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I. Dane identyfikacyjne 
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego w Krakowie, Polska 
Akademia Nauk, ul. W. Reymonta 25, 30 - 059 Kraków (dalej: Instytut) 

Joanna Wojewoda-Budka, Dyrektor Instytutu, od 1 lipca 2019 r. (dalej: Dyrektor ). 
W okresie objętym kontrolą funkcję Dyrektora pełnili: dr hab. inż. Bogusław Major od 
1 lipca 2003 r. do 28 lutego 2011 r., prof. dr hab. inż. Paweł Zięba od 1 marca 2011 
r. do 30 czerwca 2019 r. 

(akta kontroli str. 3) 
 

1. Realizacja projektów dofinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (dalej: 
NCN) 

2. Efekty zrealizowanych projektów 

Lata 2011-2018  

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Krakowie 

 

1. Zbigniew Polak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LKR/163/2019 z 16 września 2019 r.  

2. Agata Brzeska-Lebiecka, doradca prawny, legitymacja służbowa nr 19017 

(akta kontroli str. 1-2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
NIK ocenia pozytywnie realizację dziewięciu zbadanych projektów dofinansowanych 
przez Narodowe Centrum Nauki (dalej: NCN) oraz osiągnięcie zaplanowanych 
efektów. 

Skontrolowane projekty zostały zrealizowane w prawidłowy sposób, tj. zgodnie 
z warunkami określonymi w zawartych z NCN umowami. Zadania badawcze były 
wykonane w przewidzianych w harmonogramach terminach, a faktyczne koszty 
realizacji zadań nie przewyższały planowanych kosztów. Wszystkie zmiany 
warunków realizacji projektu wskazane w umowie były dokonywane za zgodą NCN.  

Instytut osiągnął zakładane w skontrolowanych projektach efekty. Wyniki badań 
zostały opublikowanie w wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym. 
We wszystkich publikacjach i opracowaniach będących wynikiem realizacji 
projektów zamieszczono nazwę NCN oraz numer rejestracyjny projektu. 
W raportach końcowych zamieszczono  popularyzatorski opis rezultatów projektu. 
Dwie osoby uzyskały stopień naukowy doktora. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja projektów dofinansowanych przez NCN 

W latach 2011-2018 w Instytucie realizowano 40 projektów finansowanych ze 
środków NCN, na które przyznano łącznie 16 060 820 zł. Wszystkie projekty zostały 
zakończone i wydatkowano na nie łącznie 15 759 104,83 zł. W konkursach: OPUS 
(projekty badawcze) wykonano 19 projektów na łączną kwotę 11 289 556,83 zł 
(71,6%), SONATA (projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające 
karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora) dziewięć projektów na 
łączną kwotę 3 125 100 zł (19,8%), PRELUDIUM (projekty badawcze realizowane 
przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego 
doktora) dziewięć projektów na łączną kwotę 1 102 590 zł (7%), ETIUDA (konkurs 
na stypendia naukowe) trzy projekty na łączną kwotę 241 858 zł (1,5%). 
Nie realizowano projektów w ramach konkursu MAESTRO. 

(akta kontroli str. 3-6) 

Szczegółowym badaniem kontrolnym objęto 9 zakończonych i rozliczonych 
projektów o najwyższej wartości, tj. po dwa projekty w ramach konkursów OPUS, 
ETIUDA i PRELUDIUM oraz trzy projekty w konkursie SONATA. Łączna kwota 
poddanych kontroli projektów wynosiła 3 637 558 zł i stanowiła 23% ogólnej kwoty 
wydatkowanej na projekty. 

W ramach konkursu Opus kontroli poddano dwa projekty zrealizowane w latach 
2013-2016 w ramach edycji 3 i 44. We wszystkich projektach zadania badawcze 
zrealizowano w terminach przewidzianych w harmonogramach. 

                                                      
 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano ocenę opisową. 
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 badawczy nr 2012/07/B/ST8/03396 pn. „Analiza bio-mechaniczna i mikrostrukturalna 

wielowarstwowo-nano-kompozytowych powłok ochronnych na podłoża metaliczne do interakcji z tkanką” 
(dalej: OPUS 03396), projekt badawczy nr 2012/05/B/ST8/01794 pn. „Badania procesu syntezy faz 
intermetalicznych z wielowarstwowych powłok Al/Ni, Al./Ti, NiTi z wykorzystaniem obserwacji in-situ w TEM” 
(dalej: OPUS 01794). 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Koszty poniesione w trakcie realizacji zadań odpowiadały kosztom planowanym 
w umowach o realizację i finansowanie projektów i wyniosły łącznie 1 835 860 zł. 
Łączne koszty bezpośrednie wyniosły 1 572 215,42 zł, w tym wynagrodzenia 
556 290,35 zł, aparatura 686 370,42 zł i inne koszty pośrednie 263 680,57 zł. 
Dla projektów w sposób prawidłowy prowadzono wyodrębnioną ewidencję 
księgową. W obu skontrolowanych projektach zmieniano kosztorys zgodnie 
z zawartymi z NCN umowami, tj. za zgodą dyrektora Instytutu i w dopuszczalnych 
wysokościach. Instytut nie uzyskał odsetek od środków przekazanych na realizację 
projektów. 

W poddanych kontroli projektach uczestniczyło łącznie 23 wykonawców, tj. więcej 
o cztery osoby w porównaniu do planu. Zwiększenie zespołów nastąpiło za zgodą 
kierownika jednostki. Wykonawcy byli zatrudnieni na podstawie umów o dzieło lub 
umów zlecenia oraz zgodnie z procedurą naboru i zatrudnienia wskazaną we 
wnioskach.  

Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych dla wykonawców zatrudnionych 
w Instytucie na podstawie umów o pracę stanowiły 92,3% ogółu kosztów 
poniesionych na wynagrodzenia w projekcie Opus 03396 oraz  73,8% w projekcie 
Opus 01794. Wszyscy wykonawcy zrealizowali prace zgodnie z zakresem 
przewidzianym we wnioskach. Przy realizacji tych projektów nie byli zatrudniani 
promotorzy i opiekunowie. 

Dla realizacji projektu Opus 03396 w 2014 r. zakupiono za 479 700 zł precyzyjną 
maszynę wytrzymałościową z biokomorą fizjologiczną. W ramach projektu Opus 
01794 w 2013 r. zakupiono uchwyt do grzania próbek in-situ w transmisyjnym 
mikroskopie elektronowym za 192 383,42 zł, a w 2014 r. zasilacz UPS za 14 287 zł. 
We wszystkich przypadkach zakupiona aparatura była wykorzystywana w ramach 
statutowej działalności Instytutu oraz w aktualnie realizowanych projektach. Zgodnie 
z umowami na aparaturach umieszczono informację o ich zakupie ze środków NCN. 

Raporty roczne i końcowe sporządzano w terminach określonych w umowach. 

Żaden z ww. projektów nie podlegał bezpośredniej kontroli NCN, nie było też 
obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektów. Instytut nie 
wnioskował o udzielenie pomocy publicznej. 

(akta kontroli str. 7-8, 14-34, 168, 178-179, 207-234, 237, 240, 242, 243-244, 264, 
265-268) 

W ramach konkursu Sonata kontroli poddano trzy projekty zrealizowane w latach 
2011-2016 w ramach edycji 2 i 15. W projektach tych zadania badawcze 
zrealizowano w terminach przewidzianych w harmonogramach. Koszty poniesione 
w trakcie realizacji zadań odpowiadały kosztom planowanym w umowach 
o realizację i finansowanie projektów i wyniosły łącznie 1 305 800 zł. Łączne koszty 
bezpośrednie wyniosły 1 107 445,28 zł, w tym wynagrodzenia 480 398,78 zł, 
aparatura 443 359,27 zł i inne koszty pośrednie 198 454,72 zł. Dla projektów 
w sposób prawidłowy prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową. W obu 
skontrolowanych projektach zmieniano kosztorys zgodnie z zawartymi z NCN 
umowami, tj. za zgodą dyrektora Instytutu i w dopuszczalnych wysokościach. 
W projekcie Sonata 04106, za zgodą NCN, wydłużono czas realizacji projektu do 48 

                                                      
 
5 Projekt badawczy nr 2011/03/D/ST8/04106 pn. „Mechanizmy rekrystalizacji w modelowym stopie aluminium 

– badania in-situ” (dalej: SONATA 04106), projekt badawczy nr 2011/03/D/ST8/04103 pn. 
„Samodostosowujące się, biomimetyczne podłoża porowate w aspekcie hamowania aktywacji układu 
krzepnięcia” (dalej: SONATA 04103), projekt badawczy nr 2011/01/D/ST8/01630 pn. „Właściwości 
termodynamiczne i diagramy fazowe stopów Be-B i Be-Li jako materiałów do bezpiecznego magazynowania 
wodoru” (dalej: SONATA 01630). 
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miesięcy. Instytut nie uzyskał odsetek od środków przekazanych na realizację 
projektów. 

W poddanych kontroli projektach uczestniczyło łącznie 37 wykonawców z 27 
zaplanowanych. Zwiększenie zespołów nastąpiło za zgodą kierownika jednostki. 
Wykonawcy byli zatrudnieni na podstawie umów o dzieło lub umów zlecenia oraz 
zgodnie z procedurą naboru i zatrudnienia wskazaną we wnioskach. Wynagrodzenia 
z tytułu umów cywilnoprawnych dla wykonawców zatrudnionych w Instytucie 
na podstawie umów o pracę stanowiły 90,3% ogółu kosztów poniesionych na 
wynagrodzenia w projekcie Sonata 04106, 43,2% w projekcie Sonata 04103 oraz 
87% w projekcie Sonata 01630. Wszyscy wykonawcy zrealizowali prace zgodnie 
z zakresem przewidzianym we wnioskach. Przy realizacji tych projektów nie byli 
zatrudniani promotorzy i opiekunowie.  

Dla realizacji projektu Sonata 04106 w 2013 r. zakupiono stolik grzewczy do 
skaningowego mikroskopu elektronowego z możliwością pochyłu do badań EBSD 
za 239 015,84 zł. W ramach projektu Sonata 04103 w 2012 r. rozbudowano 
stanowiska do wytwarzania powłok polimerowych za 30 403,93 zł, a w 2013 r. 
zakupiono inkubator dedykowany do skaningowego laserowego mikroskopu 
konfokalnego za 61 328,34 zł oraz odwrócony mikroskop laboratoryjny za 13 599,26 
zł. Po uzyskaniu zgody kierownika jednostki w projekcie Sonata 01630 w 2012 r. 
zakupiono zestaw do badań aktywności metali w stopach metodą pomiaru sił 
elektromotorycznych w ogniwach galwanicznych za 81 299,90 zł oraz aktualizację 
oprogramowania do obliczeń diagramów fazowych za 17 712 zł. We wszystkich 
przypadkach zakupiona aparatura była wykorzystywana w ramach statutowej 
działalności Instytutu oraz w aktualnie realizowanych projektach. Zgodnie 
z umowami na aparaturach umieszczono informację o ich zakupie ze środków NCN. 

Żaden z tych projektów nie podlegał bezpośredniej kontroli NCN, nie było też 
obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektów. Instytut nie 
wnioskował o udzielenie pomocy publicznej. 

Raporty roczne i końcowe sporządzano w terminach określonych w umowach 

NCN, 15 listopada 2017 r., wezwało Instytut do zwrotu nieprawidłowo 
wykorzystanych środków przekazanych na realizację projektu Sonata 04103 
w kwocie 3 050 zł wraz z odsetkami, tj. razem 3 616,97 zł. Wg NCN został 
naruszony przepis warunków przeprowadzenia konkursu SONATA 2, tj. 
w przypadku, gdy projekt ma na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, 
wśród wykonawców może być co najwyżej jeden samodzielny pracownik naukowy, 
ale wyłącznie jako współpracownik spoza jednostki zatrudniającej kierownika 
projektu oraz w przypadku gdy projekt ma na celu stworzenie nowego zespołu 
naukowego, wśród wykonawców nie może być samodzielnych pracowników 
naukowych. Instytut zwrócił 3 616,97 zł do NCN 21 listopada 2017 r. 
 (akta kontroli str. 8-10, 35-55, 117-120, 122-143, 146-177, 168, 237, 240, 242, 264, 

265-268) 

W ramach konkursu Preludium kontroli poddano dwa projekty zrealizowane w latach 
2012-2016 w ramach edycji 2 i 46. W projektach tych zadania badawcze 
zrealizowano w terminach przewidzianych w harmonogramach. Koszty poniesione 
w trakcie realizacji zadań odpowiadały kosztom planowanym w umowach 

                                                      
 
6 Projekt badawczy nr 2011/03/N/ST8/05308 pn. „Właściwości termodynamiczne i fizyczne dwuskładnikowych 

ciekłych stopów. Konfrontacja eksperymentu z modelowaniem”  (dalej: PRELUDIUM 05308) i  projekt 
badawczy nr 2012/07/N/ST8/03918 pn. „Optymalizacja procesu wytwarzania monokryształów 
metamagnetycznych stopów Ni-Mn-Sn”(dalej: PRELUDIUM 03918). 
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o realizację i finansowanie projektów i wyniosły łącznie 325 400 zł. Łączne koszty 
bezpośrednie wyniosły 253 057,71 zł, w tym wynagrodzenia 125 001,27 zł, 
aparatura 11 546 zł i inne koszty pośrednie 72 342,29 zł W projekcie 05308 za 
zgodą kierownika jednostki dokonano niewielkich przesunięć pomiędzy 
poszczególnymi pozycjami kosztorysu. Dla projektów w sposób prawidłowy 
prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową. Instytut nie uzyskał odsetek od 
środków przekazanych na realizację projektów. 

W poddanych kontroli projektach uczestniczyło łącznie 10 z sześciu zaplanowanych 
wykonawców. Zwiększenie zespołów nastąpiło za zgodą kierownika jednostki. 
Wykonawcy byli zatrudnieni na podstawie umów o dzieło lub umów zlecenia oraz 
zgodnie z procedurą naboru i zatrudnienia wskazaną we wnioskach. Wynagrodzenia 
z tytułu umów cywilnoprawnych dla wykonawców zatrudnionych w Instytucie 
na podstawie umów o pracę stanowiły 26,9% ogółu kosztów poniesionych na 
wynagrodzenia w projekcie Preludium 05308 i 100% w projekcie Preludium 03918. 
Wszyscy wykonawcy zrealizowali prace zgodnie z zakresem przewidzianym we 
wnioskach. W projekcie 05308 uczestniczył promotor, a w projekcie 03918 opiekun 
naukowy. Osoby te nie pobierały z tego tytułu wynagrodzeń. 

Zakup aparatury naukowo-badawczej na kwotę 11 500 zł zaplanowano wyłącznie 
w projekcie Preludium 03918. W 2013 r. zakupiono zestaw elektroniczny do 
akwizycji danych za 7 000 zł oraz laptop, monitor i próżniomierz za 11 546,01 zł. 
Zakupiona aparatura była wykorzystywana w ramach statutowej działalności 
Instytutu oraz w aktualnie realizowanych projektach. Zgodnie z umową na 
aparaturze umieszczono informację o ich zakupie ze środków NCN. 

Wszystkie zmiany warunków realizacji projektu dokonano po uzyskaniu zgody NCN. 

Raporty roczne i końcowe sporządzano w terminach określonych w umowach. 

Żaden z ww. projektów nie podlegał bezpośredniej kontroli NCN, nie było też 
obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektów. Instytut nie 
wnioskował o udzielenie pomocy publicznej. 

(akta kontroli str. 10-11, 56-69, 70-86, 168, 237, 242, 264, 265-268) 

Kontroli poddano dwa projekty zrealizowane w ramach konkursu Etiuda w latach 
2013-2015, w ramach 1. i 2. edycji7.  

W projekcie Etiuda 00222 okres pobierania stypendium wynosił 12 miesięcy, 
tj. od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. Staż w zagranicznym ośrodku 
naukowym trwał 6 miesięcy od 6 października 2014 r. do 30 marca 2015 r. Łączne 
koszty planowane i poniesione wynosiły 98 702 zł, z tego stypendium doktorskie 
36 000 zł, środki na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym 
54 702 zł, środki na pokrycie kosztów podróży do ośrodka naukowego 8 000 zł. 
Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Nie dokonywano zmian warunków 
realizacji stypendium. Instytut zawarł ze stypendystą umowę, w której określono 
warunki termin i zasady wypłaty stypendium. Stypendium w wysokości 3 000 zł było 
wypłacane przez 12 miesięcy, do 10. dnia każdego miesiąca. Stopień naukowy 
doktora została przyznany 23 września 2014 r.  

W projekcie Etiuda 00089 okres pobierania stypendium wynosił 9 miesięcy, 
tj. od 1 października 2014 r. do 18 czerwca 2015 r. Staż w zagranicznym ośrodku 
naukowym trwał 4 miesiące od 1 listopada 2014 r. do 28 lutego 2015 r. Łączne 

                                                      
 
7 Projekt badawczy nr 2013/08/T/ST8/00222 pn. „Stopy aluminium umacniane cząstkami kwazikrystalicznymi” 

(dalej: ETIUDA 00222) i projekt badawczy nr 2014/12/T/ST8/00089 pn. „Termodynamiczne, strukturalne 
i fizykochemiczne właściwości ciekłych stopów Al.-Li-Zn” (dalej: ETIUDA 00089). 
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koszty planowane wyniosły 80 796 zł, a poniesione 71 796 zł (88,9%), z tego 
stypendium doktorskie planowane 36 000 zł, poniesione 27 000 zł, środki 
na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym 41 796 zł, środki na 
pokrycie kosztów podróży do ośrodka naukowego 3 000 zł. Różnica w kosztach 
planowanych i poniesionych na stypendium doktorskie wynikała z szybszego 
uzyskania tytułu doktora, tj. w ciągu 9 miesięcy w stosunku do planowanych 
12 miesięcy. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Instytut zawarł ze 
stypendystą umowę, w której określono warunki termin i zasady wypłaty 
stypendium. Stypendium w wysokości 3 000 zł było wypłacane przez 9 miesięcy do 
10. dnia każdego miesiąca. Stopień naukowy doktora został przyznany 18 czerwca 
2015 r. 

W obu projektach pracodawca terminowo 
przekazywał stypendystom PIT-11 ze wskazaniem 
przychodu oraz wysokością pobranej zaliczki. 
Instytut nie uzyskał odsetek od środków przekazanych na realizację projektów. 

NCN nie przeprowadzał kontroli ww. projektów. 
 (akta kontroli str. 87-89, 91-101, 102-116, 265-268) 

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

NIK ocenia pozytywnie realizację przez Instytut projektów dofinansowanych przez 
NCN. Objęte szczegółowym badaniem projekty zostały wykonane w sposób 
prawidłowy i zgodnie z zawartymi z NCN umowami.   

2. Efekty zrealizowanych projektów 

Badaniem kontrolnym objęto dziewięć projektów opisanych w punkcie pierwszym 
wystąpienia pokontrolnego. 

We wszystkich skontrolowanych projektach, zgodnie z postanowieniami zawartych 
umów o finansowaniu, osiągnięto efekty w postaci publikacji prac naukowych, 
prezentujących wyniki badań w wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym. 
W efekcie powstało 48 publikacji zamieszczonych w czasopismach, dwie publikacje 
książkowe oraz 10 publikacji pokonferencyjnych8, w tym:  

 projekty Opus – 18 publikacji w czasopismach oraz 5 publikacji 
pokonferencyjnych; łączna liczba cytowań tych publikacji wynosiła 132, 

 projekty Sonata – 17 publikacji w czasopismach oraz 3 publikacje 
pokonferencyjne; łączna liczba cytowań tych publikacji wynosiła 133, 

 projekty Preludium – 11 publikacji w czasopismach, łączna liczba cytowań tych 
publikacji wynosiła 124,  

 projekty Etiuda – dwie publikacje książkowe, dwie publikacje w czasopismach 
oraz dwie publikacje pokonferencyjne; łączna liczba cytowań wynosiła 39.  

Koszty publikacji w czasopismach zostały poniesione ze środków otrzymanych 
z NCN przy realizacji jednego projektu w ramach konkursu Opus (1 230 zł). 

Wszystkie publikacje związane z badanymi projektami zawierały wzmiankę 
o  sfinansowaniu projektu ze środków Centrum oraz numer rejestracyjny projektu. 

 

                                                      
 
8 Według baz Scopus oraz Web of Science. 
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W wyniku zrealizowanych projektów (zgodnie z rezultatami wykazanymi 
w raportach): 

 w konkursie Opus: 

 stworzono unikatowy, fenomenologiczny opis właściwości wielowarstwowo-
nano-kompozytowych powłok ochronnych do kontaktu z tkanką 
(Opus 03396), 

 zbadano i opisano mechanizm wzrostu faz międzymetalicznych podczas 
grzania reaktywnych wielowarstwowych powłok z grup Ni/Al, Ti/Al., Ni/Ti 
(Opus 01794), 

 w konkursie Sonata: 

 określono mechanizmy procesu rekrystalizacji ciągłej w modelowym stopie 
aluminium wraz z pomiarami map orientacji w mikroskopach elektronowych 
(Sonata 04106), 

 zaprojektowano powierzchnie biomateriału umożliwiające w pełni 
kontrolowane różnicowanie komórkowe i odtworzenie struktury tkanki na ciele 
stałym, opracowano powierzchnie polimerowych materiałów litych, które 
pozwalają sterować procesami życiowymi tkanki (Sonata 04103), 

 zbudowano zestaw do badań aktywności metali w stopach metodą pomiaru 
sił elektromotorycznych w ogniwach galwanicznych, który jest obecnie 
jedynym w Europie stanowiskiem wykorzystywanym w tego typu badaniach 
termodynamicznych stopów litu (Sonata 01630),  

 w konkursie Preludium: 

 uzyskano kompletny opis stanu ciekłego dwuskładnikowych stopów Al-Li i Li-
Zn, utworzono bazę danych właściwości fizykochemicznych dla dwóch 
stopów, które stanowią unikatowe dane (Preludium 05308),  

 zoptymalizowano proces kierunkowej krystalizacji metodą Bridgmana dla 
potrzeb hodowli monokryształów na osnowie N-Mn-Sn, uzyskano 
monokryształ, określono zakres segregacji chemicznej, wyznaczono 
współczynniki rozdziału k, określono struktury i mikrostruktury (Preludium 
03918), 

 w konkursie Etiuda: 

 opisano fazę ciekłą stopów Al-Li-Zn oraz zależności między ich 
właściwościami, poznano wpływ zmiany lokalnego rozmieszczenia atomów 
na badane właściwości (Etiuda 00089), 

 wytworzono nowe stopy wieloskładnikowe na bazie Al191Mn7Fe2 za pomocą 
szybkiej krystalizacji oraz przeprowadzono charakterystyki ich struktury 
i własności. 

Ponadto na podstawie rozpraw oraz po złożeniu wymaganych egzaminów, w dniach 
23 września 2014 r. i 18 czerwca 2015 r., uchwałami Rady Naukowej Instytutu 
nadano dwóm stypendystom stopień naukowy doktora. 

Badane raporty końcowe zawierały „Popularyzatorski opis rezultatów projektu”. 
(akta kontroli str. 12-13, 35-55, 56-69, 70-86, 89, 91-101, 120-143, 144-167, 172, 

181, 183-206, 207-234, 235-236, 245-248, 253-255, 257-258, 260-263) 

W przypadku projektu SONATA 01630 kierownik projektu dwukrotnie uczestniczyła 
w badaniach opinii na potrzeby NCN (ankieta przeprowadzona przez Firmę Public 
Profits Spółka z o.o. Poznań na zlecenie NCN) w grudniu 2014 r. W przypadku 
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pozostałych zbadanych projektów ich kierownicy oraz Instytut nie uczestniczyli 
w ankietach i badaniach ewaluacyjnych. 

(akta kontroli str. 173-177) 

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

NIK ocenia pozytywnie osiągnięcie przez Instytut zakładanych efektów 
w skontrolowanych projektach.  

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości 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. 

 

 

Kraków, dnia             grudnia 2019 r. 

 

Kontroler 
  

Agata Brzeska-Lebiecka 
Doradca prawny 

 

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