wydziału Matematyki Stosowanej, Wydziału Metali Nieżelaznych 
i z Wydziału Zarządzania. 

                                                      
36 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów 
i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (D. U. poz. 1801). Uchylone z dniem 
1 października 2018 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Postanowienia umów w sprawie finansowania stypendiów przyznanych przed 
2018 r. były analogiczne do warunków umów z 2018 r. (w przedstawionym 
zakresie). 

(akta kontroli, str. 1103, 1104-1105, 1044-1052) 

Z tytułu wypłaty stypendiów dla wybitnych młodych naukowców AGH wydatkowała 
w 2018 roku kwotę 1 482,2 tys. zł, w tym 21,5 tys. zł dla dwóch stypendystów 
z 2018 r.37 

(akta kontroli, str. 1103, 1104-1105, 1174, 1175) 

 

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

1.  Obowiązująca w AGH polityka rachunkowości (zarządzenie nr 10/2008 Rektora 
AGH z 29 maja 2008 r. ze zm.) w § 5 ust. 2 upoważnia kwestora do bieżącej 
aktualizacji Zakładowego Planu Kont. 

(akta kontroli, str. 139-196) 

Takie upoważnienie jest niezgodne z przepisem art. 10 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2019 r. poz. 351), stosownie 
do którego to kierownik jednostki ustala w formie pisemnej i aktualizuje 
dokumentację, o której mowa w ust. 1, tj. m.in. zakładowy plan kont. 
 
W złożonych wyjaśnieniach Rektor stwierdził, że: 
– art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości stanowi, że kierownik jednostki aktualizuje 

dokumentację, o której mowa w ust. 1, czyli aktualizuje politykę rachunkowości; 
– bieżąca aktualizacja Zakładowego Planu Kont, prowadzona na mocy 

upoważnienia wymienionego w § 5 ust. 2 Zarządzenia nr 10/2008 polega 
wyłącznie na rozszerzeniu analityki danego konta syntetycznego, np. konto 815 
– własny fundusz stypendialny ma rozszerzenie analityki wg rodzajów płaconych 
stypendiów, odpowiednio np. 81510, 81511 itd. 

– aktualizacja ta nie powoduje zmian w dotychczas przyjętych zasadach 
księgowania zdarzeń; przy ciągłej zmianie przepisów dot. finansów Uczelni, czy 
w związku z wystąpieniem dotychczas nieewidencjonowanych operacji 
gospodarczych, praktyczny przyrost rozwinięć analityki kosztów jest 
nieunikniony; trudno sobie wyobrazić, aby każdorazowo czynność tę wykonywał 
Rektor Uczelni. 

(akta kontroli, str. 1213, 1217) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na przepis art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o rachunkowości. Stanowi on, że dokumentacja opisująca przyjęte przez jednostkę 
zasady rachunkowości winna opisywać m.in. sposób prowadzenia ksiąg 
rachunkowych, w tym zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi 
głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, a także zasady prowadzenia kont 
ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi. Oznacza to, że 
zakładowy plan kont nie zawiera (nie musi zawierać) wykazu kont ksiąg 
pomocniczych (analitycznych), tak jak ma to miejsce w przypadku AGH, a jedynie 
zasady ich prowadzenia. Samo rozszerzanie analityki nie oznacza zatem wymogu 
aktualizacji zakładowego planu kont. 

                                                      
37 Jednej osobie 10 780 zł, a drugiej – 10 740 zł. W drugim przypadku wypłatę zaniżono o 40 zł, co wyrównano przy wypłacie 
w styczniu 2019 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Należy również podkreślić, że treść upoważnienia udzielonego kwestorowi przez 
Rektora nie określa zakresu dopuszczalnej aktualizacji, a zatem umożliwia każdą 
zmianę. W konsekwencji należy uznać, że upoważnienie udzielone kwestorowi 
przez Rektora w odniesieniu do kont księgi głównej było nieuprawnione, 
a w odniesieniu do kont ksiąg pomocniczych – bezprzedmiotowe. 
 
2.  Przepis § 7 ust. 3 zarządzenia nr 2/2018 Rektora AGH z 30 stycznia 2018 r. 
w sprawie zasad ustalania i rozliczania kosztów pośrednich w AGH umożliwia 
różnicowanie wskaźnika kosztów wydziałowych w ramach jednostek 
organizacyjnych na poszczególne działania (projekty o charakterze badawczym lub 
dydaktycznym, studia podyplomowe, konferencje, inne zadania), przy czym nie 
określa dopuszczalnego zakresu tego zróżnicowania. 

Było to sprzeczne z innym przepisem tego samego zarządzenia, tj. § 3, zgodnie 
z którym koszty pośrednie rozliczane są proporcjonalnie do poniesionych kosztów 
bezpośrednich, z podziałem na jednostki organizacyjne, rodzaje działalności, 
fundusze, projekty o charakterze badawczym lub dydaktycznym, studia 
podyplomowe, konferencje, inne zadania, a także z obowiązującą w AGH polityką 
rachunkowości, która w pkt 4.1.14 stanowi, że koszty pośrednie uczelnia rozlicza na 
poszczególne rodzaje działalności proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich, 
z wyłączeniem kosztu zakupu aparatury naukowo-badawczej oraz kosztu zleceń 
wewnętrznych. 

(akta kontroli, str. 139-196, 197-199) 

W wyjaśnieniach Rektor podniósł, że: 
– koszty pośrednie, w tym koszty wydziałowe, rozliczane są proporcjonalnie do 

kosztów bezpośrednich, zgodnie z § 3 zarządzenia nr 2/2018 Rektora AGH; 
– koszty wydziałowe to koszty ponoszone przez Wydziały w celu zapewnienia 

sprawnej i niezbędnej obsługi administracyjnej prowadzonej działalności 
dydaktycznej i badawczej, których nie można zaliczyć wprost do kosztów 
bezpośrednich podstawowych działalności; 

– dziekani Wydziałów kształtują politykę finansową Wydziałów i za nią 
odpowiadają – w celu umożliwienia jej realizacji wprowadzono zapis § 7 ust. 3; 

– stosowanie zróżnicowanych wskaźników tych kosztów w poszczególnych 
działaniach, zarówno w obszarze działalności dydaktycznej, czy badawczej, 
pozwala elastycznie i skutecznie realizować politykę finansową w zakresie 
zapewnienia środków na pokrycie kosztów wydziałowych, naliczonych zgodnie 
z § 3 przywołanego zarządzenia; 

– kolejne rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad 
gospodarki finansowej uczelni publicznej (z 2006 r. i z 2012 r.) nie regulowały 
rozliczania kosztów pośrednich tak szczegółowo, jak rozporządzenie z 1991 r., 
pozostawiając te kwestie w gestii rektorów, i pozwalając tym samym na 
traktowanie ramowych zasad w sposób elastyczny, z uwzględnieniem profilu 
i uwarunkowań działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz 
prowadzonych projektów i umów w działalności operacyjnej Uczelni; 

– 14 października 2010 roku Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych 
podjęła uchwałę nr 11/2008/2012 w sprawie stosowania jednolitej metodologii 
rozliczania kosztów pośrednich przez uczelnie techniczne; klucz rozliczeniowy 
wyrażony jest procentową relacją wartości kosztów pośrednich do kosztów 
bezpośrednich, pomniejszonych o koszt zakupu  aparatury naukowo-badawczej 
(w AGH dodatkowo o koszt zleceń wewnętrznych), których wartość zaliczona 
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została w koszty okresu, za który dokonywane jest rozliczenie kosztów 
pośrednich. 

(akta kontroli, str. 1213, 1216-1217) 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że wbrew przytoczonym wyjaśnieniom koszty 
pośrednie nie były rozliczane w AGH proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich, 
o czym świadczą wartości wskaźników kosztów wydziałowych osiągnięte 
w analizowanych projektach badawczych (więcej w kolejnym punkcie). 
Z kolei odpowiedzialność dziekanów za kształtowanie polityki finansowej wydziałów, 
w tym elastyczne i skuteczne realizowanie polityki finansowej w zakresie 
zapewnienia środków na pokrycie kosztów wydziałowych, nie może oznaczać 
upoważnienia ich do zupełnej dowolności w ramach rozliczania tych kosztów. 
Konsekwencją takiej swobody jest bowiem zniekształcanie (zawyżenie/zaniżenie) 
rzeczywistego kosztu realizacji poszczególnych projektów w obszarze działalności 
badawczej i w innych formach działalności Uczelni. Wyżej przytoczony przepis 
§ 18 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej 
uczelni publicznych nie pozostawiał wątpliwości, że sposób i zasady rozliczania 
kosztów pośrednich są kompetencją Rektora – w ramach przyjętych zasad 
rachunkowości. 

Przywołana w wyjaśnieniach uchwała Konferencji Rektorów Polskich Uczelni 
Technicznych w sprawie stosowania przez uczelnie techniczne jednolitej 
metodologii rozliczania kosztów pośrednich potwierdza, że rozliczenie kosztów 
wydziałowych (jak i ogólnouczelnianych) następuje proporcjonalnie do sumy 
kosztów bezpośrednich poszczególnych rodzajów działalności. Taką 
proporcjonalność zapewnia wyliczenie jednego wskaźnika kosztów wydziałowych 
dla danego wydziału, jako stosunku sumy kosztów wydziałowych do sumy kosztów 
bezpośrednich wszystkich rodzajów działalności (pomniejszonych o koszty 
aparatury naukowo-badawczej) wyrażonego w procentach. 
 
3.  Analiza kalkulacji końcowych z rozliczenia finansowego dotacji na utrzymanie 
potencjału badawczego w 2018 roku, sporządzonych przez cztery jednostki,  
Wydziały 120, 130, 220 i 230, wykazała że w trzech z nich stosowano zróżnicowane 
stawki procentowe wskaźnika kosztów wydziałowych38. W 9 kalkulacjach Wydziału 
130 wskaźnik kosztów wydziałowych wyniósł od 22,00% do 28,52%, 
w  15  kalkulacjach Wydziału 120 – od 21,37% do 32,00%, a w 3 kalkulacjach 
Wydziału 230 – 24,54%, 32,15% i 63,53%. Takie zróżnicowanie wskaźników 
świadczy o braku proporcjonalności kosztów pośrednich w stosunku do wykonanych 
kosztów bezpośrednich. 

(akta kontroli, str. 483-486) 

Było to niezgodne ze wskazanymi w pkt 3. przepisami polityki rachunkowości AGH 
(pkt 4.1.14.) oraz zarządzenia nr 2/2018 Rektora AGH nr 2/2018 Rektora AGH 
(§ 3  i  § 5 ust. 2), a także z uchwałą Konferencji Rektorów Polskich Uczelni 
Technicznych. 
 
W złożonych wyjaśnieniach Dziekani wymienionych wydziałów wskazali m.in.: 

1) Wydział 130 
– zgodnie z decyzją Dziekana w sprawie wydatkowania dotacji na utrzymanie 

potencjału naukowego, koszty wydziałowe w działalności statutowej nie są 

                                                      
38 Jedna stawka w Wydziale 220 wynikała z faktu, że wydział sporządził jedną (zbiorczą) kalkulację dla 
wszystkich realizowanych projektów badawczych. 
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wartością stałą, lecz mogą kształtować się w przedziale pomiędzy 22% a 30% 
(w kalkulacji wynikowej nie mogą być niższe niż 22%); 

– o ostatecznej wysokości decyduje każdorazowo Dziekan Wydziału; jest ona 
skutkiem m.in. indywidualnych uzgodnień pomiędzy kierownikiem katedry, 
kierownikiem projektu a dziekanem – np. obniżenie kosztów wydziałowych 
następuje w celu realizacji zadań o kluczowym znaczeniu dla utrzymania 
potencjału naukowego i rozwoju Wydziału oraz katedr. 

(akta kontroli, str. 1226, 1227) 

2) Wydział 120 
– w Wydziale budżet złożony jest z cząstkowych budżetów sześciu katedr; 

w każdej z katedr współczynnik kosztów wydziałowych, wyliczony z jej 
budżetu, jest inny z uwagi na specyfikę działalności, strukturę zatrudnienia, 
zajmowaną powierzchnię oraz bazę aparaturową; 

– prace realizowane były w różnych katedrach: praca nr 345 – w Katedrze 
Elektrotechniki i Elektroenergetyki, dla której średni wskaźnik kosztów 
wydziałowych wynosił 23% (naliczono 21,37%), praca nr 695 – w Katedrze 
Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, dla której 
średni wskaźnik kosztów wydziałowych wynosił 32,27% (naliczono 32%), 
prace nr 396, 417 i 817 – w Katedrze Automatyki i Robotyki, dla której średni 
wskaźnik kosztów wydziałowych wynosił 31,7% (naliczono 32%); 

– kierownik katedry, realizując różne projekty, ma możliwość, zgodnie 
z przyjętymi przez Radę Wydziału zasadami realizacji budżetu, ustalać dla 
poszczególnych projektów poziom zastosowania wskaźnika kosztów 
wydziałowych katedry, biorąc pod uwagę specyfikę projektu oraz 
obowiązujące ograniczenia formalne. 

(akta kontroli, str. 1220, 1223) 

3) Wydział 230 
– środki na utrzymanie potencjału badawczego przyznane dla Wydziału są 

dzielone pomiędzy trzy katedry: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, 
z których każda ma swoją indywidualną specyfikę i różne koszty stałe 
prowadzonej działalności naukowej; 

– najwyższe koszty ma Katedra Elektroniki realizująca projekt nr 017; wynikają 
one w dużej mierze z części badań prowadzonych w obszarze związanym 
z technologią, a utrzymanie laboratoriów umożliwiających badania w ramach 
projektu znacznie podwyższają koszty ich realizacji; 

– zdecydowanie niższe koszty występują w katedrach Telekomunikacji 
i Informatyki; wynikają one z charakteru prowadzonych badań, stąd 
zróżnicowanie stawek procentowych kosztów wydziałowych. 

(akta kontroli, str. 1232, 1235) 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli złożone wyjaśnienia nie przesądzają 
o prawidłowości różnicowania wartości wskaźników kosztów wydziałowych, gdyż 
stoją w sprzeczności z wymogiem proporcjonalnego rozliczania kosztów 
pośrednich w stosunku do kosztów bezpośrednich, wynikającym z unormowań 
wskazanych w pkt 3. Należy ponadto stwierdzić, że specyfika poszczególnych 
katedr znajduje swój wyraz w zróżnicowanym poziomie ponoszonych kosztów 
bezpośrednich, a tym samym – w zróżnicowanym (w ujęciu kwotowym) narzucie 
kosztów pośrednich na poszczególne projekty tam realizowane. 
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4.  Dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego w 2018 r. Wydział 
220 rozliczył łączną kalkulacją końcową dla wszystkich (6) prac badawczych, co 
było niezgodne z polityką rachunkowości AGH, w myśl której jednostkami 
kalkulacyjnymi w AGH są poszczególne prace badawcze (pkt 4.1.). 

(akta kontroli, str. 259-260, 445, 479) 

Dziekan Wydziału 220 wyjaśnił, że: 
– dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego przyznawana była 

podstawowym jednostkom organizacyjnym AGH; 
– dziekani wydziałów, jako dysponenci, określali sposób jej rozliczania; 
– w Wydziale przyjęto rozliczenie łączną kalkulacją końcową dla wszystkich zadań. 

(akta kontroli, str. 1238, 1239) 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli otrzymanie dotacji przez podstawową jednostkę 
organizacyjną AGH i bycie dysponentem środków tej dotacji nie oznacza zwolnienia 
z respektowania, ustanawianego przez Rektora, wymogów prawa wewnętrznego 
Uczelni, w tym przypadku – zasad (polityki) rachunkowości. 
 
5.  Stypendia dla wybitnych młodych naukowców w 2018 r. Uczelnia wypłacała 
z naruszeniem postanowień umów w sprawie tych stypendiów (zarówno umów: 
Minister – jednostka AGH, jak i umów: jednostka AGH – stypendysta). Zgodnie 
z umowami stypendia winny być wypłacane do 10 dnia każdego miesiąca, 
począwszy od miesiąca, w którym podpisano umowę: 

a) faktycznie stypendium wypłacano nie wcześniej, niż 20 dnia każdego miesiąca, 
zgodnie z przyjętym w AGH harmonogramem wypłat; 

b) uruchamianie wypłat stypendiów następowało z opóźnieniami w stosunku do dat 
zawartych umów, a także dat wpływu na rachunek AGH środków na 
finansowanie tych stypendiów: 
– wypłaty stypendiów dla 12 stypendystów z 2017 roku rozpoczęto dopiero 

w marcu 2018 r. (środki wpłynęły w styczniu 2018 r.); 
– spośród 7 stypendystów z 2018 roku tylko 2 otrzymało stypendia jeszcze 

w roku 2018, 4 – w styczniu 2019 r., a 1 stypendysta nie otrzymał stypendium 
w ogóle (do końca lutego 2019 r.); środki na finansowanie tych stypendiów 
w 2018 r. wpłynęły na rachunek AGH w listopadzie 2018 r. (6 stypendystów) 
i 7 grudnia 2018 r. (1 stypendysta); 

c) w listopadzie 2018 r. nie wypłacono stypendiów 3 stypendystom z 2015 r. 

Stanowiło to naruszenie postanowień umów w sprawie finansowania stypendiów dla 
wybitnych młodych naukowców, w myśl których stypendia należy wypłacać 
do 10 dnia każdego miesiąca. 

(akta kontroli, str. 949-996, 997-1011, 1102, 1104-1105) 

W złożonych wyjaśnieniach Kwestor AGH przedstawiła obieg dokumentów 
związanych z wypłatą stypendiów dla wybitnych młodych naukowców, stwierdzając, 
że właściwymi do udzielenia szczegółowego wyjaśnienia – zgodnie 
z kompetencjami – są Wydział i Sekcja Wypłat i Rozliczeń Stypendiów Działu Spraw 
Studenckich AGH. 

(akta kontroli, str. 1176, 1177-1178) 

NIK, nie podważając przedstawionego zakresu kompetencji, zwraca uwagę, że 
zadaniem Kwestora jest m.in. kontrola prawidłowego i terminowego dokonywania 
rozliczeń finansowych (§ 49 ust. 3 lit. k Regulaminu organizacyjnego AGH). 

(akta kontroli, str. 112-113) 
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Kierownik Działu Spraw Studenckich AGH wyjaśniła m.in., że: 
– głównym trzonem działalności DSS jest obsługa funduszy podległych 

Prorektorowi ds. Studenckich (są to w szczególności: fundusz stypendialny dla 
studentów i doktorantów oraz własny fundusz stypendialny za wyniki w nauce dla 
studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów) oraz obsługa 
formalno-prawna i finansowa działalności studenckiej; 

– Sekcja Wypłat, znajdująca się w strukturach Działu, wykonuje technicznie 
wypłaty innych stypendiów dla studentów i doktorantów, które są realizowane 
w Uczelni; 

– wypłata stypendium odbywa się na podstawie pisemnego polecenia wypłaty 
z jednostki odpowiedzialnej merytorycznie za dane świadczenie; 

– dzień 10 każdego miesiąca jest terminem ustalonym do wypłat stypendiów 
z Funduszu Stypendialnego dla studentów studiów stacjonarnych oraz 
doktorantów, tj. ok. 5 000 osób; przygotowanie tak dużej grupy przelewów jest 
czasochłonne i trudne technicznie  powodu ograniczeń obsługiwanego systemu 
księgowego, a kumulacja wielu różnych rodzajów przelewów w jednym terminie 
powoduje duże zamieszanie; 

– ustalenie wypłat innych świadczeń, w tym stypendiów dla wybitnych młodych 
naukowców, na 20 każdego miesiąca usprawnia organizacyjnie procesy wypłat; 
jest to termin zwyczajowo przyjęty w strukturach Uczelni; 

– data wypłaty stypendiów jest ściśle związana z datą otrzymania polecenia 
wypłaty oraz harmonogramem wypłat Sekcji Wypłat DSS; polecenia wypłat, które 
nie zawierają wymaganych informacji, są zwracane do uzupełnienia, co wydłuża 
termin wypłaty. 

W odniesieniu do wskazanych przykładów opóźnień w wypłatach Kierownik DSS 
podała, że: 
– wypłaty stypendiów dla 12 stypendystów z 2017 r. rozpoczęto niezwłocznie po 

otrzymaniu prawidłowego polecenia wypłaty; 
– w przypadku 7 stypendystów z 2018 r. polecenia wypłat w 5 przypadkach zostały 

przygotowane w styczniu i lutym 2019 r., a jedno nawet w marcu 2019 r., co 
uniemożliwiło dokonanie wypłat w terminach umownych; 

– przerwy w wypłatach stypendium dla 3 stypendystów z 2015 r. były wynikiem 
pomyłek. 

Kierownik DSS dodała, że nie jest możliwe, aby Dział posiadał informacje 
o wszystkich stypendiach przyznawanych w AGH, dlatego podejmuje odpowiednie 
działania po otrzymaniu polecenia wypłaty z jednostek Uczelni. Podkreśliła także, że 
egzekwowanie od jednostek naukowych AGH złożenia wniosków o uruchomienie 
wypłat stypendiów wykracza poza kompetencje Działu określone w Regulaminie 
organizacyjnym Uczelni. 

(akta kontroli, str. 1201-1204) 

Dziekani Wydziału 120 (jeden stypendysta z 2018 r. otrzymał stypendium w styczniu 
2019 r., a drugi – nie otrzymał go do końca lutego 2019 r.) oraz Wydziału 230 
(stypendysta z 2018 r. otrzymał stypendium dopiero w lutym 2019 r.) wskazali na 
takie przyczyny opóźnień w uruchamianiu stypendiów, jak obowiązujący w AGH 
system obiegu dokumentów, okres świąteczno-noworoczny, absencje w pracy, 
zakończenie roku budżetowego czy konieczność wyjaśnienia wątpliwości. 

(akta kontroli, str. 1220, 1222-1223, 1232, 1234) 

Najwyższa Izba Kontroli nie kwestionuje skali przedsięwzięcia, jakim są wypłaty 
stypendiów w organizacji wielkości AGH, ani obiektywnych przypadków 
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o charakterze losowym, utrudniających terminową realizację zadań. Mogą one 
jednak w jakimś stopniu usprawiedliwiać zdarzenia o charakterze incydentalnym, 
a nie systemowym, a za takie należy uznać opóźnienia w realizacji wypłat 
stypendiów dla wybitnych młodych naukowców. 

Należy przy tym mieć na uwadze przepis art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego39, który 
stanowi, że jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, 
wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej 
szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik 
odpowiedzialności nie ponosi, nawet jeśli ryzyko takiego żądania jest znikome. 

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

1) korektę uregulowań wewnętrznych w zakresie dokonywania zmian 
w zakładowym planie kont oraz zasad ustalania i rozliczania kosztów pośrednich; 

2) rozliczanie projektów badawczych jako odrębnych jednostek kalkulacyjnych 
przez wszystkie jednostki naukowe Uczelni; 

3) wypłacanie stypendiów dla wybitnych młodych naukowców w terminach 
zgodnych z zawartymi umowami. 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy z 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 
wniosków 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,              kwietnia 2019 r. 

kontroler  

 
Piotr Smyrak 

główny specjalista kontroli państwowej 
 

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

 
                                                      
39 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.). 
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