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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 

Jednostka 
kontrolowana 

Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego1, ul. Mostowa 27 A, 61-854 
Poznań 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Justyna Schulz, Dyrektor Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 

 (dowód: akta kontroli str. 5) 

Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu 

Kontrolerzy Ewa Kruszyńska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/30/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. 

Piotr Iwański, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/31/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania w 2018 r. planu finansowego 
Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego, pod względem legalności, 
celowości, rzetelności i gospodarności podejmowanych działań. Ocenie podlegały 
w szczególności: 

- planowanie i wykonanie przychodów, w tym działania związane z pobieraniem 
i egzekucją przychodów z prowadzenia własnej działalności, 

- planowanie i wykonanie kosztów oraz efekty realizowanych zadań, w tym 
stopień ich realizacji, 

- wykorzystanie dotacji z budżetu państwa, 

- gospodarowanie wolnymi środkami, 

- sporządzenie rocznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań za  
IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji finansowych, 

- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań. 

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były ustalenia 
dokonane w wyniku następujących działań kontrolnych: 

- analizy wykonania planu przychodów, 

- szczegółowej kontroli prawidłowości i terminowości ustalenia wybranych 
należności oraz windykacji zaległości, 

- analizy stanu należności pozostałych do zapłaty, 

- analizy realizacji kosztów i wydatków majątkowych, 

                                                 
1 Zwany dalej Instytutem lub IZ. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489. 
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- analizy realizacji zadań oraz efektów uzyskanych w wyniku wydatkowania 
środków, 

- szczegółowej analizy wybranej próby kosztów i wydatków majątkowych, 

- analizy udzielenia wybranych zamówień publicznych, 

- kontroli wykonania wskaźników rzeczowych ustalonych w budżecie zadaniowym, 

- analizy stanu zobowiązań, 

- analizy prawidłowości sporządzenia sprawozdań, 

- analizy stosowanych procedur kontroli zarządczej dotyczących sporządzania 
sprawozdań. 

Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 
Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu (dalej także: Instytut) 
jest państwową jednostką organizacyjną, utworzoną na podstawie art. 1 ustawy  
z dnia 17 grudnia 2015 r. o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego3. 
Nadzór nad Instytutem sprawuje Prezes Rady Ministrów. Instytut ma osobowość 
prawną i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu 
finansowego, ustalonego w układzie zadaniowym, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych4. 
Do zadań Instytutu należy m.in. gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie 
organom władzy publicznej informacji o istotnych wydarzeniach i procesach 
politycznych, społecznych i gospodarczych w zakresie: stosunków polsko  
-niemieckich, przemian politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych 
w Niemczech, roli Niemiec w Europie i świecie, roli Europy w stosunkach 
międzynarodowych, w tym w zakresie ładu oraz bezpieczeństwa 
międzynarodowego, procesów związanych z kształtowaniem się pamięci zbiorowej 
i polityki historycznej oraz prowadzeniem polityki polonijnej.  

Ujęte w planie finansowym Instytutu na 2018 r. przychody w kwocie  3.930,7 tys. zł 
zostały wykonane w 98,7%. Koszty Instytutu w kwocie 3.868,7 tys. zł stanowiły 
98,4% zaplanowanych. 

(dowód: akta kontroli str. 48, 49) 

IV. Ocena5 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie wykonanie planu finansowego Instytutu 
w 2018 r. 

Pomimo obowiązku określonego w art. 42 ust. 5 ustawy  o finansach 
publicznych, Instytut w 2018 r. nie ustalił i nie dochodził należności w kwocie 54,5 
tys. zł, co stanowiło 1,4% ogółu zrealizowanych przychodów. Brak realizacji 
obowiązków w tym zakresie skutkował  wzrostem należności przeterminowanych, 

                                                 
3 Dz. U. z 2015 r., poz. 2292. 
4 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. (dalej: „ustawa o finansach publicznych”). 
5 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące 
oceny: pozytywna i negatywna. W przypadku, gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny 
pozytywnej, ani dla negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 
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głównie z opłat za wynajem pomieszczeń biurowych. W 2018 r. należności te wzrosły 
w porównaniu do 2017 r. o 59,8%. 

Badanie 12,4% ogółu kosztów poniesionych w Instytucie w 2018 r. wykazało, że przy 
wydatkowaniu kwoty 58,1 tys. zł (1,5% ogółu) naruszono przepisy dotyczące 
udzielania zamówień publicznych określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych6 oraz w Regulaminie udzielania zamówień 
publicznych, do których nie stosuje się tej ustawy, a także zasady dokonywania 
wydatków określone w ustawie o finansach publicznych.  

Na sformułowanie negatywnej oceny wykonania planu finansowego Instytutu wpływ 
miały także stwierdzone nieprawidłowości w sporządzeniu sprawozdania 
z wykonania planu finansowego Instytutu za 2018 r. oraz niedopełnienie obowiązku 
określonego w art. 41 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, polegającego na 
sporządzeniu i przekazaniu Prezesowi Rady Ministrów sprawozdań w zakresie 
operacji finansowych (Rb-N i Rb-Z). 

W Instytucie nie zidentyfikowano i nie oszacowano ryzyk w obszarze 
sprawozdawczości i nie wdrożono mechanizmów kontroli zapobiegających 
wystąpieniu takich nieprawidłowości. 

Zrealizowane w 2018 r. w Instytucie przychody w kwocie 3.878,4 tys. zł stanowiły 
98,7% zaplanowanych. Zaplanowane na 2018 r. koszty Instytutu w kwocie  
3.930,2 tys. zł zostały wykonane w kwocie 3.868,7 tys. zł (98,4%). Koszty poniesione 
zostały na realizację zadań ustawowych. W rezultacie wydatkowania środków 
osiągnięto cele prowadzonej działalności wynikające z planu działalności Instytutu.   

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytutu za 2018 r. w układzie 
zadaniowym (Rb-BZ2) zostało sporządzone terminowo, stosownie do przepisów 
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej  
w układzie zadaniowym7. 

V. Wyniki kontroli 

1. Wykonanie planu finansowego państwowej osoby prawnej 

1.1. Wykonanie planu przychodów 

Zaplanowane na 2018 r. przychody Instytutu w wysokości 3.930,7 tys. zł zostały 
wykonane w kwocie 3.878,4 tys. zł, tj. w 98,7%. Osiągnięte przychody były wyższe 
od zrealizowanych w 2017 r. o 101,9 tys. zł, tj. o 2,7%.  

Głównym źródłem uzyskanych w 2018 r. przychodów była  dotacja podmiotowa 
z budżetu państwa w kwocie 3.455,3 tys. zł (89,1% ogółu przychodów) oraz 
prowadzona w Instytucie działalność (6,9% ogółu). Wpływy Instytutu z prowadzonej 
działalności polegającej na wynajmie pomieszczeń biurowych wyniosły w 2018 r. 
260,4 tys. zł, a z działalności wydawniczej – 6,9 tys. zł. 

W 2018 r. Instytut otrzymał ponadto środki w kwocie 73,0 tys. zł z Funduszu Nauki 
i Technologii Polskiej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki oraz 
środki w kwocie 14,9 tys. zł z Polsko Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki na 

                                                 
6 Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm. 
7 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej w układzie zadaniowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1793).   
 

Opis stanu 
faktycznego 
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realizację projektu „Dzieje pogranicza polsko – niemieckiego i jego wizerunki. 
Granica na Odrze i Nysie granicą pokoju w kulturach pamięci miast Gorlitz 
i Zgorzelec.” 

W Instytucie w 2018 r. nie wykorzystano kwoty 44,7 tys. zł (1,3% ogółu) z przyznanej 
kwoty 3.500,0 tys. zł dotacji podmiotowej. Niewykorzystana kwota dotacji 
podmiotowej została w wymaganym terminie zwrócona na rachunek bankowy 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (dalej również KPRM). Przyczyną 
niewydatkowania ww. środków było m. in. poniesienie niższych od planowanych 
kosztów energii, podróży służbowych i udziału w konferencjach. 

 (dowód: akta kontroli str.  8, 47-62, 81, 100, 101, 357, 358 - 362) 

Kwota wykorzystanej przez Instytut dotacji podmiotowej wzrosła z 2.000,0 tys. zł 
w 2016 r. do 3.455,3 tys. zł w 2018 r., tj. o 72,8%. Zmalały natomiast przychody 
Instytutu z prowadzonej działalności, z 485,6 tys. zł w 2016 r. do 267,3 tys. zł 
w 2018 r., tj. o 45,0%.  

(dowód: akta kontroli str. 100, 101) 

Stan należności na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 69,2 tys. zł, w tym należności 
przeterminowanych 68,1 tys. zł. W porównaniu do końca 2017 r. stan należności 
przeterminowanych wzrósł o 59,8%. Na kwotę należności przeterminowanych 
składały się nieuiszczone opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych  
- 65,2 tys. zł oraz należności z tytułu działalności wydawniczej - 2,9 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 143, 144, 153-155) 

Badanie wybranych zaległości w łącznej kwocie 52,8 tys. zł (77,5% ogółu zaległości) 
wykazało, że podjęte w 2018 r. działania w celu ich odzyskania polegały na 
skierowaniu do dłużników ponagleń, maili przypominających o istniejącym 
zadłużeniu, wezwania do zapłaty lub potwierdzeń salda na dzień 31 grudnia 2018 r. 
oraz na rozmowach telefonicznych lub osobistych. Wskutek podjętych czynności 
uregulowana została jedna zaległość na kwotę 3,3 tys. zł. Wobec jednego dłużnika 
nie skorzystano z uprawnień umownych zmierzających do odzyskania zaległości, 
które na koniec 2018 r. wyniosły 50,2 tys. zł (95,1% ogółu zbadanych zaległości). 

(dowód: akta kontroli str. 165-179, 246-275) 

Dyrektor Instytutu w 2018 r. nie umarzała, nie odraczała i nie rozkładała na raty 
należności kontrolowanej jednostki. 

 (dowód: akta kontroli str. 365-367) 

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

1. Pomimo obowiązku wynikającego z art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych 
w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o Instytucie, w kontrolowanej jednostce w 2018 r. nie 
ustalono przypadających jej należności pieniężnych z tytułu odsetek od zaległości 
w łącznej kwocie 2.255,86 zł. W zatwierdzonej przez dyrektor Instytutu polityce 
rachunkowości, wbrew ww. przepisom zapisano, że: „Instytut Zachodni z reguły nie 
nalicza odsetek za zwłokę w zapłacie należności, spowodowane to jest małym 
prawdopodobieństwem ich uzyskania, bowiem zdarza się, że kontrahenci Instytutu 
nie są skłonni do zapłacenia za wydany produkt czy zrealizowaną usługę a co 
dopiero za odsetki.”  

(dowód: akta kontroli str. 180-191, 861) 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W wyjaśnieniach dyrektor Instytutu wyjaśniła, że: "Regulacja wynikała z doświadczeń 
Instytutu z uchylającymi się od terminowej zapłaty kontrahentami. Uważaliśmy, że 
Instytut dopełnia zapisy art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, tzn. ustala 
należności pieniężne poprzez wystawianie faktur, które między innymi wynikają 
z zawartych umów np. „czynszowych”. Kwestia związana z „terminowym 
podejmowaniem w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do 
wykonania zobowiązania” była wykonywana poprzez wysyłanie ponagleń 
przypominających o konieczności zapłaty. Jeśli kontrahenci pomimo wielu ponagleń 
nie płacą za usługę czy produkt, wówczas taka należność staje się kosztem. Instytut 
do tej pory nie naliczał odsetek z uwagi na to, aby nie powiększać kosztów 
z nieściągalnych należności." 

(dowód: akta kontroli str. 365-367) 
Wyjaśnienia dyrektor Instytutu nie zasługują na uwzględnienie. Nieuprawnione 
zapisy w Polityce rachunkowości Instytutu nie usprawiedliwiają niedopełnienia 
obowiązku ustalania przypadających Instytutowi należności pieniężnych, w sytuacji, 
gdy wymóg taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.  

2. W umowie najmu z 15 maja 2017 r., zawartej z firmą „M”, w § 5 ust. 4, zapisano, 
że czynsz za wynajem budynku i miejsc parkingowych będzie podlegał corocznej 
waloryzacji w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłaszany przez 
Prezesa GUS za rok poprzedni8. Pomimo tego zapisu, w Instytucie w 2018 r. nie 
przeprowadzono tej waloryzacji i nie ustalono należności z tego tytułu w kwocie 
2.036,88 zł9. Obowiązek ustalania przez Instytut przypadających mu należności 
pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, wynika z przepisu art. 42  
ust. 5 ustawy o finansach publicznych w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o Instytucie. 

 (dowód: akta kontroli str. 210-220, 192-209, 394-397) 

Dyrektor Instytutu wyjaśniła, że najemcą jest firma wchodząca dopiero na rynek 
i dlatego w pierwszym okresie jej działalności nie skorzystano z możliwości 
podniesienia czynszu. Dyrektor wskazała również na bardzo trudną w ostatnim 
czasie, jej zdaniem, sytuację na rynku wynajmu nieruchomości.  

(dowód: akta kontroli str. 371-374) 

Wyjaśnienia dyrektor Instytutu nie usprawiedliwiają tej nieprawidłowości. 
Z postanowień zawartych w umowie najmu z 15 maja 2017 r. nie wynika dowolność 
w corocznej waloryzacji czynszu. Obowiązek w tym zakresie wynika ponadto 
z przywołanych wyżej przepisów ustawy o finansach publicznych.  

3. W Instytucie, w 2018 r., nie podjęto, wynikających z umowy, działań 
zmierzających do dochodzenia należności wobec dłużnika zalegającego z wpłatą 
należności w kwocie 50.238,64 zł, z tytułu umowy najmu z 15 maja 2017 r. Na dzień 
31 grudnia 2017 r. kwota należności przeterminowanych z tego tytułu wyniosła 
28.535,17 zł i wzrosła na koniec 2018 r. do kwoty 50.238,64 zł. W 2018 r. dłużnik nie 
opłacił sześciu miesięcznych czynszów za wynajem 254 m2 powierzchni biurowej 

                                                 
8 Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r. w stosunku do 
2016 r. na poziomie 102,0 (wzrost cen o 2,0%) został ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w komunikacie z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r. (M.P. z 2018 r. poz. 106). 
9 Miesięczny czynsz po waloryzacji winien być wyższy o 169,74 zł, z czego 138,00 zł (kwota netto) 
i 31,74 zł (kwota podatku VAT 23%), a w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. łącznie o 2.036,88 zł 
brutto. 
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oraz 16 miejsc parkingowych, a opłaty za pozostałe miesiące regulowane były  
z opóźnieniem. Przykładowo, czynsze za styczeń, luty i marzec 2018 r., na 
podstawie faktur z 15 stycznia, 12 lutego i 15 marca 2018 r. opłacono odpowiednio: 
30 kwietnia, 31 maja i 30 czerwca 2018 r., tj. po upływie 91, 94 i 93 dni od 
wyznaczonego terminu płatności. 

Obowiązek terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności 
zmierzających do wykonania zobowiązania wynika z art. 42 ust. 5 ustawy 
o finansach publicznych w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o Instytucie. Kontrolowana 
jednostka nie skorzystała jednak z możliwości wyegzekwowania tych zaległości na 
podstawie egzekucji wprost z aktu notarialnego, choć stosowne oświadczenie 
o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia  
17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego10 najemca złożył 3 sierpnia 
2017 r. Nie skorzystano również z określonego w § 8 ust. 1 punkt 4 umowy najmu, 
prawa do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy 
najemca dopuści się zwłoki z zapłatą należności, co najmniej za dwa pełne okresy 
płatności. Czynności, jakie podjęto w Instytucie w 2018 r. w celu odzyskania 
zaległości, polegały na wysyłaniu maili przypominających o istniejącym zadłużeniu, 
ponagleń, wezwania do zapłaty oraz potwierdzeniu salda na 31 grudnia 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 151, 154, 169-175, 192, 193, 210-216, 226-229, 246-275) 

Dyrektor Instytutu nie wyjaśniła powodu niewyegzekwowania w 2018 r. zaległości za 
wynajem pomieszczeń w budynku na podstawie aktu notarialnego. Wskazała 
natomiast, że dnia 12 marca 2019 r. (tj. w czasie czynności kontrolnych NIK) zawarto 
umowę na usługę wymalowania przez dłużnika łącznej powierzchni 302,22 m², tj. 
czterech pokojów i korytarza w budynku głównym Instytutu za kwotę 5.000,00 zł, 
która to kwota zostanie zaliczona na poczet zaległości dłużnika wobec Instytutu  
(na dzień podpisania umowy zaległość wyniosła 67.396,49 zł). 

(dowód: akta kontroli str. 371-374, 380-384) 

Odnośnie powodów zaniechania wypowiedzenia dłużnikowi umowy najmu w 2018 r., 
dyrektor Instytutu wyjaśniła m.in., że wynajęty budynek wymagał gruntownego 
remontu i przed wynajęciem stał pusty od grudnia 2016 r. do sierpnia 2017 r. oraz, 
że budynek ten staje się coraz mniej atrakcyjny na rynku wynajmu powierzchni 
biurowych w Poznaniu, ponieważ jest źle doświetlony światłem słonecznym, nie jest 
klimatyzowany, ma nieszczelne okna i jest zabytkowy, co wiąże się z brakiem 
możliwości dokonywania dużych zmian wewnątrz. Ponadto, potencjalnych najemców 
zniechęcał ograniczony dostęp do internetu drogą radiową, a dopiero w marcu 
2019 r. doprowadzono do budynku osobny światłowód. Dyrektor Instytutu wyjaśniła 
również, że najemca zainwestował w remont budynku 21 tys. zł oraz w wyposażenie 
lokalu prawie 45 tys. zł, co zdaniem dyrektor, odciążyło Instytut z konieczności 
przeprowadzenia tak kosztownego remontu i stanowi zabezpieczenie na poczet 
długu w razie skutecznego wypowiedzenia umowy najmu. Dyrektor Instytutu 
wyjaśniła również, że firma najemcy jest startupem i w początkowym okresie ma 
trudności z rozruchem, jednak z obserwacji wynika, że sukcesywnie się rozwija, 
o czym ma świadczyć na przykład złożenie wniosku o kredyt obrotowy w wysokości 
30 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 371-379) 

                                                 
10Dz. U. z 2018 r. poz. 1360. 
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Ustalono, że stosownie do § 5 ust. 3 umowy najmu z 15 maja 2017 r., najemca 
został zwolniony z płatności czynszu za lipiec 2017 r. w kwocie 6.900,00 zł ze 
względu na ulepszenia, jakie wprowadził do wynajmowanego budynku, m.in. 
odmalowanie wszystkich ścian, wymianę wykładzin w większości pomieszczeń, 
remont łazienki i kuchni. Podnoszone przez dyrektor Instytutu okoliczności nie 
znajdują zatem, w pełnym zakresie, odzwierciedlenia w dokumentach związanych 
z realizacją umowy najmu (aneksy do umowy, porozumienia, ugody, inne). 

 (dowód: akta kontroli str. 210-214) 

4. Na wystawionych w Instytucie w 2018 r., jednemu najemcy, fakturach VAT dot. 
płatności czynszu i opłat eksploatacyjnych wskazany został 14-dniowy termin 
płatności, podczas gdy, w § 5 ust. 5 oraz § 6 ust. 2 umowy z dnia 15 maja 2017 r. 
termin ten określony został na 7 dni. 

(dowód: akta kontroli str. 195-209, 210-215) 

W wyjaśnieniach, osoba odpowiedzialna za wystawienie tych faktur podała, że 
zwyczajowo stosuje 14-dniowy termin płatności od dnia wystawienia faktury 
w stosunku do wszystkich kontrahentów, dlatego też program automatycznie 
zastosował taki termin również i do tego najemcy. Zadeklarowała ponadto, że 
w programie zostaną wprowadzone stosowne zmiany i przy wystawianiu następnej 
faktury zostanie uwzględniony termin zgodny z zapisami w umowie. 

(dowód: akta kontroli str. 392, 393) 

1.2. Wykonanie planu kosztów państwowej osoby prawnej 

Koszty poniesione w 2018 r. w Instytucie w kwocie 3.868,7 tys. zł, stanowiły 98,4% 
planu po zmianach. W porównaniu do 2017 r. koszty te były wyższe o 110,7 tys. zł, 
tj. o 2,9%. 

W planie finansowym Instytutu, jak i w sprawozdaniu z jego wykonania, koszty 
ogółem przedstawione zostały w podziale na koszty funkcjonowania 
(administracyjne) i koszty pozostałe, bez wyodrębnienia kosztów realizacji zadań. 
Dyrektor Instytutu wyjaśniła, że nie dokonuje wyodrębnienia kosztów na koszty 
funkcjonowania i realizacji zadań z uwagi na nie przekazywanie dotacji innym 
podmiotom. Koszty funkcjonowania stanowiły w 2018 r. 99,5 kosztów ogółem 
(w 2017 r. 98,1%), a koszty pozostałe 0,5% (w 2017 r. 1,9%). 

            (dowód: akta kontroli str. 8-10, 48-62, 370, 373) 

Wzrost kosztów w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. wynikał ze zwiększenia kosztów 
funkcjonowania Instytutu z tytułu: 

- wynagrodzeń osobowych (wzrost o 81,0 tys. zł, tj. o 4,9%) z uwagi na podwyżki 
uposażeń, 

- wynagrodzeń bezosobowych (wzrost o 59,7 tys. zł, tj. o 25,8%) z uwagi na 
zawarcie czterech dodatkowych umów zlecenia, 

- usług obcych (wzrost o 32,7 tys. zł, tj. o 9,4%) z uwagi na zwiększenie usług 
remontowych wymiany i naprawy okien oraz na poniesienie kosztów na 
opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, 

- pozostałych kosztów funkcjonowania (wzrost o 84,9 tys. zł, tj. o 15,8%) z uwagi 
na zorganizowanie większej liczy konferencji i spotkań (w 2018 r. 28, a w 2017 r. 
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12), posiedzeń Rady Instytutu (w 2018 r. 5, a w 2017 r. 3) oraz zwiększenie 
kosztów poniesionych na literaturę, czasopisma i dostęp do bazy danych. 

 (dowód: akta kontroli str. 8-10, 48-62, 100-104, 385) 
Stan zatrudnienia na koniec 2018 r. wyniósł w przeliczeniu na pełne etaty 28,25 
i w stosunku do 2017 r. wzrósł o 0,25 etatu. 
Wydatki na wynagrodzenia osobowe wyniosły 1.748,9 tys. zł i były o 4,9% wyższe od 
wydatków na ten cel poniesionych w 2017 r.  
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5,4 tys. zł i było wyższe 
w porównaniu do 2017 r. o 0,09 tys. zł (1,6%), co wynikało z podwyżek uposażenia 
pracowników (zgodnie z zaleceniami Rady Instytutu). 

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 290,9 tys. zł i były wyższe od 
wydatków poniesionych w 2017 r. o 25,8%. W 2018 r. z trzema pracownikami 
Instytutu zawarto cztery umowy cywilnoprawne (trzy umowy o dzieło i jedną umowę 
zlecenia11) i wydatkowano z tego tytułu 28,9 tys. zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 276-287) 

Badaniem, pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, objęto 
60 dowodów księgowych dokumentujących wydatki w kwocie 479,6 tys. zł, w tym 43 
dowody dobrane drogą losowania z zastosowaniem metody MUS12 na kwotę  
411,1 tys. zł oraz 17 dowodów dobranych w sposób celowy na kwotę 68,5 tys. zł. 
Kwota wydatków objętych badaniem stanowiła 34,6% ogółu kosztów/wydatków 
bieżących oraz majątkowych, z wyłączeniem amortyzacji i wynagrodzeń wraz  
z pochodnymi13. 

(dowód: akta kontroli str. 560-856) 

Na 2018 r. nie przewidywano postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
realizowanego z zastosowaniem trybów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej „pzp”). W związku z tym Instytut nie 
publikował planu zamówień publicznych, o którym mowa w art. 13a pzp. 

(dowód: akta kontroli str. 478-483) 
W zakresie zamówień publicznych, których wartość nie przekraczała kwoty ustalonej 
w art. 4 pkt 8 pzp tj. 30.000 euro, w Instytucie wprowadzono, z dniem 4 lipca 2016 r., 
„Regulamin udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Regulamin). Zgodnie 
z postanowieniami Regulaminu, do zamówień o wartości szacunkowej od 3.000 euro 
do 10.000 euro stosowano rozeznanie cenowe, natomiast w przypadku zamówień 
o wartości od 10.000 euro do kwoty nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro  
– zapytanie ofertowe. Do zamówień o wartości poniżej kwoty 3.000 euro 
postanowienia Regulaminu nie miały zastosowania. Ponadto wyłączeniu z procedur 
zawartych w regulaminie podlegały m.in.: umowy zlecenia oraz umowy o dzieło 
z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, a wykonującymi 
prace zlecone osobiście, usługi szkolenia, dostawą publikacji branżowych oraz 
płatne serwisy internetowe, ubezpieczenia grupowe pracowników, ubezpieczenia 
majątku, usługi prawnicze, usługi socjalne, usługi zdrowotne, usługi tłumaczenia 

                                                 
11 Przedmiotem umów była redakcja i sporządzenie stron tytułowych tomów projektu „Documenta 
Occupationis”. 
12 Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości. 
13 Kwota wydatków podlegających badaniu wynosiła 1.387,3 tys. zł. 
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tekstów, zakup artykułów biurowych. Wyłączenie z konieczności stosowania 
procedur zawartych w Regulaminie dotyczyło również sytuacji, gdy przedmiot 
zamówienia związany był z działalnością twórczą lub artystyczną oraz w przypadku, 
gdy wystąpiły przyczyny ekonomiczne, organizacyjne, gospodarcze lub społeczne, 
powodujące, że zamówienie mógł zrealizować tylko jeden wykonawca. 

(dowód: akta kontroli str. 544-549) 
Kontrolą objęto osiem postępowań, o łącznej wartości 469 tys. zł, do których nie 
miała zastosowania ustawa pzp, w tym siedem w trybie zapytania ofertowego 
i jednego w trybie rozeznania cenowego. Stwierdzono, że zamówienia te zostały 
udzielone zgodnie z Regulaminem oraz były należycie udokumentowane. 

(dowód: akta kontroli str. 563-582, 605-621, 680-684, 699-713, 723-745, 749-763, 
818-821) 

Badaniem objęto również wydatki majątkowe na kwotę 51,5 tys. zł (100% wydatków 
majątkowych poniesionych w 2018 r.), w tym zakup i montaż centrali telefonicznej za 
kwotę 11,1 tys. zł oraz zakup i montaż systemu alarmowego i telewizji dozorowej za 
kwotę 40,4 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 642-657, 755-763, 814-817) 

Wszystkie skontrolowane wydatki służyły realizacji zadań statutowych Instytutu. 
Kwota wydatków poniesionych z naruszeniem prawa, opisanych w dalszej części 
wystąpienia, wyniosła 58,1 tys. zł (co stanowiło 1,5% kosztów Instytutu). Pozostałe 
skontrolowane wydatki poniesione zostały w sposób legalny, celowy i gospodarny 
oraz zostały rzetelnie udokumentowane. 

(dowód: akta kontroli str. 560-562) 

Analiza prawidłowości wykorzystania dotacji podmiotowej przeprowadzona na ww. 
próbie wydatków (79,1% próby wydatków) wykazała, że dotacja została 
wykorzystana w 2018 r. zgodnie z przeznaczeniem, tj. na wydatki bieżące 
poniesione w związku z realizacją zadań statutowych Instytutu.  

(dowód: akta kontroli str. 288-291, 324) 

Zobowiązania Instytutu na koniec 2018 r. wyniosły 29,3 tys. zł i w porównaniu do 
roku poprzedniego były niższe o 12,0 tys. zł. W 2018 r. wystąpiły zobowiązania 
wymagalne w kwocie 1,4 tys. zł z tytułu wynagrodzeń, w tym kwota 0,7 tys. zł 
dotyczyła niepodjętego wynagrodzenia za 2009 r. przez byłego pracownika 
(nieznany aktualny adres zamieszkania) oraz kwota 0,8 tys. zł dotyczyła 
wynagrodzeń za grudzień 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 145-147, 163) 

W 2018 r. Instytut zapłacił odsetki za nieterminowe płatności dwóch zobowiązań 
w łącznej kwocie 4,33 zł. Powodem opóźnień w płatnościach były problemy 
z systemem bankowości internetowej. 

(dowód: akta kontroli str. 148, 149) 

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

1. Zgodnie z obowiązującym w Instytucie „Regulaminem udzielania zamówień 
publicznych, do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych" do zamówień o wartości szacunkowej od 3.000 euro do 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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10.000 euro stosowano rozeznanie cenowe, natomiast w przypadku zamówień  
o wartości od 10.000 euro do kwoty nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro  
– zapytanie ofertowe. Do zamówień o wartości poniżej kwoty 3.000 euro 
postanowienia Regulaminu nie miały zastosowania. 

W dniu 21 grudnia 2018 r. dokonano zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby 
Instytutu za łączną kwotę 16,7 tys. zł brutto. Wniosek o wyrażenie zgody przez 
dyrektor Instytutu na zakup ww. sprzętu sporządzony został 21 grudnia 2018 r. We 
wniosku wskazano m.in. ilość i rodzaj sprzętu oraz ustalono szacunkową kwotę 
zamówienia 16.900 zł brutto (tj. 13.739,83 zł netto). Stanowiło to równowartość kwoty 
3.186,64 euro, według kursu określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro 
stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych14. Odbioru 
zakupionego towaru dokonano również 21 grudnia 2018 r.  

Zakupu dokonano z naruszeniem obowiązującego w Instytucie Regulaminu, zgodnie 
z którym w przypadku zamówień o wartości szacunkowej od 3.000 euro do kwoty 
nieprzekraczającej 10.000 euro powinno zostać przeprowadzone rozeznanie cenowe 
z nie mniej niż dwoma wykonawcami, a z rozeznania powinna zostać sporządzona 
notatka. Zakup sprzętu komputerowego w kwocie 16,7 tys. zł nie został poprzedzony 
sporządzeniem notatki, zawierającej m.in. porównanie ofert oraz uzasadnienie 
wyboru wykonawcy. W Instytucie brak było dowodów świadczących 
o przeprowadzeniu rozeznania cenowego.  

Dyrektor Instytutu wyjaśniła, że zakup sprzętu był zaplanowany, ale „zwlekano z jego 
przeprowadzeniem aby nie przekroczyć zaplanowanych kosztów na 2018 r.” 
Dostawcę wyłoniono na podstawie rozeznania rynkowego - kwerendy w Internecie 
i po konsultacji z informatykiem Instytutu. Zakupu dokonywał osobiście kierownik 
Pionu Wsparcia. 

Wyjaśnienia dyrektor Instytutu nie uzasadniają odstępstwa od obowiązującej 
procedury. NIK wskazuje przy tym, że obowiązujący w Instytucie regulamin 
umożliwiał odstąpienie od stosowania przepisów regulaminu w zakresie procedury 
rozeznania cenowego i realizowania zamówienia z jednym wykonawcą, mogło to 
nastąpić w uzasadnionych przypadkach, a uzasadnienie wyboru wykonawcy wraz ze 
wskazaniem przyczyn zaniechania procedur powinno być zawarte w notatce 
służbowej. 

(dowód: akta kontroli str. 475-483, 544-559, 785-787) 

2. W dniu 23 stycznia 2017 r., Instytut zawarł umowę na świadczenie usług 
księgowych z Biurem Rachunkowym "K(…)". Została ona zawarta na czas 
nieokreślony, zaś miesięczne wynagrodzenie ustalono w wysokości: 3.200 zł brutto 
(tj. 2.601,63 zł netto) w okresie od 23 stycznia do 28 lutego 2017 r. oraz 3.700 zł 
brutto (tj. 3.008,13 zł netto) w okresie od 1 marca 2017 r. Umowę tę zawarto bez 
zastosowania obligatoryjnych procedur określonych ustawą pzp15, tj. z naruszeniem 
art. 44 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Została ona rozwiązana z dniem 
31 lipca 2018 r., zaś poniesione z tego tytułu wydatki wyniosły łącznie 67,9 tys. zł, 
w tym w 2018 r. – 25,9 tys. zł (tj., ostatecznie, poniżej 30 tys. euro). 

                                                 
14 Dz.U. z 2017 r., poz. 2477. 
15 Szacunkowa wartość zamówienia określona z zastosowaniem art. 34 ust. 3a pkt 2 pzp wynosiłaby 
34.487,95 euro. W przedmiotowym przypadku, umowa o udzielenie zamówienia publicznego powinna 
być zawarta na czas oznaczony (art. 142 ust 1 pzp). 
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Dyrektor Instytutu wyjaśniła, że umowę o świadczenie usług z Biurem Rachunkowym 
zawarto z uwagi na długotrwałą chorobę pracownika działu księgowości. Dodała, że 
zawarto ją na czas nieokreślony gdyż trudno było określić kiedy zakończy się 
choroba”. Odnośnie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego za świadczenie usług 
księgowych stwierdziła, że odpowiadało ono wynagrodzeniu zastępowanego 
pracownika. 

Wyjaśnienia Dyrektor Instytutu nie usprawiedliwiają stwierdzonego naruszenia 
przepisów prawa. Decydując się na zawarcie długoterminowej umowy na 
świadczenie usług księgowych należało brać pod uwagę, wynikające z przepisów 
prawa, rygory i ograniczenia związane z udzielaniem zamówień publicznych, których 
wartość przekracza kwoty określone w ustawie pzp. 

(dowód: akta kontroli str. 475-483, 583-593, 510-512) 

3. Zgodnie z art. 98 ust. 1 i 2 pzp, zamawiający zobowiązany jest sporządzić 
sprawozdanie o udzielonych zamówieniach oraz przekazać je Prezesowi Urzędu 
Zamówień Publicznych (UZP), w terminie do 1 marca każdego roku następującego 
po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Zakres informacji zawartych w rocznym 
sprawozdaniu, wzór sprawozdania oraz sposób przekazywania został określony 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie 
informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego 
wzoru oraz sposobu przekazywania16. Zgodnie z § 1 pkt 10 ww. rozporządzenia, 
sprawozdanie powinno zawierać m.in. łączną wartość udzielonych zamówień, bez 
podatku od towarów i usług, które zostały udzielone z wyłączeniem procedur 
określonych w ustawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy. 

W Instytucie nie sporządzono i nie przekazano Prezesowi UZP sprawozdania 
o zamówieniach udzielonych w 2018 r., co było niezgodne z art. 98 ustawy pzp. 

Dyrektor Instytutu wyjaśniła, że nie przekazano sprawozdania o udzielonych 
zamówieniach, ponieważ w 2018 r. nie było żadnych zamówień przekraczających 
30 tys. euro. Wskazała ponadto, że w Instytucie prowadzony był rejestr zamówień 
publicznych od kwoty 3.000 euro.  

Przedstawione wyjaśnienie nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z przywołanym 
rozporządzeniem, w sprawozdaniu należy ująć wartość zamówień udzielonych 
z wyłączeniem procedur określonych w ustawie na podstawie art. 4 pkt 8 pzp, 
tj. zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 30 000 euro. NIK wskazuje, że zgodnie z ustawą, zamówieniem publicznym są 
wszystkie umowy odpłatne, zawierane między zamawiającym, a wykonawcą, których 
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, bez względu na ich wartość. 
Łączna wartość tych zamówień powinna znaleźć się w sprawozdaniu przekazanym 
Prezesowi UZP. 

(dowód: akta kontroli str. 475-483, 541-543) 

4. Bieżącym serwisowaniem sprzętu komputerowego oraz sieci komputerowej 
w Instytucie zajmowała się firma „I. (…)”, z którą Instytut współpracował od 2000 r. 
Do 25 maja 2018 r. Instytut nie zawarł z tym wykonawcą pisemnej umowy. Od 
stycznia do września  2018 r. wykonawca wystawiał  faktury za wykonywane usługi 
na kwotę 1.230 zł brutto, a od października do grudnia na kwotę 1.500 zł brutto. 
Łączna kwota wydatków z tego tytułu w 2018 r. wyniosła 15.600  zł. 
                                                 
16 Dz.U. z 2016 r. poz. 2038. 
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Dyrektor Instytutu wyjaśniła, że usługi realizowane przez firmę to utrzymywanie 
stanu gotowości serwisowej oraz podejmowanie interwencji naprawczych w siedzibie 
Instytutu lub poprzez zdalny dostęp. Obejmowały one m.in. następujące czynności: 
instalowanie oprogramowania, czynności administracyjne dotyczące infrastruktury IT, 
wykonywania kopii zapasowych, administrowanie bazami danych, administracja 
serwerami oraz utrzymywanie w działaniu sieci bezprzewodowej. 

Zdaniem NIK model współpracy oparty do 25 maja 2018 r. na umowie ustnej,  
ze względu na brak precyzyjnie określonego zakresu realizowanych zadań, nie 
zapewniał celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych, tj. zasady 
dokonywania wydatków określonej w art. 44 ust. 3 i 4 ustawy o finansach 
publicznych. Podnoszona przez Dyrektora Instytutu w wyjaśnieniach wieloletnia 
współpraca z wykonawcą nie uzasadnia  braku umowy na świadczenie usług przez 
tak długi okres.  

Także dopiero 25 maja 2018 r. Instytut zawarł z ww. wykonawcą umowę powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, stanowiącą uzupełnienie umowy w zakresie 
świadczenia usług informatycznych z tego samego dnia. 

NIK wskazuje, że zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych17, zarządzanie 
bezpieczeństwem informacji powinno być realizowane m.in. poprzez zawieranie 
w umowach serwisowych podpisanych ze stronami trzecimi, postanowień 
gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji. Brak stosownej 
umowy z podmiotem realizującym usługi informatyczne mógł stanowić zagrożenie 
dla bezpieczeństwa danych Instytutu (wykonawca nie figurował w prowadzonej  
w Instytucie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych). 

(dowód: akta kontroli str. 511-514,  658-660, 834-856, 905-923) 

5. W Instytucie, w 2018 r., dopuszczono do powstania zobowiązań wymagalnych 
w kwocie 752,24 zł. Było to wynikiem wypłaty, dopiero w styczniu 2019 r., podwyżki 
wynagrodzeń dla dwóch pracowników za miesiąc grudzień 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 145-147, 163) 

Główna księgowa wyjaśniła, że w nawale pracy, w miesiącu grudniu, zapomniano 
o naliczeniu podwyżek. 

(dowód: akta kontroli str. 147) 

1.3. Gospodarowanie wolnymi środkami 

Stan środków pieniężnych na koniec 2018 r. wyniósł 538,1 tys. zł, z czego  
512,8 tys. zł stanowiły środki uzyskane z prowadzonej działalności Instytutu  
i ulokowane u Ministra Finansów w formie depozytu overnight. W 2018 r. średni stan 
z 12 miesięcy środków lokowanych w tej formie depozytu wyniósł 495,4 tys. zł18, 
a uzyskane odsetki wyniosły 2,5 tys. zł. Instytut nie dokonywał lokat wolnych 
środków w formie depozytu terminowego.  

                                                 
17 Dz.U. z 2017 r. poz. 2247. 
18 W 2018 r. utworzono łącznie 252 depozyty overnight.  
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Występująca przez cały 2018 r. nadwyżka wolnych środków19 uzyskanych przez 
Instytut z działalności gospodarczej, jak wyjaśniła dyrektor Instytutu, jest 
utrzymywana z uwagi na konieczność przeprowadzenia w przyszłości inwestycji 
m.in. remontu instalacji przeciwpożarowej.  

(dowód: akta kontroli str. 292-323) 

Nadwyżki środków, ponad aktualny stan wykorzystania, uzyskanych z budżetu 
państwa w formie dotacji podmiotowej znajdowały się - zgodnie z art. 196 ust. 2 
ustawy o finansach publicznych - na nieoprocentowanym rachunku bankowym 
Instytutu prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki z dotacji 
wpłynęły na ww. rachunek bankowy na początku każdego miesiąca 2018 r. łącznie 
w 11 transzach po 292 tys. zł i jednej transzy w wysokości 288 tys. zł, zgodnie 
z przygotowaną przez Instytut i przedłożoną do KPMR propozycją miesięcznego 
zapotrzebowania20. Skutkiem takiego zasilania w dotację było sukcesywne 
kumulowanie środków na rachunku bankowym Instytutu21, aż do powstania 
w sierpniu 2018 r. nadwyżki środków w kwocie wystarczającej na pokrycie 
miesięcznych kosztów jego działalności. Skumulowane środki wydatkowano 
w miesiącach październiku i listopadzie 2018 r. 

W Instytucie nie opracowano systemu zarządzania płynnością finansową. 

(dowód: akta kontroli str. 325-338, 359-362, 398-400) 
 

1.4. Realizacja zadań państwowej osoby prawnej 

W planie finansowym Instytutu na 2018 r., w ramach funkcji 1.” Zarządzanie 
państwem”, Instytut realizował zadanie 1.3 „Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-
biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów, 
podzadanie „Obsługa i koordynacja prac rządu”. W ramach tego zadania 
realizowane było działanie 1.3.1.3.: „Przygotowanie i pozyskiwanie informacji, analiz 
oraz dokumentów i propozycji decyzji o charakterze strategicznym”. W celu 
zwymiarowania stopnia realizacji podzadania i działania przyjęto następujące 
mierniki: 
- liczba publikacji „Biuletynów Instytutu Zachodniego” (zaplanowano nie mniej niż 40, 

wykonano 41) 
- liczba Notatek Instytutu Zachodniego (zaplanowano nie mniej niż 120, wykonano 

167) 
- liczba Ekspertyz Instytutu Zachodniego (zaplanowano nie mniej niż 10, wykonano 

10) 
- liczba publikacji „Przeglądu Zachodniego” (zaplanowano nie mniej niż 4, wykonano 

4) 
- liczba publikacji „IZ Policy Papers” (zaplanowano nie mniej niż 5, wykonano 8). 

Dyrektor Instytutu wyjaśniła, że ocena stopnia realizacji zadań następowała na 
podstawie weryfikacji osiąganych efektów przez 4 zespoły badawcze funkcjonujące 

                                                 
19 Minimalna kwota środków w 2018 r. wyniosła 409.932,98 zł (bilans otwarcia na 2018 r.), 
maksymalna 572.476,93 zł (wg stanu na 19 listopada 2018 r.), a kwota środków na koniec 2018 r. 
512.776,37 zł (bilans zamknięcia na 2018 r.). 
20 Pismo nr L.dz. AŁ/1466/2017 z 14 grudnia 2017 r. 
21 Przykładowo w okresie siedmiu miesięcy od 1 maja do 29 listopada 2018 r. wystąpiły nadwyżki 
środków z dotacji w przedziale kwot od 242, 8 tys. zł do 685,7 tys. zł. 
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w jednostce, na podstawie sprawozdań miesięcznych i kwartalnych. Monitorowanie 
realizacji planu prowadzone było w cyklu kwartalnym.  

W Instytucie w 2018 r. nie przeprowadzono analizy ryzyka, jak również nie ustalono 
czynników ryzyka. Regulamin kontroli zarządczej został wprowadzony do stosowania 
19 września 2018 r. dyrektor wyjaśniła, że Instytut „jest w trakcie opracowywania  
i identyfikacji ryzyk dla poszczególnych procesów”. 
Instytut sporządził plan działalności na 2018 r., w którym uwzględniono zaplanowane 
do zrealizowania zadania. Dyrektor Instytutu przekazywała do Biura Budżetowo  
-Finansowego KPRM kwartalne i roczne sprawozdania z wykonania tego planu. 
Sprawozdania te obejmowały: informację z wykonania planu finansowego, 
informację opisową, informację o stanie środków pieniężnych i zobowiązań, 
informację o osiągniętej wartości mierników oraz informację opisową o działalności 
merytorycznej. Ponadto, Instytut przekazywał do Departamentu Obsługi Rad, 
Zespołów i Pełnomocników KPRM miesięczne sprawozdania, obejmujące wykazy 
opracowań sporządzonych przez IZ oraz dotyczące przeprowadzonych konferencji, 
seminariów, spotkań, projektów badawczych i wystąpień medialnych pracowników 
Instytutu. 

(dowód: akta kontroli str. 401-474, 865-873) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenie negatywnie wykonanie planu finansowego Instytutu 
w 2018 r. 

Pomimo obowiązku określonego w art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, 
w Instytucie w 2018 r. nie ustalono należności w kwocie 4,3 tys. zł i nie dochodzono 
należności w kwocie 50,2 tys. zł, co stanowiło 1,4% ogółu zrealizowanych 
przychodów. Brak realizacji obowiązków w tym zakresie skutkował wzrostem 
należności przeterminowanych, głównie z opłat za wynajem pomieszczeń biurowych, 
o 59,8% r. w porównaniu do 2017 r. W Instytucie nie korzystano z przysługujących, 
na podstawie umowy najmu, uprawnień do dochodzenia tych opłat, w tym  
z wykorzystaniem instytucji dobrowolnego poddania się egzekucji przez dłużnika, czy 
też wypowiedzenia umowy najmu. 

Na negatywną ocenę wykonania planu finansowego Instytutu wpływ miało ponadto 
wydatkowanie środków publicznych w kwocie 58,1 tys. zł (1,5% ogółu kosztów) 
z naruszeniem przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych 
określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w Regulaminie udzielania 
zamówień publicznych, do których nie stosuje się tej ustawy, a także zasad 
dokonywania wydatków określonych w ustawie o finansach publicznych. Badaniem 
w tym zakresie objęto 12,4% ogółu kosztów Instytutu. 

Zrealizowane w 2018 r. w Instytucie przychody w kwocie 3.878,4 tys. zł stanowiły 
98,7% zaplanowanych. Zaplanowane na 2018 r. koszty Instytutu w kwocie  
3.930,2 tys. zł zostały wykonane w kwocie 3.868,7 tys. zł (98,4%). Koszty poniesione 
zostały na realizację zadań ustawowych. W rezultacie wydatkowania środków 
osiągnięto cele prowadzonej działalności wynikające z planu działalności Instytutu. 

 

2. Sprawozdawczość 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań za 2018 r.: 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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- z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej, 

- z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej w układzie 
zadaniowym Rb-BZ2. 

Kwoty wykazane w tych sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej. Z uwagi na to, że w Instytucie w 2018 r. realizowane było tylko 
jedno działanie nr 1.3.1.3.: „Przygotowywanie i pozyskiwanie informacji, analiz oraz 
dokumentów i propozycji decyzji o charakterze strategicznym”, nie stosowano 
odrębnej ewidencji dla wydatków w układzie zadaniowym. Główna księgowa 
wyjaśniła, że kwota wykazana w kolumnie 4. „Wykonanie” obejmowała wszystkie 
poniesione w okresie sprawozdawczym koszty. 

W Instytucie opracowano „Notatkę nt. sprawozdań do Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów z działalności finansowej”22. Nie określono natomiast procedur lub 
instrukcji sporządzania sprawozdań.  

W Instytucie nie zidentyfikowano i nie oszacowano ryzyk w obszarze 
sprawozdawczości i prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz nie ustanowiono 
mechanizmów kontroli zapobiegających takim ryzykom.  
System kontroli i nadzoru nie działał wystarczająco skutecznie, gdyż nie zdołał 
zapobiec niżej opisanym nieprawidłowościom. 

(dowód: akta kontroli str. 82-62, 340-356, 413-414, 433-474) 

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

1. W Instytucie nie sporządzono i nie przekazano Prezesowi Rady Ministrów 
sprawozdań w zakresie operacji finansowych za I, II, III i IV kwartał 2018 r. o stanie 
należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań 
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z), pomimo, że obowiązek 
w tym zakresie wynikał z art. 41 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 
Sprawozdania te, w imieniu jednostki sektora finansów publicznych, winny być 
sporządzone i przekazane przez kierownika jednostki za I, II i III kwartał 2018 r. nie 
później niż 14 dnia po upływie okresu sprawozdawczego, a za IV kwartał, nie później 
niż 37 dnia, tj. do 6 lutego 2019 r., stosownie do załącznika nr 8 do rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora 
finansów publicznych w zakresie operacji finansowych23. 

W konsekwencji, nie wykazano należności w łącznej kwocie 67.495,60, z tego 
gotówki w kwocie 446,70 zł, należności wymagalnych i nieprzedawnionych z tytułu 
dostaw towarów i usług w kwocie 65.950,24 zł oraz pozostałych należności z tytułu 
dostaw towarów i usług w kwocie 1.098,66 zł (w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 

                                                 
22 Określono w niej, że: 1. sprawozdania podpisuje główna księgowa i dyrektor, 2. sprawozdania 
z wykonania planu finansowego kwartalne sporządza się w cyklu kwartalnym, zawierają one 
wykonanie planu finansowego za dany kwartał, opracowane są w układzie memoriałowym na wzorze 
druku PF-OSPR i dołącza się do nich informację opisową do wykonania planu oraz informację 
o osiągniętej wartości miernika, a sprawozdania za I, II i III kwartał zawierają informację dotyczącą 
stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym dla dotacji podmiotowej i dotyczącą stanu 
zobowiązań; kierowane są do KPMR Biura Budżetowo –Finansowego, 3. sprawozdania roczne 
zawierają bilans: tj. aktywa i pasywa, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, na którą 
składają się wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia; 
kierowane są do KPRM. 
23 Dz. U. z 2014 r. poz. 1773. 

Ustalone 
nieprawidłowości  
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2018 r.) oraz zobowiązań wymagalnych w kwocie 1.443,69 zł (w sprawozdaniu Rb-Z 
za IV kwartał 2018 r.).  

(dowód: akta kontroli str. 345-350) 

Dyrektor Instytutu, jako powód niesporządzenia sprawozdań Rb-N i Rb-Z 
i nieprzekazania ich do Kancelarii Premiera Rady Ministrów, podała iż KPMR nie 
oczekiwała tych sprawozdań od Instytutu. 

(dowód: akta kontroli str. 365, 367) 

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytutu za 2018 r. sporządzone 
zostało nierzetelnie, gdyż nie wykazano w nim wszystkich stosownych danych lub 
wykazano je w nieprawidłowych kwotach. I tak: 

a) nie wykazano środków poniesionych na wydatki majątkowe, pozostawiając 
niewypełniony punkt VIII sprawozdania pn. „Środki na wydatki majątkowe”, 
podczas gdy w 2018 r. wydatki majątkowe Instytutu wyniosły 50.739,39 zł, 
z czego na centralę telefoniczną wydatkowano 10.958,92 zł i na system alarmowy 
39.780,47 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 49, 88, 351) 

Nierzetelność tą dyrektor Instytutu wyjaśniła w następujący sposób: „były to środki 
Instytutu, (wykazane w poz. I 1.124) a nie środki otrzymane z innych źródeł. Koszty 
ponoszone na środki trwałe - wydatki majątkowe wchodzą do wykonania planu 
w postaci kosztów amortyzacji.”  

NIK wskazuje, że w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego w kosztach 
2018 r. ujęto amortyzację zakupionych za 50.739,39 zł środków trwałych w kwocie 
660,27 zł (z czego amortyzacja centrali telefonicznej wyniosła 328,77 zł, a systemu 
alarmowego 331,50 zł), dlatego też niezbędne jest podanie kwoty wydatków 
majątkowych w stosownej do tego części tego sprawozdania. 

(dowód: akta kontroli str. 366, 367, 369) 

b) nie wykazano zobowiązań wymagalnych według stanu na początek i na koniec 
2018 r., pozostawiając niewypełnione punkty odpowiednio I 3.2 i X 3.2 
sprawozdania, podczas gdy zobowiązania wymagalne wyniosły odpowiednio 
692,45 zł i 1.443,69 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 48, 49, 93, 163) 

Dyrektor Instytutu wyjaśniła, że powodem niewyszczególnienia zobowiązań 
wymagalnych była nieuwaga. 

(dowód: akta kontroli str.  394-396) 

c) wykazano należności krótkoterminowe według stanu na początek i na koniec 
2018 r. w kwotach pomniejszonych o odpisy aktualizujące należności25,  
tj. o kwoty odpowiednio 3.789,81 zł i 2.313,41 zł (punkty odpowiednio I 1.2 i X 1.2 
sprawozdania). W sprawozdaniu brak jest przy tym wyjaśnienia tych umniejszeń. 

                                                 
24 Pozycja I 1.1 sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytutu to środki pieniężne według 
stanu na początek roku. 
25 Istotą odpisu aktualizującego należności, uregulowanego przepisem art. 35b ustawy o 
rachunkowości, jest urealnienie kwoty należności w bilansie. Odpisy aktualizujące są nieodłącznym 
elementem każdej wyceny bilansowej należności. 
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(dowód: akta kontroli str. 48, 49, 143, 156) 

Dyrektor Instytutu wyjaśniła, że „kierowano się zasadą obowiązującą przy 
sporządzaniu bilansu, aby przedstawić najbardziej realne kwoty należności. Odpisy 
aktualizujące Instytut dokonał w stosunku do należności o znacznym stopniu 
prawdopodobieństwa nieściągalności. Najprawdopodobniej będą one, pomimo prób 
odzyskania poprzez wysyłanie ponagleń i inne próby kontaktu (telefony) bardzo 
trudne do ściągnięcia.”. 

(dowód: akta kontroli str. 394-396) 

d) w punkcie VII, w kolumnie „wykonanie”, sprawozdania wykazano kwotę dotacji 
podmiotowej z budżetu państwa w wysokości 3.500.000 zł, podczas gdy wykonanie 
dotacji wyniosło 3.455.294 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 49, 52, 81) 

Dyrektor Instytutu wyjaśniła m.in., że w kolumnie „wykonanie” wykazano kwotę 
3.500.000 zł ponieważ taka kwota została Instytutowi przyznana i faktycznie 
wpłynęła na konto Instytutu w 2018 r., a w przychody zaksięgowano i wykazano 
w punkcie II 2 sprawozdania kwotę 3.455.294 zł, która została wydatkowana 
z dotacji. 

W ocenie NIK, świadczy to o niewłaściwym wykazaniu w kolumnie „wykonanie” 
kwoty dotacji otrzymanej, a nie faktycznie wydatkowanej przez Instytut. 

(dowód: akta kontroli str. 370-373) 
Kwoty wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Instytutu oraz 
w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Instytutu w układzie zadaniowym 
(Rb-BZ2) były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Kwoty 
wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Instytutu nie 
odzwierciedlały jednak faktycznych wydatków majątkowych tej jednostki oraz jej 
należności i zobowiązań wymagalnych. Stwierdzono ponadto, że w Instytucie nie 
sporządzono i nie przekazano Prezesowi Rady Ministrów sprawozdań w zakresie 
operacji finansowych (Rb-N i Rb-Z). Obowiązek w powyższym zakresie wynika 
z ustawy o finansach publicznych. W Instytucie nie zidentyfikowano i nie 
oszacowano ryzyk w obszarze sprawozdawczości oraz nie wdrożono mechanizmów 
kontroli zapobiegającym wystąpieniu takich nieprawidłowości. 

VI. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o:  

1) wyegzekwowanie od dłużnika zaległości z tytułu umowy najmu z 15 maja 
2017 r., 

2) dostosowanie uregulowań zawartych w Polityce rachunkowości Instytutu do 
obowiązujących przepisów w zakresie ustalania należności z tytułu odsetek od 
zaległości, 

3) wzmocnienie nadzoru nad podległymi pracownikami w zakresie prawidłowości 
udzielania zamówień poniżej progów określonych w ustawie pzp oraz 
przestrzeganiem przez nich związanych z tym obowiązków sprawozdawczych, 
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4) zapewnienie skutecznego nadzoru w ramach przyjętych procedur kontroli 
zarządczej nad sporządzaniem sprawozdań Rb-N i Rb-Z oraz sprawozdania  
z wykonania planu finansowego Instytutu, 

5) sporządzenie sprawozdań Rb-N i Rb-Z za IV kwartał 2018 r. i przekazanie ich do 
KPRM, 

6) dokonanie korekty sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2018 r., 
poprzez wykazanie w nim wydatków majątkowych, należności i zobowiązań 
wymagalnych. 

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby 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. 

Poznań, dnia 25 kwietnia 2019 r. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 

 

p.o. Dyrektor 

 
 Andrzej  Aleksandrowicz 
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