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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli I/16/003 – Zawieranie, realizacja i rozliczanie umów cywilnoprawnych w Instytucie 
Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie w latach 2010–20161 

Okres objęty kontrolą Lata 2010-2016 (do zakończenia czynności kontrolnych) 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontrolerzy 1. Wanda Bącal, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LLU/70/2016 
z dnia 5 września 2016 r. 

2. Ewa Kulik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/71/2016 z dnia 5 września 2016 r. 

3. Jacek Kaczmarek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LLU/109/2016 z dnia 17 października 2016 r.  

4. Rafał Padrak, doradca prawny, legitymacja nr 16250 

(dowód: akta kontroli tom I str. 1 – 2, tom II str. 82) 

Jednostka 
kontrolowana 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Al. Racławickie 14, 20-950 
Lublin (dalej: „KUL” lub „Uczelnia”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL2 

(dowód: akta kontroli tom I str. 16-18) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 
W latach 2010-2011 Katedra Chemii KUL4, bez zgody i upoważnienia Rektora tej 
Uczelni, zrealizowała na rzecz Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie5 usługi naukowo-
badawcze, polegające na wykryciu obecności i identyfikacji substancji 
psychoaktywnych w 2.112 próbkach produktów zwanych potocznie „dopalaczami”.  
Badania przeprowadzono w pomieszczeniach Katedry Chemii KUL 
z wykorzystaniem jej infrastruktury i sprzętu, w szczególności chromatografu 
cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas, zakupionego w grudniu 2009 r. za 
kwotę 2.363.340,80 zł brutto, sfinansowanego w całości ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w związku z realizacją przez Uczelnię w latach 
2009-2015 projektu pn. „Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum 
Badań Naukowych KUL”6 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007-20137, mimo że zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy 

                                                        
1 Przedmiotem kontroli była realizacja przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie usług naukowo-

badawczych na rzecz Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie w latach 2010-2011. 
2 Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński jest Rektorem KUL od 1.09.2012 r. Poprzednio, w okresie objętym kontrolą, od 1.01.2010 r. 
do 31.08.2012 r. Rektorem KUL był ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 

opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
4 Wchodząca w skład Instytutu Ochrony Środowiska na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym KUL. 
5 Dalej: „IMW” lub „Instytut”. 
6 Dalej „Budowa i wyposażenie ICBN”. 
7 Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka, działanie 1.3 Wspieranie Innowacji. 

Ocena ogólna 
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o dofinansowanie projektu, przeznaczony był on do „badań nad opracowaniem 
metod analitycznych do kontroli jakości żywności zgodnie z dyrektywami Komisji 
Europejskiej i legislacją unijną”. Chromatograf pracując przez około sześć tygodni 
(na przełomie grudnia 2010 r. i stycznia 2011 r.) na potrzeby badania dopalaczy, 
pracował z intensywnością, szacowaną przez adiunkta naukowego w Katedrze 
Chemii KUL, na 2-3 lata używania. Przyczyniło się to do konieczności serwisowania 
i dokonywania napraw chromatografu od lipca 2012 r., tj. po upływie 2,5 roku od 
oddania do eksploatacji. 
Za wykonanie badań IMW przekazał na konto bankowe Uczelni, na podstawie 
wystawionych przez nią faktur, wynagrodzenie w kwocie 1.208.550 zł brutto, przy 
czym faktycznie kwota ta stanowiła wynagrodzenie za wykorzystanie infrastruktury 
KUL, gdyż wynagrodzenia zespołu badawczego – stosownie do propozycji IMW – 
zostały sfinansowane przez Instytut, a nie przez Uczelnię.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1.1. Według projektu umowy o współpracy naukowej i badawczo-rozwojowej 
pomiędzy Instytutem Medycyny Wsi a KUL, datowanej na 25 listopada 2010 r., IMW 
miał powierzyć Uczelni wykonanie badań naukowych polegających na: opracowaniu 
i wdrożeniu metod analitycznych wykrywania obecności i identyfikacji substancji 
psychoaktywnych w różnego rodzaju produktach zwanych potocznie „dopalaczami” 
oraz prowadzenie analiz wykrywania i identyfikowania substancji psychoaktywnych 
w produktach, dostarczonych przez zamawiającego, których ilość zamawiający 
wstępnie określił na 2.000 prób. Całkowity koszt badania jednej próby ustalono na 
700 zł brutto. Wynagrodzenie KUL za realizację projektu8 miało być przekazane 
przez zamawiającego na podstawie faktury, wystawionej przez Uczelnię na 
podstawie sprawozdań z wykonania badań. Umowa miała być zawarta na okres od 
25 listopada 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.  
Przygotowana umowa została podpisana ze strony IMW przez Dyrektora i głównego 
księgowego Instytutu, natomiast ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, ówczesny Rektor 
KUL, odmówił 16 grudnia 2010 r. jej podpisania9. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 7-9) 

Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk - odnosząc się do przyczyn odmowy podpisania 
przedmiotowej umowy - stwierdził, że miał bardzo poważne wątpliwości, czy KUL 
będzie w stanie wywiązać się z proponowanych zobowiązań, tzn. odpowiedzialnie 
wykonać konkretne i wysoko wycenione badania naukowe. Wątpliwości pogłębiał 
zakres badań, kompetencje i liczba zaangażowanych do nich pracowników KUL, 
a przede wszystkim dostępność do specjalistycznej aparatury, którą KUL wprawdzie 
posiadał, ale obowiązywał pięcioletni zakaz używania jej do celów komercyjnych. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 131) 

Kwestor KUL Elżbieta Wal wyjaśniła, że odmowa podpisania umowy przez 
ks. Rektora Stanisława Wilka spowodowana była brakiem odpowiednich urządzeń 
do realizacji tej umowy. Stan posiadanych w grudniu 2010 r. przez KUL urządzeń 
nie pozwalał na realizację tej umowy, gdyż były to urządzenia przestarzałe. Kwestor 
przekazała księdzu Rektorowi informację, iż do realizacji tej umowy nie można było 
wykorzystać nowych urządzeń, zakupionych pod koniec 2009 r., w ramach projektu 
ICBN, ponieważ wynikało to z Wytycznych Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej, według których nie można było urządzeń zakupionych w ramach 
ww. projektu wykorzystywać do działalności komercyjnej. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 329) 

                                                        
8 Przy wstępnie określonej ilości prób (2.000) wynagrodzenie brutto KUL wyniosłoby 1.400.000 zł. 
9 Co potwierdza adnotacja odręczna na jej egzemplarzu – o treści: „Nie” wraz z podpisem Rektora. 

Opis stanu 
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Prof. dr hab. Andrzej Kuczumow Dziekan Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk 
o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli – ówczesny Kierownik Katedry Chemii KUL - 
zeznał, że nie wie dlaczego Rektor KUL odmówił zawarcia umowy. Być może dział 
prawny długo procedował umowę i Rektor nie miał opinii prawnej. A. Kuczumow 
stwierdził też, że wiedział, iż taka umowa – w związku z propozycją IMW - była 
planowana oraz wyjaśnił, że wiedzieli o niej Prorektor Stanisław Zięba i Rektor 
Stanisław Wilk, ale Rektor „mógł być zaskoczony”. 

Emilia Fornal10 zeznała, że nie zna okoliczności odmowy podpisania przez Rektora 
KUL umowy o współpracy naukowej i badawczo-rozwojowej z IMW. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 209, 214) 

1.2. W porozumieniu „o prowadzeniu wspólnych projektów badawczych przez 
Instytut Medycyny Wsi oraz Katedrę Chemii KUL” - opatrzonym datą 15 listopada 
2010 r. – zawartym pomiędzy IMW, reprezentowanym przez Dyrektora Andrzeja 
Wojtyłę oraz Katedrą Chemii KUL, w imieniu której działał jej Kierownik 
prof. dr hab. Andrzej Kuczumow, ustalono, że zakres podejmowanych 
i realizowanych wspólnie przedsięwzięć każdorazowo będzie regulowała odrębna 
szczegółowa umowa. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 10) 

Na podstawie przedmiotowego porozumienia, 29 listopada 2010 r. zawarta została, 
pomiędzy IMW reprezentowanym przez Dyrektora Andrzeja Wojtyłę a dr [...]*), 
umowa o wykonanie i finansowanie projektu naukowo-badawczego 
pt. „Opracowanie metod wykrywania obecności i identyfikacji substancji 
psychoaktywnych w różnego rodzaju produktach zwanych potocznie dopalaczami 
(ang. desinger drugs)”. Podpisując umowę dr [...]*) posłużyła się pieczątką „KUL 
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Katedra Chemii”. Umowa ta nie była 
zarejestrowana w ewidencji umów KUL, ale Uczelnia posiadała jej kopię. W umowie 
powierzono dr [...]*) rolę „kierownika projektu”. W § 2 ust. 2 umowy ustalono, że 
podstawą do wypłaty środków finansowych przeznaczonych przez IMW na 
prowadzenie badań jest przedstawienie przez kierownika projektu raportu typu 
„proof–of-concept”, który miał demonstrować koncepcję rozwiązania problemu 
badawczego, przygotowanego dla próby badawczej wielkości 1.500-2.000 obiektów 
dostarczonych przez Instytut. Wielkość finansowania badań ustalono na 575 zł za 
każdy obiekt opisany w raporcie. Środki finansowe ustalone w umowie (w kwocie 
1.150.000 zł przy założeniu przebadania 2.000 próbek), miały być przeznaczone 
m.in. na: honorarium dla kierownika projektu (10%), honoraria i wynagrodzenia dla 
współpracowników (20%), zakup: odczynników i materiałów (25%) oraz aparatury 
i niezbędnych urządzeń (20%), zapewnienie sprawności aparatury (5%) oraz koszty 
pośrednie (10%). 

Instytut miał dokonać wpłaty środków finansowych na badania naukowe, 
na wskazany przez kierownika projektu rachunek bankowy, na podstawie złożonego 
raportu „proof–of-concept”, nie później niż do 30 stycznia 2011 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 11-12, 107) 

[...]*) zeznała, że na badania próbek dopalaczy i współpracę z Instytutem Medycyny 
Wsi miała zgodę przełożonego - prof. A. Kuczumowa. Podpisała umowę 
z 29 listopada 2010 r. w imieniu KUL, ale nie pamiętała z czyjej inicjatywy, ani czy 
do jej zawarcia miała pełnomocnictwo Rektora KUL. Umowa prawdopodobnie 

                                                        
10 Od 01.10.2007 r. do 30.09.2011 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta naukowego w Katedrze Chemii, w Instytucie Ochrony 
Środowiska, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym KUL. W okresie od 01.10.2011 r. do 17.02.2013 r. zatrudniona na 
stanowisku asystenta naukowego w tym w Katedrze Chemii, w Instytucie Ochrony Środowiska, na Wydziale Matematyczno-

Przyrodniczym KUL, a od 18.02.-30.09.2013 r. w Katedrze Chemii, w Instytucie Ochrony Środowiska, na Wydziale 
Biotechnologii i Nauk o Środowisku. Od 01.10.2013 r. do 30.11.2015 r. zatrudniona w Pracowni Zastosowań Metod Separacji 
i Spektroskopii, w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych, na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL. 
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została zgłoszona Uczelni, lecz nie pamiętała, czy trafiła do jej podpisu z KUL, czy 
z IMW. [...]*) wyjaśniła, że była to umowa przedwstępna, która pokazała, że 
„jesteśmy w stanie zrealizować właściwą umowę”, zawartą prawdopodobnie 
w grudniu 2010 r., gdyż wtedy były wykonywane pierwsze oznaczenia analityczne 
substancji psychoaktywnych zawartych w próbkach, a jednocześnie stwierdziła, że 
umowa z 29 listopada 2010 r. była realizowana, gdyż w jej ramach kupowane były 
odczynniki. 
Odnosząc się do kwestii raportu „proof–of-concept”, [...]*) stwierdziła, że przedłożyła 
najprawdopodobniej raport lub wydrukowaną metodę, osobie wyznaczonej przez 
IMW do kontaktu, lecz nie udokumentowała przekazania wykonanego dzieła, ani nie 
otrzymała żadnego potwierdzenia. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 213-214) 

Według oświadczenia11 i wyjaśnień Zastępcy Kwestora KUL Krystyny Gołackiej, 
w dniu 28 grudnia 2010 r. – na ustne polecenie ówczesnego Prorektora 
ds. Administracji i Finansów KUL ks. prof. dra hab. Stanisława Zięby - dokonała ona 
czynności skutkujących założeniem odrębnego konta bankowego dla projektu 
realizowanego przez dr [...]*). 
Ks. prof. dr hab. S. Zięba wyjaśnił, że nie pamięta, żeby wydawał ustnie polecenie 
założenia przedmiotowego rachunku bankowego. 
Na założony rachunek bankowy 31 grudnia 2010 r. wpłynęła z Instytutu Medycyny 
Wsi kwota 1.190.825 zł, jako „rozliczenie umowy dot. „Opracowania metod 
wykrywania obecności i identyfikacji substancji psychotropowych - dopalacze”. 
Według wyjaśnienia Krystyny Gołackiej: prof. dr hab. Andrzej Kuczumow i dr [...]*) 
byli obecni przy podejmowanych przez nią czynnościach, mających na celu 
założenie pomocniczego rachunku bankowego, którego numer został im od razu 
przekazany. 
Na polecenie ówczesnego Rektora ks. prof. dra hab. Stanisława Wilka, 5 stycznia 
2011 r. kwota 1.190.825 zł „za badania nad dopalaczami”, została zwrócona na 
konto IMW z powodu „braku umowy”. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 13-15, 19-26, tom II str. 301) 
[...]*) zeznała, że była kierownikiem projektu do spraw merytorycznych i nie 
przypomina sobie płatności, a także w jaki sposób i z czyjej inicjatywy został 
założony rachunek bankowy dla projektu. Nie pamiętała, czy rozmawiała w tej 
sprawie z Zastępcą Kwestora. Stwierdziła, że nie została poinformowana o numerze 
konta oraz że nie przekazywała do IMW informacji o numerze rachunku bankowego, 
na który z tytułu realizacji projektu została przekazana ww. kwota. Jej zdaniem IMW 
miał informację o numerze konta prawdopodobnie z księgowości. Nie wiedziała, 
dlaczego w styczniu 2011 r. Rektor KUL polecił zwrócić do IMW otrzymane środki 
pieniężne. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 213-217) 

Z kolei według zeznania prof. dra hab. Andrzeja Kuczumowa: IMW pomylił się, gdyż 
zapłata powinna nastąpić za (zawartą przez niego) umowę z 15 grudnia 2010 r. 
(opisaną w punkcie 1.3.1.). Jednocześnie zaprzeczył, żeby miał coś wspólnego 
z zakładaniem konta bankowego dla projektu realizowanego przez [...]*). Zdaniem 
A. Kuczumowa założenie oddzielnego konta świadczyło o tym, „że KUL akceptował 
nasze działania”. Stwierdził także, że nie wie kto podał IMW numer konta do zapłaty 
za projekt. Dodał również: „na pewno my daliśmy znać, że IMW chce przelać 
pieniądze za wykonanie dzieła”. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 211) 

                                                        
11 Oświadczenie Krystyny Gołackiej przekazane zostało kontrolerom przez Dyrektora Administracyjnego KUL przy piśmie 
z 21 września 2016 r. 
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Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym w art. 66 ust. 112 
stanowi, że rektor kieruje działalnością uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz, jest 
przełożonym pracowników, studentów i doktorantów uczelni. 
Zgodnie z § 29 ust. 3 Statutu KUL z 2006 r. Rektor może w formie pisemnej 
upoważniać imiennie pracowników Uczelni do podejmowania określonych czynności 
w ustalonym zakresie. 
Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, ówczesny Rektor KUL, wyjaśnił, że nie upoważniał 
ani pisemnie, ani ustnie dr [...]*) do reprezentowania Uczelni i zawarcia umowy 
z Instytutem Medycyny Wsi. Stwierdził także, że skoro nie podpisał umowy na 
badania, to tym samym nie mógł przyjąć od IMW żadnych środków finansowych. 
Dodał, że po decyzji o zwrocie środków pieniężnych „uważałem sprawę badań nad 
dopalaczami za zamkniętą. Nie przypominam sobie, abym otrzymał informację 
o powtórnym przelewie bankowym”. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 131, 344) 

1.3. Pod datą 13 października 2010 r. zawarte zostało pomiędzy KUL 
(reprezentowanym przez Rektora – ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka) a IMW (który 
reprezentował Dyrektor Andrzej Wojtyła) porozumienie o współpracy naukowej przy 
realizacji badań, wspólnych programów naukowych, wymianie doświadczeń 
w zakresie prowadzonych badań, wzajemnej pomocy przy realizowaniu projektów 
badawczych i naukowych oraz wymianie ekspertów. W § 2 porozumienia ustalono, 
że jego praktyczna realizacja następować będzie „w trybie roboczych uzgodnień 
przyjmowanych przez strony, a tam gdzie okaże się to konieczne (np. przy realizacji 
zadań zawierających zobowiązania majątkowe) zostanie uregulowana na drodze 
odrębnych umów lub zleceń na wykonanie zadań”. Zgodnie z treścią § 3 
porozumienia, jego realizację koordynować mieli: ze strony Uczelni Prorektor 
ds. Administracji i Finansów lub upoważniona przez niego osoba, a ze strony IMW 
Dyrektor tego Instytutu lub upoważniona przez niego osoba. 
Przedmiotowe porozumienie zostało ujęte w elektronicznej ewidencji umów KUL 
13 stycznia 2011 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 28-29, 102) 

Według informacji Działu Organizacyjno-Prawnego KUL: 
- Prorektor ds. Administracji i Finansów - ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba, od 1 lipca 
2010 r. posiadał pełnomocnictwo Rektora KUL ks. prof. dra hab. Stanisława Wilka 
do podejmowania decyzji w sprawach prowadzonych na Uczelni badań naukowych, 
w tym do reprezentowania KUL w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 
- w ewidencji pełnomocnictw i upoważnień nie zarejestrowano upoważnień 
udzielonych przez ks. prof. dra hab. Stanisława Ziębę, ówczesnego Prorektora 
ds. Administracji i Finansów - dr Emilii Fornal i prof. dr. hab. Andrzejowi 
Kuczumowowi. 

Ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba wyjaśnił, że nie udzielał pracownikom KUL - 
E. Fornal oraz A. Kuczumowowi upoważnień do reprezentowania Uczelni, w tym do 
składania ofert i podpisania umów z Instytutem Medycyny Wsi. Dodał też, że nie był 
uprawniony do udzielania upoważnień, gdyż pełnomocnictwo, które otrzymał od 
Rektora S. Wilka dotyczyło reprezentowania KUL w rozmowach z Ministerstwem 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dotacji i grantów. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 28-29, 104, 106, 114-115, 499-500, tom II str. 301) 

Prof. A. Kuczumow wyjaśnił, że nie wie, kiedy zostało zawarte porozumienie 
o współpracy z IMW, datowane na 13 października 2010 r. oraz podał, że być może 
przed projektem z dopalaczami były wcześniej zawarte umowy o współpracy z IMW. 

                                                        
12 Dz.U. z 2012 r. poz. 572, ze zm. 
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Zdaniem A. Kuczumowa: „rejestracja umów to kwestia komórki prawnej. Mogło być, 
że faktycznie porozumienie o współpracy z IMW było podpisane 13 stycznia 2011 r., 
a projekt był przygotowany wcześniej i datowany na październik 2010 r.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 211) 

1.3.1. Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi – powołując się na porozumienie 
z 13 października 2010 r. – zwrócił się do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
(w piśmie opatrzonym datą 10 grudnia 2010 r.) z prośbą o przedstawienie oferty na 
wykonanie dwóch ekspertyz naukowych: 
1) „Analityczne wyzwania i ograniczenia kontroli produktów na zawartość środków 
odurzających i uzależniających, narkotyków i para-narkotyków”, 
2) „Nowoczesne metody analityczne kontroli produktów na obecność substancji 
psychoaktywnych oraz techniki interpretacji zgromadzonych w trakcie skrinigu 
danych”. 
W odpowiedzi Kierownik Katedry Chemii prof. dr hab. Andrzej Kuczumow, 
poinformował (w piśmie z 13 grudnia 2010 r.), że w ramach porozumienia 
z 13 października 2010 r. podpisanego pomiędzy KUL i IMW, Katedra Chemii 
przyjęła wykonanie ww. ekspertyz. Określił także, że pierwszą z nich wykona 
Kierownik Katedry Chemii, a drugą dr [...]*). Według deklaracji Kierownika Katedry 
pierwsza z ekspertyz swym zakresem objąć miała analizę i ocenę naukowych 
i technicznych możliwości, uwarunkowań, wyzwań i ograniczeń kontroli produktów 
na zawartość środków odurzających i uzależniających, narkotyków i para-
narkotyków, zaś druga - prezentację nowoczesnych technik spektroskopowych 
i chromatograficznych wykorzystywanych do wykrywania substancji 
psychoaktywnych oraz narzędzi analitycznych i informatycznych umożliwiających 
przeprowadzenie identyfikacji. Koszt ww. ekspertyz Kierownik Katedry Chemii ocenił 
odpowiednio na 550.825 zł i 640.000 zł. 
W piśmie z 15 grudnia 2010 r. – skierowanym do KUL – Dyrektor IMW zaakceptował 
zaproponowane warunki finansowe i poinformował, że ekspertyzy powinny zostać 
wykonane najpóźniej do 27 grudnia 2010 r. Podstawą do wystawienia przez KUL 
faktur za wykonanie ww. ekspertyz miały być protokoły ich odbioru podpisane przez 
zlecającego i wykonawcę zamówienia. 
Jednocześnie – z datą 15 grudnia 2010 r. – zawarta została umowa o wykonanie 
badań naukowych pt.: 
1) „Naukowe i techniczne możliwości kontroli produktów na zawartość środków 

odurzających i uzależniających, narkotyków i para-narkotyków”, 
2) „Nowoczesne metody analityczne kontroli produktów na obecność substancji 

psychoaktywnych oraz techniki interpretacji zgormadzonych w trakcie skriningu 
danych”. 

Umowę podpisali: Dyrektor IMW Andrzej Wojtyła i prof. dr hab. Andrzej Kuczumow 
„za KUL”13. 
W § 2 ust. 1 umowy Katedra Chemii KUL zobowiązana została m.in. do: 
opracowania metod analitycznych wykrywania obecności i identyfikacji substancji 
psychoaktywnych w dopalaczach, sporządzenia bazy widm substancji 
psychotropowych, wdrożenia metod analitycznych, przeprowadzenia analiz 
wykrywania i identyfikowania substancji psychoaktywnych w dostarczonych przez 
zamawiającego próbkach, których liczbę wstępnie określono na 2.000. Wysokość 
wynagrodzenia za realizację badań ustalono na 550.825 zł (za pierwszą ekspertyzę) 
i 640.000 zł (za drugą ekspertyzę). Kierownik Katedry Chemii KUL zobowiązał się 
do wykonania zadania z należytą starannością, rzetelnością oraz w ścisłej 
współpracy z Instytutem, a także, że realizacja umowy odbędzie się 

                                                        
13 Cytat z umowy. 
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z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury, urządzeń i innych przedmiotów 
niezbędnych do realizacji pracy badawczej. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 30-34) 

Prof. dr hab. Andrzej Kuczumow, ówczesny Kierownik Katedry Chemii, zeznał, że: 
- Od początku miał zgodę KUL na zawarcie umowy z 15 grudnia 2010 r. pomiędzy 
IMW a KUL i upoważnienie do działania w imieniu Uczelni. Władze KUL musiały 
upoważnienie przesłać do IMW. Postawa Prorektora S. Zięby i Rektora S. Wilka 
była „entuzjastyczna do projektu współpracy z IMW, już w listopadzie 2010 r. byłem 
zachęcany do współpracy z IMW”. Dodał również, że rozmawiał przede wszystkim 
z Prorektorem S. Ziębą. Nie pamiętał jednak, czy otrzymał od Prorektora 
upoważnienie.  
- Przedmiotem umowy było wykonanie badań naukowych, pełnej analizy każdej 
próbki w cenie jednostkowej 575 zł. Stwierdził też, że nie wie dlaczego w umowie 
z 15 grudnia 2010 r. nie podano, że jej przedmiotem jest wykonanie analiz próbek, 
tylko wykonanie ekspertyz. Kwoty ujęte w ofercie z 13 grudnia 2010 r. zostały 
uzgodnione jeszcze w listopadzie 2010 r. Trudno było skalkulować cenę badania, 
gdyż próbki były różnych rodzajów z różnymi substancjami. Sugerowaliśmy się 
kwotą ogólną, którą wskazał nam IMW czyli ok. 1.200.000 zł. Nie wiem z jakich 
względów formalnych raporty zostały podzielone na dwie części. Nie miało to 
znaczenia, bo mieliśmy wykonać całość dzieła – 2.000 próbek. 
- Zorganizowałem zespół, w skład którego wchodzili pracownicy Katedry Chemii 
oraz osoby spoza Uczelni. Honoraria dla członków zespołu badawczego nie były 
planowane w ramach wynagrodzenia dla KUL, lecz miały być zapłacone przez 
Instytut na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 210) 

W dokumentacji IMW – według stanu na 5 października 2016 r. – brak było 
upoważnienia udzielonego przez władze KUL prof. dr hab. Andrzejowi Kuczumowi, 
Kierownikowi Katedry Chemii KUL, do zawarcia umowy z 15 grudnia 2010 r. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 203) 

Ówczesny Rektor KUL – ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk - wyjaśnił, że nie 
upoważniał ani pisemnie, ani ustnie prof. dr. hab. Andrzeja Kuczumowa do 
reprezentowania Uczelni, tj. składania ofert czy zawierania jakichkolwiek umów 
z Instytutem Medycyny Wsi. Ks. Rektor dodał: „zawsze wychodziłem z założenia, że 
umowy dotyczące działalności poszczególnych jednostek administracyjnych i całej 
Uczelni, podpisują władze Uczelni, a nie szeregowi pracownicy”. 

Dr hab. Emilia Fornal stwierdziła, że Uczelnia musiała wiedzieć o realizacji umowy, 
gdyż przyjęła pieniądze, które wpłynęły na rachunek bankowy KUL. O kosztach 
badania na pewno rozmawialiśmy z Prorektorem S. Ziębą, a o zespole badawczym 
– prawdopodobnie z Rektorem S. Wilkiem. Jeśli rozmawialiśmy o finansach, to 
rozmowy musiały być prowadzone z księgowością. O tym, że badania próbek są 
wykonywane wiedział Rektor, Prorektor oraz Księgowość i Dział Prawny, gdyby było 
inaczej nikt nie wyraziłby zgody na zakup odczynników i materiałów. Zdaniem Emilii 
Fornal: umowa z 29 listopada 2010 r. była umową przedwstępną, a umowa 
z 15 grudnia 2010 r. umową na wykonanie badań. W wyniku tej umowy powstały 
„Sprawozdania z badań produktu na zawartość środków odurzających 
i psychotropowych”, składające się z „raportów analitycznych” i „raportów 
chromatograficznych” oraz „aneksów” do raportów analitycznych. 

Ks. prof. dr hab. S. Zięba wyjaśnił, że nie uczestniczył w kalkulowaniu kosztów 
badania próbek dopalaczy dla Instytutu Medycyny Wsi i nie podejmował decyzji 
w tej sprawie. 
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Emilia Fornal wyjaśniła, że podział przedmiotu umowy z 15 grudnia 2010 r. oraz 
wynagrodzenia za jej wykonanie na dwie części wynikał ze względów praktycznych, 
projektowych, budżetowych. Nie pamiętam, kto tę umowę przygotował i kto poprosił 
o takie zapisy. Według E. Fornal: „czasem potrzebny jest ładny tytuł, na przykład do 
habilitacji, celów naukowych” i stąd tytuły badań naukowych zawarte w umowie 
z 15 grudnia 2010 r. Nie pamiętam, czy umowa była konsultowana z Działem 
Prawnym”. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 131, 214-215, tom II str. 300-301) 

Jednocześnie, z datą 15 grudnia 2010 r.14, Prorektor ds. Administracji i Finansów 
ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba, zawarł dwie umowy o dzieło z przeniesieniem 
autorskich praw majątkowych, z: 
- [...]*), przedmiotem której było wykonanie ekspertyzy naukowej obejmującej analizę 
i ocenę naukowych i technicznych możliwości, uwarunkowań, wezwań i ograniczeń 
kontroli produktów na zawartość środków odurzających, narkotyków i para-
narkotyków, 
- [...]*), przedmiotem której było wykonanie ekspertyzy naukowej obejmującej 
prezentację nowoczesnych technik spektroskopowych i chromatograficznych 
wykorzystywanych do wykrywania substancji psychoaktywnych oraz narzędzi 
analitycznych i informatycznych umożliwiających przeprowadzenie identyfikacji. 
Wynagrodzenie ustalono w wysokości 10.000 zł (brutto) za każde dzieło.  
Prof. dr hab. Andrzej Kuczumow wyjaśnił, że umowa podpisana z nim przez 
Prorektora KUL oraz wypłata honorarium dla niego i dr E. Fornal potwierdzają, że 
rozmowy z IMW w sprawie badania tzw. „dopalaczy” odbywały się za wiedzą i zgodą 
ówczesnych władz KUL oraz były wyrazem akceptacji wszystkich podejmowanych 
przez niego działań. 

Ks. prof. dr hab. S. Zięba zaprzeczył, jakoby podpisanie umów o dzieło oznaczało 
jego zgodę na przeprowadzenie badań dopalaczy na rzecz Instytutu Medycyny Wsi. 
Jednocześnie wyjaśnił, że zatwierdzając rachunki, wystawione przez E. Fornal 
i A. Kuczumowa, za wykonanie dzieła, nie widział tych dzieł.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 58-67, 99, 103, tom II str. 302) 

Według wyjaśnienia Bożeny Żurek - Kierownika Sekcji Obsługi Badań i Krajowych 
Projektów Naukowych w Dziale Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu, w dniu 
18 stycznia 2011 r. – na ustne polecenie Prorektora ds. Administracji i Finansów 
ks. prof. dra hab. Stanisława Zięby – wystawiła ona, z datą 30 grudnia 2010 r., dwie 
faktury za wykonanie ekspertyz (na kwotę 550.825 zł i 640.000 zł). Według B. Żurek 
faktury zostały wystawione na podstawie: 
- oferty złożonej IMW przez Kierownika Katedry Chemii KUL w piśmie z 13 grudnia 
2010 r., 
- pisma z 15 grudnia 2010 r., w którym Dyrektor IMW zaakceptował zaproponowane 
przez Katedrę Chemii KUL warunki finansowe wykonania ekspertyz, 
- dwóch „protokołów odbioru przedmiotu zamówienia”, tj. ekspertyz naukowych, 
jednego podpisanego z datą 27 grudnia 2010 r. przez „wykonawcę” Emilię Fornal 
(opatrzonego pieczątką Katedry Chemii KUL), drugiego podpisanego z dniem 
27 grudnia 2010 r. przez ”wykonawcę” - prof. dra hab. Andrzeja Kuczumowa 
Kierownika Katedry Chemii KUL. Oba protokoły podpisał Dyrektor IMW Andrzej 
Wojtyła - potwierdzając „odbiór” jako „zlecający”. 

Ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba wyjaśnił, że nie wydawał polecenia w sprawie 
wystawienia faktur dla IMW za wykonanie ekspertyz naukowych, gdyż komórka ta 
nie podlegała Prorektorowi ds. Administracji i Finansów. 

                                                        
14 W formie pisemnej umowy zostały sporządzone 8 lutego 2011 r. 
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W dniu 21 stycznia 2011 r. środki finansowe w łącznej kwocie 1.190.825 zł wpłynęły 
na podstawowy rachunek bankowy KUL (wskazany na fakturach VAT wystawionych 
przez Uczelnię). 

Zdaniem A. Kuczumowa „wystawienie przez KUL faktury VAT za wykonane badania 
tzw. dopalaczy” i „przyjęcie uzgodnionego wynagrodzenia świadczyło o ostatecznej 
akceptacji wszelkich działań” związanych z badaniami przeprowadzonymi na rzecz 
IMW. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 31-32, 36-39, 41-43, 99, tom II str. 301) 

Odnośnie ww. protokołów odbioru - E. Fornal zeznała, że przedmiotem odbioru były 
„Sprawozdania z badań produktu na zawartość środków odurzających 
i psychotropowych” składające się z: „raportów analitycznych” i „raportów 
chromatograficznych”. Sprawozdania były oddawane do IMW sukcesywnie. Jeśli 
należało coś dointerpretować, to pewnie ustnie było to uzgadniane z IMW. Pierwsze 
raporty były przekazane do IMW jeszcze przed świętami, w grudniu 2010 r., 
a ostatnie w styczniu 2011 r. IMW sprawdzał sprawozdania na bieżąco. Braki były 
na bieżąco uzupełniane. Według E. Fornal „w grudniu 2010 r. zrobiliśmy co najmniej 
połowę, jeśli nie trzy czwarte. Pełna dokumentacja została przekazana 
najprawdopodobniej do końca lutego 2011 r. Do pierwszych dni stycznia 2011 r. 
strona analityczna badań była zamknięta, a interpretacja była ukończona w 50-70%. 
Według E. Fornal do jej obowiązków, na podstawie umowy z 15.12.2010 r., należał: 
nadzór nad pracami i ich koordynacja, pilnowanie, żeby wszystkie materiały zostały 
dostarczone do IMW. E. Fornal wyjaśniła też, że zaprojektowała układ raportu, 
uczestniczyła w jego przygotowaniu i wypełnianiu tabel. E. Fornal stwierdziła też, że 
sprawowała nadzór merytoryczny nad pewnymi elementami, natomiast prof. 
A. Kuczumow sprawował nadzór nad całością. E. Fornal podała również, że 
Profesor nie był fizycznie zaangażowany w tworzenie sprawozdań, otrzymywał je do 
akceptacji i sprawdzał, czy nie ma pomyłek. Sprawdzał też bazę substancji 
psychoaktywnych, weryfikował poprawność badań, był zaangażowany 
merytorycznie i konsultacyjnie. Umowę z 15.12.2010 r. realizował zespół składający 
się z siedmiu osób, z których dwie nie były pracownikami KUL. Osoby te 
uczestniczyły w odbieraniu próbek, prowadziły ich dokumentację, homogenizację, 
odważanie, ekstrakcję, filtrowanie, a także brały udział w przygotowywaniu raportów, 
bazy substancji psychoaktywnych i ich interpretacji oraz opracowaniu metodyki 
w poszczególnych zakresach. Ponadto do obowiązków członków zespołu należał 
przegląd literatury oraz dostępnych źródeł internetowych, a także przygotowanie 
bazy substancji psychoaktywnych. Interpretację wyników badań wykonywałam ja 
i pozostali członkowie zespołu, będący pracownikami KUL. Cały zespół realizował 
umowę z 15 grudnia 2010 r., powstanie raportów jest efektem pracy zespołowej, 
żadne ze sprawozdań nie powstałoby bez tej pracy.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 214-215) 

1.3.2. Działając na podstawie porozumienia z 13 października 2010 r. Dyrektor IMW 
zwrócił się jeszcze dwukrotnie do KUL o złożenie kolejnych ofert na wykonanie 
ekspertyz naukowych, tj. pismami: 
- z 28 grudnia 2010 r. ekspertyzy pt. „Analityczne metody skriningu produktów na 
obecność para-narkotyków”, 
- z 12 grudnia 2011 r. ekspertyzy pt. „Klasyfikacja substancji psychoaktywnych 
w oparciu o chemiczną strukturę cząsteczki”. 
Kierownik Katedry Chemii KUL prof. dr hab. Andrzej Kuczumow potwierdził 
pisemnie przyjęcie ww. ekspertyz do wykonania przez dr Emilię Fornal w terminie 
odpowiednio: do 30 maja 2011 r. za 13.225 zł brutto i do 22 grudnia 2011 r. za 
4.500 zł brutto. 
Dyrektor IMW zaakceptował pisemnie zaproponowane warunki, w tym finansowe. 
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W oparciu o ww. dokumentację i wystawione przez KUL faktury VAT (z 27 maja 
2011 r. na kwotę 13.225 zł i 11 stycznia 2012 r. na kwotę 4500 zł), IMW dokonał 
przelewu ww. kwot – odpowiednio 5 lipca 2011 r. i 25 stycznia 2012 r. - na 
podstawowy rachunek bankowy KUL, wskazany w fakturach. 

A. Kuczumow i E. Fornal wyjaśnili, że ww. kwoty stanowiły honorarium dla KUL za 
przebadanie kolejnych partii próbek. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 44-57, 211, 217) 

2.  Przedmiotem usług naukowo-badawczych zrealizowanych przez Katedrę Chemii 
KUL na rzecz Instytutu Medycyny Wsi było wykonanie przez wymienioną jednostkę 
organizacyjną Uczelni badań polegających na identyfikacji substancji aktywnie 
czynnych w 2.112 próbkach tzw. dopalaczy. Większość próbek (2.094) przyjęta 
została przez Katedrę w grudniu 2010 r. i styczniu 2011 r., a niewielka część (18) 
w grudniu 2011 r. Zwrot zasadniczej części materiału nastąpił w okresie 7-10 
listopada 2011 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 364-498, 501, tom II str. 1-79, 109-111) 

Emilia Fornal wyjaśniła, że pomiędzy Katedrą Chemii a IMW była przeprowadzana 
procedura przekazywania i odbioru próbek. IMW przyjeżdżał z listą próbek, które 
były formalnie odbierane. Każda próbka została wpisana do zeszytu 
laboratoryjnego. Po zakończeniu badań, IMW odbierał - na podstawie protokołów 
zdawczo-odbiorczych - próbki, które nie zostały wykorzystane do badań. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 214) 

Badania próbek tzw. dopalaczy przeprowadzono z wykorzystaniem infrastruktury 
KUL. A. Kuczumow wyjaśnił, że zgodę na wykorzystanie infrastruktury KUL do 
badania dopalaczy wyraził Rektor S. Zięba. Jego zdaniem: „skoro KUL zawarł 
umowę z IMW, to w badaniach dopalaczy prowadzonych przez zespół badawczy 
mogła być wykorzystywana infrastruktura KUL. To nie było prywatne 
przedsięwzięcie członków zespołu badawczego”. 

W sprawie zgody na wykorzystanie do badań próbek dopalaczy, zrealizowanych dla 
IMW, infrastruktury Uczelni (w tym w szczególności chromatografu cieczowego 
sprzężonego ze spektrometrem mas, zakupionego w grudniu 2009 r. 
sfinansowanego w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego), Ks. prof. dr hab. S. Zięba wyjaśnił, że o zgodę na wykorzystanie ww. 
sprzętu nikt do niego, jako Prorektora nie występował i takiej zgody nie udzielał. 
Wyjaśnił też, że nie wie na jakim chromatografie były wykonywane badania, gdyż 
KUL dysponował różnymi chromatografami. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 212, tom II str. 301-302) 

Według wyjaśnienia Dyrektora Administracyjnego KUL Pawła Zołoteńkiego: 
Uczelnia nie dysponuje wykazem aparatury naukowej i sprzętu laboratoryjnego, jak 
i spisem odczynników chemicznych, które zostały wykorzystane do realizacji badań 
tzw. dopalaczy. Pracownicy KUL nie są w stanie wykazać konkretnych urządzeń, ani 
ilości zużytych odczynników. Uzyskane informacje są bardzo fragmentaryczne 
(używano komputera, wagi analitycznej, łaźni ultradźwiękowej i wirówki 
laboratoryjnej, a z odczynników chemicznych: acetonitrylu o czystości LC-MS, 
metanolu o czystości LC-MS, metanolu o czystości gradientowej, kwasu azotowego, 
wody dejonizowanej). W ewidencji księgowej KUL brak jest zapisów dotyczących 
wydatków wprost związanych z prowadzonymi na rzecz IMW badaniami, 
a „poszczególne faktury obciążające konto Katedry Chemii także nie zawierają 
takiego odniesienia”. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 109, 122-123) 
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W toku kontroli ustalono, że usługi badawcze wykonane przez Katedrę Chemii KUL 
na rzecz IMW zostały zrealizowane na chromatografie cieczowym z analizatorem 
czasu przelotu Q-TOF15.  
Ustalenia te potwierdziła Emilia Fornal, która zeznała, że głównym narzędziem, na 
którym były wykonywane badania próbek był chromatograf cieczowy sprzężony ze 
spektrometrem mas, czyli inaczej tandemowy spektrometr mas typu kwadrupol – 
analizator czasu przelotu. Był to „świeży nabytek Katedry”, pochodzący z zakupów 
z 2009 r. Nie pamiętała jednak, w ramach jakiego projektu został zakupiony. 
W czasie wykonywania badań na rzecz IMW sprzęt był na stanie Wydziału 
Matematyczno-Przyrodniczego i zlokalizowany był w Katedrze Chemii 
w pomieszczeniu 07a. 
(dowód: akta kontroli tom I str. 149, 154-155, 157, 168-169, 207, 215, 219-228, 237-

238, tom II str. 85-108) 

Chromatograf cieczowy z analizatorem czasu przelotu Q-TOF został zakupiony 
w grudniu 2009 r. za kwotę 2.363.340,80 zł brutto w ramach realizowanego przez 
KUL projektu pn. „Budowa i wyposażenie ICBN” w ramach Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I Nowoczesna Gospodarka, 
działanie 1.3 Wspieranie Innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego16. Zakup tego urządzenia w całości został sfinansowany ze 
środków UE. Przyjęcie do eksploatacji nastąpiło 20 stycznia 2010 r. w Katedrze 
Chemii na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym KUL17.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 149, 152-157, 168-169, 207-208, 219-238, 326-328, 
331-332, tom II str. 113-185) 

Przy piśmie z 9 września 2016 r. Dział Organizacyjno-Prawny KUL przedłożył 
kontrolerom, wraz z ofertami na wykonanie: dwóch ekspertyz naukowych (pismo 
z 13 grudnia 2010 r.) oraz ekspertyzy naukowej „Klasyfikacja substancji w oparciu 
o chemiczną strukturę cząsteczki” (pismo z 13 grudnia 2011 r.): 
– oświadczenie dr Emilii Fornal z 16 grudnia 2010 r., w którym stwierdziła, że do 

realizacji ekspertyzy „Nowoczesne metody produktów na obecność substancji 
psychotropowych oraz techniki interpretacji zgromadzonych w trakcie skriningu 
danych, na kwotę 640.000 zł” (będącej przedmiotem umowy z 15 grudnia 
2010 r.) nie będzie wykorzystany sprzęt zakupiony w ramach projektów 
dofinansowanych z UE, a realizowanych przez KUL; 

– oświadczenie dr Emilii Fornal (bez daty), w którym stwierdziła, że do realizacji 
ekspertyzy „Klasyfikacja substancji w oparciu o chemiczną strukturę cząsteczki” 
nie korzystano z urządzeń zakupionych z funduszy europejskich. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 4-5, 35, 39) 

Według Emilii Fornal: urządzenie pracując przez półtora miesiąca na potrzeby 
badania dopalaczy pracowało z intensywnością jakby działało przez 2-3 lata. 
Po 5 latach koszty naprawy przekraczają koszty zakupu nowego, po tym okresie, 
żeby prowadzić badania na dobrym poziomie, trzeba myśleć o wymianie 
urządzenia. Zakup jednej pompy turbo kosztuje ok. 100 tys. zł.  
Prof. dr. hab. Andrzej Kuczumow zeznał, że zespół pracował na zmiany przez całą 
dobę. 

Kontrola wykazała, że chromatograf z analizatorem czasu przelotu Q-TOF od lipca 
2012 r. podlegał serwisowi i naprawom, na które wydatkowano 240.341,78 zł, z tego 
95.432 zł poniesiono na wymianę pompy turbo w październiku 2012 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 211, 215, 243-280, tom II str. 195-202) 

                                                        
15 O nr inwentarzowym 801-0000-69372, nr seryjnym US93580105. 
16 Na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPW.01.03.00-06-003/09-00 (wraz z załącznikami i aneksami 1-8), zawartej 

w dniu 29.06.2009 r. pomiędzy KUL (beneficjentem) a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucją Pośredniczącą). 
17 Wg stanu na 13.10.2016 r. urządzenie to znajdowało się na wyposażeniu Pracowni Zastosowań Metod Separacji 
i Spektroskopii. 
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Emilia Fornal wyjaśniła, że laboratorium Katedry Chemii było wyposażone 
w odczynniki i materiały i dlatego mogliśmy się podjąć badań od razu. W jej ocenie 
kwoty podane w umowie z 15.12.2010 r. (razem 1.190.825 zł) oznaczały, że umowa 
została wykonana praktycznie po kosztach. Istotny był jednak walor naukowy badań. 
Na pewno KUL nie stracił na realizacji tej umowy. Przy badaniach próbek dla IMW 
korzystano z posiadanego przez Katedrę Chemii sprzętu laboratoryjnego. 
Dodatkowo zamówiono m.in. zlewki, moździerze, fiolki i nakrętki, myjki, naczynia, 
materiały laboratoryjne, dysk twardy, gaz (mógł być argon), szkło laboratoryjne. 
Na bieżąco dokupowano odczynniki (m.in. acetonitryl, metanol, elcemes), kupiono 
także chipy potrzebne do spektrometru, służące do rozdzielenia składników 
mieszaniny na pojedyncze składniki, które identyfikuje następnie spektrometr 
masowy18. IMW nie kupował żadnych odczynników, wszystko było w naszym 
zakresie. Wzorce do badań mieliśmy swoje, a pięć wzorców brakujących do badań 
dopalaczy zakupił IMW w grudniu 2010 r. Zostały one wykorzystane w całości do 
potwierdzenia identyfikacji. Analizy, które zostały przeprowadzone dla IMW, 
polegały na identyfikacji, jakie substancje były w próbkach – analizy jakościowe.  
Według danych z ewidencji księgowej KUL, wydatki Katedry Chemii poniesione 
w grudniu 2010 r. na zakup materiałów wyniosły 27.810,51 zł, a w I kwartale 2011 r. 
14.166,94 zł. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 124-126, 215-216, 282-325) 

E. Fornal nie pamiętała jak została wyliczona stawka 575 zł za próbkę, gdyż taką 
zaproponował IMW. Stwierdziła, że prof. Kuczumow ocenił, że jesteśmy w stanie to 
zrobić. Zużycie sprzętu, materiałów, media oceniam na 80% otrzymanego przez 
KUL wynagrodzenia. Były też koszty pośrednie. Na pewno proponowałam IMW 
wyższą stawkę, podejrzewam, że 600 zł za próbkę. IMW nie zgodził się, myślę, 
że Dyrektor Wojtyła powiedział, że IMW nie jest w stanie więcej zapłacić.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 213, 215) 

Wykonanie usług naukowo-badawczych, polegających na wykryciu obecności 
i identyfikacji substancji psychoaktywnych w próbkach produktów zwanych 
„dopalaczami” na rzecz Instytutu, wiązało się z otrzymaniem przez cały zespół 
badawczy, pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Kuczumowa wynagrodzeń. 
Zgodnie z propozycją IMW, wynagrodzenia te wypłacone zostały przez Instytut 
(na podstawie umów o dzieło).  

Według Emilii Fornal w umowie pomiędzy KUL a IMW z 15.12.2010 r. zostały 
uwzględnione wszystkie koszty wykonania sprawozdań z badań, z wyjątkiem 
osobowych, które określały umowy cywilnoprawne zawarte przez członków zespołu 
bezpośrednio z IMW. E. Fornal stwierdziła, że ktoś z IMW („nie wiem, czy to był 
Dyrektor Wojtyła), zaproponował rozdzielenie kosztów wykonania badań próbek 
i honorariów, gdyż było to korzystniejsze rozwiązanie dla członków zespołu 
badawczego. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 215-217, tom II str. 203) 

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

1. Realizacja usług naukowo-badawczych na rzecz IMW, tj. wykrycie obecności 
i identyfikacja substancji psychoaktywnych w próbkach produktów zwanych 
potocznie „dopalaczami”, została przeprowadzona przez zespół badawczy pod 
kierunkiem prof. dr hab. A. Kuczumowa, Kierownika Katedry Chemii KUL, bez zgody 
i upoważnienia Rektora tej Uczelni.  

                                                        
18 Wszystkie zakupione chipy na podstawie faktur z grudnia 2010 r. i stycznia 2011 r. zostały zużyte do badania dopalaczy.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Zgodnie z § 29 ust. 3 Statutu KUL z 2006 r. do podejmowania czynności prawnych 
dotyczących Uczelni niezbędne było pisemne upoważnienie Rektora KUL. 
Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk - wyjaśnił, że nie upoważniał ani pisemnie, ani 
ustnie prof. dr. hab. Andrzeja Kuczumowa do reprezentowania Uczelni, tj. składania 
ofert czy zawierania jakichkolwiek umów z Instytutem Medycyny Wsi. Ks. Rektor 
dodał: „zawsze wychodziłem z założenia, że umowy dotyczące działalności 
poszczególnych jednostek administracyjnych i całej Uczelni, podpisują władze 
Uczelni, a nie szeregowi pracownicy”. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 131, 344) 

Na niezachowanie służbowej drogi przez Kierownika Katedry Chemii, wskazują 
także wyjaśnienia bezpośredniej jego przełożonej - dr hab. Haliny Zaporowskiej, 
ówczesnej Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska, w skład którego wchodziła 
Katedra Chemii, która wyjaśniła, że Kierownik Katedry Chemii nie zwracał się do niej 
w kwestii udzielania zgody na prowadzenie tych badań, ani też sprawa ta nie była 
poruszana na Radzie Wydziału. Dr hab. Halina Zaporowska dodała, że nie posiada 
żadnej wiedzy na temat zrealizowanych przez Katedrę badań na rzecz Instytutu 
Medycyny Wsi oraz sprzętu jaki był wówczas wykorzystywany do ich realizacji. 
Podobnie, prof. dr hab. Ryszard Smarzewski, ówczesny Dziekan Wydziału 
Matematyczno-Przyrodniczego wyjaśnił, że nie brał udziału w planowaniu, 
organizacji i ewidencjonowaniu badań naukowych, o których mowa w umowie 
z 15 grudnia 2010 r. zawartej pomiędzy IMW a Kierownikiem Katedry Chemii. 
Nie brał także udziału w podpisywaniu tej umowy, gdyż sprawy związane 
z podpisywaniem i wykonywaniem umów z jednostkami zewnętrznymi nie podlegały 
Dziekanowi Wydziału tylko władzom rektorskim. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 78, 133) 

2. Do realizacji przez Katedrę Chemii usług badawczych na rzecz IMW, 
polegających na identyfikacji substancji psychoaktywnych w 2.112 próbkach 
(w okresie od grudnia 2010 r. do grudnia 2011 r.), został wykorzystany chromatograf 
cieczowy z analizatorem czasu przelotu Q-TOF, który KUL zakupił w grudniu 2009 r. 
za kwotę 2.363.340,80 zł brutto, w całości sfinansowaną ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w związku z realizacją w latach 2009-2015 
projektu pn. „Budowa i wyposażenie ICBN” w ramach Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. 
Chromatograf został wykorzystany w okresie realizacji projektu niezgodnie z celem, 
określonym we wniosku o jego dofinansowanie (załącznik nr 3 do umowy 
o dofinansowanie), dla jakiego został zakupiony, tj. prowadzenie w Pracowni 
Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii badań nad opracowaniem metod 
analitycznych do kontroli jakości żywności zgodnie z dyrektywami Komisji 
Europejskiej i legislacją unijną.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 149, 152-157, 168-169, 207-208, 215, 219-
238, 326-328, 237-238, 331-332, tom II str. 85-108, 146-147, 184-185) 

Emilia Fornal, w trakcie przesłuchania w charakterze świadka, stwierdziła, 
że chromatograf pracując przez półtora miesiąca (w grudniu 2010 r. i styczniu 
2011 r.) na potrzeby badania dopalaczy, pracował z intensywnością19, jakby działał 
przez 2-3 lata. Przyczyniło się to do konieczności serwisowania i dokonywania 
napraw chromatografu od lipca 2012 r., tj. po upływie 2,5 roku od oddania do 
eksploatacji. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 215, 243-280, tom II str. 195-202) 

Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk - odnosząc się do przyczyn odmowy podpisania 
umowy z IMW na badanie dopalaczy stwierdził, że jego wątpliwości pogłębiała 

                                                        
19 Szacowaną przez adiunkta naukowego w Katedrze Chemii KUL. 
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przede wszystkim dostępność do specjalistycznej aparatury, którą KUL wprawdzie 
posiadał, ale obowiązywał pięcioletni zakaz używania jej do celów komercyjnych. 

Kwestor KUL Elżbieta Wal wyjaśniła, że nie można było wykorzystać do realizacji 
badań na rzecz IMW nowych urządzeń, zakupionych pod koniec 2009 r., w ramach 
projektu ICBN. Wynikało to z Wytycznych Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej, według których nie można było urządzeń zakupionych w ramach 
ww. projektu wykorzystywać do działalności komercyjnej. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 131, 329) 

NIK zauważa, że w korespondencji pomiędzy zamawiającym ekspertyzy Dyrektorem 
IMW i Kierownikiem Katedry Chemii KUL prof. dr. hab. Andrzejem Kuczumowem20, 
wskazano jedynie ogólny tytuł ekspertyz, nie podając, że w istocie chodzi 
o przebadanie próbek produktów oraz identyfikację substancji psychoaktywnych. 
Podkreślenia wymaga również, że dr Emilia Fornal złożyła oświadczenia, że do 
realizacji ekspertyz nie będzie wykorzystywany sprzęt zakupiony w ramach 
projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. 
Odnotować należy, że wykonanie tych badań na rzecz Instytutu wiązało się 
z otrzymaniem przez członków zespołu badawczego, pod kierunkiem ówczesnego 
Kierownika Katedry Chemii, wynagrodzeń w łącznej kwocie 768.752 zł brutto, 
wypłaconych przez IMW na podstawie umów cywilnoprawnych.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 30-32, 35, 49, tom II str. 203) 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli21, wnosi o: 

1. Wzmocnienie nadzoru nad przygotowaniem i realizacją badań komercyjnych 
wykonywanych przez kierowników jednostek organizacyjnych KUL. 

2. Zapewnienie nadzoru nad wykorzystywaniem sprzętu, zakupionego w ramach 
projektów sfinansowanych z udziałem środków pochodzących z UE, zgodnie 
z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie projektu. 

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 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 Lublinie. 

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

                                                        
20 Pisma Dyrektora IMW z 10 i 15 grudnia.2010 r., pismo Kierownika Katedry KUL Chemii z 13 grudnia 2010 r. 
21 Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 
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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. 

 

Lublin, dnia  18 października 2017 r. 

  
 

Dyrektor  
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  

 w Lublinie 
Edward Lis  

 
........................................................ 

podpis 
  

 
 

*) Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) NIK wyłączyła jawność 
informacji w zakresie nazwisk osób fizycznych. Wyłączeń tych dokonano w interesie 
osób fizycznych.  

 


