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I. Dane identyfikacyjne 
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, ul. Jaczewskiego 2,  
20-090 Lublin (dalej: IMW lub Instytut) 

dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW, Dyrektor od 24 marca 2017 r.  

1. Prawidłowość przygotowania i wykonania zadania określonego w umowie. 
2. Osiągnięcie zakładanych efektów i ocena metod ich pomiaru. 

Lata 2017-2020 (I półrocze) oraz dane i dokumenty z lat wcześniejszych, które mają 
wpływ na okres objęty kontrolą.  

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

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Katarzyna Typiak, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LLU/74/2020 
z 28 maja 2020 r.  

(akta kontroli str. 1-2) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność IMW w zakresie objętym 
kontrolą. 

Projekt „Opracowanie wytycznych do poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy 
służb weterynaryjnych w aspekcie narażenia na choroby odzwierzęce (w tym 
odkleszczowe) i pasożytnicze” (dalej: Projekt) był zgodny z celami Programu 
Wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” etap IV i został 
zrealizowany przez IMW zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Centralnym 
Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym (dalej: CIOP-PIB).  

Wykonane zostały wszystkie zaplanowane w Projekcie działania, osiągnięto 
zakładane efekty realizacji Projektu, rzetelnie je udokumentowano i dokonywano ich 
pomiaru.  

Koszty wykonania Projektu były niezbędne do jego realizacji i poniesione zostały 
z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych3 (dalej: Pzp) oraz uregulowań wewnętrznych obowiązujących w IMW. 

Raporty i sprawozdania z realizacji Projektu zawierały dane o faktycznie 
wykonanych działaniach, poniesionych kosztach i zrealizowanych efektach. 
Z jednodniowym opóźnieniem dokonano zwrotu środków finansowych 
niewykorzystanych na realizację Projektu.  

IMW nie przekazał raportu z wykorzystania wyników Programu Wieloletniego 
„Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” etap III, realizowanego przez Instytut 
w latach 2014-2016, z powodu braku wytycznych Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju (dalej: NCBR) oraz CIOP-PIB w zakresie jego sporządzenia. 

                                                      
1  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
3  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontroler 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 



 

3 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Prawidłowość przygotowania i wykonania zadania 
określonego w umowie  

W ramach Programu Wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” 
(dalej: Program Wieloletni) IV etap Instytut realizował projekt nr II.N.22 
„Opracowanie wytycznych do poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy służb 
weterynaryjnych w aspekcie narażenia na choroby odzwierzęce (w tym 
odkleszczowe) i pasożytnicze”. Projekt realizowano w okresie od 1 stycznia 2017 r. 
do 31 grudnia 2019 r., na podstawie umowy nr TP-54/2017/PW-PB z dnia 
26 czerwca 2017 r. (dalej: Umowa) zawartej z CIOP-PIB. Określona w Umowie 
wartość finansowania wyniosła 373,2 tys. zł. 

(akta kontroli str. 3-28) 

1.1. IMW był autorem i wykonawcą Projektu. W karcie informacyjnej Projektu, 
stanowiącej załącznik do Umowy, przedstawiono etapy, cele i planowane wyniki 
końcowe (produkty) Projektu, charakterystykę planowanych do realizacji badań, 
potencjalnych odbiorców i sposób wdrożenia wyników, aktualny stan wiedzy 
w zakresie tematyki Projektu oraz uzasadnienie celowości jego podjęcia i efekty 
wdrożenia do praktyki gospodarczej lub społecznej. Projekt składał się z trzech 
etapów: 
– w etapie pierwszym, realizowanym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 

2017 r., przewidziano zebranie próbek krwi i kału od pracowników służb 
weterynaryjnych oraz wykonanie oznaczeń laboratoryjnych w celu oceny 
narażenia na infekcje sześcioma patogenami odzwierzęcymi, a także publikację 
naukową prezentującą wyniki badań wykonanych w ramach tego etapu; 

– w etapie drugim, realizowanym w okresie do 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., 
założono zebranie próbek biologicznych w środowisku pracy służb 
weterynaryjnych, wykonanie oznaczeń laboratoryjnych w celu oceny 
potencjalnych źródeł infekcji, a także szkolenie obejmujące tematykę 
występowania chorób odzwierzęcych wśród lekarzy weterynarii (w oparciu 
o wyniki uzyskane w pierwszym etapie Projektu) i publikację naukową 
prezentującą wyniki badań wykonanych w ramach drugiego etapu; 

– w trzecim etapie, realizowanym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., 
zaplanowano opracowanie wytycznych i programu profilaktycznego zakażeń 
patogenami odzwierzęcymi w środowisku pracy służb weterynaryjnych, a także 
publikację naukową dotyczącą określenia potencjalnych źródeł zakażenia 
lekarzy weterynarii wybranymi odzwierzęcymi czynnikami chorobotwórczymi. 

Jako potencjalnych odbiorców zainteresowanych wynikami poszczególnych etapów 
Projektu (w tym publikacjami) wskazano m.in. pracowników służb weterynaryjnych, 
instytucje zajmujące się promocją i edukacją zdrowotną, instytucje ustawodawcze, 
nadzorujące i inne (np. KRUS, ZUS) oraz osoby wykonujące pracę zawodową 
w środowisku występowania biologicznych czynników chorobotwórczych. 

 (akta kontroli str. 3-28) 

Projekt został zrealizowany zgodnie z umową, a zakres działań określony w karcie 
informacyjnej nie był zmieniany.  

                                                      
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. 

OBSZAR 

Opis stanu 
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W ramach pierwszego etapu przebadano 373 lekarzy weterynarii w kierunku 
występowania wybranych jednostek chorobowych. Przed rozpoczęciem badań 
uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej przy Instytucie na ich prowadzenie. Badania 
wykonane zostały w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym Zakładu 
Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii IMW. Dokumentacja 
obejmowała m.in. deklaracje uczestników, ankiety, wyniki badań. Zaplanowana na 
pierwszy etap publikacja, prezentująca wyniki badań uzyskane w pierwszym etapie, 
została przekazana do Journal of Veterinary Research5 w lipcu 2018 r., 
a zatwierdzona do publikacji w listopadzie 2018 r. Przesunięcie terminu publikacji 
o prawie rok w stosunku do zakończenia realizacji pierwszego etapu, związane było 
z dużym zainteresowaniem badaniami diagnostycznymi, pracownicy służb 
weterynaryjnych zgłaszali się do udziału w Projekcie do połowy grudnia 2017 r., 
a same badania wykonywane były do końca grudnia 2017 r.  

(akta kontroli str. 5-24) 

W drugim etapie Projektu przeprowadzono badania molekularne, serologiczne, 
parazytologiczne surowicy krwi kotów, świń i bydła, próbek kału kotów, psów i bydła, 
fragmentów łożysk pochodzących od krów, próbek powietrza z obór, chlewni, 
gabinetów weterynaryjnych (ogółem 478 próbek). Dokumentacja badań obejmowała 
ewidencję zbadanych próbek i wyników badań genetycznych, m.in. w systemie do 
dokumentowania żeli agarozowych6. Publikacja wyników badań wykonanych 
w drugim etapie ukazała się w grudniu 2018 r. w Annals of Agricultural and 
Environmental Medicine7. 
W ramach drugiego etapu zaplanowano i przeprowadzono szkolenie pilotażowe dla 
lekarzy weterynarii, w którym zaprezentowano trzy wykłady obejmujące tematykę 
występowania chorób odzwierzęcych (wyniki uzyskane w pierwszym roku realizacji 
Projektu). Dokumentacja ze szkolenia obejmowała program i listy obecności. 
W szkoleniu wzięło udział 28 osób.  

(akta kontroli str. 72-76) 

W trzecim etapie realizacji Projektu opracowano i wydano w formie broszur 
„Wytyczne do poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy” oraz „Program 
profilaktyczny dotyczący zmniejszenia narażenia pracowników służb 
weterynaryjnych na wybrane patogeny odzwierzęce”. Opracowania obejmowały 
w szczególności zidentyfikowanie czynników etiologicznych wybranych chorób 
odzwierzęcych, ocenę sytuacji epidemiologicznej pod kątem występowania chorób 
zakaźnych i pasożytniczych, analizę czynników chroniących, zmniejszających 
narażenie na czynniki etiologiczne lub zapobiegających skutkom narażenia na te 
czynniki, opracowanie metod profilaktyki chorób odzwierzęcych i działań mających 
na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy służb weterynaryjnych. 
Zamieszczono też zaplanowaną w tym etapie publikację w zakresie potencjalnych 
źródeł infekcji w Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 

(akta kontroli str. 95-105, 122-127, 231-249, 347) 

W ramach drugiego etapu Projektu zawarto dwie umowy z lekarzami weterynarii: 
– umowa zlecenia z 5 listopada 2018 r. na udostępnienie próbek surowic od bydła 

i trzody chlewnej w celu przebadania na obecność przeciwciał w kierunku 
leptospirozy i gorączki Q, na kwotę 1 tys. zł. Według wyjaśnienia Kierownika 
Projektu, pomoc specjalisty przy pozyskaniu surowic była związana 

                                                      
5  Kwartalnik wydawany przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy 

w Puławach. 
6  Elektroforeza na żelu agarozowym jest wykorzystywana do rozdzielania produktów (fragmentów DNA) 

łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR). 
7  Kwartalnik wydawany przez IMW w Lublinie. 
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z wystąpieniem na terenie Polski ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF). 
W związku z przypadkami ASF właściciele gospodarstw i hodowcy świń 
nie wyrażali zgody na wejście do obór i chlewni osobom niezwiązanym 
ze służbą weterynaryjną; 

– umowa o dzieło z 1 lipca 2018 r. na kwotę 3 tys. zł na udzielenie konsultacji 
merytorycznych (w formie pisemnej oraz telefonicznie) w zakresie choroby 
pasożytniczej (toksoplazmozy) wśród zwierząt dzikich i domowych, dotyczących 
zależności między częstością zarażenia kotów dzikich i domowych 
pierwotniakami a miejscem przebywania zwierząt (środowisko miejskie, 
wiejskie), sposobem odżywiania, zabiegami sterylizacyjnymi i odrobaczeniem, 
wiekiem, płcią. 

Prace wykonano terminowo, zgodnie z umowami i wykorzystane zostały do 
opracowania materiałów powstałych w ramach realizacji Projektu.  

IMW nie zlecał innym jednostkom lub osobom fizycznym wykonania części 
merytorycznych prac w ramach Projektu. 

(akta kontroli str. 132-142, 231-249, 347) 

1.2. Zgodnie z § 11 ust. 17 Umowy, w IMW prowadzono wyodrębnioną ewidencję 
księgową środków finansowych związanych z realizacją Projektu. Koszty, podane 
w rozliczeniach finansowych Projektu, wynikały z ewidencji księgowej.  

Sprawozdania finansowe IMW podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. W opinii 
biegłych w sprawie sprawozdań za lata 2017-2019 stwierdzono, że przedstawiają 
one rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku 
i przepływów pieniężnych, są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi 
przepisami prawa i statutem IMW, zostały sporządzone na podstawie prawidłowo 
prowadzonych ksiąg rachunkowych. 

Wydatki na realizację Projektu wyniosły w 2017 r. 152,3 tys. zł, w 2018 r. 
175,1 tys. zł, w 2019 r. 69 tys. zł, w tym kwalifikowalne (ze środków finansowych 
CIOP-PIB) – 144 tys. zł, 157,5 tys. zł, 69 tys. zł.  

(akta kontroli str. 52, 73, 102, 132-142, 250-260) 

1.3. Badaniem objęto 33 dokumenty księgowe8, na kwotę 285,7 tys. zł (72,1% ogółu 
wydatków poniesionych na realizację Projektu), tj. 12 z 2017 r. (91,7 tys. zł), 
10 z 2018 r. (128,2 tys. zł) i 11 z 2019 r. (65,8 tys. zł).  

Analizowane koszty spełniały warunki uznania za kwalifikowalne, określone w § 12 
ust. 1, 2 i 3 Umowy. Były prawidłowo udokumentowane, a dowody księgowe 
spełniały wymogi art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości9. 
Dowody te zostały opisane zgodnie z § 11 ust. 16 Umowy, tj. poprzez wskazanie 
nr umowy, kategorii kosztów, numeru etapu i Projektu oraz kwoty kosztów 
kwalifikowalnych. Wydatki zostały poniesione w okresie realizacji Projektu, były 
niezbędne dla realizacji i przewidziane w budżecie Projektu.  

Koszty objęte badaniem zostały poniesione na: 
– wynagrodzenia i pochodne – 90 tys. zł, tj. 100% wydatków kwalifikowalnych na 

ten cel poniesionych w ramach Projektu,  
– zakup sprzętu – 23,7 tys. zł (100% wydatków kwalifikowalnych na ten cel), 

tj. termomiksera i zamrażarki szufladowej, 
– inne koszty operacyjne – 119,4 tys. zł (66,0%), tj. m.in. delegacje, udział 

w konferencjach i sympozjach, zakup odczynników, materiałów biurowych, druk 

                                                      
8  Zbadane dowody stanowiły 40 zapisów księgowych ze 191 zaewidencjonowanych na kontach kosztów 

dotyczących Projektu. 
9  Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm. 
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broszur, opłaty za publikacje, audyt, konsultacje merytoryczne dotyczące 
choroby pasożytniczej (toksoplazmowy) wśród zwierząt dzikich i domowych,  

– koszty pośrednie – 52,6 tys. zł (69,4%). 
(akta kontroli str. 143-241, 244-249, 336, 338-339) 

Wypłaty wynagrodzeń pracownikom realizującym zadania w ramach Projektu 
dokonano na wniosek Kierownika Projektu, zaakceptowany przez Dyrektora. 
W pierwszym i drugim etapie Projektu wynagrodzenia wypłacono w formie dodatków 
do wynagrodzeń, zgodnie z regulaminem wynagradzania w IMW, obowiązującym od 
31 lipca 2008 r. W trzecim etapie wypłat dokonano na podstawie umów o dzieło na 
opracowanie poszczególnych rozdziałów broszur i publikacji oraz przeniesienie 
autorskich praw majątkowych na IMW. Według wyjaśnienia Kierownika Projektu, 
wynagrodzenia pracowników były ustalane na podstawie faktycznego 
zaangażowania w dane działanie. Udział wykonawców miał charakter zadaniowy, 
a wynagrodzenia ustalano na podstawie wykonanego dzieła/zadania (np. wykonanie 
testów diagnostycznych, opracowanie rozdziału broszury). 

(akta kontroli str. 148-197, 338-339) 

Koszty pośrednie wyliczano w wysokości 28% kosztów bezpośrednich, zgodnie 
z metodologią naliczania kosztów ogólnych (pośrednich), przekazaną do CIOP-PIB 
przed zawarciem Umowy.  

(akta kontroli str. 143-147, 244-249) 

Zakupów towarów i usług dokonano zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz 
regulaminem udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej 
w złotych polskich równowartości kwoty 30 tysięcy euro oraz regulaminem 
udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej 
równowartość 30 tysięcy euro, wprowadzonych zarządzeniem nr 11/2013 Dyrektora 
IMW z dnia 28 czerwca 2013 r., ze zmianami. 

Kwota 4,7 tys. zł na zakup odczynników w 2017 r. została wydatkowana na 
podstawie umów zawartych po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 
Pzp. Kwotę 118,0 tys. zł przeznaczono na zakupy sprzętu, materiałów biurowych, 
zestawów diagnostycznych, druk broszur, po przeprowadzeniu rozpoznania 
cenowego wśród co najmniej dwóch dostawców.  

Pozostałe badane koszty poniesiono na delegacje związane z realizacją Projektu, 
udział w konferencjach i seminariach, konsultacje merytoryczne oraz audyt. Koszty 
audytu sfinansowano w części wskazanej przez CIOP-PIB, wyliczonej 
proporcjonalnie do udziału kosztów Projektu w realizowanym Programie 
Wieloletnim. 

Dostawy zrealizowano terminowo, zgodnie z warunkami określonymi w umowach 
z wykonawcami.  

(akta kontroli str. 198-241, 244-249, 336, 338-339) 

1.4. Koszty kwalifikowalne Projektu wyniosły 370,5 tys. zł, w tym w 2017 r. 
144,0 tys. zł, w 2018 r. – 157,5 tys. zł, w 2019 r. – 69 tys. zł. Były o 2,7 tys. zł niższe 
niż założone w kosztorysie Projektu (odpowiednio: 144,0 tys. zł, 157,5 tys. zł, 
71,7 tys. zł). 

Koszty osobowe stanowiły 90 tys. zł (100% planu) i zostały poniesione na 
wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację Projektu oraz pochodne od 
wynagrodzeń. 

Na zakup sprzętu wydatkowano 23,7 tys. zł (94,8% planu). W kosztorysie Projektu 
wydatki na zakup sprzętu planowane były na 2017 r. Termomikser (20,3 tys. zł) 
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zakupiono w 2017 r., a zamrażarkę (3,4 tys. zł) w 2018 r. Według wyjaśnienia 
Kierownika Projektu przesunięcie terminu zakupu zamrażarki wynikało głównie 
z konieczności skoncentrowania się w 2017 r. na organizacji badań diagnostycznych 
oraz braku firm chętnych do udziału w postępowaniu przetargowym na jedną 
zamrażarkę typu AGD. Przesunięcie terminu zakupu zamrażarki nie miało wpływu 
na wysokość kosztów poniesionych w ramach kategorii określonych w kosztorysie, 
stanowiącym załącznik do Umowy.  

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 180,9 tys. zł (99,4% planu), z tego w 2017 r. 
66,7 tys. zł (105,9% planu), w 2018 r. 85,3 tys. zł (96,9%), w 2019 r. 28,9 tys. zł 
(93,2%). Zostały poniesione w szczególności na zakup odczynników i znaczków, 
delegacje służbowe oraz szkolenia. 

Koszty pośrednie wyniosły 75,9 tys. zł (99,6% planu), z tego w 2017 r. 27,1 tys. zł 
(104,2% planu), w 2018 r. 33,7 tys. zł (98,0%), w 2019 r. 15,1 tys. zł (96,2%). Koszty 
wyliczano zgodnie z metodologią określoną we wniosku, w wysokości 28% kosztów 
bezpośrednich (bez zakupu sprzętu). 

 (akta kontroli str. 116, 143-147, 244-249) 

Zaliczki na realizację Projektu przekazywane były do IMW zgodnie z § 11 ust. 4-6 
Umowy, w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych każdego etapu Projektu. 
Zaliczka na realizację pierwszego etapu wpłynęła do IMW 28 czerwca 2017 r., na 
pozostałe etapy – 29 sierpnia 2018 r. i 12 czerwca 2019 r., po przedłożeniu przez 
IMW wniosku o płatność i noty księgowej, rozliczającej koszty sfinansowane 
z udzielonych zaliczek. W notach księgowych dotyczących pierwszego i drugiego 
etapu wykazano poniesienie kosztów ze środków finansowych Projektu w wysokości 
stanowiącej 100% udzielonych zaliczek. 

Zwrotu niewykorzystanych środków finansowych w trzecim etapie realizacji Projektu 
(2,7 tys. zł) dokonano 28 stycznia 2020 r., tj. z jednodniowym opóźnieniem 
w stosunku do terminu określonego w § 11 ust. 15 Umowy.  

(akta kontroli str. 60, 83, 128-131, 330-332) 

1.5. Koszty niekwalifikowalne Projektu wyniosły 25,9 tys. zł i zostały poniesione 
w 2017 r. (8,2 tys. zł) i 2018 r. (17,7 tys. zł) na zakupy związane z realizacją Projektu 
(głównie odczynników), w kwocie przekraczającej limit kosztów ustalony 
w kosztorysie. 

(akta kontroli str. 65, 84, 116, 132-142, 344) 

1.6. IMW nie osiągnął dochodów związanych z realizacją Projektu. Nie dokonano 
sprzedaży aparatury naukowo-badawczej zakupionej ze środków stanowiących 
finansowanie oraz nie uzyskano odsetek bankowych od kwoty finansowania. 
Na dzień 1 czerwca 2020 r. termomikser i zamrażarka, zakupione w ramach 
Projektu, znajdowały się na stanie majątku trwałego IMW. 

(akta kontroli str. 115, 213) 

1.7. Projekt był objęty audytem, prowadzonym na zlecenie CIOP-PIB w okresie od 
6 do 23 maja 2019 r., tj. po zrealizowaniu przez IMW 80,1% planowanych wydatków 
na realizację Projektu, zgodnie z § 17 Umowy. Według sprawozdania z audytu, nie 
stwierdzono występowania uchybień i nieprawidłowości oraz nie wydano zaleceń 
dotyczących realizacji Projektu.  

Poniesione przez IMW koszty audytu wyniosły 0,6 tys. zł. Zostały opłacone na 
podstawie faktury wystawionej przez CIOP-PIB, w wysokości proporcjonalnej do 
udziału kosztów Projektu w wartości Programu Wieloletniego etap IV. 

(akta kontroli str. 267-303) 
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1.8. W kontrolowanym okresie NCBR nie przeprowadzał w IMW kontroli w zakresie 
realizacji Projektu. 

(akta kontroli str. 336, 338) 

1.9. Wg § 6 ust. 2 Umowy, termin przekazania sprawozdania etapowego z realizacji 
Projektu za 2017 r. ustalono na 10 grudnia 2017 r., za 2018 r. i 2019 r. – do 
10 listopada każdego roku. Sprawozdania zostały przekazane 11 grudnia 2017 r. 
(poniedziałek), 16 grudnia 2018 r. i 18 listopada 2019 r. Terminy przekazania 
sprawozdań za 2018 r. i 2019 r. zostały przesunięte na wniosek IMW w związku 
z przedłużeniem procedur na zakup w 2018 r. odczynników niezbędnych do 
wykonania testów serologicznych w ramach Projektu oraz udziałem w konferencji, 
zaplanowanej na pierwszą dekadę listopada 2019 r., na której planowano 
przedstawić wyniki drugiego etapu Projektu. Sprawozdania etapowe obejmowały 
dane określone w zał. 5 do Umowy. 

(akta kontroli str. 29-44, 336-337, 339-340, 343-344) 

Poszczególne etapy realizacji Projektu uzyskały pozytywne opinie recenzentów, 
zostały zaakceptowane i odebrane przez Komisję Oceny Prac Naukowych  
CIOP-PIB.  

Raporty okresowe z realizacji Projektu przekazywano terminowo, zgodnie z § 6 
ust. 5 Umowy i ustaleniami z CIOP-PIB. W raporcie okresowym z pierwszego etapu 
w sekcji „Wskaźniki produktu, rezultatu” pomyłkowo wskazano osiągnięcie w 2017 r. 
wskaźnika określonego jako organizacja szkolenia dla pracowników służb 
weterynaryjnych (szkolenie planowane było na 2018 r. i odbyło się 28 września 
2018 r.). Mailem z 8 lutego 2019 r. CIOP-PIB przekazał do IMW uwagę eksperta, 
stwierdzającą brak w raporcie informacji o formie, miejscu, terminie oraz tytule 
i uczestnikach szkolenia w 2017 r. Korektę raportu za 2017 r. przekazano do  
CIOP-PIB 8 lutego 2019 r. mailem i 11 lutego 2019 r. w formie papierowej. 

Raport końcowy przekazano do CIOP-PIB 25 lutego 2020 r., tj. w terminie 
określonym w § 6 ust. 7 Umowy. Zawierał opis wyników Projektu, końcowe 
rozliczenie finansowe, dane dotyczące osiągniętych wskaźników produktu 
i informacje w sprawie wykonania wskaźników rezultatu, planowanych do 
osiągnięcia w ciągu pięciu lat od zakończenia realizacji Projektu. Według 
wyjaśnienia Kierownika Projektu, proces ewaluacji w chwili zakończenia Projektu 
opierał się na udostępnieniu informacji, a udział w ankietach, wywiadach jest 
przewidziany po upływie dwóch i pięciu lat od daty zakończenia Projektu. Działania 
w zakresie ewaluacji o charakterze udostępniania informacji obejmowały: 
upowszechnianie wśród pracowników służb weterynaryjnych wytycznych i programu 
profilaktycznego w postaci broszur oraz udostępnienie materiałów edukacyjnych 
i broszur w serwisie internetowym IMW. Informacje te zostały zawarte w raporcie 
końcowym. 

Dane wykazane w raportach i sprawozdaniach były zgodne z ewidencją księgową 
i stanem faktycznym. 

(akta kontroli str. 45-121, 132-142, 336, 339, 343-344) 

W okresie objętym kontrolą IMW nie przekazywał do CIOP-PIB raportów 
związanych z projektami realizowanymi w ramach poprzednich etapów Programu 
Wieloletniego. 

W umowie nr 59/2011/PW-PB z 8 lipca 2011 r., w sprawie finansowania projektu 
III.B.08 „Ocena zagrożenia patogenami przenoszonymi przez kleszcze wśród 
pracowników eksploatacji lasu na poszczególnych stanowiskach pracy”, 
realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Poprawa bezpieczeństwa 
i warunków pracy II etap, nie przewidziano obowiązku sporządzenia raportu ex-post 
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dotyczącego obowiązku sprawozdawczego w zakresie ewaluacji. Według 
wyjaśnienia Dyrektora IMW, w 2018 r. CIOP-PIB nie wystąpił do IMW o przesłanie 
raportu ex-post z realizacji w latach 2011-2013 projektu w ramach Programu 
Wieloletniego etap II. 

(akta kontroli str. 319-328, 341-342) 

Zgodnie z § 8 pkt 8 umowy nr 35/2014/PW-PB w sprawie realizacji projektu nr I.P.19 
„Zdrowie psychofizyczne kobiet w okresie około i pomenopauzalnym w aspekcie 
zachowania ich zdolności do pracy” w ramach Programu Wieloletniego III etap, 
zawartej 16 lipca 2014 r. pomiędzy CIOP-PIB i IMW, raport z wykorzystania 
wyników Programu wykonawca zobowiązany był przekazać w terminie 20 dni od 
daty zakończenia realizacji Programu (tj. od dnia 31 grudnia 2016 r.). Raport ten nie 
został złożony przez IMW, a umowa w tym zakresie nie została zmieniona. Według 
wyjaśnienia Kierownika projektu, nieopracowanie raportu z wykorzystania wyników 
wynikało z braku decyzji CIOP-PIB i NCBR w sprawie jego przygotowania oraz 
wytycznych w tym zakresie. Według informacji uzyskanych przez Kierownika 
projektu z CIOP-PIB, w 2018 r. przeprowadzone zostało na zlecenie NCBR badanie 
ewaluacyjne ex-post Programu Wieloletniego (etap I, II i III). W związku z tym 
badaniem CIOP-PIB zwrócił się do NCBR o informację, czy należy przyjąć, że 
przeprowadzone badanie ewaluacyjne wyczerpuje postanowienia § 8 pkt 5 umowy 
z dnia 18 czerwca 2014 r., zawartej pomiędzy NCBR i CIOP-PIB, odnośnie 
raportowania wykorzystania wyników Programu, a w przypadku decyzji 
o konieczności przygotowania raportu – o przesłanie wzoru formularzy. 
IMW oczekuje na decyzję CIOP-PIB i NCBR w sprawie sporządzenia raportu. 

 (akta kontroli str. 304-318, 333-335)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Kwota 2 718,43 zł, niewykorzystana na realizację trzeciego etapu Projektu, została 
zwrócona na rachunek CIOP-PIB 28 stycznia 2020 r., tj. z jednodniowym 
opóźnieniem. 

Według § 11 ust. 15 Umowy, niewykorzystana część finansowania podlega zwrotowi 
na rachunek bankowy CIOP-PIB w terminie 25 dni od daty zakończenia realizacji 
Projektu.  

Zastępca Głównego Księgowego IMW wyjaśniła m.in., że w dniu 27 stycznia 2020 r. 
pojawiły się przejściowe problemy z funkcjonowaniem elektronicznego dostępu do 
banku (brak dostępu, znaczne spowolnienie funkcji, niemożność realizacji czynności 
mimo zalogowania). Przelew udało się zrealizować dopiero następnego dnia 
roboczego. 

(akta kontroli str. 12, 83, 128, 131, 330-332) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność skontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. Projekt wykonany został zgodnie z ofertą i postanowieniami 
Umowy. Koszty realizacji Projektu spełniały wymogi uznania ich za kwalifikowalne, 
były celowe i niezbędne do wykonania Projektu. Wyboru dostawców dokonano 
zgodnie z przepisami Pzp i regulacjami wewnętrznymi. Raporty i sprawozdania 
z realizacji Projektu zawierały dane o wykonanych w ramach Projektu działaniach 
i osiągniętych rezultatach. Z jednodniowym opóźnieniem dokonano zwrotu środków 
finansowych niewykorzystanych na realizację Projektu. Nie przekazano raportu 
z wykorzystania wyników Programu Wieloletniego etap III, realizowanego przez 
IMW w latach 2014-2016, z powodu braku wytycznych NCBR i CIOP-PIB 
dotyczących jego sporządzenia. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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2. Osiągnięcie zakładanych efektów i ocena metod ich 
pomiaru  

2.1. Cel Projektu określony został jako opracowanie wytycznych do poprawy 
warunków i bezpieczeństwa pracy oraz programu profilaktycznego dotyczącego 
zmniejszenia narażenia pracowników służb weterynaryjnych na wybrane patogeny 
odzwierzęce. Cele szczegółowe poszczególnych etapów Projektu określono jako: 
– ocena narażenia na infekcje ze strony wybranych czynników etiologicznych 

zoonoz w oparciu o badania serologiczne i parazytologiczne wykonane 
u pracowników służb weterynaryjnych; 

– ocena potencjalnych źródeł infekcji ze strony wybranych, zoonotycznych 
patogenów w oparciu o badania serologiczne, parazytologiczne i molekularne 
wybranych czynników środowiskowych; 

– opracowanie wytycznych do poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz 
programu profilaktycznego w oparciu o badania diagnostyczne osób narażonych 
na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz badania środowiskowe, 
wykonane w ramach pierwszego i drugiego etapu Projektu. 

Projekt skierowany był m.in. do lekarzy weterynarii, pracowników służb 
weterynaryjnych, instytucji zajmujących się promocją i edukacją zdrowotną i osób 
wykonujących pracę zawodową w środowisku występowania biologicznych 
czynników chorobotwórczych w otoczeniu pracy weterynarza. W uzasadnieniu 
Projektu wskazano, że mikro- i makroorganizmy oraz wytwarzane przez nie 
struktury i substancje mogą być przyczyną dolegliwości i chorób pochodzenia 
zawodowego (określane jako biologiczne czynniki zagrożenia zawodowego lub 
biologiczne szkodliwości zawodowe). Do głównych zagrożeń w środowisku pracy 
weterynarza zaliczane są szkodliwe czynniki biologiczne, m.in. bakterie, wirusy, 
pierwotniaki, pasożyty i grzyby, które mogą prowadzić do występowania 
niekorzystnych skutków zdrowotnych, od lekkich infekcji po groźne dla zdrowia 
i życia choroby zakaźne. Choroby pasożytnicze występujące wśród lekarzy 
weterynarii są w niewystarczającym stopniu zgłaszane i ewidencjonowane. Wiele 
czynników etiologicznych chorób zakaźnych jest słabo rozpoznanych, zarówno pod 
kątem występowania w środowisku, jak również ich transmisji i powodowanych 
zagrożeń zdrowotnych.  

Projekt był zgodny z celami Programu Wieloletniego etap IV, tj.: 
– celem głównym określonym jako: opracowanie innowacyjnych rozwiązań 

organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich 
oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których 
wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób 
zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe 
i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób 
zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych; 

– celami szczegółowymi: poszerzenie stanu wiedzy o przyczynach oraz skutkach 
wypadków przy pracy i chorób związanych z pracą oraz o opłacalności 
ekonomicznej działań prewencyjnych na poziomie państwa i przedsiębiorstwa; 
a także – rozwój metod i narzędzi do zapobiegania i ograniczania ryzyka 
zawodowego w środowisku pracy, z uwzględnieniem nowych oraz 
narastających czynników ryzyka. 

W wyniku realizacji Projektu zakładano opracowanie m.in. wytycznych dotyczących 
ograniczenia ryzyka zawodowego weterynarzy ze strony sześciu patogenów 
wywołujących choroby odzwierzęce, szkolenie pilotażowe dla pracowników służb 
weterynaryjnych, opracowanie programu profilaktycznego w formie broszury, 
publikacje naukowe w czasopismach oraz wygłoszenie referatu na konferencji 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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krajowej. Wdrożenie wyników planowano poprzez: upowszechnianie wśród lekarzy 
i pracowników służb weterynaryjnych i inspektorów BHP wytycznych oraz programu 
profilaktycznego dotyczącego chorób zakaźnych oraz pasożytniczych 
ukierunkowanego na identyfikację zagrożeń biologicznych w miejscu pracy; 
udostępnienie w serwisie internetowym IMW materiałów informacyjnych 
dotyczących narażenia pracowników weterynarii na biologiczne czynniki szkodliwe, 
informacji o Projekcie, możliwości wykonania badań i o publikacjach itd.  

W Karcie informacyjnej Projektu zawarto informację o zgodności Projektu 
z priorytetami Strategii Rozwoju Kraju 2020 w obszarze II Konkurencyjna 
Gospodarka oraz Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (poprawa jakości 
życia ludzkiego poprzez eliminację sytuacji mogących stwarzać lub stwarzających 
zagrożenia dla zdrowia i życia obywateli). Cele Projektu wpisały się ponadto 
w założenia Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, cel operacyjny 2 
Stymulowanie innowacyjności poprzez poprawę efektywności wiedzy i pracy. Projekt 
był zgodny ze Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, głównie z celami 
szczegółowymi 2 Wzrost zatrudnienia, 4 Poprawa zdrowia obywateli oraz 
efektywności systemu opieki zdrowia, 5 Podniesienie poziomu kompetencji 
i kwalifikacji obywateli. 

Według wyjaśnienia Kierownika Projektu przy realizacji Projektu nie 
współpracowano z innymi instytucjami naukowymi i naukowo-badawczymi. Podjęto 
współpracę z Lubelską Izbą Lekarsko-Weterynaryjną w zakresie organizacji 
wykonania badań diagnostycznych w kierunku wybranych chorób odzwierzęcych 
u pracowników służb weterynaryjnych.  

(akta kontroli str. 19-23, 336, 338, 344-346) 

2.2. W ramach Projektu zrealizowano wszystkie planowane działania: 
– wykonano oznaczenia laboratoryjne lekarzy weterynarii w celu oceny narażenia 

na infekcje ze strony wybranych zoonotycznych patogenów. Zakładano objęcie 
badaniem 200 osób, jednakże badania przeprowadzono na grupie 373 lekarzy, 
którzy zgłosili się do udziału w Projekcie;  

– przeprowadzono badania molekularne, serologiczne, parazytologiczne 
wybranych czynników środowiskowych (surowica kotów, świń, bydła, próbki kału 
kotów, psów i bydła, próbki z łożysk krów, próbki powietrza z obór, chlewni, 
gabinetów weterynaryjnych) w celu oceny potencjalnych źródeł infekcji ze strony 
wybranych zoonotycznych patogenów. Pobrano i przebadano łącznie 478 
próbek (na 370 zaplanowanych);  

– przeprowadzono szkolenie pilotażowe dla grupy pracowników służb 
weterynaryjnych, 

– opracowano wytyczne do oceny i ograniczenia ryzyka zawodowego 
pracowników służb weterynaryjnych na szkodliwe czynniki biologiczne 
w środowisku oraz program profilaktyczny dotyczący zmniejszenia narażenia 
pracowników służb weterynaryjnych na patogeny odzwierzęce. 

Informację o możliwości udziału w programie przesłano do Głównego Inspektoratu 
Weterynarii, 16 wojewódzkich inspektoratów weterynarii, 16 izb lekarsko-
weterynaryjnych i 305 powiatowych inspektoratów weterynarii. Dodatkowo 
rekrutacja odbywała się przy pomocy portalu społecznościowego Facebook oraz 
podczas realizacji Narodowego Programu Zdrowia. Do badań zgłosiło się 373 
lekarzy weterynarii z 12 województw. 

(akta kontroli str. 52-54, 73-76, 96-105, 344-346) 

Według wyjaśnień Dyrektora IMW i Kierownika Projektu, przygotowanie do realizacji 
Projektu było poprzedzone analizą zgodności Projektu z celami szczegółowymi 
Programu Wieloletniego: rozwój metod i narzędzi do zapobiegania i ograniczania 



 

12 

ryzyka zawodowego w środowisku pracy, z uwzględnieniem nowych oraz 
narastających czynników ryzyka, a także – poszerzenie stanu wiedzy o przyczynach 
i skutkach wypadków przy pracy i chorób związanych z pracą oraz o opłacalności 
ekonomicznej działań prewencyjnych na poziomie państwa i przedsiębiorstwa. 
Analiza uwzględniała zbadanie przepisów prawnych pod kątem ochrony 
pracowników służb weterynaryjnych przed chorobami odzwierzęcymi, strukturę 
organizacyjną jednostek weterynaryjnych (np. zatrudnienie w jednostkach 
publicznych, własna działalność gospodarcza) oraz dostępność i rodzaj badań 
dedykowanych tej grupie zawodowej w ramach projektów realizowanych przez 
jednostki naukowe. Efektem realizacji Projektu było opracowanie narzędzi, które 
mają na celu zmniejszenie narażenia na wybrane zoonozy w środowisku pracy 
służb weterynaryjnych. Opracowany program profilaktyczny zawiera propozycje 
zmian przepisów prawnych, dotyczących wykonywania badań profilaktycznych 
u pracowników służb weterynaryjnych oraz propozycje działań edukacyjnych. 
Skutecznym narzędziem edukacyjnym jest również strona internetowa z materiałami 
opracowanymi w trakcie realizacji Projektu (prezentacje wyników badań, wytyczne, 
program profilaktyczny). Wskaźniki produktu i rezultatu Projektu opracowano biorąc 
pod uwagę wskaźniki określone w Programie Wieloletnim, tj. m.in.: zmniejszenie 
narażenia na ryzyko zawodowe, poprawa jakości pracy i życia oraz zwiększenie 
skuteczności działań informacyjno-promocyjnych w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

Wskaźniki produktu określone zostały jako: materiały informacyjne – dwie szt., 
wydawnictwa zwarte – dwie szt. w nakładzie po 200 egzemplarzy, trzy publikacje 
naukowe i popularnonaukowe, jedno szkolenie pilotażowe dla ok. 30 pracowników 
służb weterynaryjnych, jeden referat na konferencji. Założone wskaźniki zostały 
wykonane:  
– na stronie internetowej IMW zamieszczono m.in. cztery szt. materiałów 

informacyjnych (200% planu), tj. informacje o programie wieloletnim (nazwa, 
źródło finansowania, okres realizacji, cel, adresaci, zadania planowane do 
realizacji w poszczególnych etapach, tytuły artykułów naukowych 
opublikowanych na bazie wyników uzyskanych w trakcie realizacji Projektu), 
wersję elektroniczną broszur wydanych w ramach Projektu oraz prezentację 
multimedialną „Wyniki badań diagnostycznych w kierunku wybranych chorób 
odzwierzęcych u pracowników służb weterynaryjnych”; 

– wydane zostały dwie broszury (100% planu wydawnictw zwartych) w nakładzie 
po 400 egzemplarzy: „Wytyczne do poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy 
służb weterynaryjnych w aspekcie narażenia na wybrane choroby odzwierzęce” 
oraz „Program profilaktyczny dotyczący zmniejszenia narażenia na wybrane 
choroby odzwierzęce u pracowników służb weterynaryjnych”. Broszury 
edukacyjne zostały wysłane do wszystkich jednostek weterynaryjnych, 
zaproszonych do udziału w badaniach oraz rozpowszechnione wśród 
pracowników służb wykonujących badania diagnostyczne; 

– zrealizowano trzy publikacje (100% planu). Publikacje opracowane zostały po 
każdym etapie realizacji Projektu i opublikowane w: Journal of Veterinary 
Research w 2018 r. oraz w Annals of Agricultural and Environmental Medicine 
w 2018 r. i 2019 r.; 

– zrealizowano jedno szkolenie pilotażowe dla służb weterynaryjnych (100% 
planu). Szkolenie przeprowadzono w dniu 28 września 2018 r. w Innowacyjnym 
Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 
W szkoleniu wzięło udział 28 lekarzy weterynarii. Zaprezentowano wykłady 
obejmujące tematykę występowania chorób odzwierzęcych wśród lekarzy 
weterynarii (wyniki uzyskane w pierwszym etapie realizacji Projektu). W ramach 
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zajęć przeprowadzono dyskusję z uczestnikami dotyczącą m.in. kwestii 
profilaktyki, jaką powinni być objęci pracownicy służb weterynaryjnych; 

– zaprezentowano trzy referaty i wykład plenarny na konferencjach (400% planu): 
w Białowieży (w dniach 13-15 września 2017 r. i 7-8 listopada 2019 r.), Rogowie 
(11-13 września 2018 r.) i Lublinie (11 grudnia 2018 r.). W dokumentacji 
znajdowały się m.in. zaproszenia do udziału w konferencjach i wygłoszenia 
referatów, podziękowania, materiały konferencyjne z abstraktami referatów.  

 (akta kontroli str. 105-109, 344-346, 355, 357, 360) 

Wskaźniki rezultatu planowane do osiągnięcia w ciągu pięciu lat od zakończenia 
realizacji Projektu, zostały wykonane w okresie realizacji Projektu: 
– upowszechnienie wśród pracowników służb weterynaryjnych i inspektorów BHP 

wytycznych – wartość docelowa 200 egz., wykonanie 400, 
– upowszechnienie wśród pracowników służb weterynaryjnych i inspektorów BHP 

programu profilaktycznego – wartość docelowa 200 egz., wykonanie 400, 
– udostępnienie w serwisie internetowym IMW materiałów informacyjnych (liczba 

wejść na stronę 300/rok) – wartość docelowa 900, wykonana 2538 (do 
2 stycznia 2020 r.). 

Dane o liczbie wejść na stronę internetową IMW w zakresie udostępniania 
materiałów o Projekcie są zliczane z wykorzystaniem aktywnego licznika odsłon 
przy zakładce dotyczącej Projektu. Na dzień 2 lipca 2020 r. zaewidencjonowano 
4351 odsłon. 

(akta kontroli str. 106-107, 337, 340) 

2.3. W karcie informacyjnej projektu III.B.08 „Ocena zagrożenia patogenami 
przenoszonymi przez kleszcze wśród pracowników eksploatacji lasu 
na poszczególnych stanowiskach pracy”, realizowanego w ramach II etapu 
Programu Wieloletniego wskazano nw. efekty wdrożenia wyników projektu do 
praktyki gospodarczej lub społecznej: 
– zmniejszenie narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne dla ok. 50 tys. 

pracowników zatrudnionych w sektorze leśnictwa,  
– zmniejszenie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy w sektorze leśnictwa 

i zachorowalności na choroby przenoszone przez kleszcze wśród osób z grup 
ryzyka zawodowego,  

– obniżenie kosztów wynikających z zachorowań na choroby odkleszczowe 
pracowników leśnictwa, tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz 
z absencją. 

Według wyjaśnienia Dyrektora IMW, analiza efektów praktycznego wdrożenia 
wyników projektu IILB.08 została przeprowadzona w oparciu o informacje zebrane 
w anonimowych ankietach, wypełnianych przez pracowników leśnictwa dotyczących 
oceny przydatności wiedzy będącej produktem programu. Ankiety wypełnili 
pracownicy nadleśnictw Lasów Państwowych: Zwierzyniec (15 lipca 2013 r.), 
Międzyrzec Podlaski (14 października 2013 r.), Radzyń Podlaski (06 września 
2013 r.) i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie (12 czerwca 
i 12 grudnia 2013 r.). Wyniki analiz zawarto w sprawozdaniu końcowym Projektu. 

(akta kontroli str. 352-359) 

W karcie informacyjnej projektu nr I.P.19 „Zdrowie psychofizyczne kobiet w okresie 
około i pomenopauzalnym w aspekcie zachowania ich zdolności do pracy”, 
realizowanego w ramach III etapu Programu Wieloletniego wskazano nw. efekty 
wdrożenia wyników projektu do praktyki gospodarczej lub społecznej:  
– zmniejszenie liczby kobiet wykonujących pracę w niskim komforcie 

psychofizycznym, w tym w stresie i z dysfunkcjami w zakresie funkcjonowania 
poznawczego o ok. 3-5%,  
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– zmniejszenie absencji chorobowej w związku z problemami psychicznymi lub 
nasileniem chorób cywilizacyjnych związanych z narażeniem na stres w miejscu 
pracy, w tym stres wynikający z problemów z koncentracją i pamięcią  
(o ok. 3-5%),  

– podniesienie zdolności do pracy kobiet w wysokim komforcie psychofizycznym 
(o ok. 10%), 

– zwiększenie świadomości zdrowotnej dotyczącej nie tylko problemów zdrowia 
fizycznego, ale przede wszystkim zdrowia psychicznego wśród pracujących 
kobiet i pracodawców. 

Według wyjaśnienia Dyrektora IMW, Instytut nie prowadził dotychczas analiz 
w zakresie efektów wdrożenia do praktyki gospodarczej i społecznej wyników 
projektu nr I.P.19. Przewidywane efekty wskazane w karcie informacyjnej są 
efektami wieloletniego wdrażania wyników i są założeniami o charakterze 
szacunkowym. Projekt nie zakładał wykonywania przez IMW analiz w tym zakresie. 
Nie przewidziano również środków finansowych w projekcie dla Instytutu na 
powyższe analizy. W ramach wdrażania wyników projektu do praktyki przekazano 
pracodawcom, zatrudniającym kobiety wykonujące pracę umysłową w wieku około- 
i pomenopauzalnym, materiały informacyjne opracowane w ramach projektu. 
W ocenie Kierownika projektu, potencjalne efekty wdrażania wyników projektu do 
praktyki można będzie ocenić po pięciu latach od jego zakończenia, po uzyskaniu 
środków finansowych na analizy w tym zakresie. Taki okres daje realną szansę na 
uzyskanie zakładanych wskaźników. 
Dyrektor IMW wyjaśnił, że w latach 2017-2020 IMW nie współpracował z CIOP-PIB 
w celu ewaluacji projektów realizowanych w II i III etapie Programu Wieloletniego.  

(akta kontroli str. 341-342, 348-351, 355-359) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność skontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. Realizacja Projektu poprzedzona została rozpoznaniem 
potrzeb przyczyniających się do poprawy warunków bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia służb weterynaryjnych. Wykonano wszystkie zaplanowane w Projekcie 
działania. Zrealizowane zostały założone wskaźniki produktu i rezultatu.  

IV. Wnioski 

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia wniosek o terminowe 
dokonywanie zwrotu niewykorzystanych środków finansowych, przekazanych na 
realizację projektów.  

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. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

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 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego 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, 03 sierpnia 2020 r. 

Kontroler  Dyrektor  
Katarzyna Typiak 

Doradca ekonomiczny 
 Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

 

 

 

Edward Lis 

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