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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
kontrolowana 

Uniwersytet Warszawski,  
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Prof. UW dr hab. Marcin Pałys, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego1, od 26 kwietnia 

2012 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 3-9) 

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 Warszawie 

Kontroler Witold Markiewicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/23/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli była ocena wykorzystania przez Uniwersytet Warszawski3 w 2018 r. 
dotacji otrzymanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie 
potencjału badawczego, utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, 
specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki 
oraz środków na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Uniwersytet Warszawski jest uczelnią publiczną działającą na podstawie ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce4. Uniwersytet działa 
na podstawie statutu, nadanego uchwałą Nr 115 Senatu Uniwersytetu 
Warszawskiego z dnia 21 czerwca 2006 r.5 i zmienianego w drodze kolejnych 
uchwał Senatu. 
Strukturę organizacyjną i zadania administracji Uczelni określono w Regulaminie 
Organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego 
zarządzeniem Rektora UW z dnia 21 lutego 2011 r. 
Badania naukowe oraz  zadania badawcze prowadzone są przez podstawowe 
jednostki organizacyjne Uczelni, którymi są: wydziały, instytuty, centra naukowe 
i jednostki wspólne. 

 (dowód: akta kontroli Tom I str.10-44) 

 

                                                      
1 Dalej także: Rektor UW. 
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 
3 Dalej także: Uczelnia lub UW. 
4 Dz. U. poz. 1668,ze zm. 
5 Monitor UW, poz. 94. 
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IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie6 wykorzystanie w 2018 r. przez 
Uniwersytet Warszawski dotacji z budżetu państwa w części 28. Nauka. 

Powyższa ocena została sformułowana na podstawie zbadania pozyskiwania 
i wykorzystania dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego 
w kwocie 22 300,2 tys. zł, dotacji na utrzymanie specjalnego urządzenia 
badawczego i specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury 
informatycznej nauki w kwocie 16 018,7 tys. zł oraz stypendiów naukowych dla 
wybitnych młodych naukowców w kwocie 1 724,8 tys. zł. Stwierdzono, że środki 
zostały wykorzystane w sposób celowy i gospodarny, zgodnie 
z ich przeznaczeniem.  

V. Wyniki kontroli 

1. Dane ogólne 

W 2018 r. Uniwersytet otrzymał z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego7 
dotacje, z przeznaczeniem na:  

  utrzymanie potencjału badawczego w kwocie 56 539,8 tys. zł,  

 pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych w kwocie 3 010,6 tys. zł, 

  utrzymanie specjalistycznego urządzenia badawczego i specjalistycznego 
urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki w kwocie 
25 750,3 tys. zł,  

 prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz realizację zadań 
z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników 
studiów doktoranckich w kwocie 6 366,9 tys. zł,   

  zapewnienie dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki 
Nauki w kwocie 236 447,5 tys. zł,  

 realizację zadań związanych z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów 
i doktorantów w kwocie 44 394,9 tys. zł, 

  działalność dydaktyczną w kwocie 624 414,2 tys. zł, 

  dofinansowanie zadań projakościowych w kwocie 22 608,1 tys. zł. 

Na wypłatę stypendiów naukowych dla 41 wybitnych młodych naukowców 
otrzymano w 2018 r. kwotę 1 724,8 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 45-46, 110-115, 379-380, 389-397) 

2. Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji z budżetu państwa 

2.1. Dotacje na utrzymanie potencjału badawczego Uniwersytetu 
Warszawskiego 

Kierownicy 30 jednostek naukowych (podstawowych jednostek organizacyjnych) 
Uniwersytetu złożyli kompletne wnioski o przyznanie dotacji na 2018 r. na 
działalność statutową w terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania 
wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału 
badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi 

                                                      
6 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 opisową. 

7 Dalej: MNiSW. 

Opis stanu 
faktycznego 
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związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów 
doktoranckich8.  

W trakcie roku nie wystąpiono o zwiększenie dotacji na działalność statutową. Nie 
wnioskowano też o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego 
z tytułu zdarzenia losowego. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 45-109, 365-368) 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Uniwersytetowi 30 decyzjami z dnia 
26 czerwca 2018 r. dotacje na utrzymanie potencjału badawczego w łącznej 
wysokości 37 644,4 tys. zł, a decyzją z dnia 27 grudnia 2018 r. (bez wniosku 
uczelni) zwiększył ją o 18 895,4 tys. zł. Łączna wysokość dotacji podmiotowej na 
działalność statutową Uniwersytetu wyniosła w 2018 r. 56 539,8 tys. zł. 

W 2018 r. Uniwersytet dysponował również kwotą 42 842,2 tys. zł 
z  niewykorzystanej dotacji przyznanej na 2017 r.9, którą wydatkowano w 2018 r. 
w 100%. 
Ze środków dotacji podmiotowej otrzymanej w 2018 r. Uniwersytet wydatkował 
9 593,4 tys. zł, tj. 17,0%.  

 (dowód: akta kontroli Tom I str. 45-109, 363) 

Jednostki podstawowe UW, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału 
badawczego, realizowały w 2018 r. 1017 zadań badawczych, z tego 888 zadań 
kontynuowanych oraz 129 zadań nowo rozpoczętych. Koszt zrealizowanych zadań 
na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł łącznie 52 435,6 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 384) 

Szczegółowym badaniem realizacji zadań badawczych w ramach otrzymanej dotacji 
w 2018 r. objęto trzy wydziały UW, które otrzymały największe kwoty dotacji na 
utrzymanie potencjału badawczego: 

-  Wydział Fizyki, kontynuujący w 2018 r. realizację 38 zadań badawczych, m.in. 
z zakresu biofizyki, fizyki biomedycznej, spektroskopii jądrowej i optyki, których 
księgowe koszty wyniosły 13 013,3 tys. zł (w tym 11 107,7 tys. zł środków 
z dotacji w 2017 r. i 1 905,6 tys. z dotacji w 2018 r., w którym otrzymano 
7 635,9 tys. zł10); 

- Wydział Chemii, realizujący w 2018 r. 58 zadań badawczych, w tym 4 zadania 
nowo rozpoczęte, m.in. z zakresu chemii fizycznej, radiochemii, chemii 
teoretycznej i strukturalnej, których księgowe koszty wyniosły 8 143,8 tys. zł 
(w tym 7 137,6 tys. zł środków z dotacji w 2017 r. i 1 006,2 tys. zł z dotacji 
w 2018 r., w którym otrzymano 5 970,0 tys. zł11); 

- Wydział Biologii, realizujący w 2018 r. 58 zadań badawczych, w tym 11 nowo 
rozpoczętych, m.in. z zakresu biochemii, biologii eksperymentalnej roślin, 
biotechnologii i zoologii, których księgowe koszty wyniosły 3 050,7 tys. zł 
(w tym 1 458,7 tys. zł środków z dotacji w 2017 r. i  1592,0 tys. zł z dotacji 
w 2018 r. (w 2018 r. otrzymano 2 976,3 tys. zł12). 

Ww. badania były realizowane na podstawie zatwierdzonych przez Rady Wydziałów 
planów badań naukowych, w których określone były tematy wiodące i zespoły 
wykonawcze zadań wspomagających.   

                                                      
8 Dz. U. poz. 1443, ze zm. Rozporządzenie uchylono z dniem 1 października 2018 r. 
9 W 2018 r. Uczelnia dysponowała łączną kwotą dotacji podmiotowej 99 382,0 tys. zł. 
10 Decyzja nr 6941/E-343/S/2018. 
11 Decyzja nr 5467/E-343/S/2018 i decyzja nr 5467/E-343/S/2018-1. 
12 Decyzja nr 8602/E-343/S/2018. 
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Koszty poniesione na te badania  nie przekraczały wysokości środków finansowych 
otrzymanych dotacji przedmiotowych. 

(dowód: akta kontroli Tom I, str.49-50, 52-53, 58-59, 108, 371, 384-386, 387) 

2.2. Dotacje na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego. 

W latach 2016-2018 jednostki podstawowe Uniwersytetu13 złożyły w terminie 

określonym w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania 
oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia 
badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury 
informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do 
Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek 
naukowych14 21 wniosków o przyznanie dotacji na utrzymanie specjalnego 
urządzenia badawczego. Łączna kwota dotacji wnioskowana do wypłaty w 2018 r. 
wynosiła 62 242,8 tys. zł15.  

Decyzjami wydanymi w trybie administracyjnym, Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego przyznał Uniwersytetowi na 2018 r. dotacje podmiotowe na utrzymanie 
specjalnego urządzenia badawczego i specjalnego urządzenia badawczego 
z zakresu infrastruktury informatycznej nauki w kwocie łącznie 25 750,3 tys. zł (tj. 
41,4 % wnioskowanej kwoty).  

W 11 przypadkach dotacja dotyczyła utrzymania aparatury naukowo-badawczej, 
a w 10 utrzymania stanowiska badawczego. W przypadku dwóch wniosków dotacji 
nie przyznano16. 

(dowód: akta sprawy str. 110-362) 

W 2018 r. przyznano 19 dotacji:  

 366,0 tys. zł dla Ogrodu Botanicznego UW (wydatkowano 366,1 tys. zł17),  

 275,0 tys. zł dla Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Wydziału Biologii UW 
(wydatkowano 333,8 tys. zł),  

 192,0 tys. zł na utrzymanie aparatury do zautomatyzowanego monitoringu 
i analizy Internetu (wydatkowano 347,0 tys. zł),  

 186,3 tys. zł na utrzymanie aparatury do zautomatyzowanego monitoringu 
i analizy radia oraz telewizji (wydatkowano 264,8 tys. zł), 

 130,2 tys. zł na utrzymanie Eyetrackera X2 Compact wraz z oprogramowaniem 
TOBII Studio 3.2 oraz Mobile Device Solution 2 (wydatkowano 164,2 tys. zł),  

 150,0 tys. zł na utrzymanie Polonijnej Biblioteki Cyfrowej (wydatkowano 
255,1 tys. zł),  

 186,3 tys. zł na utrzymanie Studia CATI Computer Assisted Telephone 
Interviewing (wydatkowano 271,5 tys. zł),  

 575,0 tys. zł na utrzymanie polskiego teleskopu fotometrycznego 
w Obserwatorium w Las Campanas w Chile (wydatkowano 575,0 tys. zł),  

                                                      
13 Były to: Wydział Biologii (2 wnioski), Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii (6 wniosków), 
Wydział Fizyki (3 wnioski), Wydział Historyczny (4 wnioski), Ośrodek Badań nad Antykiem Europy 
Południowo-Wschodniej (2 wnioski), a po jednym wniosku złożyły: Centrum Archeologii 
Śródziemnomorskiej, Centrum Nowych Technologii Interdyscyplinarne Centrum Modelowania 
Matematycznego i Komputerowego, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów. 
14 Dz. U. poz. 1642. Rozporządzenie uchylono z dniem 1 października 2018 r. 
15 W tej kwocie wniosek m.in. na 47 684,0  tys. zł na utrzymanie Centrum Komputerów Dużej Mocy.  
16 Dotyczyło to wniosku Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii   o środki w kwocie 465,2 tys. 
zł na utrzymanie Laboratorium Badań Telewizyjnych i Radiowych oraz wniosku Wydziału Historii 
o środki w kwocie 129,0 tys. zł na utrzymanie Stanowiska Badawczego Instytutu Archeologii w Hanoi. 
17 Kwota wydatkowana w 2018 r. dotyczy środków pozyskanych i niewykorzystanych w 2017 r. oraz 
środków z dotacji na 2018 r. 
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 158,5 tys. zł na utrzymanie stanowiska badawczego w Laboratoriach 
Neotechnologi Półprzewodników i Struktur Półprzewodnikowych Wydziału Fizyki 
UW (wydatkowano 185,4 tys. zł),  

 950,0 tys. zł na utrzymanie polskiego optycznego zegara atomowego 
(wydatkowano 424,4 tys. zł),  

 230,0 tys. zł na utrzymanie bazy wykopaliskowej Instytutu Archeologii UW 
w Gonio w Gruzji (wydatkowano 304,5 tys. zł),  

 203,0 tys. zł na utrzymanie stanowiska badawczego w Centrum Studiów 
Andyjskich UW w Cusco w Peru (wydatkowano 227,6 tys. zł),  

 143,0 tys. zł na utrzymanie bazy wykopaliskowej Instytutu Archeologii UW 
w Palazzolo Acreide na Sycylii (wydatkowano 7,6 tys. zł),  

 2 200,0 tys. zł na utrzymanie Stacji badawczej w Kairze i finansowanie misji 
terenowej (wydatkowano 394,4 tys. zł),  

 723,0 tys. zł na utrzymanie Centrum Sekwencjonowania Nowej Generacji 
(wydatkowano 248,6 tys. zł),  

 16 000,0 tys. zł na utrzymanie Centrum Komputerów Dużej Mocy (KDM) i jego 
zasobów w ICM UW (wydatkowano 13 395,4 tys. zł),  

 132,0 tys. zł na utrzymanie stanowiska badawczego w bazie archeologicznej 
w Novae w Bułgarii (wydatkowano 131,3 tys. zł),  

 150,0 tys. zł na utrzymanie stanowiska badawczego w bazie archeologicznej 
w Risan w Czarnogórze (wydatkowano 255,1 tys. zł),  

 2 800,0 tys. zł na utrzymanie Cyklotronu U-2000P (wydatkowano 394,4 tys. zł). 
(dowód: akta kontroli Tom I str. 110-115) 

W 18 przypadkach dysponenci specjalnej aparatury badawczej (stanowisk 
badawczych) nie uzyskali w 2018 r. przychodów z tytułu usług świadczonych przy jej 
wykorzystaniu. W jednym przypadku (Centrum Komputerów Dużej Mocy) 
użytkownik wykazał uzyskanie przychodów w kwocie 409,3 tys. zł z tytułu 
świadczenia usług sieciowych i obliczeniowych na rzecz podmiotów zewnętrznych. 

Kwota przyznanej dotacji na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego 
i specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki 
została wykorzystana w 2018 r. w wysokości 20 330,1 tys. zł, co stanowiło 78,9% 
dotacji. Jednocześnie beneficjenci dysponowali kwotą 4 501,9 tys. zł z dotacji 
przekazanych i niewykorzystanych w 2017 r. 

Na koszty utrzymania ww. specjalnych urządzeń badawczych i specjalnych 
urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej nauki (stanowisk 
badawczych) składały się: wynagrodzenia z pochodnymi (34,9% ogółu kosztów), 
materiały i energia (24,3%), naprawy i konserwacja (0,4%), usługi obce (8,2%), inne 
koszty (15,6%) oraz koszty pośrednie (16,6%)18. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 374-375) 

Szczegółowym badaniem w zakresie wykorzystania dotacji na utrzymanie 
specjalistycznego urządzenia badawczego i specjalistycznego urządzenia 
badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki w 2018 r. objęto trzy 
urządzenia (stanowiska) badawcze, na które przyznano największe kwoty dotacji, co 
dotyczyło: 

 Komputera Dużych Mocy użytkowanego przez Interdyscyplinarne Centrum 
Modelowania Matematycznego i Komputerowego, na utrzymanie którego 

                                                      
18 Zasady tworzenia tych kosztów określono w uchwale Nr18 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego 
z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wysokości i zasad podziału kosztów pośrednich – M. UW, poz. 
394. 
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uzyskano w 2016 r. dotację trzyletnią19. Ostatnia rata tej dotacji przekazana w 
2018 r. w kwocie 16 000,0 tys. zł została wydatkowana w kwocie 13 395,4 tys. 
zł; 

 Cyklotronu U-200P użytkowanego przez Środowiskowe Laboratorium Ciężkich 
Jonów, na utrzymanie którego uzyskano w 2018 r. dotację w kwocie 2 800,0 
tys. zł20 z czego wykorzystano w kwocie 394,4 tys. zł; 

 Stacji Badawczej w Kairze wraz z  finansowaniem misji badawczych, 
prowadzonej przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza 
Michałowskiego, na utrzymanie której uzyskano w 2016 r. dotację trzyletnią21. 
W 2018 r. wydatkowano 2 228,9 tys. zł (w tym ze środków otrzymanych 
w 2017 r. – 28,9 tys. zł i 2 200 tys. zł ze środków z 2018 r.). 

Ustalono, że ww. dotacje zostały wydatkowane zgodnie z kosztorysami 
stanowiącymi załącznik do wniosku o dotację na utrzymanie specjalnego urządzenia 
badawczego i specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury 
informatycznej nauki, a zaksięgowane koszty dotyczyły: wynagrodzeń 
z pochodnymi, kosztów materiałów i energii, kosztów napraw i konserwacji, kosztów 
usług obcych, kosztów pośrednich narzucanych przez UW oraz innych kosztów.  

(dowód: akta kontroli Tom I str.  289-295, 300-310, 329-356, 374, 388) 

Uczelnia uzyskała w 2018 r. również dotację na zapewnienie dostępu do Wirtualnej 
Biblioteki Nauki w łącznej wysokości 236 447,5 tys. zł, z tego 235 235,5 tys. zł 
przekazano do Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego 
i Komputerowego z przeznaczeniem na utrzymanie dostępu do Wirtualnej Biblioteki 
Nauki oraz 1 212,0 tys. zł do Wydziału Historii z przeznaczeniem na prowadzenie 
Narodowego Katalogu Centralnego NUKAT i koordynację współpracy polskich 
bibliotek naukowych w zakresie budowania tego katalogu. Dotację wykorzystano 
w 2018 r. w kwocie 202 153,2 tys. zł, tj. w 85,5 %. 

(dowód: akta kontroli Tom I str. 374) 

2.3. Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców. 

W 2018 r. podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu złożyły, w trybie § 2 

ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 
2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów 
naukowych dla wybitnych młodych naukowców22,  wnioski o przyznanie stypendium 
naukowego dla 76 pracowników naukowych zatrudnionych w Uniwersytecie. 

W jednym przypadku MNiSW wezwał wnioskodawcę do usunięcia braków 
formalnych we wniosku. Braki usunięto z zachowaniem 14 dniowego terminu23. 

Pozytywną rekomendację uzyskało 13 osób, którym MNiSW przyznał stypendium 
naukowe wypłacane przez jednostkę naukową zatrudniającą stypendystę.  

W 2018 r. do otrzymywania stypendium naukowego uprawnionych było łącznie 41 
młodych pracowników naukowych Uniwersytetu, w tym 25 osób, dla których wnioski 
o przyznanie stypendium naukowego zostały złożone w 2017 r.. a MNiSW 
w decyzjach przyznających stypendia MNiSW określił okres wypłaty stypendium na 
lata 2018-2020 oraz trzech stypendystów, którzy wcześniej uzyskali stypendium 
pracując w innych placówkach naukowych, a w 2018 r. stali się pracownikami UW. 

                                                      
19 Decyzja nr 15835/E-343/SPUB-KDM/2016, Decyzja nr 15835/E-343/SPUB-KDM/2016/2017-1, 
Decyzja nr 15835/E-343/SPUB-KDM/2016/2017-1/2018-2. 
20 Decyzja nr 3925/E-343/SPUB/2018/1 i decyzja nr 3925?E-343/SPUB/2018/1-1. 
21 Decyzja nr 12871/E-343/SPUB/2016/1 i decyzja nr 12871/E-343/SPUB/2016/1-1. 
22 Dz. U. poz. 1801. Rozporządzenie uchylono z dniem 1 października 2018 r. 
23 Dotyczyło to wniosku pracownika naukowego Wydziału Filozofii i Socjologii. 
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Spośród 41 stypendystów po pięciu zatrudnionych jest: Wydziale Matematyki, 
Mechaniki i Informatyzacji oraz w Centrum Nowych Technologii, czterech – 
w Wydziale Chemii, po trzech – w  Wydziale Polonistyki, Wydziale Historycznym, 
Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Biologii, Wydziale Fizyki, po dwóch – 
w Wydziale Psychologii, Wydziale Nauk Ekonomicznych, Wydziale Geografii 
i Studiów Regionalnych, po jednym - w Ośrodku Badań nad Migracjami, Wydziale 
Filozofii i Socjologii, Wydziale Geologii, Wydziale Neofilologii, Wydziale 
Pedagogicznego i Wydziale „Artes Librales”. 

(akta kontroli Tom II str. 1-511) 

W 2018 r. Uniwersytet wypłacił 39 osobom stypendia naukowe dla wybitnych 
młodych naukowców. Podstawą wypłaty stypendium była umowa zawarta przez 
MNiSW z Uczelnią o finansowanie stypendium naukowego oraz umowa zawarta 
pomiędzy Uczelnią a stypendystą. 38 umów zawarto na okres 36 miesięcy, 
w jednym przypadku na okres 28 miesięcy. Wysokość miesięcznych rat wynosiła we 
wszystkich przypadkach 5 390 zł. W okresie pobierania stypendium nie wystąpił 
przypadek rozwiązania stosunku pracy ze stypendystą. 

W 2018 r. Uczelnia otrzymała środki na stypendia naukowe kwotę 1 724,8 tys. zł 
z czego wypłaciła 39 stypendystom kwotę 1 692,5 tys. zł. W trzech przypadkach 
wypłata rat należnego w 2018 r. stypendium (łącznie 32,3 tys. zł) nastąpiła 
w styczniu i lutym 2019 r., co było wynikiem niedopełnienia przez stypendystów 
formalności związanych z zawarciem umowy z Uczelnią24.  

 (dowód: akta kontroli Tom I str. 376-381) 

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

VI. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli Najwyższa Izba 
Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych. 

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 Warszawie. 

Warszawa, dnia                   marca 2018 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler Dyrektor 
 Witold Markiewicz 

Gł. specjalista k. p. 

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

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

  

  

 

                                                      
24 We wszystkich przypadkach wypłata stypendium miała rozpocząć się w IV kwartale 2018 r. 
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