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I. Dane identyfikacyjne 

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie1 
 

dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW, Dyrektor od 24.03.2017 r.  
W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 
dr hab. Iwona Bojar, prof. IMW, Dyrektor, od 19.12.2014 r. do 23.03.2017 r., 
prof. dr hab. n. med. Jerzy Zagórski p.o. Dyrektor od 14.01.2014 r. do 18.12.2014 r., 
dr n. med. Czesław Horoch p.o. Dyrektor od 16.05.2013 r. do 13.01.2014 r. 
i Kierownik IMW od 16.11.2012 r. do 15.05.2013 r., dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła 
od 01.10.2010 r. do 15.11.2012 r. 
 
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 Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

 

Katarzyna Kuzioła, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/144/2019 z 25.09.2019 r.  

(akta kontroli tom I str.1-3) 

 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W latach 2011-2018 Instytut zrealizował terminowo sześć projektów finansowanych 
przez Narodowe Centrum Nauki (dalej: NCN). We wszystkich projektach wykonano 
zadania badawcze oraz osiągnięto zakładane efekty w postaci publikacji 
w wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym. W ramach realizacji czterech 
projektów dwie osoby uzyskały stopień naukowy doktora habilitowanego i dwie 
doktora. Stwierdzono jednak, że w dwóch projektach realizowanych w ramach 
konkursu Opus 5 koszty niezbędnej naprawy/usługi konserwacyjno-serwisowej 
dwóch urządzeń w kwocie [...]* zł, niezgodnie z § [...]* umów o realizację tych 
projektów, zakwalifikowano do kosztów bezpośrednich, zamiast do kosztów 
pośrednich. Ponadto w jednym projekcie w ramach konkursu Preludium 1 koszty 
związane z udziałem kierownika projektu w konferencji zagranicznej odbywającej się 
już po zakończeniu realizacji tego projektu zostały zaliczone do kosztów 
kwalifikowalnych i rozliczone w ramach środków finansowych otrzymanych na ten 
projekt z NCN.  

                                                      
1 Dalej: Instytut lub IMW. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja projektów dofinansowanych przez Narodowe 
Centrum Nauki 

1) W latach 2011-2018 Instytut zawarł z Narodowym Centrum Nauki 11 umów na 
wykonanie i finansowanie projektów badawczych, na które przyznano 
dofinansowanie w wysokości [...]* zł. Siedem projektów zakończono 
w skontrolowanym okresie, a termin realizacji czterech został – za zgodą NCN – 
przedłużony do 2020 r. Kontrolą objęto wszystkie zakończone projekty, 
zrealizowane w ramach konkursów: Opus (1, 3, 5 – dwa projekty, 8) i Preludium 
(1 i 5) na łączną kwotę [...]* zł. 

a) Pięć zadań badawczych realizowanych w ramach projektów w konkursie Opus 
nie zostało zrealizowanych w terminach przewidzianych w harmonogramach ich 
wykonania, przedstawionych we wnioskach o finansowanie. Termin realizacji tych 
projektów został wydłużony – z zachowaniem zasad określonych w umowach – 
o okres od [...]* do [...]* miesięcy5.  
W projektach zrealizowanych w ramach konkursu Preludium (1 i 5) w jednym 
przypadku zadania zrealizowano w terminie przewidzianym w harmonogramie 
przedstawionym we wniosku o finansowanie projektu - [...]*6 - czas realizacji projektu 
został wydłużony z planowanych [...]* miesięcy do [...]* miesięcy (z [...]* r. na [...]* r.).  
Dla wszystkich ww. projektów prowadzona była wyodrębniona ewidencja finansowo-
księgowa. W żadnym z ww. zrealizowanych projektów koszty ujęte w wyodrębnionej 
ewidencji finansowo-księgowej nie przewyższyły przewidywanych kosztów 
przedstawionych we wnioskach o finansowanie. 
W projekcie [...]* (realizowanym w okresie od [...]* r. do [...]* r.) rzeczywiste koszty 
realizacji zadania wyniosły [...]* zł, przy planowanych [...]* zł. Niewykorzystane 
środki zwrócono terminowo do NCN. W raporcie rocznym za [...]* r. oraz w raporcie 
końcowym z realizacji tego projektu (obejmującym lata [...]*) przedstawiono 
identyczne informacje dotyczące wykonania zadań w ramach projektu przez 
poszczególnych wykonawców. Ponadto w obydwu ww. raportach wskazano te same 
lata, w których dokonano wypłaty wynagrodzeń. Dane z ewidencji księgowej oraz 
dokumenty źródłowe potwierdzają, że wynagrodzenia za prace przewidziane w 
harmonogramie do wykonania w ostatnich etapach realizacji projektu, tj. dotyczące 
[...]*7 zostały wykonane do 26.11.2014 r.8 W dniach pomiędzy [...]* r. i [...]* r. 
w ciężar kosztów projektu dokonano zakupu m.in.: [...]* na łączną kwotę [...]* zł9.  

Kierownik projektu wyjaśniła, że prace badawcze związane z realizacją projektu 
trwały do [...]* r., ze względu na przedłużenie projektu stosownym aneksem, 
prowadzone były wówczas [...]*, a także [...]*. Badania prowadzone w tym 
dodatkowym okresie były uzupełnieniem zaplanowanych wcześniej badań. 

                                                      
4 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. 
5 Termin realizacji projektu [...]* (dalej: [...]*; umowa nr [...]*) został przesunięty z [...]* r. na [...]* r. (o [...]* m-cy); 
termin realizacji projektu [...]* (dalej: [...]*; umowa nr [...]*) został przesunięty z [...]* r. na [...]* r. (o [...]* m-cy); 
termin realizacji projektu [...]* (dalej: [...]*; umowa nr [...]*) został przesunięty z [...]* r. na [...]* r. (o [...]* m-cy); 
termin realizacji projektu [...]* (dalej: [...]*; umowa nr [...]*) został przesunięty z [...]* r. na [...]* r. (o [...]* m-cy); 
termin realizacji projektu [...]* (dalej: [...]*; umowa nr [...]*) został przesunięty z [...]* r. na [...]* (o [...]* m-cy). 
6 Dalej: [...]*; umowa nr [...]*.  
7 Czynność wskazana w umowie cywilnoprawnej z wykonawcą, a w harmonogramie ujęta jako publikowanie 
wyników. 
8 Wykonawcy projektu zrealizowali zadania polegające na: [...]*. 
9 W tym m.in. [...]* w dniu [...]* r., [...]* w dniu [...]*r. oraz [...]* w dniu [...]*r. 
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Głównym powodem przedłużenia projektu były [...]*. Zaangażowanymi osobami w 
powyższe czynności byli kierownik projektu oraz pomocniczo główny wykonawca 
bez dodatkowego wynagrodzenia. 

W projekcie [...]* poniesione koszty były równe planowanym kosztom realizacji 
zadania wskazanym we wniosku i wyniosły [...]* zł. 

W projekcie [...]* (realizowanym w okresie od [...]* r. do [...]* r.) poniesione (ujęte 
w ewidencji księgowej projektu) koszty realizacji zadania wyniosły [...]* zł, 
a planowane koszty wskazane we wniosku wyniosły [...]* zł. Niewykorzystane środki 
zwrócono terminowo do NCN. Zgodnie z założeniami wniosku o realizację ww. 
projektu, zapisami w raportach rocznych oraz w raporcie końcowym zespół 
projektowy, składający się finalnie z [...]* osób, zadania przewidziane w projekcie 
miał wykonać w ramach [...]*. Ostatnie umowy [...]* na wykonanie poszczególnych 
zadań w projekcie zostały zawarte dnia [...]* r. (z jednym wykonawcą) i  [...]* r. 
(z trzema wykonawcami), a ich wykonanie zostało potwierdzone i przyjęte bez 
zastrzeżeń przez przedstawiciela Instytutu na rachunkach wystawionych przez 
wszystkich czterech wykonawców z datą [...]* r. W okresie od [...]* r. do [...]* r. 
dokonano zakupu [...]* za kwotę [...]* zł, [...]*10 za kwotę [...]* zł oraz [...]* za kwotę 
[...]* zł. W toku kontroli stwierdzono, że na [...]*o pojemności [...]* każdy zapisane 
były pliki o tych samych nazwach i wielkościach oraz jeden folder11, a pozostałe 
łączne wolne miejsce na wszystkich [...]* na dzień oględzin (29.11.2019 r.) wynosiło 
2 TB 74 GB. 

Kierownik projektu wyjaśniła, że wypłata wynagrodzeń dla wszystkich wykonawców 
projektu w ramach umów [...]* nie jest równoznaczna z zakończeniem realizacji 
zadań badawczych określonych w projekcie. Przedmiotem umów [...]* dla 
poszczególnych wykonawców projektu były czynności ściśle związane z zadaniami 
badawczymi projektu, niemniej jednak były to wyłącznie zadania, które mogły być 
zakwalifikowane do tej formy umowy [...]*. Poza czynnościami, jakie zostały 
przedstawione jako przedmioty umów z poszczególnymi wykonawcami, w projekcie 
ci sami wykonawcy projektu realizowali inne zadania naukowo-badawcze, które nie 
zostały zakwalifikowane jako aktywności, którym mogły zostać przypisane prawa 
autorskie. (…) Zakończenie realizacji zadań badawczych projektu miało miejsce 
dnia [...]* r., który jest też terminem zakończenia realizacji projektu określonym w 
umowie (…) Realizacja projektu (...) w ostatnich miesiącach jego trwania była 
bardzo dynamiczna i wymagała od zespołu wykonawców dużego zaangażowania w 
obszarze naukowo- badawczym. W tym czasie wymagany był również zakup [...]* 
niezbędnych do zadań eksperymentalnych przynależnych do zadań badawczych 
projektu. W dużej mierze fakt ten wynika ze specyfiki pracy naukowej, która bardzo 
często wymaga m.in. wykonywania dodatkowych doświadczeń, już po wykonaniu 
zasadniczej części badań. (…). Pozostałe prace, tj. te, które nie były objęte 
zakresem umów [...]* (…), były wykonywane przez jego wykonawców, będących 
pracownikami IMW, w czasie ich godzin pracy. Czas poświęcony na ww. prace na 
rzecz projektu w czasie godzin pracy nie był szczegółowo ewidencjonowany. 
Ponadto w ostatniej fazie realizacji projektu dokonano również zakupu [...]* (…), 
zgodnie z Kodeksem Narodowego Centrum Nauki dotyczącym rzetelności badań 
naukowych i starania o fundusze na badania. 

(akta kontroli t. I str. 13-48, 142-246, 283-300, 397-437, t. II str. 73-75, 121-131, 
300-312, t. III str. 1-60, 140-152, 155-181) 

Wykonywania dodatkowej pracy na rzecz projektu, które odbywało się w godzinach 
pracy w ramach obowiązków służbowych wynikających z zatrudnienia w IMW 

                                                      
10 W okresie od [...]* r. do [...]* r. zakupiono [...]* sztuk [...]*. 
11 [...]*.  
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kierownik projektu nie zgłosił do Działu Księgowości w celu ujęcia części kosztów 
wynagrodzeń w kosztach projektu. 

W projekcie [...]* poniesione (ujęte w ewidencji księgowej projektu) koszty realizacji 
zadania wyniosły [...]* zł, a planowane - wskazane we wniosku - [...]* zł. 
Niewykorzystane środki zwrócono terminowo do NCN. Według informacji podanych 
w raporcie końcowym oraz według danych wynikających z ewidencji księgowej i list 
płac ostatnia wypłata wynagrodzeń dla wykonawców (którzy w ramach realizacji 
tego projektu pobierali wynagrodzenia) nastąpiła [...]* r. Wniosek o podział środków 
na wynagrodzenia dla wykonawców został złożony przez kierownika projektu do 
Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych IMW w dniu [...]* r., w którym wskazano, że 
zadania badawcze do ww. grantu zostały wykonane. Zgodnie z umową 
o finansowanie tego projektu okres jego realizacji został określony do [...]* r. Po dniu 
[...]* r. ze środków finansowych na ww. projekt dokonano zakupu: [...]* (za łączną 
kwotę [...]*zł), [...]* (łącznie za kwotę [...]*zł) oraz [...]* łącznie za [...]* zł. W ramach 
kwoty [...]* zł wydatkowanej na [...]* i inne dokonano zakupu łącznie [...]*, podczas 
gdy w okresie od [...]* r. do [...]* r. zakupiono łącznie [...]*.  

Kierownik projektu wyjaśnił, że wykonanie zadań badawczych nie jest jednoznaczne 
z zakończeniem projektu. (…) Kierując się zasadą rzetelności w badaniach 
naukowych, podjąłem decyzję o powtórzeniu niektórych oznaczeń laboratoryjnych 
(niektóre oznaczenia w ramach [...]* i oznaczenia w ramach [...]*) na wyniki, których 
mogły mieć wpływ problemy techniczne ze sprzętem laboratoryjnym. Stąd celem 
realizacji tych zadań zakupiono nową aparaturę dodatkową ([...]*), itp. Wykonywanie 
pracy naukowej związanej z grantem w tym powtórzeń niektórych doświadczeń, 
odbywało się na tych samych zasadach zatrudnienia przez cały okres trwania 
grantu. Wykonanie dodatkowych doświadczeń odbyło się w ramach zatrudnienia w 
IMW. 

W projekcie [...]* rzeczywiste koszty realizacji zadania wyniosły [...]* zł, a planowane, 
wskazane we wniosku o finansowanie – [...]* zł. 

W projekcie [...]* poniesione (ujęte w ewidencji księgowej) i planowane koszty 
realizacji zadania wskazane we wniosku wyniosły [...]* zł. Według informacji 
podanych w raporcie końcowym oraz według danych wynikających z ewidencji 
księgowej i list płac ostatnia wypłata wynagrodzenia dla wykonawcy – kierownika 
projektu12 nastąpiła [...]* r., a trzeci (ostatni) rachunek za wykonanie zadań [...]* 
(ostatnich przewidzianych do realizacji w harmonogramie projektu) kierownik 
projektu wystawiła dla Instytutu z datą [...]* r. (wykonanie [...]* zostało przyjęte bez 
zastrzeżeń i potwierdzone podpisem przedstawiciela IMW). Zgodnie z umową na 
finansowanie tego projektu okres jego realizacji został określony do [...]* r. Po dniu 
[...]* r. dokonano zakupu [...]* w ramach środków finansowych przyznanych na ww. 
projekt za kwotę [...]* zł (w tym w dniu [...]* r. zakupiono łącznie [...]* za kwotę 
[...]* zł). Ponadto z faktury z [...]* r. za zakup łącznie [...]* za kwotę [...]* zł, w koszty 
projektu pod datą [...]* r. zaksięgowano kwotę [...]* zł, mimo że z załączonego do 
faktury wniosku o dokonanie zakupu wynikało, że był on pierwotnie dokonany na 
potrzeby „tematu statutowego nr 13040”.  

Dyrektor wyjaśnił, że zakupy dokonane w maju 2013 r., które budzą wątpliwość 
zostały w przekonaniu Instytutu wykonane zgodnie z założeniami grantu i zasadą 
oszczędności i racjonalizacji ponoszonych kosztów. Materiały zużywalne – [...]* 
wymienione na fakturach były zamówione w ilości przewidzianej w projekcie grantu i 
faktycznie zużyte do jego realizacji. Zakład Biologii Medycznej w czasie realizacji 
grantu nr [...]* dysponował pewnymi zapasami sprzętu zużywalnego i odczynników. 

                                                      
12 Jedyny wykonawca, który w ramach realizacji tego projektu [...]*. 
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W praktyce doświadczenia realizowano wykorzystując materiały dostępne na stanie 
Zakładu, dokupowano je sukcesywnie, zgodnie z aktualnymi potrzebami. 
W konsekwencji mogło wydarzyć się tak, że kierownik projektu realizowała badania 
wykorzystując niejako „pożyczone” [...]* itp., które potem musiała odkupić ze 
środków rzeczonego grantu. Racją jest, że zakupy te mogły i powinny być wykonane 
wcześniej, jednakże Instytut jako jednostka gospodarująca środkami publicznymi 
stosuje zasadę racjonalizacji wydatków. Pieniądze wydatkowane są zgodnie z 
aktualnymi potrzebami. Zgodnie z tą zasadą wykonano te zakupy, a nie na zasadzie 
wydawania dostępnych środków i magazynowania nadmiaru materiałów i sprzętu. 
(…) 

Do kosztów realizacji tego projektu zakwalifikowano i pokryto ze środków 
finansowych przyznanych przez NCN koszty związane z udziałem kierownika 
projektu w konferencji, która odbyła się w dniach [...]* r. (po zakończeniu projektu), 
co opisano w sekcji „stwierdzone nieprawidłowości”.  

W projekcie [...]* poniesione koszty realizacji zadania (ujęte w ewidencji księgowej 
projektu) wyniosły [...]* zł, a koszty planowane wskazane we wniosku – [...]* zł.  
Według informacji podanych w raporcie końcowym, ewidencji księgowej oraz list 
płac dotyczących ww. projektu wypłata wszystkich wynagrodzeń (do wysokości 
ujętej w kosztorysie projektu) nastąpiła [...]* r., a rachunek za wykonanie dzieła 
dotyczącego piątego zadania (ostatniego - według harmonogramu wykonania tego 
projektu) złożony został do akceptacji przez Dyrektora IMW pomiędzy [...]* a [...]* 
(pełna data nie jest czytelna). Wykonanie [...]* zostało potwierdzone przez 
przedstawiciela Instytutu. Zgodnie z umową na finansowanie tego projektu, okres 
realizacji został określony do [...]* r., a zakupu [...]* w ramach środków finansowych 
z grantu na ww. projekt dokonano m.in. w dniach od [...]* do [...]* r. za łączną kwotę 
[...]* zł.  

Kierownik projektu wyjaśnił, że złożenie dnia [...]* r. rachunku do Dyrektora IMW za 
wykonanie [...]* dotyczącego ostatniego przewidywanego w umowie zadania 
badawczego nie było równoznaczne z zakończeniem wykonania badań w ramach 
tego projektu, którego realizacja trwała do [...]* r. Dalsze prace w projekcie wiązały 
się z [...]* W trakcie pogłębionej analizy wyników zaszła konieczność wykonania 
dodatkowych badań [...]*, której nie można było przewidzieć na początku realizacji 
poszczególnych etapów badań. Dlatego też, aby wykonać te analizy niezbędny był 
zakup [...]* ze środków finansowych pozostających w ramach ww. grantu. Prace 
uzupełniające umożliwiły przygotowanie materiału do publikacji naukowej 
w recenzowanym czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym (z tzw. listy 
filadelfijskiej) oraz obronę rozprawy doktorskiej. Wszystkie [...]* zakupione ze 
środków finansowych przeznaczonych na realizację tego grantu pomiędzy [...]* r. 
a [...]* r. zostały przeznaczone do wykonania dodatkowych uzupełniających analiz. 
Projekt naukowy, którego byłem kierownikiem realizowałem w okresie od [...]* r. do 
[...]* r. Czynności z tym związane były przeze mnie realizowane w ramach 
obowiązków pracowniczych wynikających z [...]* oraz w ramach [...]*, jakie były 
zawarte i realizowane na potrzeby wykonania tego projektu. Zakres czynności 
przewidzianych do realizacji w ramach umów [...]* był precyzyjnie określony, 
natomiast szczegółowa ewidencja dotycząca realizacji projektu NCN w ramach [...]* 
nie była prowadzona.  

(akta kontroli t. I str. 13-48, 142-246, 283-300, 397-437, t. II str. 73-75, 121-131, 
300-312, t. III str. 1-60, 140-152, 155-163, 271-306, 429-467, 524-542, 

t. IV str. 1-29, 35-107, 115-116, 119-126, 148-160, 309-349, 351-387, 393-400) 
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b) Koszty bezpośrednie objętych kontrolą projektów w ramach konkursów Opus, 
ujęte we wnioskach13 wyniosły [...]* zł, w tym wynagrodzenia [...]* zł, a koszty 
pośrednie [...]* zł. Koszty bezpośrednie objętych kontrolą projektów w ramach 
konkursów Preludium ujęte we wnioskach14 wyniosły [...]* zł, w tym wynagrodzenia 
[...]* zł, a koszty pośrednie [...]* tys. zł. 

W trzech projektach w trakcie ich realizacji – za zgodą Kierownika Jednostki - 
dokonano zmian w kosztorysach. Polegały one na przesunięciu środków 
finansowych w ramach kosztów bezpośrednich, przy czym przesunięcia te nie były 
wyższe niż [...]*% kosztów wskazanych w pozycji, do której nastąpiło przesunięcie, 
a jednocześnie zmianie nie uległa wysokość środków przyznanych na cały okres 
realizacji projektu oraz w kolejnych latach jego realizacji.  
W trakcie realizacji projektu [...]* – za zgodą NCN, zgodnie z § [...]* umowy, 
dokonano zmian w kosztorysie projektu w porównaniu do kosztorysu 
przedstawionego we wniosku. Zmiany dotyczyły przesunięcia środków finansowych 
w [...]* r. z pozycji [...]* do pozycji [...]*. 

Koszty pośrednie ujęte w wyodrębnionej dla poszczególnych projektów ewidencji 
księgowej nie przekroczyły kwot określonych we wnioskach o finansowanie tych 
projektów. Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie niezakwalifikowania wydatków 
do kosztów pośrednich opisano w sekcji „stwierdzone nieprawidłowości”. 
W poszczególnych projektach koszty pośrednie stanowiły od [...]*% do [...]*% 
kosztów bezpośrednich (po wyłączeniu aparatury). 

(akta kontroli t. I str. 13-52, 248-303, 349-350, 381, 403, 410-437, t. II str. 121-132, 
134-146, 300-312, t. III str. 1-28, 252-270, 275-277, 394, 429-475,  

t. IV str. 1-18, 97-107, 148-182) 

c) Do realizacji sześciu kontrolowanych projektów15 zaplanowano [...]* 
wykonawców16, a zadania naukowo-badawcze realizowały [...]* osoby17, w tym [...]* 
osób zatrudnionych na podstawie [...]* oraz [...]* osoby zatrudnione na podstawie 
[...]*. W trzech projektach było łącznie o [...]* wykonawców więcej niż zakładano. 
Wykonawcy projektów zrealizowali wszystkie zadania przewidziane we wnioskach, 
co zostało przedstawione w raportach rocznych i końcowych. 

W dwóch projektach wyznaczony był promotor/opiekun naukowy, któremu w jednym 
projekcie przypisano m.in. [...]*. 

Wynagrodzenia wypłacone wykonawcom wyniosły łącznie [...]* zł, w tym wykazane 
w raportach rocznych i końcowych w ramach pozycji wynagrodzenia z pochodnymi, 
w kwocie [...]* zł i jako inne koszty bezpośrednie w kwocie [...]* zł za wykonanie 
dwóch zleceń zakwalifikowanych do usług obcych. Wynagrodzenia wypłacone 
z tytułu umów [...]* wyniosły [...]* zł, przy czym w czterech projektach stanowiły one 
[...]*% poniesionych kosztów wynagrodzeń. Wypłacono je na podstawie rachunków 
wystawionych przez wykonawców, zatwierdzonych przez Kierownika Jednostki18, 
zawierających potwierdzenie wykonania prac [...]*.  

(akta kontroli t. I str. 13-32, 51-52, 55-141, 209-234, 248-282, 308-341, 343-345, 
359-408, 428-437,t. II str. 121-131, 133-148, t. III str. 1-28, 183-197, 252-270, 396-

410, 438-449, 476-484, 509-514, t. IV str. 1-18, 97-116, 148-160, 331-387) 

                                                      
13 Oraz informacjach uzupełniających do wniosków. 
14 Oraz informacjach uzupełniających do wniosków. 
15 Bez projektu [...]*, którego realizację przejął Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS). 
16 W ramach konkursów: Opus – [...]*, Preludium – [...]*. 
17 W ramach konkursów: Opus – [...]*, Preludium – [...]*, w tym w przypadku [...]* osób nie wskazano formy 
zatrudnienia (w ramach konkursu Preludium), gdyż osoby te dokonywały [...]*. 
18 Tj.: Dyrektora w okresie od 19.12.2014 r. do nadal, p.o. Dyrektora od 16.05.2013 r. do 18.12.2014 r. 
i Kierownika IMW od 01.10.2010 r. do 15.05.2013 r. 
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d) W pięciu projektach (z siedmiu skontrolowanych) zaplanowano zakup [...]* za 
łączną kwotę [...]* zł. Faktycznie wydatkowano na ten cel [...]* zł. W czterech 
projektach zakupiono [...]* wskazaną we wnioskach o dofinansowanie19. W jednym 
z nich dokonano zakupu [...]*20. Zakup [...]* nie spowodował przekroczenia 
planowanych wydatków na [...]* ani przekroczenia kosztów projektu. W projekcie 
[...]*21 nie zakupiono planowanego (wskazanego w kalkulacji kosztów projektu) [...]*, 
niewykorzystane środki finansowe zwrócono do NCN. Zakupiona [...]* została 
zagospodarowana na potrzeby Instytutu, z wyjątkiem [...]* zakupionego w ramach 
projektu [...]*, który został przekazany jednostce przejmującej realizację projektu 
(UMCS). 

(akta kontroli t. I str. 7-12, t. IV str. 427, 431-432) 

e) W badanych wnioskach o finansowanie projektów nie stwierdzono planowania 
dodatkowych kosztów ich realizacji. 

f) Finansowanie przyznane przez NCN na realizację kontrolowanych projektów nie 
stanowiło dla Instytutu pomocy publicznej, o której mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej22.  

(akta kontroli t. I str. 13-32, 248-282, 397-409, t. III str. 182-197, 438-449,  
t. IV str. 1-29, 148-160) 

g) Z realizacji objętych kontrolą siedmiu projektów IMW sporządzał raporty roczne 
i końcowe zgodnie z zakresem wymaganym umową. Instytut terminowo przekazał 
do NCN raporty końcowe we wszystkich realizowanych projektach w całym okresie 
ich trwania.  
Cztery23 spośród sześciu projektów NCN uznał za zrealizowane zgodnie z umową 
i rozliczone. 

(akta kontroli t. I str. 209, 247, 359, t. III str. 1, 251, t. IV str. 331, 405-409) 

h) Spośród siedmiu projektów objętych kontrolą NIK, tylko w jednym przypadku 
przedstawiciele NCN24 przeprowadzili kontrolę projektu [...]* w styczniu 2016 r. w 
zakresie prawidłowości realizacji projektu badawczego i wydatkowania środków 
przyznanych na jego realizację zgodnie z zawartą umową oraz przepisami 
powszechnie obowiązującymi, w tym ustawami: o finansach publicznych, prawo 
zamówień publicznych i o rachunkowości. W opinii ekspertów (naukowego 
i finansowego) [...]*.  
Objęte kontrolą projekty – z uwagi na ich wartość - nie podlegały obowiązkowi 
przeprowadzenia audytu zewnętrznego. 

(akta kontroli t. I str. 351-358) 

Otrzymane z NCN środki finansowe Instytut gromadził na rachunku bieżącym i nie 
odprowadzał do NCN odsetek bankowych od tych środków. W żadnej z umów na 
realizację i finansowanie projektów objętych kontrolą nie było zapisów regulujących 
[...]*. 

(akta kontroli t. I str. 34-48, 283-300, 410-427, t. III str. 198-215, 452-484,  
t. IV str. 19-29, 163-179, 427-434) 

                                                      
19 M.in. [...]*. 
20 W projekcie [...]* zakupiono dodatkowo [...]*. Była to [...]* niezaplanowana we wniosku, a jej zakup zgodnie z § 
[...]* i wymagał uzyskania zgody Dyrektora IMW. Dyrektor wyraził zgodę na ww. zakup. 
21 W projekcie tym zgodnie z planem zakupiono [...]*. Po uzyskaniu zgody NCN – w ramach planowanej kwoty 
zakupiono [...]* zamiast [...]* – dotyczy zakupu [...]*. 
22 Dz. Urz. UE C 202 z dnia 7 czerwca 2016, str. 1.   
23 Tj.: [...]*. 
24 Zespół składający się z [...]*. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W dwóch projektach badawczych25 koszty niezbędnej naprawy/usługi 
konserwacyjno-serwisowej dwóch urządzeń w łącznej kwocie [...]* zł zostały 
zaksięgowane w ciężar kosztów bezpośrednich, podczas gdy zgodnie z § [...]* 
umów o realizację projektów badawczych, [...]*.   

W pierwszym przypadku Kierownik projektu wskazał na fakturze numer 
projektu/grantu wraz z poprawną pozycją – koszty pośrednie – z której należy 
dokonać płatności, a w drugim wykonawca projektu (z upoważnienia Kierownika) na 
wniosku o udzielenie zamówienia publicznego (dołączonym do faktury) błędnie 
wskazał pozycję – inne koszty bezpośrednie - z której należy dokonać płatności. 
Skutkiem tej nieprawidłowości było wykazanie w raportach końcowych 
i sprawozdaniach finansowych projektów kosztów pośrednich niższych od faktycznie 
poniesionych odpowiednio o – [...]* zł (4,5%)26 i [...]* zł (7,6%)27. W raportach 
końcowych i sprawozdaniach finansowych wykazano koszty pośrednie w wysokości 
wynikającej z [...]*, tj. w wysokości odpowiednio [...]* zł oraz [...]* zł, podczas gdy 
rzeczywiste koszty - po uwzględnieniu kosztów napraw i konserwacji/serwisowania 
wynosiłyby [...]* zł oraz [...]* zł. Według § [...]* umów o realizację projektów 
badawczych [...]*. 
Dyrektor wyjaśnił, że zaksięgowanie faktury z dnia [...]* r. w koszty bezpośrednie, 
mimo wyraźnego opisu faktury, że dotycząca jej naprawa sprzętu jest kosztem 
pośrednim, jest najprawdopodobniej oczywistą i nieumyślną omyłką. 

Kierownik projektu wyjaśnił, że [...]* jest podobnie jak [...]* integralną, ale zużywalną 
częścią [...]*. Oba te elementy działają prawidłowo i są przeznaczone do [...]*, po 
czym wymagają wymiany, dlatego jego zdaniem, jeżeli [...]* została zakwalifikowana 
do zakupu i zapłaty z kosztów bezpośrednich grantu (pozycja [...]* we wniosku 
grantu), podobnie powinno być i w przypadku [...]*. Dlatego ten koszt został tak 
zakwalifikowany. 
Wymiana [...]* wymaga rozmontowania całego [...]*, który służy do [...]* i od tej 
czynności zależy w dużej mierze dokładność i precyzja pomiaru, dlatego nie można 
tej czynności wykonać doraźnie. Wykonuje ją pracownik specjalistycznej firmy, który 
po wymianie korzystając z odpowiednich wzorców sprawdza poprawność działania 
[...]* – stąd serwisowanie na fakturze. 

(akta kontroli t. I str. 413-414, t. II str. 149-156, t. III str. 202, 226-228, 429, 431, 
t. IV str. 427, 431) 

2. Koszty w kwocie [...]* zł, związane z udziałem kierownika projektu [...]* w 
konferencji zorganizowanej w [...]* w dniach [...]* r. zostały zaliczone do kosztów 
kwalifikowalnych i rozliczone w ramach środków finansowych otrzymanych na ten 
projekt z NCN, mimo że konferencja miała miejsce już po terminie zakończenia 
realizacji projektu, określonym w umowie na dzień [...]* r. 

Według wyodrębnionej ewidencji księgowej prowadzonej dla tego projektu oraz 
dokumentów finansowo-księgowych na koszty te składały się: zakup biletu 
lotniczego na przelot [...]* w dniach [...]* r. – udokumentowany fakturą z dnia [...]* r. 
na kwotę [...]* zł, opłata konferencyjna (rejestracja) wg faktury z dnia [...]* r. na kwotę 
[...]* zł, koszty pobytu w hotelu w dniach [...]* r. w kwocie [...]* zł udokumentowane 
fakturą z dnia [...]* r. Ponadto do kosztów realizacji projektu zaliczono diety oraz 
przejazdy na trasie [...]* – wg rachunku kosztów podróży z [...]* r. na kwotę [...]* zł.  

                                                      
25 [...]* i [...]*. 
26 [...]*. 
27 [...]*. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Zgodnie z założeniami ww. projektu prezentowanie wyników badań odbyło się m.in. 
podczas konferencji w [...]* r. w [...]*, w której uczestniczyła kierownik projektu.  

Dyrektor wyjaśnił, że udział kierownika projektu w konferencji w [...]* w dniach [...]* r. 
miał na celu prezentację wyników będących rezultatem realizacji omawianego 
projektu badawczego. Termin konferencji był późniejszy niż data końcowa 
realizowanego projektu, jednakże to konferencja międzynarodowa o wysokim 
prestiżu w środowisku naukowym. Decyzję o uczestnictwie w tej konferencji podjęto 
zapewne w celu zapewnienia odpowiedniej prezentacji wyników badań grantu. 
Poprzez udział w konferencji Kierownik Projektu wypełniła nałożony przez NCN 
obowiązek prowadzenia badań na wysokim poziomie oraz prezentacji wyników w 
wartościowych pod względem naukowym czasopismach i konferencjach. Zapewne 
intencją Kierownika Projektu było jak najlepsze zaprezentowanie wyników grantu 
i była ona, podejmując decyzję o udziale w tej konferencji przekonana, że wykonuje 
swoje obowiązki poprawnie. Jednakże jest to trudne do weryfikacji z uwagi na czas 
jaki upłynął od tamtych wydarzeń i nieobecność Kierownika aktualnie w Instytucie. 
Udział w konferencji był planowany z dużym wyprzedzeniem, w trakcie realizacji 
grantu. Zgłoszenia na nią przyjmowane były do [...]* r., termin wysyłania abstraktów 
minął [...]* r. Dokumenty finansowe związane z udziałem w konferencji Kierownik 
otrzymała w czasie trwania grantu - jak opłata konferencyjna udokumentowana 
fakturą pro-forma, faktury za hotel w [...]* czy bilety lotnicze. Można więc założyć, iż 
była przekonana, że zostało to w pełni rozliczone w okresie realizacji projektu. 
Zaliczka również została pobrana w tym czasie [...]*. Jej rozliczenie nastąpiło po 
powrocie z delegacji, a wynikła różnica pomiędzy kwotą pobraną w zaliczce 
a rozliczoną w delegacji jest efektem niedoszacowania kosztów podróży i pobytu. 
Wynikło ono zapewne z niemożliwości faktycznego oszacowania ostatecznych 
kosztów pobytu zagranicznego, między innymi z powodu uwarunkowań lokalnych. 
Dyrektor przyznał, że założone w projekcie prezentowanie wyników odbyło się na 
konferencji w [...]* w [...]*  r. Stwierdził jednak, że prezentacje przedstawione na obu 
konferencjach nie są tożsame. Można uogólnić, że obie prezentacje są wynikami 
badań przeprowadzonych w ramach grantu, aczkolwiek prezentacja z konferencji 
w [...]* przedstawia wyniki badań będących kontynuacją tych prezentowanych 
w [...]*. Należy podkreślić również, że ideą upowszechniania wyników badań jest 
zaprezentowanie ich jak najszerszemu gronu naukowców. Dlatego ograniczenie się 
do prezentacji na jednej konferencji nie realizuje tego celu. 

 (akta kontroli t. IV str. 35-51, 119, 121-123) 

Zadania badawcze w ramach sześciu kontrolowanych projektów Instytut zrealizował 
w terminach i zakresach przewidzianych w umowach. Dokonane przesunięcia 
środków finansowych pomiędzy pozycjami kosztorysu były zgodne 
z postanowieniami umów i nie przekroczyły dopuszczalnych limitów. Przy realizacji 
dwóch projektów w ramach konkursu Opus 5 koszty niezbędnej naprawy/usługi 
konserwacyjno-serwisowej dwóch urządzeń zakwalifikowano do kosztów 
bezpośrednich, tj. niezgodnie z § [...]* umów o realizację projektów badawczych. 
W jednym projekcie w ramach konkursu Preludium 1 koszty związane z udziałem 
kierownika projektu w konferencji zagranicznej odbywającej się po terminie 
zakończenia realizacji tego projektu rozliczono w ramach środków finansowych 
otrzymanych na ten projekt z NCN.  

2. Efekty zrealizowanych projektów 

1) W wyniku realizacji sześciu kontrolowanych projektów osiągnięto, zgodnie 
z umowami o ich finansowanie, założone we wnioskach efekty w postaci publikacji, 
m.in. w czasopismach krajowych i zagranicznych. Łączna liczba cytowań na dzień 

OCENA CZĄSTKOWA 
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01.10.2019 r. wynosiła 135. Wszystkie publikacje zawierały informacje wymagane 
umową (umieszczono nazwę NCN oraz numer rejestracyjny projektu). W raportach 
końcowych zamieszczono „Popularyzatorski opis rezultatów projektu”. Dwóch 
kierowników projektu uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego (w okresie 
objętym raportem końcowym) i dwóch – doktora (po zakończeniu okresu realizacji 
projektów). Koszty publikacji we wszystkich projektach były planowane (w tym 
w dwóch wnioskach wyodrębnione) i poniesione w ramach innych kosztów 
bezpośrednich. 

Upowszechnienie wyników projektu [...]* zostało przedstawione w trakcie 11 
konferencji/sympozjów naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz 
w trakcie Lubelskiego Festiwalu Nauki i Warsztatów Mykologicznych. Dzięki 
realizacji projektu Kierownik projektu uzyskał we wrześniu 2014 r. stopień naukowy 
dr. hab. Efektem realizacji projektu były także trzy publikacje w czasopismach, 
rozdział w publikacji książkowej oraz siedem publikacji w publikacjach 
pokonferencyjnych. Ww. publikacje łącznie zostały zacytowane 22 razy.  

Przeprowadzone badania w ramach tego projektu (zgodnie z rezultatami 
wskazanymi w raporcie) pozwoliły ocenić, że:  

 [...]*,  

 [...]*, 

 [...]*, 

 [...]*,  

 [...]*.  
(akta kontroli t. I str. 209-234) 

Udokumentowanym efektem realizacji projektu [...]* były publikacje w czasopismach 
z tzw. listy filadelfijskiej, referaty i doniesienia zjazdowe na konferencjach 
ogólnopolskich i międzynarodowych oraz uzyskanie stopnia naukowego 
„dr habilitowany” przez Kierownika projektu. Ww. publikacje łącznie zostały 
zacytowane 19 razy. Realizacja projektu (zgodnie z rezultatami wskazanymi 
w raporcie) umożliwiła wnikliwą analizę [...]* i pozwoliła na określenie [...]*. 
Wskazano, że wyniki z przeprowadzonych badań mogą znaleźć bezpośrednie 
zastosowanie w [...]*. Ponadto stwierdzono, że uzyskane wyniki posłużą jako 
wstępne dane do dalszych badań dotyczących [...]*.  

(akta kontroli t. I str. 359-378, 386-396)  

W wyniku realizacji projektu [...]* opublikowane zostały trzy artykuły w czasopismach 
(w tym w dwóch zagranicznych) oraz 10 tekstów w publikacjach pokonferencyjnych. 
Ww. publikacje łącznie zostały zacytowane 62 razy. Realizacja projektu (zgodnie 
z rezultatami wskazanymi w raporcie) pozwoliła na lepsze zrozumienie [...]*. 
Umożliwiła wskazanie [...]*. Stwierdzono, iż otrzymane wyniki wskazują, że [...]*. 
Wskazano, że uzyskane wyniki mają istotne znaczenie z punktu widzenia [...]*. 
Według raportu, realizacja projektu umożliwiła [...]*. Stwierdzono, że poza wartością 
naukową otrzymane w ramach projektu wyniki mogą stanowić podstawę do [...]*. 

(akta kontroli t. III str. 1-28, 61-72) 

W wyniku realizacji projektu [...]* zostały opublikowane trzy artykuły w czasopismach 
oraz dwa teksty w publikacjach pokonferencyjnych. Ww. publikacje łącznie zostały 
zacytowane 13 razy. Realizacja projektu (zgodnie z rezultatami wskazanymi 
w raporcie) pozwoliła na przeprowadzenie badań, które były pierwszymi badaniami 
z zakresu [...]*. Stanowią one uzupełnienie istniejących badań [...]*. Stwierdzono, że 
badania takie mogą pozwolić w przyszłości na [...]*.  

(akta kontroli t. III str. 252-270, 411-428) 

Udokumentowanym efektem realizacji projektu [...]* była jedna publikacja 
w międzynarodowym czasopiśmie naukowym (łącznie została zacytowana 18 razy), 
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przygotowanie części teoretycznej grantu badawczego częściowo posłużyło do 
opracowania pracy poglądowej oraz uzyskane wyniki badań stanowiły część 
przygotowanej rozprawy doktorskiej przez Kierownika projektu z planowanym 
terminem obrony na [...]* r. i uzyskanie stopnia naukowego doktora. Realizacja tego 
projektu (zgodnie z rezultatami wskazanymi w raporcie) umożliwiła [...]*, co 
w przyszłości przyczyni się do oceny [...]*. Według raportu, badania te wykazały, że 
[...]*. Stwierdzono, że przedstawione badania wskazują na [...]*. Dodatkowo badania 
te poszerzają wiedzę na temat [...]*.  

(akta kontroli t. IV str. 97-107) 

W wyniku realizacji projektu [...]* zostało opublikowanych pięć tekstów w 
publikacjach pokonferencyjnych. Ww. publikacje łącznie zostały zacytowane jeden 
raz. Realizacja projektu (zgodnie z rezultatami wskazanymi w raporcie) pozwoliła na 
zweryfikowanie hipotezy, czy [...]*. Według raportu, wyniki projektu rzucają nowe 
światło w kontekście [...]*. Stwierdzono, że wyniki prezentowanych badań pozwolą 
dostarczyć podstawowej wiedzy z tego zakresu, która może posłużyć do bardziej 
szczegółowych i pogłębionych analiz odnoszących się do [...]*. Na podstawie ww. 
wyników doświadczeń przygotowana została rozprawa doktorska zakończona 
uzyskaniem stopnia naukowego doktora. 

(akta kontroli t. IV str. 331-349, 388) 

Kierownicy projektów, których efektem miało być uzyskanie stopnia naukowego 
doktora lub doktora habilitowanego, figurują w „Ogólnopolskim wykazie osób, którym 
nadano stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego” w systemie POL-on - 
Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym. 

2) Kierownicy ww. projektów objętych kontrolą oraz IMW nie uczestniczyli 
w ankietach i badaniach ewaluacyjnych w okresie realizacji projektu ani po jego 
zakończeniu. 

(akta kontroli t. IV str. 405, 407) 

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

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia efekty osiągnięte w wyniku realizacji 
projektów objętych badaniem. Rezultatem tych projektów były m.in. publikacje 
w czasopismach naukowych o znaczeniu międzynarodowym oraz uzyskane stopnie 
naukowe. Publikacje zawierały informacje o finansowaniu badań przez NCN. 
We wszystkich raportach końcowych zamieszczony był popularyzatorski opis 
rezultatów projektu. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi 
i wnioski: 

NIK zauważa potrzebę uzyskania przez Instytut stanowiska NCN w kwestii 
prawidłowości rozliczenia kosztów w projektach Opus 5 (umowy nr: [...]* i [...]*) 
w zakresie dotyczącym środków przeznaczonych na naprawy dwóch urządzeń oraz 
podjęcia, w uzgodnieniu z tą jednostką, odpowiednich działań. 

 
 
1. Kwalifikowanie wydatków na naprawy i serwisowanie aparatury i urządzeń 

zgodnie z postanowieniami umów o realizację i finansowanie projektów. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Uwagi  

Wnioski 
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2. Zaliczanie do kosztów kwalifikowalnych projektów wyłącznie kosztów 
poniesionych do dnia zakończenia ich realizacji. 

 

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwagi i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Lublin,  31 grudnia 2019 r. 

 

Kontroler Dyrektor 

Katarzyna Kuzioła 
Specjalista kontroli państwowej 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Lublinie 

 
Edward Lis 

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

podpis podpis 

 

Zmian w wystąpieniu pokontrolnym dokonał:  

Edward Lis - Dyrektor 

 

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

 
 
 
*Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie wyłączyła z publikacji fragmenty 
wystąpienia pokontrolnego na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1764, ze zm.), 
w związku z objęciem tych fragmentów tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 15 ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87, ze zm.) 
oraz art. 381 ustawy prawo szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85). 
 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwagi 
i wykonania wniosków 


