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I. Dane identyfikacyjne 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 
Kraków (UR lub Uczelnia) 

 

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 
od 2012 r.  
Poprzednio (w latach 2005-2012) Rektorem był prof. dr. hab. inż. Janusz Żmija.  

(dowód: akta kontroli, str. 2) 

1. Realizacja projektów dofinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. 
2. Efekty zrealizowanych projektów.  

 

Lata 2011-2018  

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Krakowie 

 

Anna Stochel - Łukasińska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LKR/180/2019 z dnia 1 października 2019 r.  

 (akta kontroli str. 1) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację przez Uniwersytet Rolniczy 
w Krakowie projektów badawczych dofinansowanych przez Narodowe Centrum 
Nauki (NCN), gdyż wykonano je prawidłowo i zgodnie z założeniami, osiągając 
zakładane efekty. 

Projekty objęte badaniem przygotowano zgodnie z warunkami uczestnictwa 
w konkursach organizowanych przez NCN. Przyznane środki wykorzystano na cele 
określone w umowach o dofinansowanie, wszystkie wydatki rzetelnie 
udokumentowano oraz prawidłowo rozliczono. UR zapewnił NCN kompletną 
informację z przebiegu projektów w terminowo składanych raportach okresowych 
i końcowych. W wyniku realizacji projektów osiągnięto zakładane efekty w postaci 
publikacji wyników badań w formie artykułów w czasopismach specjalistycznych 
o zasięgu międzynarodowym. Wywiązano się też z obowiązku umieszczenia 
we wszystkich publikacjach i opracowaniach będących wynikiem realizacji 
projektów, informacji w języku polskim lub angielskim o ich sfinansowaniu 
ze środków NCN, podając przy tym numer rejestracyjny projektu. Kierownicy 
projektów, zgodnie z postanowieniami umów o dofinansowanie, zamieszczali 
w raporcie końcowym popularyzatorski opis rezultatów projektu. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja projektów dofinansowanych przez 
Narodowe Centrum Nauki 

1.1. W okresie objętym kontrolą UR realizował łącznie 90 projektów 
dofinansowanych ze środków otrzymanych z NCN o łącznej wartości 19 413,9 tys. zł 
(projekty rozpoczęte po 1 stycznia 2011 r. i zakończone do 31 grudnia 2018 r.). 
Według stanu na 3 grudnia 2019 r. 45 projektów nie zostało rozliczonych przez 
NCN. W przypadku czterech projektów uzyskano zgodę NCN na przesunięcie 
terminu dokonania oceny merytorycznej projektu, a w pozostałych przypadkach UR 
nie posiadał wiedzy na temat przyczyn braku rozliczenia. 

(dowód: akta kontroli, str. 3-8, 323-338) 

Szczegółowemu badaniu poddano 10 projektów o łącznej wartości 1 824,3 tys. zł, 
w tym: cztery projekty realizowane w ramach konkursu SONATA4, cztery projekty 
realizowane w ramach konkursu PRELUDIUM5 oraz dwa projekty realizowane 

                                                      
2  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna. 
3  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
4  Projekt nr 1 „Subnormalność i refleksywność pewnych klas nieograniczonych operatorów w przestrzeniach 

Hilberta” (2011/01/D/ST1/05805 – Sonata, edycja I), projekt nr 2 „Tolerancja na metale ciężkie u mrówki 
Lasius Niger: poziom kolonii” (2011/01/D/NZ8/00167 - Sonata edycja I), projekt nr 5 „Wpływ 24-
epibrasinolidu na mrozoodporność oraz odporność na pleśń śniegową życicy trwałej i żyta” 
(2011/03/D/NZ9/05548 - Sonata edycja III), projekt nr 10 „Molekularna analiza zmienności grzybów 
patogenicznych i endofitycznych z rodzaju Apiognomonia (Gnomoniaceae) wyizolowanych z wybranych 
gatunków drzew liściastych” (2011/01/D/NZ9/00191 - Sonata edycja I). 

5  Projekt nr 3 „Tetrabromobisfenol A (TBBPA), jeden z najczęściej spotykanych związków bromoorganicznych 
opóźniających spalanie (BFRs), jako substancja endokrynnie czynna zaburzająca funkcje łożyska ludzkiego” 
(2011/01/N/NZ4/01151 - Preludium edycja I), projekt nr 6 „Wpływ różnych gatunków drzew na przemiany 
biologiczne i chemiczne substratów glebowych oraz wskaźniki ekologiczne zbiorowisk roślin naczyniowych 
powstających w trakcie sukcesji ekosystemu na rekultywowanych obiektach 
pogórniczych”(2012/07/N/NZ8/01913 - Preludium edycja IV), projekt nr 7 „Maltooligosacharydy na bazie 
skrobi modyfikowanych chemicznie - otrzymywanie, struktura, właściwości oraz możliwości aplikacyjne” 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

OBSZAR 

Opis stanu 
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w ramach konkursu OPUS6. Wszystkie skontrolowane projekty zostały rozliczone 
jako zrealizowane zgodnie z postanowieniami umów na dofinansowanie projektów 
zawartymi z NCN. Założone w ramach projektów zadania badawcze realizowane 
były zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramach zawartych 
we wnioskach o dofinansowanie projektów. W dwóch przypadkach nastąpiło 
przesunięcie pierwotnie zaplanowanego terminu realizacji projektu za zgodą NCN 
(szerzej na ten temat w pkt 1.7 wystąpienia).  

 (dowód: akta kontroli, str. 3-13) 

1.2. Każdy projekt zakładał koszty bezpośrednie, w tym wynagrodzenia oraz koszty 
pośrednie, w wysokościach dopuszczonych w ramach zasad ustalonych dla 
poszczególnych konkursów. We wnioskach o finansowanie poddanych kontroli 
10 projektów koszty bezpośrednie zaplanowano w łącznej wysokości 1 513,7 tys. zł, 
w tym wynagrodzenia: – 441,9 tys. zł, zakup aparatury naukowo-badawczej – 
318,0 tys. zł i inne koszty bezpośrednie 753,8 tys. zł, a koszty pośrednie 
w wysokości – 310,7 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 9-13, 93-261) 

Koszty realizacji skontrolowanych projektów wyniosły 1 824,3 tys. zł i stanowiły 
100% środków przewidzianych na ten cel. Najwięcej 387,5 tys. zł wykorzystano na 
badania wybranych aspektów etiologii zamierania jesionu w ramach konkursu 
Opus7, a najmniej 49,1 tys. zł na badania maltooligosacharydów na bazie skrobi 
modyfikowanych chemicznie w ramach konkursu Preludium8.  

(dowód: akta kontroli, str. 3-13, 93-261) 

Faktyczne koszty bezpośrednie poniesione przez UR na realizację 10 projektów 
objętych badaniem wyniosły 1 514,7 tys. zł i stanowiły 100,1% środków 
przeznaczonych na ten cel. Odpowiednio zmniejszeniu uległy faktyczne koszty 
pośrednie, które wyniosły 309,6 tys. zł, co stanowiło 99,9% środków 
zaplanowanych. 

(dowód: akta kontroli, str. 3-13, 93-261) 

Analiza wybranych 39 dowodów księgowych o wartości 359,9 tys. zł, co stanowiło 
23% środków wydatkowanych w ramach kosztów bezpośrednich wykazała, 
iż we wszystkich przypadkach: 

 środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na zakup aparatury naukowo-
badawczej, zakup odczynników, zakup drobnego sprzętu i materiałów 
niezbędnych do badań, a także udział w konferencjach naukowych związanych 
z realizowanym projektem; 

 dowody księgowe zostały opisane przez kierownika projektu, zaakceptowane 
przez kierownika jednostki organizacyjnej UR (w której realizowano projekt), 
zakwalifikowane do kosztów projektu (podano numer, który identyfikował projekt 
objęty dofinansowaniem przez NCN). Następnie dowody zostały sprawdzone 
pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym przez uprawionych 
pracowników i  zatwierdzone do wypłaty przez Kwestora i Kanclerza UR, 
jak również prawidłowo ujęte w ewidencji księgowej (na wyodrębnionych 
kontach);nie stwierdzono finansowania w ramach kosztów bezpośrednich 
kosztów, związanych z obsługą realizowanych projektów, tj. kosztów pośrednich. 

                                                                                                                                       
(2013/09/N/NZ9/01604 - Preludium edycja V), projekt nr 8 „Zaangażowanie metaloproteinaz w przebudowę 
jajowodu ptaków podczas przerwy w nieśności”(2012/07/N/NZ4/00165 - Preludium edycja IV). 

6  Projekt nr 4 „Wybrane aspekty etiologii zamierania jesionu (Fraxinus excelsior L.) z zastosowaniem metod 
klasycznych i molekularnych” (2011/03/B/NZ9/00078- Opus edycja III), projekt nr 9 „Wpływ podwójnej 
modyfikacji skrobi o różnej zawartości amylozy na strukturę ziarna skrobiowego, właściwości 
fizykochemiczne i generowanie wolnych rodników” (2013/09/N/NZ(/01781 - Opus edycja V). 

7  Projekt nr 4. 
8  Projekt nr 7. 
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 (dowód: akta kontroli, str. 339-484) 

W kontrolowanym okresie UR nie przekazywał uzyskanych odsetek od środków 
otrzymanych z NCN na realizację projektów naukowo – badawczych, ponieważ jak 
wyjaśniła Dyrektor ds. Rachunkowości UR od 2016 r., środki pieniężne z projektów 
NCN gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym, który zgodnie 
z umową z bankiem jest rachunkiem nieoprocentowanym. Natomiast w konkursach 
ogłoszonych do 17 marca 2014 r. środki finansowe z grantów NCN przekazywane 
były jednostce na rachunek podstawowy, gdyż w konkursach tych Centrum nie 
wymagało posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego służącego tylko 
i wyłącznie do przepływów finansowych otrzymanych z NCN. Tym samym, 
ponieważ na rachunku podstawowym gromadzone były środki pieniężne 
pochodzące z różnych źródeł zarówno dotacyjne, jak i pozadotacyjne, 
wyodrębnienie salda  środków pochodzących wyłącznie z NCN, w celu naliczenia 
ewentualnych odsetek było niemożliwe. W okresie od 19 marca 2014 r. 
do 31 grudnia 2015 r. środki z grantów, które otrzymała Uczelnia, wpłynęły 
w sierpniu i wrześniu 2015 r. na rachunek podstawowy UR, a następnie 
po ostatecznym uzgodnieniu salda projektów na dzień 31 grudnia 2015 r. środki 
pieniężne z NCN dla wszystkich realizowanych projektów zostały przekazane 
na wyodrębniony nieoprocentowany rachunek bankowy. 

(dowód akta kontroli str. 485) 

1.3. Projekty były realizowane przez wykonawców zaplanowanych we wnioskach 
o dofinansowanie projektów. W projektach realizowanych w ramach konkursu 
Preludium, stosownie do warunków uczestnictwa w tym konkursie, liczba 
wykonawców nie przekraczała trzech osób. W czterech badanych projektach 
realizowanych w ramach ww. konkursu zadania badawcze prowadziły osoby 
rozpoczynające karierę naukową  nieposiadające stopnia naukowego doktora 
wspierane przez jednego samodzielnego pracownika naukowego. W pozostałych 
analizowanych projektach nie określono wymogów w zakresie liczby wykonawców. 
W żadnym z badanych projektów nie określono procedur naboru i zatrudnienia 
wykonawców. Wykonawcy byli zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych. 
W poddanych kontroli 10 projektach badawczych zatrudnionych zostało łącznie 35 
wykonawców, w tym 28 pracowników UR, którzy stanowili 80% wszystkich 
zatrudnionych wykonawców. Za  zrealizowanie zakresu zadań wskazanego we 
wnioskach o dofinansowanie otrzymali wynagrodzenie w zaplanowanej wysokości, 
poza czterema przypadkami, gdzie nastąpiły zmiany w zakresie wysokości 
wynagrodzeń dla wykonawców. Dotyczyły one: w dwóch przypadkach (projekt nr 4 i 
10) zwiększenia liczby wykonawców o jedną osobę, przy zachowaniu łącznego 
limitu środków przeznaczonych na wynagrodzenia, w jednym przypadku (projekt nr 
9) nastąpił wzrost wysokości wynagrodzenia dla kierownika projektu, przy czym nie 
uległa zwiększeniu łączna kwota przyznana na wynagrodzenia oraz w jednym 
przypadku (projekt nr 6) wzrostu wynagrodzenia dla wykonawcy projektu poprzez 
przesunięcie środków z innych kosztów bezpośrednich realizacji projektu. 
Wynagrodzenia wypłacone wykonawcom 10 skontrolowanych projektów wyniosły 
łącznie 441,7 tys. zł, z czego 362,7 tys. zł wypłacono pracownikom UR (co stanowiło 
82% kosztów wynagrodzeń ogółem).  

(dowód: akta kontroli, str. 27-34, 93-261, 322) 

Potwierdzeniem wykonania prac w ramach umów cywilnoprawnych były składane 
na rachunkach wykonawców akceptacje Prorektora ds. Nauki i Współpracy 
z Zagranicy o zgodności wykonanych prac z warunkami umowy lub/i sprawozdania 
z wykonanych prac i badań. 

(dowód: akta kontroli, str. 488-519)  
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1.4. W przypadku ośmiu z 10 poddanych szczegółowemu badaniu projektów 
w ramach realizacji projektu zaplanowano zakup różnego typu aparatury naukowo-
badawczej. Zakupiona aparatura zgodna była z założeniami wniosków 
dofinansowanie projektów9. Łączny koszt zakupionej aparatury wyniósł 329,7 tys. zł. 
W przypadku trzech projektów10 koszt zakupionej aparatury był równy kosztom 
planowanym, w trzech projektach11 niższy od zaplanowanego, natomiast 
w przypadku dwóch projektów12 koszty zakupionej aparatury przewyższyły planowe 
koszty. Wyższy koszt aparatury w tych przypadkach wynikał z braku możliwości 
zakupu planowanego modelu i konieczności zastąpienia go nowszym i droższym 
modelem. Dodatkową kwotę na zakup aparatury w obydwu przypadkach 
przesunięto z pozycji inne koszty bezpośrednie za zgodą kierownika jednostki. 
Po zakończeniu projektów zakupiona aparatura naukowo-badawcza została 
wprowadzona do ewidencji środków trwałych jednostki i była wykorzystywana 
w poszczególnych Katedrach UR. 

(dowód: akta kontroli, str. 3-8, 35-74, 93-261) 

W wyniku oględzin aparatury zakupionej w ramach ośmiu projektów 
(spośród 10 wybranych do kontroli) znajdującej się  we właściwych Katedrach UR 
stwierdzono, iż na aparaturze zakupionej w ramach siedmiu projektów umieszczone 
były informacje potwierdzające, iż zakup nastąpił w ramach realizacji projektów 
dofinansowanych ze środków otrzymanych z NCN (nazwa NCN, nr umowy 
dofinansowania projektu). W przypadku jednego projektu13 laptop i drukarka 
zakupione w ramach jego realizacji nie posiadały takiego oznakowania.  

(dowód: akta kontroli, str. 75-81) 

1.5. Wnioski o dofinansowanie dla 10 wybranych do kontroli projektów nie 
przewidywały dodatkowych kosztów realizacji projektów i takich kosztów nie 
poniesiono. 

(dowód: akta kontroli, str. 82-83) 

1.6. W żadnym z 10 skontrolowanych projektów badawczych nie wypłacano 
stypendiów naukowych.  

(dowód: akta kontroli, str. 84-85) 

1.7. Istotne zmiany warunków realizacji projektów zostały zaakceptowane przez 
NCN poprzez zawarcie stosownego aneksu do umów o dofinansowanie. 
W przypadku dwóch projektów14 dokonano zmiany terminu zakończenia realizacji 
projektu, a w jednym przypadku15 zmiany opisu projektu. 

(dowód: akta kontroli, str. 86-87) 

                                                      
9  W ramach projektu nr 1 zakupiono: laptopa, drukarkę i dysk zewnętrzny, w ramach projektu nr 2: inkubatory 

do hodowli owadów, program statystyczny Statgraphics Centurion, laptopa, lampę (doświetlacz) 
mikroskopową, kamerę wraz z oprogramowaniem do pomiarów wielkości mrówek, w ramach projektu nr 4: 
szafę chłodniczą, uniwersalną wirówkę laboratoryjną, system oczyszczania wody, zestaw do elektroforezy, 
oświetlenie do mikroskopu, aparat fotograficzny, w ramach projektu nr 5: miernik powierzchni liści, 
urządzenie grzejno-chłodzące z łaźnią wodną, w ramach projektu nr 6: zestaw komputerowy, w ramach 
projektu nr 7: elementu dyspergujący  do homogenizatora, w ramach projektu nr 9: reaktor chemiczny wraz 
z wyposażeniem, wirówkę laboratoryjną, zestaw komputerowy z drukarką oraz elektrodę (część do reaktora 
chemicznego), w ramach projektu nr 10: termocykler gradientowy, zestaw do dokumentacji i archiwizacji 
żeli.            

10  Projekty nr 5, 7 i 9. 
11  Projekty nr 1, 2 i 6 (w przypadku projektu nr 1 koszt zakupionej zmniejszył się z 6 000 zł do 5 845zł, 

w przypadku projektu nr 2 z 43 800 zł do 43 643,70 zł, w przypadku projektu nr 6 z 5 000 zł do 4 650 zł)  
12  Projekt nr 4 i 10 (w przypadku projektu nr 4 koszt zakupionej aparatury zwiększył się z 99 000 zł 

do 105 496,35 zł, w przypadku projektu nr 10 z 75 000 zł do 80 061,62 zł) 
13  Projekt nr 1.  
14  Projekt nr 9 (przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu o cztery miesiące) i projekt nr 10 

(przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu o osiem miesięcy). 
15  Projekt nr 2 (zmiana dotycząca opisu projektu odnosząca się do jednego z celów projektu nie odnosząca się 

do harmonogramu i kosztorysu). 
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Ponadto w siedmiu przypadkach (projekty nr 1, 2, 4, 5, 6, 9 i 10) kosztorys projektu 
w trakcie realizacji był zmieniany w stosunku do kosztorysu przedstawionego we 
wniosku. Przesunięcia środków pomiędzy pozycjami kosztów dotyczyły tylko 
kosztów bezpośrednich i nie przekroczyły 15%, zgodnie z postanowieniami umowy 
o dofinansowanie. Tym samym zmianie nie ulegał procentowy udział kosztów 
pośrednich projektu, który nie przekraczał 20% wszystkich kosztów w ramach I 
edycji konkursów Sonata i Opus, a 30% w kolejnych edycjach tych konkursów oraz 
w analizowanych edycjach konkursu Preludium. Wszystkie przesunięcia środków w 
ramach przyznanego limitu środków dokonywane były za zgodą kierownika 
jednostki.  

(dowód: akta kontroli, 9-26) 

1.8. UR nie wnioskował o udzielenie pomocy publicznej i taka pomoc przy realizacji 
skontrolowanych projektów nie była udzielana. 

(dowód: akta kontroli, str. 88-89) 

1.9. Kierownicy projektów sporządzali raporty okresowe (roczne) oraz końcowe 
z realizacji projektów zgodnie z terminami wskazanymi w umowach 
o dofinansowanie, poza jednym przypadkiem, gdy jeden raport roczny został 
sporządzony z jednodniowym opóźnieniem (projekt 10). Zakres danych ujętych 
w sporządzanych raportach odpowiadał (we wszystkich analizowanych 
przypadkach) wymaganiom NCN, określonych w przygotowanych dla kierowników 
projektów wzorach zamieszczonych w systemie OSF16. 

(dowód: akta kontroli, str. 90-261) 

1.10. W kontrolowanym okresie żaden z realizowanych projektów dofinansowanych 
ze środków otrzymanych z NCN nie był kontrolowany ani poddany audytowi 
zewnętrznemu. 

(dowód: akta kontroli, str. 262-264) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na: braku prawidłowego oznakowania 
aparatury naukowo-badawczej zakupionej w ramach jednego (projekt 11) z 10 
badanych projektów, informującego, że została ona zakupiona ze środków 
Narodowego Centrum Nauki. Brak prawidłowych oznaczeń stanowił naruszenie 
warunków konkursu Sonata, w ramach którego projekt był realizowany. 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UR wyjaśnił, że brak oznaczeń był 
wynikiem niedopatrzenia ze strony kierownika projektu i uchybienie to zostało 
w trakcie kontroli usunięte. 

(dowód akta kontroli str. 75-81, 486-487) 

UR realizował projekty naukowo-badawcze we właściwy sposób z zachowaniem 
warunków uczestnictwa w konkursach i zgodnie z wymogami umów zawartych 
z NCN. Środki wykorzystano zgodnie przeznaczeniem, a poniesione wydatki 
rozliczono prawidłowo. Stwierdzona nieprawidłowość polegająca na nieoznakowaniu 
sygnaturą projektu zakupionej aparatury na potrzeby realizacji projektu nie miała 
wpływu na ocenę kontrolowanej działalności i została usunięta w trakcie kontroli 
NIK. 
  

                                                      
16  Obsługi Strumieni Finansowania. 
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2. Efekty zrealizowanych projektów 

2.1. Dla 10 wybranych do kontroli projektów osiągnięto spodziewane efekty 
końcowe w postaci publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. 
Z raportów końcowych z realizacji projektów wynikało, iż w ramach skontrolowanych 
projektów uzyskano efekt w postaci łącznie 35 publikacji, które były cytowane17 
łącznie 421 razy (bazy: Scopus, Web of Science i Google Scholar Citation). 
Najczęściej cytowano publikacje w ramach projektu „Wybrane aspekty etiologii 
zamierania jesionu (Fraxinus excelsior L.) z zastosowaniem metod klasycznych 
i molekularnych” (47-krotnie wg bazy Scopus, 48-krotnie wg Web of Science, 86-
krotnie wg Google Scholar Citation). Najmniej cytowań (4 wg bazy Google Scholar 
Citation) odnotowano w przypadku publikacji realizowanej w ramach projektu 
„Molekularna analiza zmienności grzybów patogenicznych i endofitycznych 
z rodzaju Apiognomonia (Gnomoniaceae) wyizolowanych z wybranych gatunków 
drzew liściastych”.  

Wyniki projektów prezentowane były również na różnego rodzaju konferencjach 
i seminariach naukowych, podczas zajęć dydaktycznych oraz na stronach 
internetowych. Publikacje zawierały informacje wymagane w umowach 
o dofinansowanie projektów ze środków otrzymanych z NCN (nazwa NCN, numer 
rejestracyjny projektu). Koszty publikacji nie były przewidziane do sfinansowania 
i nie były finansowane ze środków otrzymanych z NCN. Kierownicy projektów 
w raportach końcowych z ich realizacji zamieszczali „Popularyzatorski opis 
rezultatów projektu”, wskazywali jakie znaczenie dla rozwoju danej dziedziny oraz 
rozwoju cywilizacyjnego będą miały wyniki uzyskane podczas realizacji projektów, 
jak również praktyczne ich zastosowanie.  

W raportach końcowych z 10 objętych badaniem projektów kierownicy projektów 
wskazali uzyskane w wyniku ich realizacji rezultaty, i tak : 

 w przypadku projektu nr 1 uzyskiwane rezultaty wskazują na istotną rolę 
nieograniczonych operatorów kompozycji, które są nowo badanym 
zagadnieniem. Wykonawcy projektu oczekują, że w przyszłości badane 
w projekcie klasy operatorów zainteresują szersze grono badaczy i doczekają się 
badań w innym kontekście niż subnormalność czy refleksywność; 

 badanie ewolucyjnych skutków zanieczyszczeń środowiskowych realizowane 
w ramach projektu nr 2 należy do istotnej gałęzi badań ekotoksykologicznych. 
Wykonawcy projektu wyrażają nadzieję, że wyniki badań zwrócą uwagę 
na zmienność morfologiczną organizmów z terenów zanieczyszczonych oraz 
fakt, że badania zmienności na poziomie kolonii wymagają analiz kształtów 
rozkładu, co w literaturze było do tej pory rzadko podejmowane; 

 wyniki projektu nr 3 stanowią ważne uzupełnienie brakujących badań 
dotyczących wpływu substancji zaburzających funkcje endokrynne 
na funkcjonowanie łożyska będącego niezbędnym elementem ciąży, 
warunkującym prawidłowy rozwój i życie płodu. Oczekuje się, że skutkiem ww. 
badań będzie włączenie TBBPA na listę związków niebezpiecznych lub 
przynajmniej stwarzających zagrożenie dla zdrowia człowieka. Dodatkowo wyniki 
doświadczeń powinny przyczynić się do rozpoczęcia dyskusji nad znalezieniem 
substancji alternatywnych dla TBBPA i podjęcie próby zmniejszenia jego emisji 
do środowiska; 

 w przypadku projektu nr 4 rozpoznanie znaczących elementów z zakresu 
choroby zagrażającej jesionowi w całym naturalnym zasięgu w Europie 
przekłada się na znaczenie dla działów i dyscyplin zajmujących się tą 

                                                      
17  Według stanu na dzień 29 listopada 2019 r. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

9 

problematyką: leśnictwo, zieleń miejska, fitopatologia, ochrona lasu, ekologia. 
Postęp wiedzy z tego zakresu jest śledzony przez służby kwarantannowe 
poszczególnych krajów Europy. Obecne wyniki badań podstawowych wskazują 
na możliwość pewnych działań np. odnośnie pozostawiania w lesie obumarłych 
jesionów, czy większego wykorzystania jesionu pensylwańskiego w zieleni. 
Dla ekologii ważne będą zachowania innych organizmów związanych 
z jesionami, zamierających w związku z inwazją H.fraxineus; 

 wyniki uzyskane w projekcie nr 5 bezpośrednio przyczyniają się do identyfikacji 
mechanizmów odpowiedzialnych za odporność żyta i żywicy na pleśń śniegową 
oraz mrozoodporność indukowanych tym naturalnym hormonem roślinnym. 
Wyniki uzyskane w projekcie nie tylko wzbogacą wiedzę na temat zmian 
poszczególnych parametrów fizjologicznych i biochemicznych w reakcji na 
egzogennie podany 24-epibrasinolid, ale uzyskana wiedza będzie też mogła być 
wykorzystywana w przyszłości w praktyce rolniczej; 

 uzyskane w projekcie nr 6 wyniki pozwoliły określić wpływ rodzimych gatunków 
drzew o istotnym znaczeniu lasotwórczym i wprowadzanych w procesie 
rekultywacji, na odczyn, właściwości chemiczne i biologiczne gleb wytworzonych 
ze zróżnicowanych pod względem genezy substratów glebowych, oraz wskaźniki 
ekologiczne roślin naczyniowych. Wyniki mały znaczenie w zrozumieniu 
interakcji między poszczególnymi gatunkami drzew, a czynnikami środowiska 
glebowego, jak również znaczenie w kontekście optymalizacji doboru składu 
gatunkowego zalesień terenów pogórniczych; 

 problem badawczy podjęty i zrealizowany w ramach projektu nr 7 przyczynia się 
jednoznacznie do rozwoju nauki o żywności. Mając na uwadze właściwości 
stabilizujące oraz zagęszczające skrobi modyfikowanych chemicznie, 
stwierdzono, że maltodekstryny na ich bazie okazały się być pomocne 
w stabilizowaniu emulsji, a tym samy pomocne do rozwiązywania wielu 
problemów technologicznych związanych ze jej stabilnością. Realizacja projektu 
pozwoliła z jednej strony na rozwój nauki w aspekcie modyfikacji enzymatycznej 
skrobi modyfikowanych chemicznie oraz poznanie właściwości 
maltooligosacharydów na ich bazie. Z drugiej strony znalezienie możliwości 
aplikacyjnych tego typu hydrolizatów jest widocznym, korzystnym aspektem 
dla szerszej grupy społeczeństwa, w tym producentów żywności oraz 
konsumentów; 

 w przypadku projektu nr 8 określenie ekspresji, lokalizacji i aktywności 
wybranych metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej i ich tkankowych 
inhibitorów w jajowodzie kury podczas naturalnie i farmakologicznie indukowanej 
przerwy w nieśności powinno pomóc w wyjaśnieniu mechanizmów 
odpowiedzialnych za prawidłową przebudowę jajowodu ptaków w trakcie przerwy 
nieśności. Uzyskane wyniki uzupełniały i rozszerzały wiedzę dotycząca regulacji 
rozwoju i remodelingu jajowodu ptaków; 

 wykazany w projekcie nr 9 wpływ wcześniejszego utleniania skrobi na zmiany 
w strukturze ziarna skrobiowego po acetylacji i powiązane z tym zmiany 
we właściwościach fizycznych i chemicznych mogą stanowić podstawę naukową 
do dalszych badań w tym zakresie i zostać w przyszłości wykorzystane 
do optymalizacji warunków modyfikacji w celu wytworzenia skrobi o pożądanych 
właściwościach funkcjonalnych; 

 uzyskane w ramach realizacji projektu nr 10 wyniki stanowiły istotny wkład 
w badania z zakresu biologii grzybów związanych z liśćmi drzew liściastych, 
w szczególności Apiognomonia spp. i Tubakia spp.  Pozwoliły one na 
uwidocznienie złożoności gatunków w obrębie wspomnianych rodzajów, 
jak również lepsze zrozumienie ich interakcji z gatunkami drzew gospodarzy. 

(dowód: akta kontroli, str. 265-273, 293-321) 
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2.2. Żaden z 10 wybranych do kontroli projektów nie został poddany ewaluacji 
na zlecenie NCN, natomiast wszystkie 10 projekty poddano ankietowaniu w ramach 
ewaluacji jednostek naukowych (wydziałów) UR za lata 2013-2016 przeprowadzonej 
w 2017 r. Ocenę jednostek przeprowadzono na podstawie informacji zawartych 
w ankiecie znajdującej się w systemie POL-on, tj. Zintegrowanym systemie 
informacji o szkolnictwie wyższym i nauce. Część ankiety obejmowała wykaz 
projektów realizowanych w jednostce w latach 2013-2016.  

(dowód: akta kontroli, str. 274-292) 

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

Projekty badawcze zrealizowane na UR z dofinansowaniem NCN zakończyły się 
osiągnięciem zakładanych w umowach efektów. Ich wymiernym rezultatem były 
opublikowane monografie oraz artykuły zamieszczane w czasopismach 
specjalistycznych, stwarzające możliwość wykorzystania ich do prowadzenia 
dalszych badań. Publikacje zawierały informacje w języku angielskim 
o finansowaniu omawianych badań ze środków NCN oraz numer rejestracyjny 
projektu.  W raportach końcowych badanych projektów zamieszczono 
„Popularyzatorski opis rezultatów projektu”. 

IV. Uwagi i wnioski 
Uwzględniając podjęte w trakcie kontroli działania, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków.  

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. 

W związku z niesformułowaniem wniosków NIK nie oczekuje odpowiedzi na 
niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 

Kraków,     grudnia 2019 r. 

 

Kontroler 

     Anna Stochel – Łukasińska 

Główny specjalista kontroli 
państwowej 
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