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I. Dane identyfikacyjne 
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, 
Aleja Partyzantów 57, 24-100 Puławy (dalej: „Instytut” lub „PIW”)  
 

dr hab. Krzysztof Niemczuk, Dyrektor, od 1 sierpnia 2011 r.  

Poprzednio od 1 sierpnia 2001 r. do 31 lipca 2011 r. Dyrektorem był dr hab. 
Tadeusz Wijaszka. 

 

1. Realizacja projektów dofinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.  
2. Efekty realizowanych projektów. 
3. Funkcjonowanie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego 

Instytutu Badawczego w Puławach w wybranych aspektach.  

 
Lata 2011-2018 – w zakresie pkt 1 i 2 oraz lata 2016-2019 – w zakresie pkt 3. 
 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

 

Jacek Romanowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LLU/148/2019 z 26 września 2019 r.  
Katarzyna Osiak, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/147/2019 z 26 września 2019 r.  

(akta kontroli, tom I str. 1-3) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Instytut, realizując objęte kontrolą projekty badawcze, prawidłowo i terminowo 
składał wnioski o przyznanie finansowania. Siedem z dziewięciu projektów 
zrealizowano zgodnie z postanowieniami umów o finansowanie projektów. Raporty 
sporządzano w terminach przewidzianych w umowach o finansowanie projektów, 
poza jednym raportem rocznym, który został przesłany dziewięć dni po terminie. 
We wszystkich objętych kontrolą projektach zrealizowano zadania badawcze 
i osiągnięto planowane efekty w postaci publikacji w wydawnictwach o zasięgu 
międzynarodowym. Stwierdzono jednak, że w projekcie3 Opus 1 zmiany […]* 

dokonano bez uprzedniej zgody Narodowego Centrum Nauki (dalej: NCN). Ponadto 
w toku oględzin stwierdzono, że dwa urządzenia zakupione w projektach Sonata 4 
i Preludium 3 nie posiadały oznakowania wymaganego przez umowy o finansowanie 
projektów z informacją o zakupie tych urządzeń ze środków finansowych NCN. 
PIW prawidłowo dokonywał zamówień na zakup wybranych do kontroli usług 
prawnych oraz zakup tabletów. Instytut określił na piśmie zasady postępowania 
w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych. Kontrola Państwowej Inspekcji 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
3 […]* 
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Pracy stwierdziła przestrzeganie zasad wynagradzania pracowników określonych 
w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.  
Z naruszeniem zasad określonych w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o instytutach badawczych4 wydatkowano środki finansowe na zakup telefonów 
komórkowych oraz gospodarowano tymi telefonami. Stwierdzono jednocześnie, że 
zamówienia publicznego na zakup telefonów udzielono oferentowi, którego oferta 
powinna być odrzucona z uwagi na błędy w obliczeniu ceny. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja projektów dofinansowanych przez Narodowe 
Centrum Nauki 

1.1. W latach 2011-2018 Instytut realizował 38 projektów finansowanych ze środków 
Narodowego Centrum Nauki. 
Szczegółową kontrolą objęto dziewięć projektów, tj. wszystkie zrealizowane przez 
PIW projekty, uznane przez NCN do końca 2018 r. za zakończone i rozliczone (trzy 
projekty zrealizowane w ramach konkursu Opus, trzy w ramach konkursu Sonata 
i trzy w ramach konkursu Preludium)6, na które wydatkowano ze środków NCN 
łącznie […]* zł.  

We wszystkich dziewięciu projektach spełnione zostały warunki formalne określone 
w ogłoszeniach konkursów. Prawidłowo i terminowo złożono wnioski o przyznanie 
finansowania. W każdym przypadku, po otrzymaniu decyzji przyznającej środki 
finansowe z NCN, zawarto umowy określające warunki finansowania projektów. 
Dla każdego projektu prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową. Na objętych 
kontrolą dowodach księgowych odnotowano, że wydatki sfinansowano ze środków 
danego projektu. 

 (akta kontroli, tom I str. 4-542, 645-646, tom III str. 26-124) 

1.2. Pięć projektów zrealizowano w terminach przewidzianych w umowach 
o realizację i finansowanie projektu badawczego (projekty w ramach konkursów 
Opus 1, Opus 3, Sonata 2 i Sonata 4 – w okresie […]* miesięcy, Preludium 6 – 
w okresie […]* miesięcy), a cztery w terminach i okresach ustalonych aneksami do 
umów: 

 projekt […]* w ramach konkursu Opus 1 – w okresie […]* miesięcy (tj. w terminie 
o trzy miesiące dłuższym od pierwotnie planowanego),  

 projekt […]* (Sonata 2) – w okresie […]* miesięcy (tj. o 12 miesięcy dłuższym od 
pierwotnie planowanego),  

 projekt […]* (Preludium 1) – w okresie […]* miesięcy (tj. o 12 miesięcy dłuższym 
od pierwotnie planowanego),  

 projekt […]* (Preludium 3) – w okresie […]* miesięcy (tj. o sześć miesięcy 
dłuższym od pierwotnie planowanego).  

Na realizację ośmiu projektów poniesiono koszty równe kosztom planowanym 
w umowach zawartych z NCN. W przypadku projektu Sonata 2 […]*, poniesione 
koszty ([…]*zł) były o […]* zł niższe od planowanych. Niewykorzystane środki 
finansowe zostały zwrócone do NCN w terminie określonym w umowie 
o finansowanie projektu. 

                                                      
4 Dz. U. z 2019 r. poz. 1350, ze zm. 
5 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. 
6 […]* 
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(akta kontroli, tom I str. 6-7, 96-109, 205-225, 303-313, 399-413, 462-478, 606) 

1.3. Koszty bezpośrednie trzech projektów Opus wyniosły łącznie […]* zł, w tym 
wynagrodzenia z pochodnymi […]* zł. Łączne koszty pośrednie wyniosły […]* zł 
i stanowiły: 

 […]*% koszów bezpośrednich – w projekcie Opus 1 […]*, 

 […]*% kosztów bezpośrednich – w projekcie Opus 1 […]*, 

 […]*% kosztów bezpośrednich w projekcie Opus 3, zgodnie z limitem ustalonym 
dla tego konkursu.  

W trakcie realizacji ww. trzech projektów, za zgodą dyrektora PIW, dokonano zmian 
w kosztorysach polegających na przesunięciach w ramach pozycji „inne koszty 
bezpośrednie”.  

  (akta kontroli, tom I str. 6-7, 54-68, 110-130, 172-186)    

Koszty bezpośrednie projektów realizowanych w ramach konkursów Sonata 
wyniosły łącznie […]* zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi […]* zł. Łączne koszty 
pośrednie wyniosły […]* zł i zgodnie z limitami ustalonymi dla konkursów Sonata 
stanowiły w każdym projekcie […]*% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów 
aparatury.   
W przypadku dwóch projektów Sonata 2, dokonano w drodze aneksów do umów 
zmian w kosztorysach, polegających na […]* 
Pozostałe zmiany w kosztorysach projektów Sonata nie przekraczały […]*% kosztów 
zmienianych pozycji i dokonane zostały za zgodą dyrektora PIW.     

(akta kontroli, tom I str. 6-7, 206-250, 280-323, 366-381) 

Koszty bezpośrednie projektów realizowanych w ramach konkursów Preludium 3 
i Preludium 6 wyniosły odpowiednio […]* zł i […]* zł, w tym wynagrodzenia 
z pochodnymi […]* zł i […]* zł.  
Koszty pośrednie wynosiły […]* zł i […]* zł i zgodnie z określonymi limitami nie 
przekraczały […]*% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury. 
Wysokość kosztów bezpośrednich i pośrednich nie uległa zmianie w trakcie 
realizacji projektów. Zmiany w kosztorysach ww. projektów, polegające na 
przesunięciu środków w ramach pozycji „inne koszty bezpośrednie”, dokonane 
zostały za zgodą dyrektora PIW.  
Koszty bezpośrednie projektu Preludium 1 wyniosły […]*zł, w tym wynagrodzenia z 
pochodnymi […]* zł. Koszty pośrednie wyniosły […]* zł i stanowiły […]*% kosztów 
bezpośrednich. Zmiany w kosztorysie projektu Preludium 1 nie przekraczały […]*% 
kosztów zmienianych pozycji i dokonane zostały za zgodą dyrektora PIW.  

Dyrektor Instytutu wyjaśnił, że z uwagi na brak szczegółowych wytycznych NCN, 
dotyczących wysokości kosztów pośrednich w dwóch projektach Opus 1 i projekcie 
Preludium 1, Instytut uwzględnił w kosztorysach tych projektów […]*, łącznie z 
aparaturą naukowo-badawczą, urządzeniami i oprogramowaniem – na podstawie 
rzeczywistego udziału tych kosztów w kosztach bezpośrednich Instytutu za rok 
poprzedzający złożenie wniosków o finansowanie projektów (2010). 

(akta kontroli, tom I str. 6-7, 414-427, 479-492, 524-541, tom III str. 157, 161, 176) 

1.4. Do realizacji dwóch projektów Opus 1 zaplanowano […]* osób, w tym po […]* 
pracowników naukowych. Projekty realizowało odpowiednio […]* i […]* osób, w tym 
[…]* osób zatrudnionych […]*. W projekcie […]*, zatrudniona została […]*. 
Wynagrodzenie łączne wykonawców w każdym z tych projektów wyniosło po […]* zł. 
Projekt Opus 3 realizowało […]* osób (planowano […]*) zatrudnionych […]*, których 
wynagrodzenie wyniosło […]* zł. 

(akta kontroli, tom I str. 6-7, 9-26, 54-68, 77-79, 110-130, 133-134, 172-185, 595-
600) 
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Do realizacji trzech projektów Sonata zaplanowano od […]* do […]* osób, 
a realizowało je od […]* do […]* osób. W każdym z trzech projektów […]* 
zatrudniona była na podstawie […]*, a pozostałe – na […]*. Na podstawie […]* w 
projekcie Sonata 2 […]* zatrudniony był […]*. Koszty wynagrodzenia […]* zawartej z 
tym pracownikiem wynosiły […]* zł i stanowiły […]*% kosztów wynagrodzeń 
poniesionych w tym projekcie ([…]* zł). Pozostałe […]* osoby, zatrudnione 
w projektach Sonata na podstawie […]*. Otrzymały wynagrodzenie za pracę w 
ramach projektu w wysokości […]* zł i […]* zł. Wynagrodzenie wszystkich 
wykonawców w trzech projektach Sonata wyniosło odpowiednio […]* zł, […]* zł 
i […]* zł. 
Kierownicy trzech projektów, zgodnie z warunkami konkursów Sonata, posiadali 
stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia 
z wnioskiem o finansowanie projektu. Zgodnie z warunkami konkursu Sonata 2, 
w dniu przystąpienia do projektu […]*, wśród wykonawców był […]* samodzielny 
pracownik naukowy spoza PIW ([…]*).  

 (akta kontroli, tom I str. 6-7, 188-196, 226-250, 253-260, 303-323, 327-336, 366-
381, 561-570, 572, 592-594) 

Liczba i kwalifikacje osób realizujących trzy projekty Preludium były zgodne 
z warunkami przystąpienia do tych konkursów i umowami o finansowanie projektów. 
Projekty realizowane były przez […]*. Projekty Preludium 1 i Preludium 3 realizowało 
po […]* wykonawców, a projekt Preludium 6 – […]* wykonawców. W każdym z tych 
projektów, wśród wykonawców był […]* 

Osoby biorące udział w projektach Preludium zatrudnione były w PIW na podstawie 
[…]*. Wynagrodzenie ogółem wszystkich wykonawców wynosiło: […]* zł 
(Preludium 1), […]*zł (Preludium 3) i […]* zł (Preludium 6).   

(akta kontroli, tom I str. 6-7, 387, 414-427, 435, 479-492, 496-498, 524-541) 

Zmiany w składzie osobowym wykonawców objętych kontrolą projektów dokonane 
zostały za zgodą dyrektora PIW. Zrealizowany zakres prac przez kierowników 
i wykonawców dziewięciu projektów był zgodny z zakresem przewidzianym we 
wnioskach i przedstawionym w raportach końcowych.  

(akta kontroli, tom I str. 6-7, 61-64, 120-124,180-183, 240-244, 315-318, 375-376, 
422, 487-488, 543-591)  

1.5. Zakupy aparatury naukowo-badawczej zaplanowano w sześciu z dziewięciu 
objętych kontrolą projektach. 

W przypadku pięciu projektów zakupiono aparaturę naukowo-badawczą 
wyszczególnioną we wnioskach o finansowanie projektów lub określoną w aneksach 
do umów: 

 w projekcie realizowanym w ramach konkursu Sonata 4 – […]* ([…]* zł),  

 Preludium 1 – […]* ([…]* zł),  

 Preludium 3 – […]* ([…]* zł),  

 w projekcie […]* (konkurs Sonata 2) – […]* ([…]* zł) oraz – zgodnie z Aneksem 
nr 1 z dnia […]* do umowy – […]* ([…]* zł), 

 w projekcie […]* (konkurs Sonata 2) – […]* ([…]* zł), […]* ([…]* zł), […]* ([…]* zł) 
oraz – zgodnie z aneksem nr 2 z dnia […]* do umowy o finansowanie – […]* 
([…]* zł).  

We wniosku o finansowanie projektu […]* (konkurs Opus 1) planowano zakup 
aparatury naukowo-badawczej o wartości […]* zł, a zakupiono aparaturę o wartości 
[…]* zł.   
Poza planowanym […]* ([…]* zł) i […]* ([…]* zł), zakupiono (za zgodą dyrektora PIW) 
[…]* za […]* zł, zamiast przewidzianego we wniosku […]* ([…]* zł).  
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Po zakończeniu realizacji projektów zakupiona aparatura naukowo-badawcza, 
urządzenia i oprogramowanie wykorzystywane były do bieżącej działalności 
Instytutu. W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że zgodnie z umową 
o finansowanie, na aparaturze zakupionej w ramach projektu […]* (Sonata 2) 
umieszczono informację, że sfinansowana została ze środków NCN. Oznaczenia 
takie nie znajdowały się na […]* zakupionej ze środków projektu Sonata 4 […]* oraz 
na […]* zakupionym w projekcie Preludium 3 […]* 
(akta kontroli, tom I str. 6-7, 9-27, 54-73, 226-250, 303-323, 366-331, 414-427, 479-

492, 607-608, tom III str. 128-138, 148-157, 161-162, 164-167) 

1.6. Raport roczny z realizacji projektu […]* (Opus 1) obejmujący rok […]*, PIW 
złożył w NCN w dniu […]*, tj. dziewięć dni po terminie.  
Pozostałe raporty roczne i końcowe z realizacji dziewięciu badanych projektów 
złożone zostały w terminach przewidzianych w umowach o finansowanie. Raporty 
roczne i końcowe zawierały wymagane przez NCN informacje.   
Raport roczny z realizacji projektu […]* z dnia […]*, obejmujący lata […]*, został 
poprawiony w dniu […]*, ze względu na sposób przedstawienia informacji 
dotyczących zakupu aparatury naukowo-badawczej. Wynikało to z braku 
szczegółowych wytycznych NCN w zakresie wypełniania raportu.  

(akta kontroli, tom I str. 6-7, 33, 39-53, 157, 159, 163, 168-175, 186-187) 

1.7. Finansowanie badań podstawowych przez NCN nie stanowiło dla Instytutu 
pomocy publicznej.  
NCN nie przeprowadziło kontroli projektów objętych badaniem NIK. Badane projekty  
nie podlegały obowiązkowi przeprowadzenia zewnętrznego audytu7.  

(akta kontroli, tom I str. 543-544, 545-546) 

1.8. W umowach o finansowanie dwóch projektów (Sonata 4 i Preludium 6) zawarte 
były postanowienia […]*. Instytut […]*.  
[…]*. 

(akta kontroli, tom I str. 352-363, 509-519, 610-614) 
 

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

1. W trakcie realizacji projektu […]* (Opus 1) dokonano zmiany […]*j bez uprzedniej 
zgody Narodowego Centrum Nauki.  

W dniu […]*zakupiono […]* za […]* zł, zamiast przewidzianego we wniosku […]* 
([…]*zł). Wartość zakupionego […]* stanowiła […]*% pierwotnie planowanych 
łącznych kosztów aparatury ([…]* zł).  

Przed zakupem Dyrektor Instytutu nie wystąpił do NCN o zgodę na ww. zmianę, 
mimo że zgodnie z […]* umowy z dnia […]*. o realizację i finansowanie projektu 
badawczego, zmiana dotycząca […]*, wymagała pisemnej zgody Narodowego 
Centrum Nauki. 

(akta kontroli, tom I str. 8-38, 54-72, 607-608, 647-652) 

Dyrektor Instytutu w złożonych wyjaśnieniach wskazał, że PIW pod koniec 2011 r. 
zakupił ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi […]* o parametrach 
urządzenia planowanego do zakupu w ramach projektu, o czym nie wiedział 
kierownik projektu składając w dniu […]* wniosek na konkurs Opus 1. Jedocześnie w 
trakcie realizacji projektu okazało się, że przeprowadzenie badań w projekcie może 
znacznie usprawnić […]*. Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor wyraził zgodę na 
rozpoczęcie procedury zmiany zakupu […]* na […]*, która powinna obejmować 

                                                      
7 Uchwała nr 33/20111 z dnia 8 września 2011 r. Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie określenia 
projektów badawczych, które podlegają obowiązkowi przeprowadzenia zewnętrznego audytu. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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poinformowanie NCN. Na etapie oceny raportu rocznego za lata […]*, dokonanej 
przez NCN na początku […]* r., okazało się, iż kierownik projektu nie dopełnił 
obowiązku […]*. Po otrzymaniu informacji o powyższym niedopatrzeniu ze strony 
kierownika projektu, Dyrektor podjął czynności zmierzające do wyjaśnienia 
zaistniałej sytuacji i pismem […]* r. wystąpił do Dyrektora NCN z prośbą o […]*. 
Pismem z dnia […]* r. Dyrektor NCN zaakceptował zmianę warunków umowy 
o dofinansowanie projektu i dalszą jego realizację. 

(akta kontroli, tom III str. 157, 161-167) 

NIK zauważa, że – zgodnie z […]* umowy z dnia […]* o realizację i finansowanie 
projektu badawczego […]* – wniosek o […]*powinien być złożony przez […]*. 

2. Raport roczny z realizacji projektu badawczego Opus 1 […]*, obejmujący rok […]*, 
PIW złożył w NCN w dniu […]*, tj. dziewięć dni po terminie.  

Zgodnie z […]* umowy o realizację i finansowanie projektu raport roczny składa się 
w terminie do dnia […]*.   

(akta kontroli, tom I str. 28-38, 46-53) 

Dyrektor PIW wyjaśnił, że raport został złożony w dniu […]* ze względu na 
oczekiwanie na decyzję NCN o […]*. Niezwłocznie po […]*, złożono raport za […]* r. 

NIK zauważa, że w […]* umowy o realizację i finansowanie projektu nie określono 
wskazanego w wyjaśnieniach przypadku umożliwiającego odstąpienie od złożenia 
raportu rocznego w terminie. Ponadto pismo p.o. Zastępcy Dyrektora NCN z dnia 
7 kwietnia 2014 r., dotyczące […]*, wpłynęło do PIW w dniu 5 maja 2014 r., a nie 
7 kwietnia 2014 r. 

(akta kontroli, tom III str. 158, 163, 167) 

3. […]* (nr inw. […]*), zakupiona ze środków projektu Sonata 4 […]* oraz […]* (nr inw. 
[…]*), zakupiony ze środków projektu Preludium 3 […]*, w trakcie oględzin nie były 
oznakowane informacją o sfinansowaniu ze środków NCN. 

W […]*umowy nr […]* z dnia […]* oraz umowy nr […]* z dnia […]* kierownicy 
projektów i Instytut zobowiązali się do oznaczenia […]* informacją o […]* zakupie ze 
środków NCN.   

W odpowiedzi na pytanie o przyczyny braku oznaczeń o sfinansowaniu […]* ze 
środków NCN, Dyrektor Instytutu przekazał oświadczenia kierowników ww. 
projektów. Kierownicy projektów stwierdzili, że […]* po otrzymaniu zostały 
oznakowane etykietami informującymi o sfinansowaniu zakupu ze środków NCN. 
Najprawdopodobniej w trakcie eksploatacji naklejki uległy odklejeniu. 

W trakcie kontroli NIK, w dniu 21 listopada 2019 r., na […]*, zakupionej w ramach 
badanych projektów, zamieszczono informacje o sfinansowaniu ze środków NCN. 

(akta kontroli, tom I str. 352-363, 462-472, tom III str. 137-138, 188-191) 

PIW prawidłowo i terminowo składał wnioski o przyznanie finansowania. Siedem 
z dziewięciu projektów zrealizowano zgodnie z postanowieniami umów o wykonanie 
i  finansowanie projektu badawczego. W jednym projekcie Opus 1 dokonano zmiany 
[…]*bez uprzedniej zgody NCN. Raporty sporządzano w terminach przewidzianych 
w umowach o finansowanie projektów, poza jednym, który został przekazany 
dziewięć dni po terminie. 
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2. Efekty realizowanych projektów 

2.1. Wyniki badań zrealizowane w ramach każdego z dziewięciu projektów były 
publikowane w wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym, zamieszczane 
w publikacjach pokonferencyjnych oraz upowszechnianie na konferencjach 
krajowych i zagranicznych poprzez prezentacje ustne i plakaty naukowe.  
Dzięki realizacji projektów Opus 1 […]* i Sonata 4 […]* dwóch wykonawców uzyskało 
stopień doktora, a efektem realizacji projektu Sonata 2 […]* było uzyskanie przez 
jednego wykonawcę stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

Prace będące wynikiem realizacji dwóch projektów Opus 1 opublikowane zostały 
odpowiednio – w trzech i jednym czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym, 
cytowane łącznie 50 razy, a projektu Opus 3 – w pięciu czasopismach, cytowane 
łącznie 22 razy.  
Wyniki badań dwóch projektów Sonata 2 opublikowano odpowiednio – w pięciu 
i dwóch wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym, cytowane łącznie 14 razy, 
a projektu Sonata 4 – w trzech wydawnictwach, cytowane 44 razy. 
Wyniki badań projektu Preludium 1 zostały opublikowane w jednym wydawnictwie 
o zasięgu międzynarodowym i były cytowane dwa razy, Preludium 3 – w jednym 
wydawnictwie, cytowane 16 razy, Preludium 6 – w dwóch wydawnictwach, cytowane 
łącznie trzy razy. 
We wszystkich publikacjach umieszczona była nazwa NCN oraz numer rejestracyjny 
projektu, wymagane umowami o finansowanie projektu.  

(akta kontroli, tom I str. 54-68, 110-130, 172-185, 226-250, 303-323, 366-381, 414-
427, 479-492, 524-541, 615-627, 642-644)  

Koszty publikacji wyników badań planowano sfinansować środkami otrzymanymi 
z NCN w dwóch projektach: Opus 3 – […]* zł i  Preludium 3 – […]* zł (łącznie 
z konferencjami i szkoleniami). 
Koszty publikacji sfinansowane ze środków NCN wyniosły łącznie […]* zł, w tym: 
[…]* zł – Opus 3, […]* zł – Opus 1 […]*,[…]* zł – Opus 1 […]*.  
W dwóch ww. projektach Opus 1 koszty publikacji uwzględniono w kosztorysach 
projektów po uzyskaniu zgody Dyrektora PIW na przesunięcie środków finansowych 
w ramach „innych kosztów bezpośrednich”. Koszty publikacji wyników projektu 
Preludium 3, w związku z długotrwałym procesem wydawniczym i ukazaniem się 
publikacji po zakończeniu projektu, sfinansowano ze środków PIW. 

 (akta kontroli, tom I str. 155, 452, 628-641) 

We wszystkich objętych kontrolą dziewięciu raportach końcowych zamieszczono 
„Popularyzatorski opis rezultatów projektu”: 

1) Wyniki badań uzyskane w ramach realizowanego projektu Opus 1 […]* pozwoliły 
na […]*. Na ich podstawie stwierdzono, iż […]*. Uzyskane informacje mogą być 
wykorzystane do […]*.  

2) W ramach projektu Opus 1 […]*opracowano […]*. Uzyskano […]*. Opracowaną 
[…]* wykorzystano do […]*, uzyskując dane dotyczące […]*. Potwierdzono, że […]*. 
Uzyskane wyniki potwierdziły […]*i mogą przyczynić się do […]*.  

3) Celem badań w ramach projektu Opus 3 […]*  była […]*. Uzyskane wyniki 
wskazały na […]*. Wskazują na […]*. Według autorów, rezultaty badań będą miały 
wpływ na […]*.  
4) Tematyka projektu Sonata 2 […]* dotyczyła […]*. Wykazano, że […]*. Wykazano, 
że […]*. Według autorów, wyniki badań przyczyniają się do […]*. 

5) Istotą uzyskanych wyników projektu Sonata 2 […]* było […]*. Zdobyta wiedza 
pozwoliła […]*.  
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6) Projekt Sonata 4 […]* ma istotne znaczenie poznawcze, przyczynił się do […]*. 
Wyniki projektu dostarczyły informacji na temat […]*. Opracowana […]* i może być 
wykorzystana w […]*.   

7) Istotą uzyskanych wyników projektu Preludium 1 […]* było […]*. Przeprowadzone 
analizy […]* 

8) Istotą uzyskanych wyników projektu Preludium 3 […]* było […]*. Zgromadzono 
[…]*. Wyniki badań zostały wykorzystane do […]*.  

9) Wyniki badań projektu Preludium 6 […]* dostarczyły ważnych informacji na temat 
[…]*. Zdobyte informacje […]*. 

 (akta kontroli, tom I str. 642-644, tom III str. 158, 163, 177-191) 

2.2. Narodowe Centrum Nauki nie zapraszało kierowników objętych kontrolą 
projektów i PIW do udziału w ankietach i badaniach ewaluacyjnych. 

(akta kontroli, tom I str. 628, 630) 

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

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia efekty osiągnięte w wyniku realizacji 
projektów objętych badaniem. Wyniki badań publikowano w wydawnictwach 
o zasięgu międzynarodowym. Publikacje zawierały informację o finansowaniu badań 
ze środków NCN. W raportach końcowych zamieszczano popularyzatorski opis 
rezultatów projektów.  

3. Funkcjonowanie Państwowego Instytutu 
Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego 
w Puławach w wybranych aspektach 

3.1. W latach 2017-2019 Instytut zawarł osiem umów na usługi doradcze i prawne 
z dwoma kancelariami prawnymi. Wszystkie umowy zostały zawarte bez stosowania 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych8 (dalej: „Pzp”), gdyż 
zachodziły ustawowe przesłanki wyłączenia Pzp. Trzy umowy (obsługa prawna 
w zakresie prawa pracy), zawarto po przeprowadzeniu postępowania w trybie 
ofertowym, zgodnie z obowiązującym w Instytucie Regulaminem udzielania 
zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro9.  

Na podstawie ewidencji księgowej (konto 201 „Rozrachunki z dostawcami 
krajowymi”) stwierdzono, że całkowity koszt zakupu usług prawnych w latach 2016-
2019 (do 31 października) wynosił odpowiednio: 6 260 zł, 29 020 zł, 54 334,32 zł 
i 34 965,18 zł.  

(akta kontroli, tom II str. 16-25, 44, 62-66, 73-83) 

Do szczegółowej analizy wybrano trzy umowy:  

 z dnia 1 marca 2017 r. (nr DZ-2501/40/17/6) na świadczenie przez kancelarię 
adwokacką obsługi prawnej i reprezentacji procesowej w zakresie prawa pracy 
w okresie 12 miesięcy, z wynagrodzeniem ryczałtowym 2 000 zł brutto 
miesięcznie, 

                                                      
8 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843. 
9 Zarządzenie nr 17/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. Dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – 
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w sprawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości 
szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro oraz zamówień z dziedziny nauki (art. 4 pkt 3 lit. e i pkt 8a 
ustawy Prawo zamówień publicznych). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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 umowę zlecenie z dnia 19 marca 2018 r. w zakresie reprezentacji procesowej 
przez kancelarię adwokacką w okresie 12 miesięcy, z wynagrodzeniem 
ryczałtowym 4 000 zł brutto miesięcznie, 

 z dnia 1 marca 2019 r. (nr DZ-2501/30/19/4) dotyczącą doradztwa prawnego 
przez kancelarię doradcy prawnego w zakresie prawa pracy w okresie 
12 miesięcy z wynagrodzeniem ryczałtowym 984 zł brutto miesięcznie. 

Zakres przedmiotowy umów z 2017 i 2019 r. obejmował: 

 sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy, 

 konsultacje w zakresie opracowywania dokumentów z zakresu prawa pracy 
(m.in. umowy o pracę, świadectwa i inne zaświadczenia), 

 bieżącą analizę przepisów prawa pracy i aktualizację dokumentów wewnętrznych 
zleceniodawcy w tym zakresie, 

 współpracę z komórkami PIW w zakresie przygotowywania tekstów zarządzeń, 
regulaminów i innych przepisów wewnętrznych z zakresu prawa pracy, 

 opiniowanie oraz przygotowywanie projektów pism z zakresu prawa pracy.   
Dodatkowo przedmiotem umowy z 1 marca 2017 r. było reprezentowanie PIW przed 
sądami i organami administracji w zakresie prawa pracy.  
Umowa zlecenie z 19 marca 2018 r. dotyczyła reprezentacji procesowej na 
wszystkich etapach danego postępowania, obejmującej wszystkie czynności 
faktyczne i prawne. 

W Dziale Prawnym PIW zatrudnione były dwie osoby, w tym jeden radca prawny, 
który świadczył pracę trzy razy w tygodniu po osiem godzin. Do zakresu działania 
Działu Prawnego należało m.in.: prowadzenie spraw sądowych, zastępstwo prawne 
i procesowe, opracowywanie i opiniowanie pod względem prawnym aktów 
wewnętrznych Instytutu, opiniowanie pod względem prawnym umów i porozumień 
zawieranych przez Instytut, opracowywanie projektów umów innych niż umowy 
o zamówienia publiczne, udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych.  
Konieczność zlecania obsługi prawnej podmiotom zewnętrznym Dyrektor Instytutu 
uzasadnił faktem, że jest dużym pracodawcą i ilość zagadnień wymagających 
prawnego opracowania jest bardzo duża. Zdaniem Dyrektora koszt zaangażowania 
zewnętrznej kancelarii jest mniejszy od kosztu zatrudnienia radcy prawnego. Dział  
Prawny Instytutu natomiast realizuje wiele innych zadań związanych 
z zamówieniami publicznymi oraz obsługuje wszystkie komórki organizacyjne 
Instytutu. Zatrudniony radca prawny reprezentuje Instytut w różnorodnych sprawach 
sądowych. 

 (akta kontroli, tom II str. 41, 45-48, 84-109, tom III str. 441) 

We wszystkich badanych umowach przewidziano ryczałtowe, miesięczne 
wynagrodzenie za świadczone usługi prawne, przy czym w umowie z 1 marca 
2017 r. oraz 19 marca 2018 r. przewidziano możliwość wypłaty dodatkowego 
wynagrodzenia. Poniesione przez Instytut koszty usług prawnych wyniosły:  
- na podstawie umowy z dnia 1 marca 2017 r., łączna wartość brutto 28 100,04 zł 
(ryczałtowe wynagrodzenie 24 000 zł plus wynagrodzenie dodatkowe za 
przepracowane godziny ponad limit określony w umowie 4 100,04 zł), 
- na podstawie umowy z dnia 19 marca 2018 r., łączna wartość brutto 50 785,88 zł 
(ryczałtowe wynagrodzenie 50 451,57 zł plus wynagrodzenie dodatkowe za koszty 
podróży 334,31 zł) 
- na podstawie umowy z dnia 1 marca 2019 r., łączna wartość wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto 5 904 zł (do dnia 9 września 2019 r.).  

Za świadczenie pomocy prawnej w ramach umowy z dnia 19 marca 2018 r. PIW 
wypłacił kancelarii adwokackiej wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 
50 451,57 zł, w tym: za cały marzec 2018 r. – 4 000 zł oraz za okres od kwietnia 
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2018 r. do lutego 2019 r. – 44 000 zł oraz za okres od 1 do 19 marca 2019 r. – 
2 451,57 zł. Według zapisów umowy zlecenia z dnia 19 marca 2018 r. 
wynagrodzenie miesięczne wynosiło 4 000 zł brutto, tj. 48 000 zł za okres 12 
 miesięcy na jaki została zawarta umowa. 

Zastępca Dyrektora ds. Współpracy i Rozwoju w złożonych wyjaśnieniach wskazał, 
że wynagrodzenie wypłacone kancelarii w kwocie 50 451,57 zł obejmowało okres 
świadczenia umowy zawartej 19 marca 2018 r. w wysokości 48 000 zł tytułem 
obsługi prawnej dotyczącej reprezentacji procesowej oraz okres świadczenia 
ww. usługi za okres od 1 marca 2019 r. do 19 marca 2019 r. zgodnie z umową 
z dnia 19 marca 2018 r. Obsługa prawna świadczona była przez pełny marzec 
2018 r. oraz kolejne miesiące obowiązywania umowy, dlatego miesięczne 
wynagrodzenie wypłacane było z wynikającej z umowy ryczałtowej wysokości. 
Ponadto Dyrektor Instytutu podał, że umowa z dnia 19 marca 2018 r. obejmowała 
okres od dnia jej zawarcia do 18 marca 2019 r. Wynagrodzenie za okres od 1 marca 
2018 r. do 18 marca 2018 r. nie zostało wypłacone w wysokości ryczałtu 
wynikającego z umowy DZ-2501/40/17/6 z dnia 1 marca 2017 r., gdyż umowa ta 
wygasła 28 lutego 2018 r. 

 (akta kontroli, tom II str. 48-49, 87-139, tom III str. 490-496) 

Spośród 40 usług wykonanych w ramach umowy z dnia 1 marca 2017 r. przez 
kancelarią adwokacką, 25 dotyczyło sporu z pracownikami i ustalenia m.in. 
możliwości nakładania na pracowników kar porządkowych, rozwiązywania umowy 
o pracę, kontroli zwolnień lekarskich, naruszenia obowiązków pracowniczych. 
Kancelaria wykonała trzy analizy, pięć porad, dziewięć opinii oraz 23 konsultacje. 
Podejmowane były również czynności procesowe w sprawie z powództwa 
pracownika o odszkodowanie, w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę 
(IV P 237/17). W marcu 2018 r. kancelaria sporządziła opinię dotyczącą upadłości 
konsumenckiej pracownika PIW. 

Reprezentacja procesowa Instytutu (umowa z dnia 19 marca 2018 r.) dotyczyła 
spraw prowadzonych przez policję, prokuraturę i sądy, dotyczących m.in. 
pomówienia Dyrektora Instytutu przez pracownika i groźby karalne, usiłowania 
doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzania mieniem Instytutu, anonimowych 
wpisów w Internecie naruszających renomę Instytutu, spraw ugodowych 
z pracownikami, którzy naruszyli dobra osobiste Dyrektora, odszkodowania 
i zadośćuczynienia w związku ze stosowaniem mobbingu oraz wypowiedzeniem 
umowy o pracę (sprawa z powództwa pracowników). 
Obsługa prawna Instytutu w zakresie prawa pracy (umowa z 1 marca 2019 r. 
z kancelarią radcy prawnego) polegała na konsultacjach mailowych i telefonicznych, 
opracowywaniu dokumentów, udziale w rokowaniach w ramach sporu zbiorowego 
oraz wydaniu jednej opinii. 

(akta kontroli, tom II str. 140-161, tom III str. 443, 457-474) 

3.2. W latach 2016-2019, po przeprowadzeniu dwóch (w 2015 i 2018 r.) postępowań 
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług 
telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, PIW zakupił 146 smartfonów:  

 w latach 2016-2018 zakupiono 81 smartfonów o łącznej wartości 14 035,53 zł 
brutto, 

 w latach 2018-2019 (do zakończenia kontroli NIK) zakupiono 65 smartfonów za 
132 126,60 zł brutto.  

W wyniku analizy przeprowadzonego w 2018 r. postępowania o zamówienie 
publiczne na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii 
komórkowej w okresie 18 miesięcy stwierdzono, że:  
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 szacunkową wartość zamówienia ustalono 30 maja 2018 r. w kwocie 116 403,49 
zł, 

 postępowanie wszczęto w dniu 20 czerwca 2018 r. poprzez zamieszczenie 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej PIW, 

 do upływu terminu składania ofert złożona została jedna oferta z ceną 64 910 zł 
netto (79 839,30 zł brutto), 

 złożoną ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 
Według formularza ofertowego z ceną netto 64 910 zł (79 839,30 zł brutto):  

 łączna cena netto abonamentów wynosiła 1 790 zł (brutto 2 201,70 zł), 

 łączna cena netto urządzeń (aparatów telefonicznych) – 62 720 zł (brutto 
77 145,60 zł),  

 łączna cena netto modemów – 400 zł (brutto 492 zł). 
W formularzu cenowym, stanowiącym element oferty, wykonawca podał łączną 
cenę abonamentów za cały okres trwania umowy w wysokości 3 690 zł 
(wg rozdziału XIII SIWZ była to cena brutto), łączną cenę urządzeń – 77 637,60 zł. 

Przed wyborem najkorzystniej oferty, zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 
ustawy Pzp, dokonał następujących poprawek w ofercie: 

 łączną cenę netto abonamentów poprawił z 1 790 zł na 37 980 zł, 

 łączną cenę netto aparatów telefonicznych – z 62 720 zł na 107 420 zł. 
W konsekwencji dokonanych poprawek oferowana cena wzrosła z 64 910 zł netto 
(79 839,30 zł brutto) do 145 800 zł netto (179 334,00 zł brutto). 
W informacji o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej, skierowanej do oferenta, 
zamawiający podał, że omyłka polegała na błędnie wykonanym podliczeniu łącznej 
ceny netto abonamentów i łącznej ceny netto za aparaty telefoniczne oraz 
w konsekwencji łącznej ceny netto i brutto oferty. 

(akta kontroli, tom II str. 162 -212) 

W wyniku ww. postępowania, w dniu 10 lipca 2018 r. PIW zawarł z wykonawcą 
umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej 
i bezprzewodowej transmisji danych oraz zakup 65 telefonów komórkowych i ośmiu 
modemów. Zgodnie z § 2 ust. 11 umowy, telefony miały być dostarczone na siedem 
dni przed rozpoczęciem świadczenia (aktywacją) usług. Usługi miały być 
świadczone przez 18 miesięcy, nie później niż od dnia 16 lipca 2018 r. (§ 7 umowy). 
Wg załącznika nr 1 do umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, od 
pierwszego dnia obowiązywania umowy przewidziano zakup 20 telefonów, 
pozostałe w okresie marzec – listopad 2019 r. W przypadku niedostarczenia 
telefonów w terminie PIW miał prawo żądać od wykonawcy kar umownych 
w wysokości 50 zł brutto za każdy dzień zwłoki. 

(akta kontroli, tom II str. 185-202) 

Dostawa smartfonów dokonywana była sukcesywnie w okresie od dnia 9 sierpnia 
2018 r. do dnia 14 listopada 2019 r. W 2018 r. zakupiono 14 smartfonów za kwotę 
34 944,30 zł, a w 2019 r. – 51 smartfonów za 97 182,30 zł (w tym do dnia 28 lutego 
2019 r. 4 szt.). 

 (akta kontroli, tom II str. 212-281) 

W notatce sporządzonej dnia 20 lipca 2018 r. pracownik wykonawcy stwierdza, że 
zakup aparatów telefonicznych, który miał być dokonany od pierwszego dnia 
obowiązywania umowy, zostanie zrealizowany w okresie od pierwszego dnia 
obowiązywania umowy do końca lutego 2019 r.  

(akta kontroli, tom II str. 300-302) 

Zgodnie z polityką rachunkowości stosowaną w Instytucie, zakupione smartfony, 
których wartość początkowa wynosiła od 700 zł do 3 500 zł (do dnia 29 marca 2018  
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r.), a następnie od 1 000 zł do 10 000 zł ujmowane były w ewidencji pozabilansowej 
jako wyposażenie. 

(akta kontroli, tom II str. 307-308, tom III str. 332-333, 346-347, 372) 

Z zakupionych na podstawie zamówienia z 2015 r. 81 smartfonów, do dnia 
20 listopada 2019 r. 54 pracownikom przekazano do użytkowania 60 smartfonów, 
a trzy smartfony - trzem komórkom organizacyjnym. Z zakupionych na podstawie 
umowy z dnia 10 lipca 2018 r. 65 smartfonów, do dnia 20 listopada 2019 r. 
12 pracownikom przekazano do użytkowania 13 telefonów.  
Do dnia 20 listopada 2019 r. z 70 nieprzekazanych smartfonów o wartości 
96 666,93 zł, dwa kupiono w 2016 r., pięć w 2017 r., 17 w 2018 r. oraz 46 w 2019 r. 
W przypadku siedmiu smartfonów upłynął dwuletni okres gwarancji, natomiast 
11 smartfonów pozostawało nieprzekazanych ponad jeden rok, 25 ponad pół roku i  
dziewięć ponad trzy miesiące. 
W wyniku przeprowadzonych w dniu 20 listopada 2019 r. oględzin stwierdzono, 
że 70 nieprzekazanych pracownikom do użytkowania smartfonów, znajdowało się 
w sejfie, w sekretariacie Dyrektora.  
W okresie od 21 listopada 2019 r. do 5 grudnia 2019 r. przekazano pracownikom 
kolejne 18 smartfonów. 
Sześć smartfonów (cztery iPhone’y i dwa Samsungi Galaxy) w okresie od 6 lipca 
2016 r. do 22 lutego 2019 r. przekazano do użytkowania Dyrektorowi Instytutu. 
Łączna wartość brutto smartfonów przekazanych Dyrektorowi PIW wynosiła 
11 990,04 zł. Dyrektor Instytutu dysponował dwoma służbowymi numerami 
telefonicznymi.  
Szesnastu pracowników Instytutu w okresie objętym kontrolą (do 20 listopada 
2019 r.) otrzymało po dwa smartfony, w tym w czterech przypadkach powodem 
wydania nowego telefonu było uszkodzenie starego. Jedenastu pracowników 
otrzymało nowy smartfon przed upływem dwóch lat od otrzymania poprzedniego. 
Pracownicy nie mieli obowiązku oddawania poprzednio używanego telefonu.  
Dyrektor PIW wyjaśnił, że pracownik ma możliwość zatrzymania użytkowanego 
aparatu telefonicznego celem zapewnienia rezerwy na wypadek awarii.  

(akta kontroli, tom II str. 297, 300-301, 309-399, 579, 584-595, 
tom III str. 426-439, 449-456) 

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2019 r. na usługi telekomunikacyjne 
wydatkowano 174 240,37 zł, w tym: w 2016 r. 52 735,46 zł, w 2017 r. 55 723,90 zł, 
w 2018 r. 43 842,85 zł, w 2019 r. – 21 938,16 zł.  

Dyrektor PIW wyjaśnił, że dwa numery telefonów i dwa smartfony są mu niezbędne, 
aby pozostawać w stałej i niezakłóconej dyspozycji dla swoich przełożonych, jak 
również personelu PIW. Część z sześciu telefonów będących na stanie Dyrektora 
jest już wyeksploatowana, awarii uległ jeden telefon, który po naprawie wrócił do puli 
telefonów rezerwowych Dyrektora. 

(akta kontroli, tom II str. 294-296, 400-578, tom III str. 499-504) 

W okresie objętym kontrolą PIW przeprowadził cztery postępowania na zakup 
czterech tabletów. Do szczegółowej analizy wybrano trzy postępowania, w wyniku 
których w 2016 r. zakupiono jeden tablet o wartości 2 110,68 zł, w 2017 r. zakupiono 
jeden tablet o wartości 3 096,86 zł, w 2018 r. zakupiono jeden tablet o wartości 
774,90 zł. 
Zakup tabletów przeprowadzono zgodnie z ustawą Pzp oraz z „Regulaminem 
udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 
30 000 euro oraz zamówień z dziedziny nauki (art. 4 pkt 3 lit. e i pkt 8a ustawy pzp),” 
wprowadzonym zarządzeniem nr 17/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r., w związku 
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z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Tablety zostały dostarczone do Instytutu i przekazane 
pracownikom do użytkowania. 

(akta kontroli, tom II str. 581-583) 

3.3. W wyniku przeprowadzonej w 2019 r. przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi kontroli 21 umów cywilnoprawnych zawartych z pracownikami, zobowiązano 
Instytut do wprowadzenia pisemnych regulacji dotyczących zawierania umów 
cywilno-prawnych. Zarządzeniem nr 22/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. Dyrektor 
PIW wprowadził do stosowania „Zasady postępowania w zakresie zawierania umów 
cywilnoprawnych w PIW”.  

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w 2019 r. ustaliła, że czynności 
wykonywane przez pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych nie były 
wykonywane w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy. Nie 
sformułowano zastrzeżeń, nieprawidłowości, uchybień. 

(akta kontroli, tom II str. 608-623, 625-726, tom III str. 192-252) 

W latach 2016-2019 (do 31 października) PIW zawarł z pracownikami 734 umowy 
cywilnoprawne na łączną kwotę 883 939,24 zł. Zakres przedmiotowy umów 
obejmował m.in. przygotowanie i wygłoszenie wykładów, zajęcia praktyczne, 
organizację szkoleń i konferencji, świadczenie usług weterynaryjnych, kierowanie 
projektami naukowymi, prowadzenie habilitacji, tłumaczenia, korektę książek.  
W ww. okresie nie zawierano z pracownikami umów cywilnoprawnych w celu 
wykonywania badań w ramach działań usługowych.  

(akta kontroli, tom II str. 624) 

3.4. W Instytucie zatrudnienie (w etatach) wynosiło: na koniec 2016 r. – 581,55, 
2017 r. – 566, 2018 r. – 583,65. Na koniec 2018 r. stan zatrudnienia zwiększył się 
o 17,65 etatu w stosunku do 2017 r. (wzrost o 3,12 %) i o 2,10 etatu w stosunku do 
2016 r. (wzrost o 0,36%).  

Na koniec 2018 r. (w porównaniu do roku 2016) spadek zatrudnienia nastąpił 
w grupie pozostałych pracowników (o 12,75 etatu), asystentów (o 4 etaty), 
profesorów (o 0,75 etatu) i pracowników inżynieryjno-technicznych (o 1,25 etatu). 
Zwiększenie stanu zatrudnienia na koniec 2018 r. nastąpiło w grupie pracowników 
badawczo-technicznych (o 8,35 etatu), administracyjno-ekonomicznych (o 7,95 
etatu) i adiunktów (o 4,55 etatu).  
Zastępca Dyrektora ds. Współpracy i Rozwoju wyjaśnił, że główną przyczyną 
spadku zatrudnienia w grupie pozostali pracownicy było rozwiązanie umów o pracę. 
W grupie zawodowej asystenci nastąpiły awanse naukowe na stanowisko adiunkta. 
Przyczynami zwiększenia zatrudnienia w grupie pracowników badawczo-
technicznych był przede wszystkim awans zawodowy pracowników i zatrudnienie 
absolwenta studiów doktoranckich. W przypadku pracowników administracyjno-
ekonomicznych wzrost zatrudnienia było konieczny z uwagi na zwiększoną ilość 
badań, głównie usługowych.  

 (akta kontroli, tom II str. 41-42, 50-52, tom III str. 253) 

Wydatki na wynagrodzenia ogółem wynosiły: w 2016 r. – 31 825 931 zł, 2017 r. – 
30 254 865 zł, 2018 r. – 31 702 828 zł. 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2016 r. wynosiło od 3 412 zł (pracownicy 
inżynieryjno-techniczni) do 11 271 zł (profesorowie), w 2017 r. od 3 328 zł 
(pracownicy inżynieryjno-techniczni) do 11 181 zł (profesorowie), w 2018 r. od 
3 423 zł (pracownicy inżynieryjno-techniczni) do 11 247 zł (profesorowie). 
Wydatki na nagrody w Instytucie w poszczególnych latach wynosiły: w 2016 r. – 
4 006 747 zł, w 2017 r. – 3 056 112 zł, w 2018 r. – 3 986 350 zł. 

(akta kontroli, tom III str. 253-255) 
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Wynagrodzenia w Instytucie były przedmiotem przeprowadzonej w 2019 r. kontroli 
Państwowej Inspekcji Pracy, która stwierdziła, że zasady wynagradzania 
i przyznawania nagród były zgodne z określonymi w Zakładowym Układzie 
Zbiorowym Pracy.  
Natomiast kontrola Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie oceniła 
system motywacji finansowej i pozafinansowej funkcjonujący w Instytucie w latach 
2016-2019. 

(akta kontroli, tom II str. 648-651, tom III str. 219) 

3.5. W latach 2016 – 2018 PIW zorganizował 16 konferencji naukowych, z których 
przychody wyniosły: 594 338,96 zł w 2016 r., 767 638,91 zł w 2017 r., 811 063,62 zł 
w 2018 r. 
W 2018 r. w porównaniu do 2016 r. przychody wzrosły o 216 724,66 zł, natomiast 
w porównaniu do 2017 r. o 43 424,71 zł. 
Zakład Chorób Świń PIW (ZChŚ) corocznie organizował międzynarodowe 
konferencje naukowe nt. produkcji świń. Przychody z tytułu organizacji konferencji 
przez ZChŚ stanowiły znaczną część wszystkich przychodów z tytułu organizacji 
konferencji (w 2016 r. 74,7%, w 2017 r. 56,1%, w 2018 r. 57,8%) i kształtowały się 
następująco: 

 2016 r.: 1) XXI konferencja „Optymalne: technologia, genetyka oraz zdrowie – 
podstawą opłacalności chowu świń”, przychód 378 676,71 zł, 2) Konferencja 
epidemiologiczna „Afrykański pomór świń – najnowsze strategie badawcze 
w celu zwalczania tej choroby w Europie”, przychód 65 321,30 zł, 

 2017 r.: XXII konferencja „Zdrowie – czynnik decydujący o konkurencyjności 
produkcji świń”, przychód 430 820,51 zł, 

 2018 r.: XXIII konferencja „Choroby zakaźne – poważne zagrożenie dla produkcji 
świń w Polsce”, przychód w wysokości 468 713,90 zł, 

 2019 r.: XXIV konferencja "Choroby świń o dużym znaczeniu ekonomicznym na 
tle sytuacji epizootycznej związanej z ASF", przychód 108 090 zł. 

Zastępca Dyrektora ds. Współpracy i Rozwoju Instytutu wyjaśnił, że zmniejszenie 
przychodów z tytułu organizowanej, corocznej konferencji „Choroby świń” w 2019 r. 
wynikało z przejścia Pana Profesora kierującego do lipca 2018 r. ZChŚ do innej 
instytucji naukowej i zorganizowania dwóch równoległych, konkurencyjnych 
konferencji o tej tematyce. 

(akta kontroli, tom II str. 49-50, tom III str. 303-323) 

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

1. Niezgodne z zasadami określonymi w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o instytutach badawczych było wydatkowanie środków finansowych na 
zakup smartfonów oraz gospodarowanie zakupionymi telefonami.  

W latach 2016-2019 dokonywano zakupów telefonów komórkowych w sposób 
nieuzasadniony potrzebami Instytutu. Świadczy o tym fakt, że w chwili podpisania 
umowy z dnia 10.07.2018 r. Instytut posiadał w rezerwach operacyjnych 33 telefony 
kupione na podstawie umowy z 2015 r. Zamówiono dodatkowo 65 smartfonów, przy 
czym liczba numerów telefonicznych wg umowy z 2018 r. miała wynosić 73. Do dnia 
20 listopada 2019 r. (data przeprowadzenia oględzin) nie przekazano pracownikom 
70 aparatów o wartości 96 666,93 zł, w tym: dwóch kupionych w 2016 r., pięciu 
w 2017 r., 17 w 2018 r. oraz 46 w 2019 r. W przypadku 64 smartfonów do 
20 listopada 2019 r. minęło od 44 do 1383 dni od daty ich zakupu.  
Spośród 76 smartfonów przekazanych pracownikom w ww. latach, sześć otrzymał 
Dyrektor Instytutu: dwa w 2016 r., dwa w 2017 r. i po jednym w 2018 i 2019 r., 
dysponujący dwoma służbowymi numerami telefonicznymi.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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W trakcie kontroli (do dnia 16 grudnia 2019 r.), Dyrektor przekazał pracownikom do 
użytkowania kolejne 32 telefony. W piśmie z dnia 16 grudnia 2019 r. Dyrektor 
poinformował, że 17 grudnia 2019 r. pracownikom wydane zostaną kolejne cztery 
telefony, a liczba zdeponowanych w sejfie będzie wynosiła 34. 
Zgodnie z § 10 Zarządzenia Nr 26/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. Dyrektora 
Instytutu „w sprawie wprowadzenia do stosowania standardów kontroli zarządczej”, 
jedną z funkcji kontroli zarządczej jest sprawdzenie, czy wydatki publiczne są 
dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania 
najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków 
służących osiągnięciu zakładanych celów. 

(akta kontroli, tom II str. 212-580, tom III str. 505-582) 

Instytut nie posiadał (do dnia 27 listopada 2019 r.) pisemnych regulacji dotyczących 
zasad przydzielania pracownikom telefonów, ich używania oraz postępowania 
z dotychczas użytkowanym telefonem po otrzymaniu nowego. Decyzje w tym 
zakresie podejmował Dyrektor Instytutu. Brak takich regulacji mógł mieć wpływ na 
kolejne zakupy dużej liczby smartfonów, pomimo tego, że niektórzy pracownicy 
posiadali po dwa aparaty.  

W złożonych wyjaśnieniach, Dyrektor PIW podał, że gospodarowanie telefonami 
odbywało się zgodnie z zasadami wynikającymi z dokumentów obowiązujących 
w Instytucie, tj.: regulaminu organizacyjnego, procedury PO-05 „Zakup usług 
i dostaw”, zarządzenia z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia 
rachunkowości w Instytucie, karty obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności 
pracownika. Wdrożone w Instytucie rozwiązania w zakresie rozpowszechniania 
telefonów nie wymagały uregulowania w formie pisemnej. Wybór osób 
posiadających telefon służbowy wymagał aprobaty Dyrektora. Nowe telefony były 
wydawane, gdy stare już nie mogły być eksploatowane, bądź z uwagi na piastowane 
stanowisko, gdy telefon stanowił główne narzędzie przy wykonywaniu pracy. Istniała 
też grupa pracowników, która odmawiała przyjęcia nowego telefonu. Telefony 
zakupione, a nie wydane stanowią rezerwy operacyjne. Pracownicy nie mieli 
obowiązku zwrotu starego telefonu w przypadku otrzymania nowego (poprzedni 
telefon traktowano, jako rezerwowy na wypadek uszkodzenia nowego).  
Dyrektor wyjaśnił, że zgodnie z wdrożoną polityką w zakresie rozdysponowania 
aparatów telefonicznych, w najbliższej umowie przewidywany jest zakup około 
siedmiu – dziesięciu aparatów telefonicznych za 21-23 tys. zł. Gdyby nie 
zastosowany sposób rozdysponowywania telefonów, w trosce o oszczędności, 
kwota wydatkowana na zakup kolejnych telefonów byłaby znacząco wyższa.    
Dyrektor Instytutu dodał, że po analizie przedmiotu sprawy 27 listopada 2019 r. 
wdrożono „Regulamin korzystania z usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii 
komórkowej i bezprzewodowej transmisji danych”, który określa w szczególności 
zasady przyznawania pracownikom służbowych telefonów i korzystania z nich, 
miesięczne limity kosztów oraz sposób postępowania w sytuacji ich przekroczenia, 
zasady zwrotu służbowych telefonów.  
Dyrektor Instytutu stwierdził też, że wprowadzony regulamin może przyczynić się do 
poprawy sytuacji gospodarowania smartfonami w Instytucie. 

(akta kontroli, tom II str.289-306, 309-314, 598-607, tom III str. 392-425, 492-504, 
551-557) 

NIK zauważa, że dokumenty powołane przez Dyrektora w wyjaśnieniach nie 
regulowały kwestii dotyczących przydzielania pracownikom telefonów, ich używania 
oraz postępowania z dotychczas użytkowanym telefonem po otrzymaniu nowego. 
W opinii NIK wprowadzony 27 listopada 2019 r. Regulamin nie zawiera zapisów, 
które zapewniłyby Instytutowi odpowiednie, zgodne z zasadami określonymi 
w art. 16 ust. 4 ustawy o instytutach badawczych, gospodarowanie mieniem 
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Instytutu w postaci komórkowych telefonów służbowych. Uregulowania w nim 
zawarte są nieprecyzyjne, a w wielu aspektach nie ustalono żadnych zasad, 
pozostawiając je do decyzji Dyrektora Instytutu. M.in. nie określono jednoznacznie 
w zależności od jakiego stanowiska/funkcji/wykonywanych czynności pracownik jest 
uprawniony do otrzymania służbowego telefonu i w ramach jakiej grupy 
abonamentowej, jakie konsekwencje ponosi pracownik w przypadku zniszczenia lub 
utraty telefonu. Kwestie te w Regulaminie pozostawione zostały do decyzji 
Dyrektora.  

Wprawdzie z obowiązujących przepisów prawa nie wynika obowiązek pisemnego 
uregulowania zasad w tym zakresie, jednak zdaniem NIK ich opracowanie 
i wdrożenie mogłoby zoptymalizować politykę zakupową w tym zakresie. 

2. PIW w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii 
komórkowej (nr DZ-2501/172/18), dokonał poprawek w ofercie wykonawcy 
polegających na zmodyfikowaniu podanych w ofercie cen poprzez doliczenie do 
podanych przez wykonawcę cen  podatku od towarów i usług, mimo, iż zgodnie 
z art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp, oferta ta podlegała odrzuceniu z uwagi na błędy 
w obliczeniu ceny.  

PIW dokonał ww. poprawek nie zwracając się do wykonawcy o wyjaśnienie, czy 
w formularzu cenowym wykazano cenę jednostkową abonamentu netto czy brutto. 
W wyniku doliczenia podatku od towarów i usług do ceny abonamentu wykazanej 
w ofercie oraz poprawienia omyłek rachunkowych, całkowita cena oferty wyniosła 
179 334,00 zł i była wyższa o 99 494,70 zł od ceny wynikającej z pierwotnej oferty. 
Zamówienie publiczne udzielone zostało temu wykonawcy. 

(akta kontroli, tom II str. 162-211, 596-597) 

Dyrektor PIW wyjaśnił, że analizując dane zawarte w formularzu oferty i porównując 
z danymi zawartymi w formularzu cenowym zauważył, że wykonawca przyjął cenę 
netto wykonując obliczenia w formularzu cenowym, które następnie przeniósł do 
formularza oferty.  

 (akta kontroli, tom II str. 290-293)  

3. Termin „zakupu” 20 telefonów określony w załączniku nr 110 do umowy z dnia 
10 lipca 2018 r. (nr DZ-2501/172/18) został zmieniony z „pierwszego dnia 
obowiązywania umowy” na „od pierwszego dnia obowiązywania umowy do końca 
lutego 2019 r.”, mimo że nie zachodziły przesłanki do zmiany terminu określone 
w § 9 ust. 1 lit. a umowy, a ponadto nie zachowano formy pisemnej w postaci 
aneksu do umowy. Notatka sporządzona przez pracownika wykonawcy nie 
wypełniała tego warunku. Naruszało to przepisy art. 139 ust. 2 ustawy Pzp oraz i § 9 
ust. 2 umowy, zgodnie z którymi wszelkie zmiany umowy wymagały formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.  

NIK zwraca też uwagę na niespójności w umowie z dnia 10 lipca 2018 r. w zakresie 
terminu dostawy/zakupu telefonów oraz aktywacji usług. Zgodnie z § 2 ust. 11 
umowy telefony miały być „dostarczone na siedem dni przed rozpoczęciem 
(aktywacją) usług”, która zgodnie z § 7 umowy miała nastąpić nie później niż od 
16 lipca 2018 r., a wg załącznika nr 1 do umowy - 20 telefonów „zamawiający 
zakupi” „od pierwszego dnia obowiązywania umowy”. Jednocześnie kary umowne 
w § 5 ust. 1 lit. b umowy określone zostały za niedostarczenie sprzętu w terminie, 
o którym mowa w § 2 ust. 11, przy czym termin ten był niemożliwy do zachowania 
z uwagi na datę zawarcia umowy oraz określony w umowie termin aktywacji usług. 

(akta kontroli, tom II str. 185-209, 302) 

                                                      
10 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”- stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do SIWZ. 
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Dyrektor PIW wyjaśnił, że zwrócił się do wykonawcy o możliwość zakupu 
smartfonów w transzach 1-2 miesięcznych z uwagi na to, że koszt zakupu 
smartfonów zgodnie z umową byłby dużym jednorazowym obciążeniem dla 
Instytutu. Ustalenia dotyczące umowy DZ-2501/172/18/5, w zakresie zmiany terminu 
realizacji zamówienia poczyniono podczas rozmowy telefonicznej pracowników PIW 
i wykonawcy i na tę okoliczność została sporządzona notatka przez pracownika 
wykonawcy. Dyrektor nie wskazał przesłanek uprawniających, zgodnie z umową, do 
zmiany terminu realizacji zamówienia, odniósł się jedynie do zapisu, że zmiana 
wymaga zgody obu stron. Podkreślił, że w przypadku tego wykonawcy nie może być 
mowy o rozpoczęciu usług gdyż była to kontynuacja. Jednocześnie wyjaśnił, że 
aktywacja usług na warunkach określonych w umowie DZ-2501/172/18/5 z dnia 
10 lipca 2018 r. nastąpiła z dniem 16 lipca 2018 r. 

(akta kontroli, tom II str. 297, 300-302, tom III str. 499-500) 

PIW prawidłowo dokonywał zamówień na usługi prawne i tablety. Zgodnie 
z zaleceniami pokontrolnymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi określone 
zostały zasady postępowania w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych. 
W wyniku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy stwierdzono, że zasady 
przyznawania oraz wysokość wynagrodzenia zasadniczego, dodatków do 
wynagrodzenia oraz pozostałych składników wynagrodzenia były zgodne 
z zasadami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. W toku niniejszej kontroli NIK 
stwierdzono m.in., że określone w art. 16 ust. 4 ustawy o instytutach badawczych 
zasady gospodarowania mieniem zostały naruszone przy wydatkowaniu środków 
publicznych na zakup smartfonów oraz gospodarowaniu zakupionymi telefonami. 
Jednocześnie zamówienia publicznego na zakup telefonów udzielono oferentowi, 
którego oferta powinna być odrzucona z uwagi na błędy w obliczeniu ceny.  

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

1. Zapewnienie wydatkowania środków publicznych na zakup telefonów 
i gospodarowania nimi zgodnie z wymogami art. 16 ust. 4 ustawy o instytutach 
badawczych. 

2. Odrzucanie ofert zawierających błędy w obliczeniu ceny, złożonych 
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Dokonywanie zmian umów w sprawie zamówienia publicznego po spełnieniu 
warunków w nich określonych oraz z zachowaniem formy pisemnej, a także 
zapewnienie spójności postanowień w nich zawartych. 

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. 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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  
Jacek Romanowski 

Główny 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). 
 
 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosków 


