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I.  

I. Dane identyfikacyjne 
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (dalej: Instytut lub 
Jednostka)  

ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań 

 

Od 22 listopada 2018 r. funkcję Dyrektora Instytutu pełni Pan Prof. dr hab. Marek 
Mrówczyński.  

W latach 2011-2018 funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

Prof. dr hab. Bożena Łozowicka, Dyrektor Instytutu, w okresie od 12 lipca 2017 r. do 
21 listopada 2018 r. 

Prof. dr hab. Jacek Piszczek, Dyrektor Instytutu, w okresie od 21 marca 2017 r. do 
11 lipca 2017 r. 

Prof. dr hab. Danuta Sosnowska, p.o. Dyrektora Instytutu w okresie od 1 lutego 
2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.; Dyrektor Instytutu w okresie od 1 września 2012 r. do 
31 sierpnia 2016 oraz p. o. Dyrektora w okresie od 1 września 2016 do 20 marca 
2017. 

Prof. dr hab. Marek Mrówczyński, Dyrektor Instytutu, w okresie od 1 lutego 2007 r. 
do 31 stycznia 2012 r. 

 

1. Realizacja projektów dofinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. 

2. Efekty zrealizowanych projektów. 

 

Lata 2011-2018 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 

 

Tomasz Juszkiewicz, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/138/2019 z 20 września 2019 r.  

 (akta kontroli str. 1-3) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację przez Instytut projektów 
dofinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (dalej: NCN lub Centrum).  

Poddane kontroli projekty zostały zrealizowane w sposób prawidłowy, zgodnie 
z postanowieniami umów o wykonanie projektów badawczych. Zadania badawcze 
wykonano zgodnie z zakresami określonymi we wnioskach. Aparatura zakupiona na 
potrzeby realizacji projektów, po ich rozliczeniu, była nadal użytkowana w Instytucie. 
Jednostka sporządzała raporty roczne oraz końcowe z realizacji projektów 
i terminowo przekazywała je do Centrum. 

We wszystkich poddanych kontroli projektach osiągnięto ustalone w umowach 
z Centrum efekty w postaci publikacji wyników zrealizowanych badań  w 
 wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym. Wywiązano się też z obowiązku 
umieszczenia we wszystkich publikacjach i opracowaniach będących wynikiem 
realizacji projektów, informacji w języku polskim lub angielskim o ich sfinansowaniu 
ze środków Centrum, podając przy tym numer rejestracyjny projektu. Kierownicy 
projektów, zgodnie z postanowieniami umów, zamieszczali w raportach końcowych 
popularyzatorskie opisy ich rezultatów. Uzyskane w ramach dwóch projektów 
sekwencje RNA zostały umieszczone w Banku Genów, a jedna mikromacierz 
została zarejestrowana w bazie danych Gene Expression Omnibus, prowadzonej 
przez National Center for Biotechnology Information. Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrował natomiast zgłoszenie patentowe 
mikromacierzy, uzyskanej jako wynik realizacji jednego z projektów.  
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

 

1. Realizacja projektów dofinansowanych przez Narodowe 
Centrum Nauki. 

W latach 2011-2018, w Instytucie realizowano 23 projekty finansowane przez 
Narodowe Centrum Nauki, w ramach czterech konkursów: Opus (dziewięć), 
Sonata (trzy), Preludium (dziewięć) i Etiuda (dwa), na które przyznano łącznie 
9 808 102,00 zł. Szczegółową kontrolą objęto 10 zrealizowanych i rozliczonych 
w ww. okresie projektów w ramach konkursów Sonata4, Preludium5 i Opus6, na 
które wydatkowano łącznie 2 555 260,00 zł. Zarządzeniem Dyrektora Instytutu7 
wskazano, że w ramach realizacji przez pracowników Jednostki projektów 
finansowanych ze źródeł zewnętrznych, możliwe jest ich zatrudnienie w formie: 
aneksu do umowy o pracę powierzającego nowe obowiązki, umowy o dzieło, 
umowy zlecenia.  

(akta kontroli str. 16-1116 ) 

 

                                                      
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3  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. 
4  Pierwsza edycja – jeden projekt.  
5  Pierwsza edycja – pięć projektów; czwarta edycja – dwa projekty.  
6  Druga edycja – dwa projekty.  
7  Zarządzenie nr 11/2010 Dyrektora Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego z 15 czerwca 2010 r. 

(wraz z aneksem z 16 czerwca 2010 r.) w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników IOR-PIB za 
pracę świadczoną w ramach realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.  

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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1.1 Projekty zrealizowane w ramach konkursu Sonata. 

W ramach konkursu Sonata 1, w latach 2011-2014 zrealizowano projekt 
„Molekularna ewolucja wirusa mozaiki pepino (Pepino mosaic virus) i jej wpływ 
na wirulencję wirusa”8. Dyrektor Centrum, 21 grudnia 2016 r.9 uznał projekt za 
rozliczony, a umowę za wykonaną. Faktyczne koszty realizacji projektu wyniosły 
599 000 zł (100% planowanych środków) i nie przekroczyły zagwarantowanej 
w umowie kwoty. Poniesione koszty bezpośrednie wyniosły ogółem 479 000 zł, 
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 179 000 zł i aparatura 34 980 zł, 
natomiast poniesione koszty pośrednie wyniosły 120 000 zł. 

(akta kontroli str. 19-117) 

Do realizacji projektu zaplanowano sześciu wykonawców. Ostatecznie, 
w projekcie uczestniczyło siedmiu wykonawców, przy czym w każdym roku 
zespół liczył nie więcej niż sześciu członków, pomimo zatrudnienia w okresie 
projektu łącznie siedmiu osób. Łączna suma wypłaconych wynagrodzeń nie 
przekroczyła kwoty przewidzianej we wniosku o finansowanie. Wszyscy 
członkowie zespołu badawczego zatrudnieni byli na podstawie umów o dzieło. 
Wykonawcy, w tym kierownik projektu, zrealizowali prace zgodnie z zakresem 
przewidzianym we wniosku. Koszty wynagrodzeń z tytułu umów 
cywilnoprawnych dla wykonawców zatrudnionych w Instytucie na podstawie 
umów o pracę stanowiły 94% poniesionych ogółem kosztów wynagrodzeń 
w projekcie. W projekcie nie przewidziano stypendiów. 

(akta kontroli str. 19-43, 56-93, 109-117) 

Zgodnie z wnioskiem, na potrzeby realizacji projektu zakupiono termocykler 
gradientowy za kwotę 34 980 zł, co nie przekroczyło wysokości środków 
zaplanowanych na ten cel (35 000 zł). Umowa z NCN nie przewidywała 
obowiązku jednostki umieszczenia na aparaturze informacji o zakupieniu jej ze 
środków Centrum. Aparatura nie została przez jednostkę sprzedana w okresie 
realizacji projektu. Zgodnie z § 7 umowy, aparatura naukowo-badawcza 
zakupiona lub wytworzona w ramach realizacji projektu, po jego zakończeniu, 
stanowi własność Jednostki. 

(akta kontroli str. 19-54, 56-93, 109-117) 

Dla ww. projektu, zgodnie z § 6 ust. 2 umowy z NCN, prowadzono wyodrębnioną 
ewidencję księgową, co zapewniało możliwość uzyskania informacji 
wymaganych dla sprawozdawczości finansowej projektu i jego kontroli. 
W warunkach konkursu oraz umowie z NCN nie przewidziano natomiast regulacji 
dotyczących odnotowywania na dowodach księgowych, że wydatki zostały 
sfinansowane ze środków pochodzących z Centrum. 

(akta kontroli str. 19-54, 95-108) 

Zgodnie z § 12 ust. 8 i 9 umowy z NCN, zwrotowi podlegają środki finansowe: 
wykorzystane nieprawidłowo, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi za 
okres od dnia przekazania ich Jednostce do ich zwrotu; niewykorzystane na 
realizację projektu, wraz odsetkami ustawowymi za przekroczenie terminu na ich 
zwrot. W warunkach konkursu oraz umowie z NCN nie przewidziano natomiast 
regulacji dotyczących odsetek bankowych uzyskanych od środków przekazanych 
na realizację projektu.  

(akta kontroli str. 44-54) 

                                                      
8  Na podstawie umowy nr 2011/01/D/NZ9/00279. 
9  Pismem DRP.430.59.3.2015. 



 

3 

Jednostka sporządzała raporty roczne i raport końcowy z realizacji projektu10 
(dalej: raporty) w terminach i zakresie wymaganym umową. 

(akta kontroli str. 56-93) 

Do dnia zakończenia kontroli NIK, tj. do 29 listopada 2019 r., NCN nie 
przeprowadziło kontroli badanego projektu.  

(akta kontroli str. 109-117) 

1.2 Projekty zrealizowane w ramach konkursu Preludium. 

W ramach konkursu Preludium 1, w latach 2011-201511 zrealizowano projekt 
„Poszukiwania czynników wirulencji oraz supresorów PTGS kodowanych przez 
wirusa nekrozy pomidora (ToTV)”12. Dyrektor Centrum, 21 grudnia 2016 r.13 
uznał projekt za rozliczony, a umowę za wykonaną. Faktyczne koszty realizacji 
projektu wyniosły 234 000 zł (100% planowanych środków) i nie przekroczyły 
zagwarantowanej w umowie kwoty. Poniesione koszty bezpośrednie wyniosły 
ogółem 162 800 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 43 800 zł 
i aparatura 3 211,38 zł; natomiast poniesione koszty pośrednie wyniosły 
71 200 zł.  

(akta kontroli str. 118-228)  

Do realizacji projektu zaplanowano czterech wykonawców, w tym jednego 
opiekuna naukowego, dla którego nie przewidziano wynagrodzenia. Łączna 
suma wypłaconych wynagrodzeń nie przekroczyła kwoty przewidzianej we 
wniosku o finansowanie. Wszyscy, poza opiekunem naukowym, członkowie 
zespołu badawczego zatrudnieni byli na podstawie umów o dzieło. Wykonawcy, 
w tym kierownik projektu, zrealizowali prace zgodnie z zakresem przewidzianym 
we wniosku. Koszty wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych dla 
wykonawców zatrudnionych w Instytucie na podstawie umów o pracę stanowiły 
100% poniesionych ogółem kosztów wynagrodzeń w projekcie. W projekcie nie 
przewidziano stypendiów. 

(akta kontroli str. 118-137, 152-198, 221-228) 

Zgodnie z wnioskiem14, na potrzeby realizacji projektu zakupiono zestaw 
fotograficzny, tj. aparat fotograficzny NIKON 5100 z obiektywami i statywem za 
kwotę 3 211,38 zł, co nie przekroczyło wysokości środków zaplanowanych na ten 
cel (5 000 zł). Umowa z NCN nie przewidywała obowiązku jednostki 
umieszczania na aparaturze informacji o zakupieniu jej ze środków Centrum. 
Aparatura nie została przez jednostkę sprzedana w okresie realizacji projektu. 
Zgodnie z § 7 umowy, aparatura naukowo-badawcza zakupiona lub wytworzona 
w ramach realizacji projektu, po jego zakończeniu, stanowi własność Jednostki. 

(akta kontroli str. 118-151, 152-198, 221-228) 

Dla ww. projektu, zgodnie z § 6 ust. 2 umowy z NCN, prowadzono wyodrębnioną 
ewidencję księgową, co zapewniało możliwość uzyskania informacji 
wymaganych dla sprawozdawczości finansowej projektu i jego kontroli. 
W warunkach konkursu oraz umowie z NCN nie przewidziano natomiast regulacji 
dotyczących odnotowywania na dowodach księgowych, że wydatki zostały 
sfinansowane ze środków pochodzących z Centrum.  

(akta kontroli str. 118-151, 200-220) 

                                                      
10  Umowy zawierane z NCN przewidują, w § 11 obowiązek składania raportów: rocznych – w terminie do 31 marca 

następnego roku; końcowego – w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu. 
11  Zakończenie realizacji projektu wskazane w harmonogramie zostało zmienione Aneksem nr 1 z 29 września 2014 r.  
12  Na podstawie umowy nr 2011/01/N/NZ9/07131. 
13  Pismem DRP.430.106.33.2015. 
14  Zakup nie był przewidziany w kosztorysie, ale był wskazany w części opisowej – kalkulacja poszczególnych pozycji 

kosztorysu. 
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Zgodnie z § 12 ust. 8 i 9 umowy z NCN, zwrotowi podlegają środki finansowe: 
wykorzystane nieprawidłowo, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi za 
okres od dnia przekazania ich Jednostce do ich zwrotu; niewykorzystane na 
realizację projektu, wraz odsetkami ustawowymi za przekroczenie terminu na ich 
zwrot. W warunkach konkursu oraz umowie z NCN nie przewidziano natomiast 
regulacji dotyczących odsetek bankowych uzyskanych od środków przekazanych 
na realizację projektu.  

(akta kontroli str. 138-151) 

Jednostka sporządzała raporty w terminach i zakresie wymaganymi umową. 

(akta kontroli str. 152-198) 

Do dnia zakończenia kontroli NIK, tj. do 29 listopada 2019 r., NCN nie 
przeprowadziło kontroli badanego projektu.  

(akta kontroli str. 221-228) 

W ramach konkursu Preludium 1, w latach 2011-2013 zrealizowano projekt „Rola 
parazytoidów z rodziny Dryinidae w ograniczaniu liczebności piewików 
(Cicadomorpha Fulgoromorpha) szkodników roślin uprawnych”15. Dyrektor 
Centrum, 11 maja 2018 r.16 uznał projekt za rozliczony, a umowę za wykonaną. 
Faktyczne koszty realizacji projektu wyniosły 58 860 zł (100% planowanych 
środków) i nie przekroczyły zagwarantowanej w umowie kwoty. Poniesione 
koszty bezpośrednie wyniosły ogółem 47 700 zł, w tym wynagrodzenia wraz 
z pochodnymi 19 200 zł i aparatura 10 500 zł; natomiast poniesione koszty 
pośrednie wyniosły 11 600 zł. 

(akta kontroli str. 229-299) 

Do realizacji projektu zaplanowano dwóch wykonawców, w tym jednego 
opiekuna naukowego, dla którego nie przewidziano wynagrodzenia ani zawarcia 
umowy. Kierownik projektu zrealizował prace zgodnie z zakresem przewidzianym 
we wniosku. Łączna suma wypłaconych wynagrodzeń nie przekroczyła kwoty 
przewidzianej we wniosku o finansowanie. Koszty wynagrodzeń z tytułu umów 
cywilnoprawnych dla wykonawców zatrudnionych w Instytucie na podstawie 
umów o pracę stanowiły 100% poniesionych ogółem kosztów wynagrodzeń 
w projekcie. W projekcie nie przewidziano stypendiów. 

W raportach składanych do NCN wskazano, że Kierownik projektu zatrudniony 
był na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1/1 etatu, podczas gdy – co 
potwierdzają dokumenty źródłowe i wyjaśnienia Jednostki – był on faktycznie 
zatrudniony na podstawie umowy o dzieło. Rozbieżność w tym zakresie nie miała 
wpływu na ważność merytorycznego i finansowego rozliczenia projektu, 
a dokumenty księgowe potwierdzają, że kwoty wykazane w raportach są zgodne 
z kwotami wypłaconymi na podstawie zawartych umów. W pozostałym zakresie 
raporty sporządzono zgodnie z wymaganiami umowy i terminowo. 

(akta kontroli str. 229-256, 257-277, 293-299, 1117) 

Zgodnie z wnioskiem17, na potrzeby realizacji projektu zakupiono: aparat 
fotograficzny z osprzętem do zdjęć makro Canon 60d; zestaw do odłowów "na 
światło" za kwotę 10 500 zł, co nie przekroczyło wysokości środków 
zaplanowanych na ten cel (10 500 zł). Umowa z NCN nie przewidywała 
obowiązku jednostki umieszczania na aparaturze informacji o zakupieniu jej ze 
środków Centrum. Aparatura nie została przez jednostkę sprzedana w okresie 
realizacji projektu. Zgodnie z § 7 umowy, aparatura naukowo-badawcza 

                                                      
15  Na podstawie umowy nr 2011/01/N/NZ9/04271. 
16  Pismem DRP.430.106.17.2015. 
17  Zakup nie był przewidziany w kosztorysie, ale był wskazany w części opisowej – kalkulacja poszczególnych pozycji 

kosztorysu. 
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zakupiona lub wytworzona w ramach realizacji projektu, po jego zakończeniu, 
stanowi własność Jednostki. 

(akta kontroli str. 229-256, 293-299) 

Dla ww. projektu, zgodnie z § 6 ust. 2 umowy z NCN, prowadzono wyodrębnioną 
ewidencję księgową, co zapewniało możliwość uzyskania informacji 
wymaganych dla sprawozdawczości finansowej projektu i jego kontroli. 
W warunkach konkursu oraz umowie z NCN nie przewidziano natomiast regulacji 
dotyczących odnotowywania na dowodach księgowych, że wydatki zostały 
sfinansowane ze środków pochodzących z Centrum. 

(akta kontroli str. 246-256, 279-292) 

Zgodnie z § 12 ust. 8 i 9 umowy z NCN, zwrotowi podlegają środki finansowe: 
wykorzystane nieprawidłowo, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi za 
okres od dnia przekazania ich Jednostce do ich zwrotu; niewykorzystane na 
realizację projektu, wraz odsetkami ustawowymi za przekroczenie terminu na ich 
zwrot. W warunkach konkursu oraz umowie z NCN nie przewidziano natomiast 
regulacji dotyczących odsetek bankowych uzyskanych od środków przekazanych 
na realizację projektu.  

(akta kontroli str. 246-256) 

Do dnia zakończenia kontroli NIK, tj. do 29 listopada 2019 r., NCN nie 
przeprowadziło kontroli badanego projektu.  

(akta kontroli str. 293-299) 

W ramach konkursu Preludium 1, w latach 2011-2013 zrealizowano projekt 
„Poszukiwanie naturalnych wektorów owadzich oraz żywicieli roślinnych 
fitoplazmy ’Candidatus Phytoplasma asteris’ w infekcji rzepaku ozimego 
(Brassica napus L.)”18. Dyrektor Centrum, 27 lutego 2018 r.19 uznał projekt za 
rozliczony, a umowę za wykonaną. Faktyczne koszty realizacji projektu wyniosły 
198 000 zł (100% planowanych środków) i nie przekroczyły zagwarantowanej 
w umowie kwoty. Poniesione koszty bezpośrednie wyniosły ogółem 157 000 zł, 
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 47 000 zł i aparatura 3 523,80 zł; 
natomiast poniesione koszty pośrednie wyniosły 41 000 zł. 

(akta kontroli str. 300-397) 

Do realizacji projektu zaplanowano dwóch wykonawców, w tym jednego 
opiekuna naukowego, dla którego nie przewidziano wynagrodzenia. Kierownik 
Jednostki 14 września 2012 r. i 11 października 2013 r. wyraził zgodę na 
zatrudnienie, odpowiednio w roku 2012 i 2013, wykonawcy nieprzewidzianego 
we wniosku i przesunięcie środków na jego wynagrodzenie z pozycji „inne koszty 
bezpośrednie”, przy czym zmiana nie przekroczyła 15% wysokości kosztów 
wynagrodzeń, nie stanowiła zatem zmiany warunków realizacji projektu20. 
Wszyscy, poza opiekunem naukowym, członkowie zespołu badawczego 
zatrudnieni byli na podstawie umów o dzieło. Wykonawcy, w tym kierownik 
projektu, zrealizowali prace zgodnie z zakresem przewidzianym we wniosku. 
Koszty wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych dla wykonawców 
zatrudnionych w Instytucie na podstawie umów o pracę stanowiły 100% 
poniesionych ogółem kosztów wynagrodzeń w projekcie. W projekcie nie 
przewidziano stypendiów. 

(akta kontroli str. 300-334, 346-378, 390-397) 

                                                      
18  Na podstawie umowy nr 2011-01-N/NZ9/06512. 
19  Pismem DRP.430.106.22.2015. 
20  Zgodnie z § 4 ust. 5 umowy, za zmianę warunków realizacji projektu nie uważa się dokonanego za zgodą kierownika 

Jednostki, zwiększenie lub zmniejszenie środków finansowych w poszczególnych pozycjach kosztorysu lub 
harmonogramie o nie więcej niż 15% kosztów wskazanych w pozycji, do której następuje przesunięcie środków (…).  
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Na potrzeby realizacji projektu zakupiono21 notebook za kwotę 3 523,80 zł. 
Umowa z NCN nie przewidywała obowiązku jednostki umieszczania na 
aparaturze informacji o zakupieniu jej ze środków Centrum. Aparatura nie została 
przez jednostkę sprzedana w okresie realizacji projektu. Zgodnie z § 7 umowy, 
aparatura naukowo-badawcza zakupiona lub wytworzona w ramach realizacji 
projektu, po jego zakończeniu, stanowi własność Jednostki. 

(akta kontroli str. 300-345, 390-397) 

Dla ww. projektu, zgodnie z § 6 ust. 2 umowy z NCN, prowadzono wyodrębnioną 
ewidencję księgową, co zapewniało możliwość uzyskania informacji 
wymaganych dla sprawozdawczości finansowej projektu i jego kontroli. 
W warunkach konkursu oraz umowie z NCN nie przewidziano natomiast regulacji 
dotyczących odnotowywania na dowodach księgowych, że wydatki zostały 
sfinansowane ze środków pochodzących z Centrum. 

(akta kontroli str. 335-345, 380-389) 

Zgodnie z § 12 ust. 8 i 9 umowy z NCN, zwrotowi podlegają środki finansowe: 
wykorzystane nieprawidłowo, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi za 
okres od dnia przekazania ich Jednostce do ich zwrotu; niewykorzystane na 
realizację projektu, wraz odsetkami ustawowymi za przekroczenie terminu na ich 
zwrot. W warunkach konkursu oraz umowie z NCN nie przewidziano natomiast 
regulacji dotyczących odsetek bankowych uzyskanych od środków przekazanych 
na realizację projektu.  

(akta kontroli str. 335-345) 

Jednostka sporządzała raporty w terminach i zakresie wymaganymi umową. 

(akta kontroli str. 356-378) 

Do dnia zakończenia kontroli NIK, tj. do 29 listopada 2019 r., NCN nie 
przeprowadziło kontroli badanego projektu. 

(akta kontroli str. 390-397) 

W ramach konkursu Preludium 1, w latach 2011-2013 zrealizowano projekt 
„Genetyczne zróżnicowanie oraz diagnostyka polskich izolatów wirusa czarnej 
pierścieniowej plamistości pomidora (Tomato black ring virus) z roślin 
dyniowatych”22. Dyrektor Centrum, 11 maja 2018 r.23 uznał projekt za rozliczony, 
a umowę za wykonaną. Faktyczne koszty realizacji projektu wyniosły 198 000 zł 
(100% planowanych środków) i nie przekroczyły zagwarantowanej w umowie 
kwoty. Poniesione koszty bezpośrednie wyniosły ogółem 158 000 zł, w tym 
wynagrodzenia wraz z pochodnymi 49 000 zł; natomiast poniesione koszty 
pośrednie wyniosły 40 000 zł.  

(akta kontroli str. 398-470) 

Do realizacji projektu zaplanowano czterech wykonawców, w tym jednego 
opiekuna naukowego, dla którego nie przewidziano wynagrodzenia. Łączna 
suma wypłaconych wynagrodzeń nie przekroczyła kwoty przewidzianej we 
wniosku o finansowanie. Wszyscy, poza opiekunem naukowym, członkowie 
zespołu badawczego zatrudnieni byli na podstawie umowy zlecenia. 
Wykonawcy, w tym kierownik projektu, zrealizowali prace zgodnie z zakresem 
przewidzianym we wniosku. Koszty wynagrodzeń z tytułu umów 
cywilnoprawnych dla wykonawców zatrudnionych w Instytucie na podstawie 
umów o pracę stanowiły 100% poniesionych ogółem kosztów wynagrodzeń 
w projekcie. W projekcie nie przewidziano stypendiów. 

                                                      
21  Zakup nie był przewidziany we wniosku, zgoda NCN została udzielona w piśmie z 7 lutego 2013 r.  
22 Na podstawie umowy nr 2011/01/N/NZ9/03605. 
23 Pismem DRP.430.106.16.2015. 
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(akta kontroli str. 398-415, 427-453, 464-470) 

W projekcie nie przewidywano zakupu aparatury badawczej.  

(akta kontroli str. 398-415, 427-453, 464-479) 

W warunkach konkursu oraz umowie z NCN nie przewidziano regulacji 
dotyczących odnotowywania na dowodach księgowych, że wydatki zostały 
sfinansowane ze środków pochodzących z Centrum. Dla ww. projektu, zgodnie  
z § 6 ust. 2 umowy z NCN, prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową,  
co zapewniało możliwość uzyskania informacji wymaganych dla 
sprawozdawczości finansowej projektu i jego kontroli. 

(akta kontroli str. 416-426, 455-463) 

Zgodnie z § 12 ust. 8 i 9 umowy z NCN, zwrotowi podlegają środki finansowe: 
wykorzystane nieprawidłowo, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi za 
okres od dnia przekazania ich Jednostce do ich zwrotu; niewykorzystane na 
realizację projektu, wraz odsetkami ustawowymi za przekroczenie terminu na ich 
zwrot. W warunkach konkursu oraz umowie z NCN nie przewidziano regulacji 
dotyczących odsetek bankowych uzyskanych od środków przekazanych na 
realizację projektu.  

(akta kontroli str. 416-426, ) 

Jednostka sporządzała raporty w terminach i zakresie wymaganymi umową. 

(akta kontroli str. 427-453) 

Do dnia zakończenia kontroli NIK, tj. 29 listopada 2019 r., NCN nie 
przeprowadziło kontroli badanego projektu.  

(akta kontroli str. 464-470) 

W ramach konkursu Preludium 1, w latach 2011-201424 zrealizowano projekt 
„Mikromacierz do detekcji, identyfikacji i różnicowania bakterii i wirusów 
patogenicznych dla roślin kukurydzy”25. Dyrektor Centrum 5 marca 2018 r.26 
uznał projekt za rozliczony, a umowę za wykonaną. Faktyczne koszty realizacji 
projektu wyniosły 243 000 zł (100% planowanych środków) i nie przekroczyły 
zagwarantowanej w umowie kwoty. Poniesione koszty bezpośrednie wyniosły 
ogółem 193 000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 58 000 zł 
i aparatura 3 836,59 zł; natomiast poniesione koszty pośrednie wyniosły 50 000 
zł.  

(akta kontroli str. 471-616) 

Do realizacji projektu zaplanowano siedmiu wykonawców, w tym jednego 
opiekuna naukowego, dla którego nie przewidziano wynagrodzenia. Wykonawcy, 
w tym kierownik projektu, zrealizowali prace zgodnie z zakresem przewidzianym 
we wniosku. Łączna suma wypłaconych wynagrodzeń nie przekroczyła kwoty 
przewidzianej we wniosku o finansowanie. Koszty wynagrodzeń z tytułu umów 
cywilnoprawnych dla wykonawców zatrudnionych w Instytucie na podstawie 
umów o pracę stanowiły 67% poniesionych ogółem kosztów wynagrodzeń w 
projekcie. W projekcie nie przewidziano stypendiów. 

Raporty składane do NCN wskazują, że Kierownik projektu zatrudniony był na 
podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1/1 etatu, podczas gdy – co potwierdzają 
dokumenty źródłowe i wyjaśnienia Jednostki – był on faktycznie zatrudniony na 
podstawie umowy o dzieło, tak jak pozostali zatrudnieni Wykonawcy. 
Rozbieżność w tym zakresie nie miała wpływu na ważność merytorycznego 
i finansowego rozliczenia projektu, a dokumenty księgowe potwierdzają, że 

                                                      
24  Zakończenie realizacji projektu wskazane w harmonogramie zostało zmienione Aneksem nr 1 z 19 sierpnia 2013 r. 
25  Na podstawie umowy nr 2011/01/N/NZ9/07091. 
26  Pismem DRP.430.106.26.2015. 
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kwoty wykazane w raportach są zgodne z kwotami wypłaconymi na podstawie 
zawartych umów. W pozostałym zakresie raporty sporządzono zgodnie 
z wymaganiami umowy i terminowo. 

(akta kontroli str. 471-491, 510-540, 607-616, 1117) 

Na potrzeby realizacji projektu, zakupiono27 komputer za kwotę 3 836,59 zł. 
Umowa z NCN nie przewidywała obowiązku jednostki umieszczania na 
aparaturze informacji o zakupieniu jej ze środków Centrum. Aparatura nie została 
przez jednostkę sprzedana w okresie realizacji projektu. Zgodnie z § 7 umowy, 
aparatura naukowo-badawcza zakupiona lub wytworzona w ramach realizacji 
projektu, po jego zakończeniu, stanowi własność Jednostki. 

(akta kontroli str. 492-540, 607-616) 

Dla ww. projektu, zgodnie z § 6 ust. 2 umowy z NCN, prowadzono wyodrębnioną 
ewidencję księgową, co zapewniało możliwość uzyskania informacji 
wymaganych dla sprawozdawczości finansowej projektu i jego kontroli. 
W warunkach konkursu oraz umowie z NCN nie przewidziano natomiast regulacji 
dotyczących odnotowywania na dowodach księgowych, że wydatki zostały 
sfinansowane ze środków pochodzących z Centrum.  

(akta kontroli str. 492-505, 607-616) 

Zgodnie z § 12 ust. 8 i 9 umowy z NCN, zwrotowi podlegają środki finansowe: 
wykorzystane nieprawidłowo, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi za 
okres od dnia przekazania ich Jednostce do ich zwrotu; niewykorzystane na 
realizację projektu, wraz odsetkami ustawowymi za przekroczenie terminu na ich 
zwrot. W warunkach konkursu oraz umowie z NCN nie przewidziano natomiast 
regulacji dotyczących odsetek bankowych uzyskanych od środków przekazanych 
na realizację projektu.  

(akta kontroli str. 492-505) 

Pismem z 4 października 2016 r.28 NCN poinformował, że: Zespół Ekspertów nie 
rekomendował uznania umowy za wykonaną ze względu na brak oryginalnych 
publikacji naukowych prezentujących wyniki uzyskane w ramach realizacji 
projektu; wyznaczono termin do 31 marca 2017 r. na uzupełnienie informacji dot. 
publikacji i wskazano, że ocena końcowa projektu zostanie dokonana po 
przekazaniu informacji. Kierownik projektu przedstawił ponadto pismo NCN 
z 21 sierpnia 2017 r. informujące o zakończeniu weryfikacji projektu. Jak wynika 
z wyjaśnień Kierownika projektu, pozostając w kontakcie mailowym 
i telefonicznym z NCN (opiekun projektu) wykazał jedną publikację29 przyjętą do 
druku 21 kwietnia 2017 r., opublikowaną on-line 27 kwietnia 2017 r., a w wersji 
papierowej w grudniu 2017 r. Pismem z 21 sierpnia 2017 r. NCN poinformował 
Kierownika jednostki o zakończeniu weryfikacji projektu30.  

(akta kontroli str. 541-590) 

5 stycznia 2018 r. Dyrektor Centrum zarządził przeprowadzenie kontroli projektu. 
W ramach przeprowadzonego postępowania, Ekspert naukowy stwierdził 
uchybienia w zakresie opóźnień w publikowaniu wyników i nierozliczenia 
projektu. Odpowiedzialność została przypisana Kierownikowi projektu, jednak 
w ocenie Eksperta naukowego należało uznać, że dołożył on wszelkich starań, 
by wyniki projektu opublikować. Częściowo odpowiedzialność przypisał panelowi 

                                                      
27  Zakup nie był przewidziany we wniosku, zgoda NCN została udzielona w piśmie z 5 lutego 2013 r.  
28  DRP.430.106.26.2015. 
29  DOI: 10.1007/s41348-017-0098-4. 
30  W ramach przeprowadzonej przez NCN kontroli projektu, ekspert naukowy uznał przyczyny opóźnienia za wiarygodne. 

Ekspert zwrócił uwagę, że trudności publikacyjne były wynikiem błędnego zakwalifikowania planowanych w projekcie 
badań jako podstawowych: niewielki zakres wiedzy podstawowej wnoszonej przez projekt oraz jego charakter mieszczący 
się w zakresie badań stosowanych. 
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ekspertów NCN oraz recenzentom, którzy rekomendowali finansowanie projektu 
ciekawego i, na owe czasy, nowoczesnego i ambitnego, lecz niespełniającego 
w pełni kryterium badań podstawowych. Ekspert naukowy zwrócił również uwagę 
na zawieranie umów cywilno-prawnych z Kierownikiem projektu oraz 
wykonawcami i uchybienia dotyczące określania przedmiotu tych umów, 
nieprzestrzegania regulacji prawnych obowiązujących w jednostce realizującej 
projekt oraz niekompletności i niespójności dokumentacji. Odpowiedzialność 
została przypisana Kierownikowi projektu oraz administracji jednostki, w której 
realizowany był projekt. Ekspert naukowy sformułował ocenę pozytywną 
z uchybieniami: projekt, pomimo wskazanych uchybień został w pełni 
zrealizowany pod względem merytorycznym; był realizowany zgodnie 
z kryteriami legalności, gospodarności, rzetelności oraz celowości. Ekspert 
naukowy przedstawił następujące wnioski końcowe: kontrolowany projekt 
badawczy został w pełni zrealizowany w zakresie opisanym we wniosku 
o finansowanie; terminowo zakończono realizację czterech zadań badawczych 
i częściowo ostatniego gdyż wyniki nie zostały opublikowane w terminie, co 
stanowiło jeden z celów zadania; wydatkowanie środków finansowych 
w projekcie było zasadne i zgodne z celami projektu; wydatki w zakresie 
wynagrodzeń nie były w sposób rzetelny dokumentowane. Ekspert naukowy 
podkreślił, że charakter wiedzy wnoszonej przez projekt w niewielkim stopniu 
mieścił się w zakresie badań podstawowych, w dużo większym stopniu 
odpowiadał badaniom stosowanym. Ekspert finansowy stwierdził: kwoty ujęte 
w raporcie końcowym są zgodne z zapisami w księgach rachunkowych jednostki 
za cały okres trwania projektu, jednak koszty wykazane w raportach za 
poszczególne lata nie są spójne z zaewidencjowanymi w księgach za te same 
okresy; podstawą do księgowania wydatków były dokumenty źródłowe, a księgi 
rachunkowe i polityka rachunkowości IOR-PIB spełniają w pełni wymagania 
ustawy o rachunkowości; ewidencja księgowa środków otrzymanych z NCN oraz 
wydatków ponoszonych w ramach projektu prowadzona jest na wydzielonych 
kontach, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji 
księgowych oraz prawidłowe rozliczenie projektu; wydatki są właściwie 
dokumentowane – skontrolowane dokumenty księgowe zawierają potwierdzenia 
dokonania kontroli merytorycznej oraz formalno-rachunkowej, są zatwierdzone 
do zapłaty i zawierają informację o wykonaniu płatności oraz zostały opatrzone 
informacją o finansowaniu wydatków ze środków projektu (sprawdzono próbę 
dokumentacji pokrywającą ponad 95% poniesionych kosztów bezpośrednich 
projektu); wystąpił szereg uchybień natury formalnej przy tworzeniu dokumentacji 
związanej z zatrudnianiem pracowników w projekcie; w toku kontroli nie 
stwierdzono nieprawidłowości w stosowaniu ustaw: o rachunkowości, Prawo 
zamówień publicznych  i finansach publicznych; kontrola potwierdziła legalność, 
gospodarność, celowość wydatków ponoszonych w ramach projektu oraz 
rzetelność i prawidłowość ich ewidencjonowania w księgach rachunkowych 
jednostki. Na podstawie przeprowadzonej kontroli Ekspert finansowy ocenił 
realizację projektu pozytywnie z uchybieniami. 

(akta kontroli str. 541-590) 

W ramach konkursu Preludium 4, w latach 2013-2016 zrealizowano projekt 
„Ocena ryzyka narażenia zdrowia konsumentów na pozostałości pestycydów 
w żywności poddanej obróbce technologicznej”31. Dyrektor Centrum, 28 września 
2018 r.32 uznał projekt za rozliczony, a umowę za wykonaną. Faktyczne koszty 
realizacji projektu wyniosły 150 000 zł (100% planowanych środków) i nie 

                                                      
31  Na podstawie umowy nr 2012/07/N/NZ9/00043. 
32  Pismem DRP.430.147.4.2016. 
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przekroczyły zagwarantowanej w umowie kwoty. Poniesione koszty 
bezpośrednie wyniosły ogółem 120 000 zł, w tym wynagrodzenia wraz 
z pochodnymi 42 000 zł; natomiast poniesione koszty pośrednie wyniosły 
30 000 zł. 

(akta kontroli str. 617-716) 

Do realizacji projektu zaplanowano trzech wykonawców, w tym jednego opiekuna 
naukowego, dla którego nie przewidziano wynagrodzenia. Łączna suma 
wypłaconych wynagrodzeń nie przekroczyła kwoty przewidzianej we wniosku 
o finansowanie. Wszyscy, poza opiekunem naukowym, członkowie zespołu 
badawczego zatrudnieni byli na podstawie umów o dzieło. Zespól projektowy 
spełniał kryteria dotyczące stopni naukowych i tytułów naukowych określone 
w ogłoszeniu o konkursie33 oraz w umowie34. Wykonawcy, w tym kierownik 
projektu, zrealizowali prace zgodnie z zakresem przewidzianym we wniosku. 
Koszty wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych dla wykonawców 
zatrudnionych w Instytucie na podstawie umów o pracę stanowiły 100% 
poniesionych ogółem kosztów wynagrodzeń w projekcie. W projekcie nie 
przewidziano stypendiów. 

 (akta kontroli str. 617-694, 709-716) 

 W projekcie nie przewidywano zakupu aparatury badawczej.   

(akta kontroli str. 617-639, 655-694, 709-716) 

Dla ww. projektu, zgodnie z § 6 ust. 2 umowy z NCN, prowadzono wyodrębnioną 
ewidencję księgową, co zapewniało możliwość uzyskania informacji 
wymaganych dla sprawozdawczości finansowej projektu i jego kontroli. 
W warunkach konkursu oraz umowie z NCN nie przewidziano natomiast regulacji 
dotyczących odnotowywania na dowodach księgowych, że wydatki zostały 
sfinansowane ze środków pochodzących z Centrum.  

(akta kontroli str. 640-654, 696-708) 

Zgodnie z § 12 ust. 9 i 10 umowy z NCN, zwrotowi podlegają środki finansowe: 
wykorzystane nieprawidłowo, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi za 
okres od dnia przekazania ich Jednostce do ich zwrotu; niewykorzystane na 
realizację projektu, wraz odsetkami ustawowymi za przekroczenie terminu na ich 
zwrot. Natomiast w myśl § 12 ust 11 umowy, odsetki bankowe uzyskane od 
środków przekazanych na realizację projektu wykazywane są w raporcie 
końcowym i podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Centrum. W ww. projekcie 
nie uzyskano odsetek od przekazanych przez NCN środków.  

(akta kontroli str. 640-694) 

Jednostka sporządzała raporty w terminach i zakresie wymaganych umową. 

 (akta kontroli str. 655-694) 

Do dnia zakończenia kontroli NIK, tj. 29 listopada 2019 r., NCN nie 
przeprowadziło kontroli badanego projektu.  

(akta kontroli str. 709-716) 

W ramach konkursu Preludium 4, w latach 2013-201735 zrealizowano projekt 
„Zróżnicowanie biologiczne i genetyczne polskich izolatów wirusa Y ziemniaka z 

                                                      
33  Pkt 2 ust. 5: Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu nie może przekraczać trzech osób, wśród których może 

być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, będący 
opiekunem naukowym lub promotorem. 

34  § 3 pkt 4: Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu nie może przekraczać trzech osób. Wśród osób 
realizujących projekt nie może być pracowników naukowych, którzy na dzień złożenia wniosku o finansowanie projektu 
posiadali stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, nie dotyczy pracownika naukowego będącego opiekunem naukowym lub promotorem.  

35  Zakończenie realizacji projektu wskazane w harmonogramie zostało zmienione Aneksem nr 1 z 23 kwietnia 2015 r.; 
Aneksem nr 2 z 3 lutego 2016 r. 
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pomidora oraz analiza presji selekcyjnej kształtującej populację wirusa”36. 
Dyrektor Centrum 23 maja 2018 r.37 uznał projekt za rozliczony, a umowę za 
wykonaną. Faktyczne koszty realizacji projektu wyniosły 150 000 zł (100% 
planowanych środków) i nie przekroczyły zagwarantowanej w umowie kwoty. 
Poniesione koszty bezpośrednie wyniosły ogółem 120 000 zł, w tym 
wynagrodzenia wraz z pochodnymi 40 000 zł; natomiast poniesione koszty 
pośrednie wyniosły 30 000 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 717-832) 

Do realizacji projektu zaplanowano trzech wykonawców, w tym jednego opiekuna 
naukowego, dla którego nie przewidziano wynagrodzenia. Łączna suma 
wypłaconych wynagrodzeń nie przekroczyła kwoty przewidzianej we wniosku 
o finansowanie. Wszyscy, poza opiekunem naukowym, członkowie zespołu 
badawczego zatrudnieni byli na podstawie umów o dzieło. Zespół projektowy 
spełniał kryteria dotyczące stopni naukowych i tytułów naukowych określone 
w ogłoszeniu o konkursie38 oraz w umowie39. Wykonawcy, w tym kierownik 
projektu, zrealizowali prace zgodnie z zakresem przewidzianym we wniosku. 
Koszty wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych dla wykonawców 
zatrudnionych w Instytucie na podstawie umów o pracę stanowiły 100% 
poniesionych ogółem kosztów wynagrodzeń w projekcie. W projekcie nie 
przewidziano stypendiów. 

(akta kontroli str. 717-742, 766-814, 827-832) 

W projekcie nie przewidywano zakupu aparatury badawczej.  

(akta kontroli str. 717-742, 771-814, 827-832) 

Dla ww. projektu, zgodnie z § 6 ust. 2 umowy z NCN, prowadzono wyodrębnioną 
ewidencję księgową, co zapewniało możliwość uzyskania informacji 
wymaganych dla sprawozdawczości finansowej projektu i jego kontroli. 
W warunkach konkursu oraz umowie z NCN nie przewidziano regulacji 
dotyczących odnotowywania na dowodach księgowych, że wydatki zostały 
sfinansowane ze środków pochodzących z Centrum. 

(akta kontroli str. 743-765, 816-825) 

Zgodnie z § 12 ust. 9 i 10 umowy z NCN, zwrotowi podlegają środki finansowe: 
wykorzystane nieprawidłowo, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi za 
okres od dnia przekazania ich Jednostce do ich zwrotu; niewykorzystane na 
realizację projektu, wraz odsetkami ustawowymi za przekroczenie terminu na ich 
zwrot. Natomiast w myśl § 12 ust. 11 umowy, odsetki bankowe uzyskane od 
środków przekazanych na realizację projektu wykazywane są w raporcie 
końcowym i podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Centrum. W ww. projekcie 
nie uzyskano odsetek od przekazanych przez NCN środków.  

(akta kontroli str. 743-765, 771-814) 

Jednostka sporządzała raporty w terminach i zakresie wymaganymi umową. 

 (akta kontroli str. 771-814) 

                                                      
36  Na podstawie umowy nr 2012/07/N/NZ9/01751. 
37  Pismem DRP.430.62.6.2017. 
38  Pkt 2 ust. 5: Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu nie może przekraczać trzech osób, wśród których może 

być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, będący 
opiekunem naukowym lub promotorem. 

39  § 3 pkt 4: Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu nie może przekraczać trzech osób. Wśród osób 
realizujących projekt nie może być pracowników naukowych, którzy na dzień złożenia wniosku o finansowanie projektu 
posiadali stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, nie dotyczy pracownika naukowego będącego opiekunem naukowym lub promotorem.  



 

12 

Do dnia zakończenia kontroli NIK, tj. 29 listopada 2019 r., NCN nie 
przeprowadziło kontroli badanego projektu.  

(akta kontroli str. 827-832) 

1.3 Projekty zrealizowane w ramach konkursu Opus. 

W ramach konkursu Opus 2, w latach 2012-2015 zrealizowano projekt „Badania 
nad poznaniem mechanizmu obronnego pszenicy (Triticum aestivum) 
w odpowiedzi na żerowanie Oulema spp. – szkodników zbóż”40. Dyrektor 
Centrum, 20 lutego 2018 r.41 uznał projekt za rozliczony, a umowę za wykonaną. 
Faktyczne koszty realizacji projektu wyniosły 230 000 zł (100% planowanych 
środków) i nie przekroczyły zagwarantowanej w umowie kwoty. Poniesione 
koszty bezpośrednie wyniosły ogółem 183 480 zł, w tym wynagrodzenia wraz 
z pochodnymi 52 740 zł i aparatura 21 890,16 zł; natomiast poniesione koszty 
pośrednie wyniosły 46 520 zł. Poniesione koszty pośrednie nie przekraczają 
limitu ustalonego w warunkach konkursu42 i wynoszą 29%. 

(akta kontroli str. 833-955) 

Do realizacji projektu zaplanowano pięciu43 wykonawców. Łączna suma 
wypłaconych wynagrodzeń nie przekroczyła kwoty przewidzianej we wniosku 
o finansowanie. Pismem z 10 marca 2015 r. Kierownik Jednostki wyraził zgodę 
na przesunięcia wynagrodzeń pomiędzy wykonawcami44. Wszyscy członkowie 
zespołu badawczego zatrudnieni byli na podstawie umów cywilnoprawnych – 
cztery umowy o dzieło i dwie umowy zlecenia. Wykonawcy, w tym kierownik 
projektu, zrealizowali prace zgodnie z zakresem przewidzianym we wniosku. 
Koszty wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych dla wykonawców 
zatrudnionych w Instytucie na podstawie umów o pracę stanowiły 76% 
poniesionych ogółem kosztów wynagrodzeń w projekcie. W projekcie nie 
przewidziano stypendiów. 

(akta kontroli str. 833-875, 894-932, 949-955) 

Zgodnie z wnioskiem oraz aneksem do umowy nr 1 z 17 grudnia 2013 r., na 
potrzeby realizacji projektu, zakupiono: aparat do elektroforezy; izolatory na 
owady; wytrząsarkę kołyskową; miniwirówkę vortex; wagę precyzyjną; 
termowytrząsarkę i blok na probówki 24x1,5 ml za łączną kwotę 21 890,16 zł, co 
nie przekroczyło wysokości środków zaplanowanych na ten cel (22 500 zł). Na 
zakupionej aparaturze, zgodnie z umową45, umieszczono informację 
o zakupieniu jej ze środków Centrum. Aparatura nie została przez jednostkę 
sprzedana w okresie realizacji projektu. Zgodnie z § 7 umowy, aparatura 
naukowo-badawcza zakupiona lub wytworzona w ramach realizacji projektu, po 
jego zakończeniu, stanowi własność Jednostki. 

(akta kontroli str. 833-892, 894-932, 949-955, 1118-1126) 

Dla ww. projektu, zgodnie z § 6 ust. 2 umowy z NCN, prowadzono wyodrębnioną 
ewidencję księgową, co zapewniało możliwość uzyskania informacji 
wymaganych dla sprawozdawczości finansowej projektu i jego kontroli. 

                                                      
40  Na podstawie umowy nr 2011/03/B/NZ/01598. 
41  Pismem DRP.430.130.6.2015. 
42  Pkt 2 ust. 4: Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem 

kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu. 
43  Aneksem z 2 lutego 2015 r., ze względu na zdarzenie losowe, NCN wyraził zgodę na przejęcie funkcji dotychczasowego 

kierownika projektu przez jednego z wykonawców. 
44  Zmiana miała na celu dostosowanie wynagrodzeń do aktualnego, faktycznego zaangażowania wykonawców w realizację 

projektu i wynikała z: przejęcia na skutek zdarzenia losowego funkcji Kierownika projektu przez jednego z Wykonawców; 
wykonanie przez jednego z wykonawców zadań przewidzianych w danym roku dla innego.  

45  § 8 pkt 1 lit. D.: zamieszczania na aparaturze naukowo-badawczej zakupionej ze środków projektu oznaczenia – 
„Aparatura naukowo-badawcza sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji 
numer DEC-2011/03/B/NZ9/01598.”. 
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W warunkach konkursu oraz umowie z NCN nie przewidziano natomiast regulacji 
dotyczących odnotowywania na dowodach księgowych, że wydatki zostały 
sfinansowane ze środków pochodzących z Centrum.  

(akta kontroli str. 876-892, 934-948) 

Zgodnie z § 12 ust. 8 i 9 umowy z NCN, zwrotowi podlegają środki finansowe: 
wykorzystane nieprawidłowo, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi za 
okres od dnia przekazania ich Jednostce do ich zwrotu; niewykorzystane na 
realizację projektu, wraz odsetkami ustawowymi za przekroczenie terminu na ich 
zwrot. W warunkach konkursu oraz umowie z NCN nie przewidziano natomiast 
regulacji dotyczących odsetek bankowych uzyskanych od środków przekazanych 
na realizację projektu.  

(akta kontroli str. 876-892, 894-932) 

Jednostka sporządzała raporty w terminach i zakresie wymaganymi umową. 

 (akta kontroli str. 894-932) 

Do dnia zakończenia kontroli NIK, tj. 29 listopada 2019 r., NCN nie 
przeprowadziło kontroli badanego projektu.  

(akta kontroli str. 949-955) 

W ramach konkursu Opus 2, w latach 2012-201646 zrealizowano projekt 
„Badanie interakcji roślina-wirus-satelitarny RNA w układzie Nicotiana 
benthamiana – wirus karłowatości orzecha ziemnego (PSV) i jego satRNA”47. 
Dyrektor Centrum 14 marca 2019 r.48 uznał projekt za rozliczony, a umowę za 
wykonaną. Faktyczne koszty realizacji projektu wyniosły 494 400 zł (100% 
planowanych środków) i nie przekroczyły zagwarantowanej w umowie kwoty. 
Poniesione koszty bezpośrednie wyniosły ogółem 403 000 zł, w tym 
wynagrodzenia wraz z pochodnymi 108 000 zł i aparatura 67 480 zł; natomiast 
poniesione koszty pośrednie wyniosły 91 400 zł. Poniesione koszty pośrednie nie 
przekraczają limitu ustalonego w warunkach konkursu49 i wynoszą 18%. 

(akta kontroli str. 956-1116) 

Do realizacji projektu zaplanowano siedmiu wykonawców. Łączna suma 
wypłaconych wynagrodzeń nie przekroczyła kwoty przewidzianej we wniosku 
o finansowanie. Wszyscy członkowie zespołu badawczego zatrudnieni byli na 
podstawie umów o dzieło. Wykonawcy, w tym kierownik projektu, zrealizowali 
prace zgodnie z zakresem przewidzianym we wniosku. Koszty wynagrodzeń 
z tytułu umów cywilnoprawnych dla wykonawców zatrudnionych w Instytucie na 
podstawie umów o pracę stanowiły 72% poniesionych ogółem kosztów 
wynagrodzeń w projekcie. W projekcie nie przewidziano stypendiów. 

(akta kontroli str. 956-1015, 1046-1093, 1110-1116) 

Zgodnie z wnioskiem, na potrzeby realizacji projektu, zakupiono System 
EttanDALTTtwelve – aparat do jednoczesnego rozdziału 12 dużoformatowych 
żeli PAA w jednym naczyniu elektroforetycznym za kwotę 67 480 zł, co nie 
przekroczyło wysokości środków zaplanowanych na ten cel (85 000 zł). Na 
zakupionej aparaturze, zgodnie z umową50, umieszczono informację 

                                                      
46  Zakończenie realizacji projektu wskazane w harmonogramie zostało zmienione Aneksem z 23 kwietnia 2015 r.: 19 maja 

2016 r. (44 miesiące); Aneks z 27 kwietnia 2016 r.: 19 listopada 2016 r. (50 miesięcy). 
47  Na podstawie umowy nr 2011/03/B/NZ9/01577. 
48  Pismem DRP.430.107.20.2016. 
49  Pkt 2 ust. 4: Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem 

kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu. 
50  § 8 pkt 1 lit. D.: zamieszczania na aparaturze naukowo-badawczej zakupionej ze środków projektu oznaczenia – 

„Aparatura naukowo-badawcza sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji 
numer DEC-2011/03/B/NZ9/01577.”. 
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o zakupieniu jej ze środków Centrum. Aparatura nie została przez jednostkę 
sprzedana w okresie realizacji projektu. Zgodnie z § 7 umowy, aparatura 
naukowo-badawcza zakupiona lub wytworzona w ramach realizacji projektu, po 
jego zakończeniu, stanowi własność Jednostki. 

(akta kontroli str. 956-1035, 1046-1093, 1110-1116, 1118-1126) 

W związku z zakupem aparatury badawczej za kwotę niższą niż wnioskowano, 
za zgodą Kierownika Jednostki dokonano przesunięcia niewykorzystanych 
środków do pozycji kosztorysu inne koszty bezpośrednie. Centrum, weryfikując 
raport końcowy uznało, że przesunięcie środków bez zgody NCN nastąpiło 
powyżej dopuszczalnego limitu 15%51, co skutkowało wezwaniem do zwrotu 
kwoty 4 770,00 zł, stanowiącej wartość nieprawidłowo wykorzystanych środków. 
Instytut zwrócił ww. kwotę wraz z odsetkami za okres od 5 grudnia 2015 r. do 5 
października 2017 r., w wysokości 617,36 zł. Kierownik Projektu wyjaśniła, że 
błąd w postaci przesunięcia powyżej dopuszczalnego umową limitu, bez 
uzyskania zgody NCN, był spowodowany: zmianą sposobu naliczania kosztów 
grantowych z kwoty brutto na netto  i zmianą (w tym właśnie konkursie) sposobu 
przesuwania kosztów – dotychczas zawsze można było przesunąć 15% kosztów 
pomiędzy kategoriami (wystarczyła jedna kategoria – np. docelowa), a w tym 
konkursie rozpoczęto sprawdzać obie kategorie (oryginalną i docelową).  

(akta kontroli str. 1036-1045) 

W warunkach konkursu oraz umowie z NCN nie przewidziano regulacji 
dotyczących odnotowywania na dowodach księgowych, że wydatki zostały 
sfinansowane ze środków pochodzących z Centrum. Dla ww. projektu, zgodnie  
z § 6 ust. 2 umowy z NCN, prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową,  
co zapewniało możliwość uzyskania informacji wymaganych dla 
sprawozdawczości finansowej projektu i jego kontroli. 

(akta kontroli str. 1016-1035, 1095-1109) 

Zgodnie z § 12 ust. 8 i 9 umowy z NCN, zwrotowi podlegają środki finansowe: 
wykorzystane nieprawidłowo, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi za 
okres od dnia przekazania ich Jednostce do ich zwrotu; niewykorzystane na 
realizację projektu, wraz odsetkami ustawowymi za przekroczenie terminu na ich 
zwrot. W warunkach konkursu oraz umowie z NCN nie przewidziano regulacji 
dotyczących odsetek bankowych uzyskanych od środków przekazanych na 
realizację projektu.  

(akta kontroli str. 1016-1035, 1046-1093) 

Jednostka sporządzała raporty w terminach i zakresie wymaganymi umową. 

 (akta kontroli str. 1046-1093) 

Do dnia zakończenia kontroli NIK, tj. 29 listopada 2019 r., NCN nie 
przeprowadziło kontroli badanego projektu.  

(akta kontroli str. 1110-1116) 

 

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

 

Badania w ramach wybranych projektów zrealizowano terminowo. Poniesione 
koszty realizacji projektów nie przewyższyły kosztów planowanych. Udział kosztów 
pośrednich w kosztach ogółem, w przypadkach gdy wymagały tego ustalone przez 

                                                      
51  § 4 pkt. 6 lit. a. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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Centrum warunki, został zachowany. Wykonawcy zrealizowali prace zgodnie 
z zakresami określonymi we wnioskach. W przypadku dodatkowych kryteriów, 
członkowie zespołów badawczych spełniali warunki określone w ogłoszeniach 
o konkursie oraz w umowach. Wypłata wynagrodzeń finansowanych ze środków 
projektu odbywała się na podstawie umów zawartych w formie pisemnej. Zakupiona 
na potrzeby realizacji projektów aparatura, w przypadkach gdy wymagała tego 
umowa zawarta z NCN52, była oznakowana informacją o finansowaniu jej przez 
Centrum, nie została sprzedana w okresie trwania projektu, a po rozliczeniu 
projektów, została przejęta na stan środków trwałych Instytutu. Jednostka 
sporządzała raporty i przekazywała je do Centrum w zakresie i terminach 
wynikających z umów.  

 

2. Efekty zrealizowanych projektów 

2.1. W efekcie realizacji omówionych powyżej 10 projektów, wykonawcy 
opublikowali 33 artykuły w czasopismach krajowych lub zagranicznych o zasięgu 
międzynarodowym. Łączna liczba cytowań53 na dzień 15 listopada 2019 r. wynosiła 
308.  

Efektem realizacji projektów w ramach poszczególnych konkursów było: 

- Sonata - 8 publikacji w czasopismach, łączna liczba cytowań ww. publikacji 
wyniosła 79 oraz jedna publikacja w formie materiałów pokonferencyjnych, 

- Preludium – 19 publikacji w czasopismach, łączna liczba cytowań ww. 
publikacji wyniosła 172 oraz jedna publikacja książkowa i 16 w formie 
materiałów pokonferencyjnych, 

- Opus – sześć publikacji w czasopismach, łączna liczba cytowań ww. 
publikacji wyniosła 57. 

(akta kontroli str. 109-117, 221-228, 293-299, 390-397, 464-470, 607-616, 
709-716, 827-832, 949-955, 1110-1116) 

W wyniku zrealizowanych projektów w konkursie Sonata (zgodnie z rezultatami 
wykazanymi w raportach) m.in.:  

- w istotny sposób przyczyniono się do poznania natury i kierunku ewolucji 
wirusa, 

- poszerzono wiedzę o wirusie, jego zmienności, oddziaływaniach 
z gospodarzem, wpływie pojedynczych mutacji na tempo replikacji 
i akumulacji, 

- opracowano metody diagnostyczne, które mogą być stosowane 
w laboratoriach na całym świecie do czułego i szybkiego wykrywania oraz 
różnicowania izolatów wirusa. 

(akta kontroli str. 56-93, 109-117) 

W wyniku zrealizowanych projektów w konkursie Preludium (zgodnie z rezultatami 
wykazanymi w raportach) m.in.: 

- opracowano wyniki, które mogą być wykorzystywane w integrowanej ochronie 
roślin na etapie podejmowania decyzji o ewentualnym zwalczaniu 
chemicznym po przekroczeniu progu szkodliwości danego gatunku piewika 
na uprawie;  

- pozyskano wiedzę o epidemiologii choroby, co przyczyni się do rozwoju 
strategii ochronnych; 

                                                      
52  W badanej próbie wyłącznie projekty w ramach konkursów Opus 2 i Preludium 4 zawierały taki wymóg.  
53  W Google Scholar. 

OBSZAR 
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- stworzono mikromacierz DNA pozwalającą, w ramach pojedynczego 
eksperymentu, na stwierdzenie obecności i jednoczesną identyfikację 
wybranych patogenów bakteryjnych i wirusowych kukurydzy; 

- stworzono potencjał do udoskonalenia molekularnych technik identyfikacji 
patogenów kukurydzy i roślin uprawnych w ogóle; 

- opracowano w ramach projektu mikromacierz będącą znaczącym krokiem 
w kierunku upowszechnienia techniki mikromacierzy w diagnostyce chorób 
roślin; 

- umożliwiono przeprowadzenie oceny potencjalnych skutków zdrowotnych 
wynikających z narażania na pozostałości pestycydów zawartych 
w owocach i warzywach poddanym różnorodnym procesom 
technologicznym;  

- poszerzono stan wiedzy dotyczący sposobów eliminacji zanieczyszczeń 
szerokiego spektrum pozostałości pestycydów obecnych w surowcach 
roślinnych oraz możliwości ograniczania potencjalnego ryzyka związanego 
z konsumpcją produktów owocowych i warzywnych;  

- przeprowadzono toksykologiczną ocenę ryzyka narażania konsumentów; 

- stworzono bazę danych zawierającą szczegółowe informacje dotyczące grup 
substancji czynnej, rodzaju obróbki oraz jej trwania, jak również poszerzono 
aktualnie funkcjonujące bazy EFSA oraz BfR;  

- opracowano wyniki znajdujące zastosowanie na szczeblu wszystkich ogniw 
kształtujących i realizujących politykę bezpieczeństwa żywności, będące 
wskazówką dla osób zajmujących się kontrolą prawidłowości stosowania 
pestycydów oraz osób decydujących o produkcji i jej jakości;  

- przyczyniono się do dokładnego poznania zróżnicowania biologicznego 
i genetycznego populacji PVY na pomidorze w szklarni i gruncie; 

- opracowano metodę diagnostyczną, która może z powodzeniem być 
stosowana przez laboratoria na całym świecie do czułego i szybkiego 
wykrywania rożnych szczepów wirusa; 

- opisano metodę uzyskiwania infekcyjnych klonów ToTV – podstawowego 
narzędzia w wirusologii molekularnej, co umożliwiła wskazanie na rolę 
białek wirusa w indukowaniu systemicznych nekroz w pomidorze; 

- przeprowadzono modyfikacje Vp26 wykazując, że nadrzędną funkcją tego 
białka jest jego udział w formowaniu wirionu ToTV oraz wskazując, że 
infekcyjny charakter ToTV do porażania N.benthamiana oraz 
S.lycopersicum może być zniesiony przez pojedynczą zmianę aminokwasu 
w obrębie białka 3A. 

(akta kontroli str. 152-198, 221-228, 257-277, 293-299, 356-378, 390-397, 
427-453, 464-470, 510-540, 607-616, 655-694, 709-716, 771-814, 827-832) 

W wyniku zrealizowanych projektów w konkursie Opus (zgodnie z rezultatami 
wykazanymi w raportach) m.in.: 

- zbadano i opisano oddziaływania typu roślina-owad, ze szczególnym 
uwzględnieniem identyfikacji roli owadzich proteaz i roślinnych inhibitorów 
proteaz; 

- uzyskano wiedzę, która może stać się podstawą do opracowania nowych 
metod i środków ochrony roślin pochodzenia naturalnego, które nie miałyby 
szkodliwego środowisko, a tym samym dla człowieka;  



 

17 

- opracowano macierze oligonukleotydowe dla N. benthamiana, co daje 
naukowcom narzędzie pracy do badań nad transkryptonem tej ważnej, 
z punktu widzenia wirusologii, rośliny; 

- opisano zmiany w transkryptomie i proteinie rośliny pod wpływem infekcji 
wirusowej i satRNA, co przyczynia się do lepszego zrozumienia biologii 
RNA wirusów i mechanizmów aktywowanych w roślinie pod wpływem 
infekcji, ale w głównej mierze roli satRNA, które mogą mieć istotny wpływ na 
patogenezę indukowaną wirusem pomocniczym. 

 (akta kontroli str. 894-932, 949-955, 1046-1093, 1110-1116) 

Koszty publikacji w czasopismach zostały poniesione ze środków otrzymanych 
z NCN przy realizacji pięciu projektów w ramach konkursu Sonata (6 000 zł), 
Preludium (9 594,55 zł) i Opus (6 000 zł). 

(akta kontroli str. 109-117, 221-228, 293-299, 390-397, 464-470, 607-616, 709-716, 
827-832, 949-955, 1110-1116) 

Wszystkie ww. publikacje związane z badanymi projektami zawierały wzmiankę o  
sfinansowaniu projektu ze środków Centrum oraz numer rejestracyjny projektu. 
Badane raporty końcowe zawierały „Popularyzatorski opis rezultatów projektu”. 

(akta kontroli str. 109-117, 221-228, 293-299, 390-397, 464-470, 607-616, 709-716, 
827-832, 949-955, 1110-1116) 

2.2. Centrum nie występowało do Jednostki ani do Kierowników badanych projektów 
z  prośbą o udział w ankiecie lub badaniu ewaluacyjnym. 

(akta kontroli str. 109-117, 221-228, 293-299, 390-397, 464-470, 607-616, 709-716, 
827-832, 949-955, 1110-1116) 

 

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

 

Sfinansowane przez Centrum i zrealizowane przez Instytut projekty przyniosły 
zakładane efekty w postaci publikacji w wydawnictwach o zasięgu 
międzynarodowym. Publikacje te zawierały informacje w języku angielskim 
o finansowaniu omawianych badań ze środków Centrum oraz numer rejestracyjny 
projektu. W raportach końcowych badanych projektów zamieszczono 
„Popularyzatorski opis rezultatów projektu”. 

 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków.  

 

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 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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do dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu. 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. 

 

Poznań, 29 listopada 2019 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

Tomasz Juszkiewicz 

Inspektor kontroli państwowej  

 

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

podpis 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu 

Dyrektor  

z up. Grzegorz Malesiński 
p.o. Wicedyrektora 

 
 

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

 

 


