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I. Dane identyfikacyjne 
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza 
Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk (dalej: INTiBS lub Instytut), ul. Okólna 2, 
50-422 Wrocław. 

 

Andrzej Jeżowski, Dyrektor Instytutu od 1 stycznia 2011 r. (dalej także: Dyrektor). 

 

1. Realizacja projektów dofinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki1. 

2. Efekty zrealizowanych projektów. 

 

Lata 2011 – 2018.  

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura we Wrocławiu 

 

- Jeremi Śliwiński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWR/185/2019 z dnia 15 października 2019 r. 
- Mirosław Perłowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LWR/202/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. 

 (akta kontroli str. 1-2; 1758-1764) 

 

                                                      
1 Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków; dalej: NCN. 
2 Dz.U. z 2019 r. poz. 489 ze zm. Dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Zadania badawcze w ramach skontrolowanych projektów realizowane były 
przez Instytut w terminach przewidzianych w umowach zawartych z NCN4 
a koszty poniesione na realizację projektów nie przewyższały łącznie 
wysokości w jakich zostały zaplanowane. Przesunięć środków pomiędzy 
poszczególnymi kategoriami kosztów  dokonywano prawidłowo, tj. 
z zachowaniem ustalonych przez NCN wymagań. W wyniku realizacji 
zbadanych projektów osiągnięto ustalone w umowach zawartych z NCN efekty 
tj. opublikowano w wydawnictwiach o zasięgu międzynarodowym wyniki badań 
zrealizowane w ramach tych projektów, zapewniono NCN dostęp do pełnej 
treści publikacji, umieszczano w ww. publikacjach nazwę NCN oraz numer 
rejestracyjny projektu, a raporty końcowe zawierały wymagany popularyzatorski 
opis rezultatów projektów.  

Przywołaną ocenę obniżają jednak nieprawidłowości, które dotyczyły 
w szczególności: [1] realizacji projektów na podstawie umów o dzieło przez 
wykonawców będących jednocześnie pracownikami INTiBS, co było niezgodne 
z wymogami zarządzenia nr 3/2011 Dyrektora INTiBS; [2] zakupu aparatury do 
realizacji jednego z projektów w terminach uniemożliwiających jej 
wykorzystanie w tym projekcie5; [3] zamieszczenia we wniosku o finansowanie 
jednego z projektów, niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia, 
z którego treści wynikało, iż Instytut nie może zapewnić dostępu do urządzeń 
umożliwiających realizację projektu bez uprzedniego ich zakupu; [4] rozliczenia 
w jednym z projektów kosztów niekwalifikowalnych w wysokości 7 202,15 zł; 
[5] zlecenia audytu zewnętrznego z realizacji projektu po zrealizowaniu 96,9% 
planowanych kosztów, a nie jak należało, tj. przed osiągnięciem 80% ich 
realizacji; [6] nie przekazania do NCN wymaganego umową raportu rocznego 
za 2014 r. z realizacji jednego projektu; [7] nieterminowego składania do NCN 
raportów końcowych i rocznych z realizacji projektów; [8] odbycia (w czasie 
urlopu szkoleniowego) przez kierownika jednego z projektów oraz trzech innych 
pracowników Instytutu podróży prywatnej do Puerto Iguazú6 - podczas pobytu 
na wyjeździe służbowym związanym z uczestnictwem w konferencji naukowej 
w Buenos Aires; [9] ujawniania w księgach rachunkowych Instytutu środków 
trwałych nabytych w trakcie realizacji skontrolowanych projektów (43 pozycje 
aparatury naukowej o wartości łącznej 1 941 309,33 zł) dopiero po zakończeniu 
realizacji poszczególnych projektów, a nie jak należało zgodnie z wymogami 
art. 3 ust. 1 pkt 15 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości7, w miesiącu 
rzeczywistego przekazania tych środków trwałych do użytkowania.  

 

 

 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
4 Z uwzględnieniem aneksów zawartych do tych umów. 
5 Dotyczy zakupu dwóch pieców rurowych do hodowli kryształów oraz przenośnego stanowiska próżniowego z pompą 
turbomolekularną. 
6 W Argentynie. 
7 Dz.U. z 2019 r. poz. 351;dalej” ustawa o rachunkowości. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja projektów dofinansowanych przez 
Narodowe Centrum Nauki  

W okresie objętym kontrolą Instytut zrealizował łącznie 32 projekty (na łączną kwotę 
13.270,6 tys. zł) w ramach konkursów Opus, Sonata, Maestro, Preludium oraz 
Etiuda ogłoszonych przez NCN od 1 stycznia 2011 r.9 Spośród ww. projektów, 
17 zrealizowano w ramach konkursów OPUS, dziewięć w ramach konkursów 
PRELUDIUM, trzy w ramach konkursów SONATA, dwa w ramach konkursów 
ETIUDA i jeden w ramach konkursu MAESTRO.  

Do badania szczegółowego wytypowano 10 projektów na łączną kwotę 4.562,8 
tys. zł, w tym trzy zrealizowane w ramach konkursów OPUS10, po dwa zrealizowane 
w ramach konkursów PRELUDIUM11, SONATA12 i ETIUDA13, oraz jeden 
zrealizowany w ramach konkursu MAESTRO14. Dla każdego z ww. projektów 
Instytut prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową. W przypadku badanych 
projektów Instytut nie wnioskował o udzielenie pomocy publicznej. 

NCN nie przeprowadziło kontroli wykonania ww. 10 projektów, jak również nie miało 
miejsce wstrzymanie bądź przerwanie ich finansowania przez Dyrektora NCN. 
Przeprowadzony został natomiast audyt zewnętrzny projektu „Zbadanie 
mechanizmu szerokopasmowej białej emisji anty-Stokesowskiej w związkach 
lantanowców” realizowanego w oparciu o umowę nr UMO-2012/06/A/ST5/0021215. 

(akta kontroli str. 1739-1757; 1765-1766) 

1) Projekt nr UMO-2015/19/N/ST5/02680: „Zbadanie zjawiska białej 
szerokopasmowej emisji indukowanej laserowo w niedomieszkowanych 
nanokryształach krzemianów, perowskitów i granatów” – realizowany 
w ramach konkursu PRELUDIUM 10 (dalej: Projekt 1) 

a) Projekt 1 realizowano na podstawie umowy nr UMO-2015/19/N/ST5/02680 z dnia 
10 czerwca 2016 r. zawartej z NCN na okres 24 miesięcy, tj. do dnia 9 czerwca 
2018 r. Zadania badawcze w ramach projektu zrealizowane zostały 
w przewidzianym umową terminie16 a faktyczne koszty realizacji 
Projektu 1 (76 988,92 zł) nie przewyższyły przewidywanych kosztów (77 200,00 zł).  

                                                      
8 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. 
9 Realizacja ww. projektów zakończona została do dnia 31 grudnia 2018 r. 
10 Otrzymywanie monokryształów nowych nadprzewodników typu AFe2As2 (A = Ca, Eu) oraz badania ich struktury 
krystalicznej i właściwości nadprzewodzących i magnetycznych (nr UMO-2011/01/B/ST5/06397 - OPUS 1); Pseudoprzerwa 
w nadprzewodnikach żelazowych (nr UMO-2011/03/B/ST3/00477 - OPUS 2); Synteza i właściwości fizykochemiczne 
związków metaloorganicznych typu MOF o mieszanej walencyjności (nr 2013/11/B/ST5/01058 - OPUS 6). 
11 Zbadanie zjawiska białej szerokopasmowej emisji indukowanej laserowo w niedomieszkowanych nanokryształach 
krzemianów, perowskitów i granatów. UMO-2015/19/N/ST5/02680, PRELUDIUM 10; Zbadanie zjawiska konwersji energii 
w górę w polikrystalicznych cztero- i pięciofosforanach domieszkowanych jonami ziem rzadkich (nr UMO-
2012/05/N/ST5/02327 - PRELUDIUM 3).  
12 Efekty kwantowej interferencji w układach z silnie skorelowanymi elektronami (nr UMO-2011/03/D/ST3/02351 – SONATA 2); 
Badanie procesów relaksacyjnych w półprzewodnikowych związkach potrójnych AgInS2 wykazujących efekt uwięzienia 
kwantowego z wykorzystaniem techniki czasowo-rozdzielczej spektroskopii femtosekundowej (UMO-2013/11/D/ST5/02989 – 
SONATA 6). 
13 Realizacja i finansowanie stypendium doktorskiego (UMO-2014/12/T/ST5/00646 – ETIUDA 2); Finansowanie stypendium 
doktorskiego (UMO-2016/20/T/ST5/00493 – ETIUDA 4). 
14 Zbadanie mechanizmu szerokopasmowej białej emisji anty-Stokesowskiej w związkach lantanowców (UMO-
2012/06/A/ST5/00212 – MAESTRO 3). 
15 Szczegółowy opis wyników przeprowadzonego audytu zamieszczono w dalszej treści niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego. 
16 W umowie i w wniosku o finansowanie Projektu 1 nie określono harmonogramu prowadzenia badań. 

OBSZAR 
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faktycznego 



 

5 

b) Planowane koszty Projektu 1 wynosiły 77 200,00 zł, w tym koszty bezpośrednie 
67 000,00 zł (wynagrodzenia z pochodnymi 0,00 zł, koszty aparatury 16 000,00 zł, 
inne koszty bezpośrednie 51 000,00 zł) a koszty pośrednie 10 200,00 zł.  

Zrealizowane koszty Projektu 1 wynosiły 76 988,92 zł, w tym koszty bezpośrednie 
67 000,00 zł (wynagrodzenia z pochodnymi 0,00 zł, koszty aparatury 17 055,40 zł, 
inne koszty bezpośrednie 49 944,60 zł) a koszty pośrednie 9 988,92 zł. 
Niewykorzystane środki w kwocie 211,08 zł zostały zwrócone do NCN w terminie 
określonym w umowie o realizację i finansowanie Projektu 1. 

Kosztorys projektu przedstawiony we wniosku o finansowanie projektu badawczego 
nie ulegał zmianom w trakcie realizacji Projektu 1. W 2017 r., decyzją Dyrektora 
Instytutu (decyzja z 8 lutego 2017 r.) przesunięto środki w kwocie 1 055,40 zł 
z pozycji „inne koszty bezpośrednie” do pozycji „koszty aparatury” ze względu na 
wyższe niż pierwotnie planowano koszty zakupu aparatury badawczej (opłaty celne 
związane z zakupem diody laserowej w Chińskiej Republice Ludowej). Zmiana, 
zgodnie z postanowieniami umowy na realizację Projektu 1, nie wymagała zgody 
NCN. 

c) Do realizacji Projektu 1 zaplanowano dwóch wykonawców, tj. Kierownika projektu 
oraz Opiekuna naukowego. Projekt 1 nie przewidywał wypłaty wynagrodzenia dla 
ww. wykonawców. Wykonawcy zrealizowali prace zgodnie z zakresem 
przewidzianym w umowie o realizację i finansowanie Projektu 1 zawartej z NCN. 

d) W ramach Projektu 1 zaplanowano zakup aparatury naukowo-badawczej za 
łącznie 16 000,00 zł (podczerwona dioda laserowa oraz komputer przenośny). 
Ww. aparaturę zakupiono łącznie za 17 055,40 zł. Przyczyny przekroczenia kosztów 
zakupu aparatury badawczej opisano w punkcie 1 litera b) niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego.  

Aparaturę zakupioną w ramach Projektu 1 stanowiły podczerwona dioda laserowa 
o długości fali 1064 nm marki CNI Laser oraz komputer przenośny Lenovo Yoga 
900s. Po zakończeniu realizacji projektu dioda laserowa stanowi część wyposażenia 
laboratorium spektroskopowego Oddziału Spektroskopii Optycznej i dostępna jest 
dla wszystkich pracowników Oddziału oraz Instytutu, natomiast komputer przenośny 
pozostawał w dyspozycji Kierownika Projektu. 

e) Wniosek o finansowanie Projektu 1 nie przewidywał poniesienia na jego 
realizację innych (dodatkowych) kosztów niż opisane w pkt 1 litera b) niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego.  

f) Umowa o realizację i finansowanie Projektu 1 nie przewidywała przyznania 
stypendiów naukowych. 

g) Nie miały miejsca zmiany warunków realizacji Projektu 1, co do dokonania 
których wymagana była zgoda NCN. W 2017 r. miała miejsce zmiana warunków 
realizacji projektu wymagająca decyzji Dyrektora Instytutu (opis tej kwestii 
zamieszczono w pkt 1 litera b) niniejszego wystąpienia pokontrolnego).  

h) Instytut przekazał do NCN raport roczny z realizacji Projektu 1 w terminie 
określonym w § 6 pkt 5 umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego, tj. 
w dniu 29 marca 2018 r. (raport zgodnie z wymogami umowy obejmował lata 2016 
i 2017) - wobec wymogu przekazania do 31 marca 2018 r. Raport końcowy 
przekazany został do NCN w dniu 9 sierpnia 2018 r. Zgodnie z postanowieniami 
§ 7 pkt 1 umowy zawartej z NCN termin przekazania raportu końcowego upływał w 
dniu 8 sierpnia 2018 r., tj. 60 dni od zakończenia realizacji projektu. 
Projekt 1 zakończony został w dniu 9 czerwca 2018 r. 
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Dodatkowo Kierownik Projektu 1 wyjaśnił: „Zgodnie z informacjami uzyskanymi 
w dniu 5 grudnia 2019 r. z Narodowego Centrum Nauki projekt UMO-
2015/19/N/ST5/02680: „Zbadanie zjawiska białej szerokopasmowej emisji 
indukowanej laserowo w niedomieszkowanych nanokryształach krzemianów, 
perowskitów i granatów” został rozliczony pozytywnie. Oficjalne pismo z tą 
informacją zostanie wysłane do Instytutu w dniu 10 grudnia 2019.” 

 (akta kontroli str. 1004-1094; 1809-1822) 

2) Projekt nr UMO-2011/03/B/ST3/00477: „Pseudoprzerwa 
w nadprzewodnikach żelazowych” - realizowany w ramach konkursu 
OPUS 2 (dalej: Projekt 2) 

a) Projekt 2 realizowano na podstawie umowy nr UMO-2011/03/B/ST3/00477 z dnia 
20 sierpnia 2012 r. zawartej z NCN pierwotnie na okres 24 miesięcy, tj. do 
19 sierpnia 2014 r. Przywołaną umowę zmieniano trzykrotnie podpisując stosowne 
aneksy. Aneks nr 1 z 7 marca 2014 r. przewidywał głównie przedłużenie okresu 
realizacji Projektu 2 do 36 miesięcy (przedłużenie o 12 miesięcy) tj. do 19 sierpnia 
2015 r. i zmianę harmonogramu wykonania projektu (czas realizacji zadań 
wymienionych w harmonogramie przedłużono o 12 miesięcy). Aneksem 
nr 2 z 12 grudnia 2014 r. przewidziano przedłużenie okresu realizacji Projektu 2 do 
48 miesięcy (przedłużenie o kolejne 12 miesięcy) tj. do 19 sierpnia 2016 r. 
i związaną z tym zmianę harmonogramu wykonania projektu (czas realizacji zadań 
wymienionych w harmonogramie przedłużono o kolejne 12 miesięcy). Aneks 
nr 3 z 2 marca 2016 r. przewidywał zmianę kosztorysu projektu – a) przewidziano 
obniżenie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi w 2014 r. o 12 000,00 zł przy 
jednoczesnym zwiększeniu innych kosztów bezpośrednich o 12 000,00 zł, 
b) ustalono, iż w 2015 r. koszty realizacji projektu będą wynosić 0,00 zł. 
Projekt 2 zakończony został w dniu 19 sierpnia 2016 r., tj. w terminie przewidzianym 
umową (z uwzględnieniem aneksów) a faktyczne koszty realizacji Projektu 2 ogółem 
(205 380,00 zł) nie przewyższyły przewidywanych kosztów (205 380,00 zł).  

Koszty realizacji Projektu 2 w 2015 r. wyniosły ogółem 99 605,99 zł (przy planie 
kosztów do poniesienia 0,00 zł), a koszty realizacji w 2016 r. wyniosły 29 796,81 zł 
(w umowie na realizację Projektu 2 nie przewidziano planu kosztów na 2016 r.). 

Dyrektor Instytutu oraz Kierownik Projektu 2 w następujący sposób wyjaśnili 
przyczyny poniesienia kosztów na realizację Projektu 2 (w 2015 r. i 2016 r.) mimo, iż 
nie przewidywała tego umowa nr UMO-2011/03/B/ST3/00477: „Oryginalna umowa 
na realizację Projektu 2 przewidywała wykonanie go w ciągu 24 miesięcy, ale okres 
ten został przedłużony do 48 miesięcy. Ze względu na to odroczenie przesunięta 
została również cała aktywność związana z realizacją projektu. Ponoszenie kosztów 
w latach 2015 i 2016 wiązało się więc z prowadzeniem w tym okresie działań 
w ramach Projektu 2 (czego nie przewidywała oryginalna umowa).” 

Dyrektor Instytutu oraz Kierownik Projektu 2 wyjaśnili, że umowę na realizację 
Projektu 2 przedłużono ze względu na pobyt Kierownika Projektu 2 w zagranicznym 
ośrodku naukowym oraz późniejsze problemy zdrowotne, a zmiany kosztów między 
pozycjami kosztorysu (Aneks 3) nastąpiły aby umożliwić prezentację uzyskanych 
w projekcie wyników na konferencji Strongly Correlated Electron Systems (SCES) 
2016.  

b) Planowane koszty Projektu 2 wynosiły 205 380,00 zł, w tym koszty bezpośrednie 
165 600,00 zł (wynagrodzenia z pochodnymi 45 600,00 zł, koszty aparatury 
33 000,00 zł, inne koszty bezpośrednie 87 000,00 zł) a koszty pośrednie 39 780,00 
zł.  
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Zrealizowane koszty Projektu 2 wynosiły 205 380,00 zł, w tym koszty bezpośrednie 
165 600,00 zł (wynagrodzenia z pochodnymi 45 524,40 zł, koszty aparatury 
33 000,00 zł, inne koszty bezpośrednie 87 075,60 zł) a koszty pośrednie 39 780,00 
zł.  

Kosztorys projektu przedstawiony we wniosku o finansowanie projektu badawczego 
został zmieniony Aneksem nr 3 z 2 marca 2016 r. do umowy na realizację Projektu 
2. Opis charakteru zmian zamieszczono w pkt 2 litera a) niniejszego wystąpienia.  

W 2016 r., decyzją Dyrektora Instytutu (decyzja z 12 lipca 2016 r.) przesunięto 
środki w kwocie 75,60 zł z pozycji „wynagrodzenia z pochodnymi” do pozycji „inne 
koszty realizacji projektu”. Zmiana w tym zakresie, zgodnie z postanowieniami 
umowy na realizację Projektu 2, nie wymagała zgody NCN. 

c) Do realizacji Projektu 2 zaplanowano trzech wykonawców, tj. Kierownika projektu, 
Głównego Wykonawcę oraz Wykonawcę. Według wniosku o finansowanie Projektu 
2 wszystkich trzech planowano zatrudnić na podstawie umów o dzieło 
z planowanym łącznym wynagrodzeniem w wysokości 57 600,00 zł. Ww. zatrudnieni 
zostali do realizacji Projektu 2 na podstawie umów o dzieło, a łączne koszty 
poniesione na ich wynagrodzenie wyniosły 45 524,40 zł17.  

Zakres prac wykonywanych przez Kierownika projektu obejmował: modyfikację 
programów obsługujących stanowisko pomiarowe, prowadzenie pomiarów, analizę 
danych oraz publikowanie wyników i ich prezentację na konferencjach.  

W sprawie realizacji prac przewidzianych w umowie o realizację i finansowanie 
Projektu 2 Dyrektor Instytutu oraz Kierownik Projektu 2 wyjaśnili: „Zarówno ja, jak 
i Wykonawcy zrealizowaliśmy prace zgodnie z zakresem przewidzianym we 
Wniosku o finansowanie Projektu. Pewne odstępstwo od oryginalnego planu 
wyniknęło z faktu, że jednemu z Wykonawców, który dostarczył monokryształy 
CaFe2As2, EuFe2As2, CaFe1.92Co0.08As2 oraz EuFe1.7Co0.3As2, mimo wielu prób nie 
udało się wyhodować monokryształów Ba(Co,K)Fe2As2 odpowiedniej jakości 
i wielkości. Próbki te zostały pozyskane z Instytutu Technologicznego w Karlsruhe. 
Ww. próbki pozyskano (wypożyczono) do celów realizacji Projektu 2 w ramach 
współpracy nieformalnej i nieodpłatnie. 

Wszyscy wykonawcy Projektu 2, będący jednocześnie pracownikami INTiBS 
realizowali zadania Projektu 2 na podstawie umów o dzieło18. 
W § 1 pkt 1 zarządzenia nr 3/2011 z dnia 30 marca 2011 r. Dyrektora INTiBS19, jako 
właściwą formę w tym przypadku wskazano aneks do umowy o pracę. 

W sprawie sposobu odbioru dzieł pn: [1] „I etap: Hodowla nanokryształów (…)”, 
[2] „II etap: Badanie podstawowe własności otrzymanych próbek (w tym badania 
strukturalne).  (…)”, [3] „III etap: Wyznaczanie temperaturowej zależności liczby 
Lorentza dla wyselekcjonowanych próbek. (…)”,  [4]  „Etap IV: opracowanie wyników 
przygotowanie publikacji i ich prezentacja na konferencjach krajowych 
i międzynarodowych. (…)” które miały zostać wykonane na podstawie umowy 
o dzieło Nr 108/2012 z 3 września 2012 r. z uwzględnieniem aneksu do tej umowy 
z grudnia 2014 r. oraz dzieła pn: „Prowadzenie pomiarów efektu Righi-Leduca 
i analiza otrzymanych wyników”, które miały zostać wykonane na podstawie umowy 
o dzieło nr 79/2015 z 1 września 2015 r. Dyrektor Instytutu oraz Kierownik Projektu 
2 wyjaśnili: „Odbioru wykonania kolejnych etapów projektu dokonywałem ja, jako 

                                                      
17 Aneks nr 3 z 2 marca 2016 r. do umowy o realizację Projektu 2 usankcjonował zmianę kosztorysu projektu w następującym 
zakresie: a) przewidziano obniżenie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi w 2014 r. o 12 000,00 zł przy jednoczesnym 
zwiększeniu innych kosztów bezpośrednich o 12 000,00 zł. 
18 Nr 108/2012 z 3 września 2012 r. z uwzględnieniem aneksu do tej umowy (bez daty) oraz nr 79/2015 z 1 września 2015 r. 
19 Zarządzenie w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników realizujących zadania w ramach projektów 
badawczych i pozostałych projektów realizowanych w Instytucie, dalej: Zarządzenie nr 3/2011 z dnia 30 marca 2011 r. 
Dyrektora INTiBS. 
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kierownik Projektu 2, ale odbiory te nie miały formy pisemnych raportów. Postępy 
w realizacji projektu były również prezentowane na corocznym instytutowym 
seminarium odbiorczym. Ostatecznym potwierdzeniem wykonania prac były 
publikacje wytworzone w ramach realizacji projektu.” 

d) W ramach Projektu 2 zaplanowano zakup aparatury naukowo-badawczej za 
łącznie 33 000,00 zł Aparaturę do realizacji projektu zakupiono łącznie za 35 773,13 
zł, z czego 33 000,00 zł sfinansowano ze środków Projektu 2 a 2 773,13 zł ze 
środków własnych INTiBS. W ramach realizacji Projektu 2 planowano zakupić 
próżniomierz ze złączem GPIB, komputer stacjonarny z monitorem i kartą GPIB, 
zasilacz awaryjny UPS, programy komputerowe do analizy danych pomiarowych, 
przygotowania publikacji i prezentowania wyników badań na konferencjach, 
komputer przenośny oraz dysk zewnętrzny. Zakupiono natomiast następującą 
aparaturę: komputer stacjonarny z monitorem, kartę GBIB,  zasilacz awaryjny UPS, 
roczną licencję edukacyjną oprogramowania Geomagic Design, komputer 
przenośny, zewnętrzny dysk twardy, dwie głowice pełnozakresowe MKS 972B 
(nr kat 972B-22024) wraz z 2 konwerterami usb (nr kat. 900USB-1) oraz 
oprogramowanie do projektowania SolidWorks 2016.  

W powyższej sprawie Dyrektor Instytutu i Kierownik Projektu 2 wyjaśnili: „W trakcie 
poszukiwań najlepszej oferty sprzedażowej dla zaplanowanego do zakupu 
w projekcie próżniomierza ze złączem GPIB okazało się, że w cenie głowicy 
próżniowej z kontrolerem GPIB można zakupić dwie, niedawno wprowadzone do 
obrotu, głowice ze zintegrowanym kontrolerem USB. Zdecydowano się na ich 
zakup, ponieważ komputer sterujący stanowiskiem pomiarowym jest wyposażony 
również w złącze USB, a próżniomierz (głowica), który jest niezbędny do działania 
stanowiska, czasami wymaga czyszczenia, w trakcie którego można używać drugiej 
głowicy. O fakcie zamiany poinformowano NCN w raporcie 16644 za rok 2015: 
”W zamian za próżniomierz z kontrolerem GPIB udało się zakupić dwie głowice USB 
niewymagające zewnętrznego kontrolera (praktycznie nie przekraczając przy tym 
planowanych wydatków).” (…) Mimo zakupu głowic z konwerterem USB, karta GPIB 
była wciąż niezbędna do realizacji Projektu 2, ponieważ komputer sterujący 
eksperymentem obsługuje nie tylko próżniomierz, ale również inne przyrządy 
pomiarowe. Standardowym interfejsem w systemach pomiarowych jest właśnie 
GPIB, poprzez który podłączone zostały do komputera cyfrowe woltomierze i źródła 
prądowe. (…) Oprogramowanie do projektowania elementów mechanicznych jest 
stale wykorzystywane w pracach doświadczalnych do naprawiania i usprawniania 
stanowiska pomiarowego. Ponieważ licencja roczna na zakupiony w projekcie 
program do projektowania Geomagic Design kończyła się przed zakończeniem 
trwania Projektu 2, zdecydowano, że zamiast ją przedłużać, korzystniejsze będzie 
zakupienie nielimitowanej czasowo licencji na SolidWorks. Wielokrotnie potwierdziło 
się, że był to słuszny wybór.” 

Aparatura zakupiona do realizacji Projektu 2 po okresie realizacji projektu 
wykorzystywana była na potrzeby Instytutu z wyjątkiem laptopa (uszkodzenie 
matrycy). 

e) Wniosek o finansowanie Projektu 2 nie przewidywał poniesienia na jego 
realizację innych (dodatkowych) kosztów niż opisane w pkt 2 litera b) niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego.  

f) Umowa o realizację i finansowanie Projektu 2 nie przewidywała przyznania 
stypendiów naukowych. 

g) Zmiany warunków realizacji Projektu 2, co do dokonania których wymagana była 
zgoda NCN opisane zostały w pkt 2 litera a) oraz b) niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego.   
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h) Instytut przekazywał do NCN raporty roczne z realizacji Projektu 2 w terminach 
określonych w § 11 pkt 2 umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego, 
tj. w dniach: 5 marca 2014 r. (raport zgodnie z wymogami umowy obejmował lata 
2012 i 2013), 26 marca 2015 r. (raport za 2014 r.), 23 marca 2016 r. (raport za 2015 
r.) - wobec wymogu przekazania do 31 marca odpowiednio 2014 r., 2015 r. i 2016 r. 
Raport końcowy przekazany został do NCN w dniu 6 lutego 2017 r. Zgodnie 
z postanowieniami § 11 pkt 3 umowy zawartej z NCN termin przekazania raportu 
końcowego upływał w dniu 18 października 2016 r., tj. 60 dni od zakończenia 
realizacji projektu. Projekt 2 zakończony został w dniu 19 sierpnia 2016 r. 

NCN wezwało mailowo Kierownika Projektu 2 do złożenia raportu końcowego. 

W dniu 22 listopada 2017 r. NCN poinformowało Instytut, że umowa nr UMO-
2011/03/B/ST3/00477: „Pseudoprzerwa w nadprzewodnikach żelazowych” na 
realizację Projektu 2 uznana została za wykonaną. 

 (akta kontroli str. 1095-1265; 1809-1822) 

3) Projekt nr UMO-2011/01/B/ST5/06397: „Otrzymywanie monokryształów 
nowych nadprzewodników typu AFe2As2 (A = Ca, Eu) oraz badania ich 
struktury krystalicznej i właściwości nadprzewodzących i magnetycznych” – 
realizowany w ramach konkursu OPUS 1 (dalej: Projekt 3) 

a) Projekt 3 realizowano na podstawie umowy nr UMO-2011/01/B/ST5/06397 z dnia 
1 grudnia 2011 r. zawartej z NCN pierwotnie na okres 36 miesięcy, tj. do dnia 
30 listopada  2014 r. W dniu 16 grudnia 2014 r. (16 dni po terminie określonym jako 
„dzień zakończenia realizacji Projektu 3”) zawarto Aneks nr 1 do ww. umowy 
o realizację i finansowanie projektu badawczego. Aneks nr 1 przewidywał głównie: 
wydłużenie okresu realizacji Projektu 3 do 40 miesięcy i zakończenie jego realizacji 
w dniu 31 marca 2015 r. Projekt 3 zakończony został w dniu 31 marca 2015 r. 
a faktyczne koszty realizacji Projektu 3 ogółem (295 900,00 zł) nie przewyższyły 
przewidywanych kosztów (295 900,00 zł).  

Koszty realizacji Projektu 3 w 2015 r. wyniosły ogółem 34 331,51 zł (w umowie na 
realizację Projektu 3 nie przewidziano planu kosztów na 2015 r.). 

Przyczyny poniesienia kosztów na realizację Projektu 3 w 2015 r. mimo, iż nie 
przewidywała tego umowa nr UMO-2011/01/B/ST5/06397 (z uwzględnieniem 
zawartego do niej aneksu) w następujący sposób wyjaśnił Dyrektor Instytutu: „Środki 
przyznane przez NCN dotyczą całości Projektu, w związku z tym jeśli okres 
realizacji Projektu został oficjalnie przedłużony, NCN zezwalał na wykorzystanie 
pozostałych środków do czasu zakończenia projektu bez odrębnego 
harmonogramu. Na wypłatę honorariów w roku 2015 wyraziłem zgodę.” 

Podobne wyjaśnienia w ww. sprawie złożył Kierownik Projektu 3. 

W sprawie przyczyn dla jakich przedłużono realizację umowy nr UMO-
2011/01/B/ST5/06397 na realizację Projektu 3 do dnia 31 marca 2015 r. Dyrektor 
Instytutu wyjaśnił: „Wniosek o przedłużenie okresu realizacji Projektu uzasadniono 
niemożnością zrealizowania w przewidzianym terminie zakupu stanowiska 
pompowego z pompą turbomolekularną. Wydłużenie czasu realizacji tego zakupu 
aparaturowego według kierownika projektu spowodowane było początkowo zmianą 
planowanego wcześniej zestawu pompy turbomolekularnej i membranowej na 
zestaw pompy turbomolekularnej z pompą ślimakową o znacznie lepszych 
parametrach i większej trwałości. Problemem okazały się również długotrwałe 
procedury przetargowe i długie terminy realizacji zamówienia przez dostawców. 
Ostatecznie, dopiero w listopadzie kierownik projektu został poinformowany przez 
Dział Zakupów Aparatury naszego Instytutu, że transakcja nie będzie możliwa do 
sfinalizowania przed końcem listopada 2014. Z tego powodu kierownik projektu nie 
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był w stanie złożyć wniosku w wymaganym terminie na miesiąc przed planowanym 
zakończeniem Projektu.” 

Podobne wyjaśnienia w ww. sprawie złożył Kierownik Projektu 3. 

b) Planowane koszty Projektu 3 wynosiły 295 900,00 zł, w tym koszty bezpośrednie 
247 000,00 zł (wynagrodzenia z pochodnymi 112 000,00 zł, inne koszty 
bezpośrednie 135 000,00 zł) a koszty pośrednie 48 900,00 zł.  

Zrealizowane koszty Projektu 3 wynosiły 295 900,00 zł, w tym koszty bezpośrednie 
247 312,92 zł (wynagrodzenia z pochodnymi 112 000,00 zł, inne koszty 
bezpośrednie 135 312,92 zł) a koszty pośrednie 48 587,08 zł.  

Realizując Projekt 3 przesunięto środki w kwocie 312,92 zł z pozycji „koszty 
pośrednie” do pozycji „inne koszty realizacji projektu”. Zmiana w tym zakresie, 
zgodnie z postanowieniami umowy na realizację Projektu 3, nie wymagała zgody 
NCN a jedynie zgody Dyrektora Instytutu. 

c) Do realizacji Projektu 3 zaplanowano sześciu wykonawców, w tym Kierownika 
projektu, dwóch Głównych Wykonawców. Według umowy o realizację i finansowanie 
Projektu  3 planowane środki na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla tych osób 
wynosiły 112 000,00 zł, przy czym w umowie nie wskazano formy zatrudnienia 
poszczególnych wykonawców. Projekt 3 realizowało łącznie ośmiu wykonawców, 
wszyscy zatrudnieni zostali na podstawie umów o dzieło. Łączne koszty 
wynagrodzeń ww. ośmiu wykonawców Projektu 3 wyniosły 112 000,00 zł.   

Zakres prac wykonywanych przez Kierownika projektu obejmował otrzymywanie 
monokryształów.  

Wykonawcy zrealizowali prace zgodnie z zakresem przewidzianym w umowie 
o realizację i finansowanie Projektu 3. 

Wszyscy wykonawcy Projektu 3 będący jednocześnie pracownikami INTiBS 
realizowali zadania Projektu 3 na podstawie umów o dzieło20. 
W § 1 pkt 1 zarządzenia nr 3/2011 z dnia 30 marca 2011 r. Dyrektora INTiBS, jako 
właściwą formę wskazano w tym przypadku aneks do umowy o pracę. 

d) We wniosku o finansowanie Projektu 3 (w którym wg umowy nr UMO-
2011/01/B/ST5/06397  określone zostały m.in. warunki realizacji 
Projektu 3 przewidziano m.in zakupy następującej aparatury badawczej: 

- przenośne stanowisko próżniowe z pompą turbomolekularną za kwotę 
40 000,00 zł. Zakup zaplanowano na drugi miesiąc realizacji Projektu 3. Urządzenie 
to określono jako „niezbędne, gdyż wszystkie operacje preparatyki i wzrostu 
kryształów muszą być wykonywane w kwarcowych ampułach w próżni lub 
atmosferze gazu obojętnego”. Zakupu urządzenia (zintegrowany turbomolekularny 
system pomp), łącznie za 44 895,00 zł dokonano 11 grudnia 2014 r., tj. w 37 
miesiącu realizacji Projektu 3. Zgodnie z postanowieniami umowy nr UMO-
2011/01/B/ST5/06397 realizacja projektu miała zakończyć się do 30 listopada 
2014 r. 

- dwa piece rurowe do hodowli kryształów (z programatorem) za kwotę łączną 
40 000,00 zł - zakup zaplanowano na piąty miesiąc realizacji Projektu 3 (urządzenia 
te miały zostać wykorzystane do otrzymywania monokryształów metodą krystalizacji 
z topników). Zakupu urządzeń, łącznie za 36 900,00 zł dokonano 16 września 
2014 r., tj. w 34 miesiącu realizacji Projektu 3, 

                                                      
20 Nr 115/2011 z 14 grudnia 2011 r., Nr 134/2012/grant z 29 października 2012 r., Nr 53/2013/grant z 8 kwietnia 2013 r., 
Nr 61/2014 z 13 maja 2014 r., Nr 109/2014 z 10 października 2014 r. wraz z aneksem z 16 marca 2015 r. 
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- komputer przenośny za kwotę 3 000,00 zł - zakup zaplanowano na szósty miesiąc 
realizacji Projektu 3. Zakupu, za 2 290,00 zł dokonano 30 sierpnia 2012 r., tj. 
w dziewiątym miesiącu realizacji Projektu 3. 

- drukarka do komputera za kwotę 1 000,00 zł zakup zaplanowano na pierwszy 
miesiąc realizacji Projektu 3. Zakupu za 916,00 zł dokonano 24 sierpnia 2012 r., tj. 
w dziewiątym miesiącu realizacji Projektu 3. 

Wykorzystanie do realizacji Projektu 3 aparatury sfinansowanej ostatecznie ze 
środków Projektu 3, tj. zintegrowanego turbomolekularnego systemu pomp oraz 
dwóch pieców rurowych do hodowli kryształów (z programatorem) nie było możliwe 
ze względu na termin w jakim dokonano ich zakupu.  

W powyższej sprawie Dyrektor Instytutu oraz Kierownik Projektu 3 wyjaśnili: „Do 
czasu zakupu nowych urządzeń w realizacji projektu wykorzystywano jeszcze 
posiadane stare wyeksploatowane piece i stanowisko pompowe. Zakupienie nowych 
urządzeń było konieczne z uwagi na możliwość wystąpienia awarii 
w nieprzewidywalnym momencie, co uniemożliwiłoby wykonanie zadań 
przewidzianych w Projekcie. Przesunięcie zakupu na późniejszy termin nie 
stanowiło realnego zagrożenia dla realizacji Projektu.” 

We wniosku o finansowanie Projektu 3, w którym wg postanowień § pkt 1 umowy nr 
UMO-2011/01/B/ST5/06397  określone zostały m.in. warunki realizacji Projektu 3, 
Kierownik Projektu 3 oraz Dyrektor Instytutu zamieścili oświadczenie o treści: 
„Oświadczam, że podmiot nie może zapewnić dostępu do urządzeń wymienionych 
w wykazie aparatury w części E ust. 2 pkt 2.” 

We wniosku o finansowanie Projektu 3, w wykazie aparatury w części 
E ust. 2 pkt 2 określono w szczególności wykaz niezbędnej do zakupu i realizacji 
Projektu 3 aparatury wraz z uzasadnieniem i planowanymi terminami jej zakupu, 
który obejmował przenośne stanowisko próżniowe z pompą turbomolekularną, dwa 
piece rurowe do hodowli kryształów (z programatorem), komputer przenośny oraz 
drukarkę. 

e) Wniosek o finansowanie Projektu 3 nie przewidywał poniesienia na jego 
realizację innych (dodatkowych) kosztów niż opisane w pkt 3 litera b) niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego.  

f) Umowa o realizację i finansowanie Projektu 3 nie przewidywała przyznania 
stypendiów naukowych. 

g) Zmiany warunków realizacji Projektu 3, co do dokonania których wymagana była 
zgoda NCN opisane zostały w pkt 3 litera a) oraz b) niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego.   

h) Instytut przekazywał do NCN raporty roczne z realizacji 
Projektu 3 w następujących terminach: 
- raport roczny obejmujący lata 2011 i 2012 w dniu 27 września 2013 r.,  
- raport za 2013 r. w dniu 26 marca 2014 r. 

Instytut nie przekazał do NCN raportu rocznego za 2014 r. 

Zgodnie z postanowieniami § 11 pkt 2 umowy zawartej z NCN raport roczny 
(z realizacji Projektu 3) składa się w terminie do dnia 31 marca następnego roku, nie 
wcześniej jednak niż po upływie 8 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji projektu. 

W sprawie przyczyn dla jakich raport roczny z realizacji Projektu 3, a obejmujący 
lata 2011 i 2012 został złożony do NCN 180 dni po terminie wymaganym 
postanowieniami umowy zawartej z NCN Dyrektor Instytutu oraz Kierownik Projektu 
3 wyjaśnili: „System informatyczny NCN był na początku roku 2013 nieprzygotowany 
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do przyjmowania raportów „on line”. Zgodnie z wytycznymi NCN raport roczny na 
rok 2012 został złożony we wrześniu 2013 r po uruchomieniu elektronicznego 
systemu przyjmowania raportów.” 

Raport końcowy przekazany został do NCN w dniu 28 maja 2015 r., tj. zgodnie 
z postanowieniami § 11 pkt 3 umowy zawartej z NCN (termin przekazania raportu 
końcowego z realizacji Projektu 3 upływał w dniu 30 maja 2015 r., tj. 60 dni od 
zakończenia jego realizacji). Projekt 3 zakończony został w dniu 31 marca 2015 r. 

W dniu 29 listopada 2016 r. NCN poinformowało Instytut, że umowa nr UMO-
2011/01/B/ST5/06397: „Otrzymywanie monokryształów nowych nadprzewodników 
typu AFe2As2 (A = Ca, Eu) oraz badania ich struktury krystalicznej i właściwości 
nadprzewodzących i magnetycznych” na realizację Projektu 3 uznana została za 
wykonaną. 

i) Stwierdzono, że Kierownik Projektu 3 odbył (w ramach realizacji Projektu 3 wyjazd 
służbowy na konferencję „27th International Conference on Low Temperature 
Physics” w Buenos Aires (Argentyna). Wyjazd trwał od 4 sierpnia 2014 r. do 17 
sierpnia 2014 r., podczas gdy konferencja miała miejsce w dniach od 6 do 13  
sierpnia 2014 r. W czasie przywołanego wyjazdu służbowego, w dniach 14-15 
sierpnia 2014 r., Kierownik Projektu 3 (wraz z 3 innymi pracownikami Instytutu) 
odbył podróż prywatną do Puerto Iguazú, w prowincji Misiones, w Argentynie. 

Stwierdzono, iż w dniach od 4 do 17 sierpnia 2014 r. Kierownik Projektu 3 oraz 
pozostali trzej pracownicy Instytutu przebywali na urlopie szkoleniowym udzielonym 
na zasadach określonych w protokole posiedzenia Prezydium Kolegium INTiBS z 29 
grudnia 2006 r. Ww. regulacja nie zezwalała na realizację podróży prywatnych 
w czasie przebywania na urlopie szkoleniowym. 

 (akta kontroli str. 1266-1495; 1809-1822) 

4) Projekt nr UMO-2011/03/D/ST3/02351: „Efekty kwantowej interferencji 
w układach z silnie skorelowanymi elektronami”– realizowany w ramach 
konkursu SONATA 2 (dalej: Projekt 4) 

a) Projekt 4 realizowano na podstawie umowy nr UMO-2011/03/D/ST3/02351 z dnia 
28 sierpnia 2012 r. zawartej z NCN pierwotnie na okres 36 miesięcy, tj. do 
27 sierpnia 2015 r. Przywołaną umowę zmieniano dwukrotnie podpisując stosowne 
aneksy. Aneks nr 1 z 6 lutego 2015 r. przewidywał głównie przedłużenie okresu 
realizacji Projektu 4 do 56 miesięcy (przedłużenie o 24 miesiące) tj. do 27 kwietnia 
2017 r. i zmianę harmonogramu wykonania projektu (zmieniono okres realizacji 
zadań wymienionych w harmonogramie). Aneksem nr 2 z 7 lutego 
2017 r. przewidziano przedłużenie okresu realizacji Projektu 4 do 60 miesięcy 
(przedłużenie o kolejne 4 miesiące) tj. do 27 sierpnia 2017 r. Aneks 
nr 1 sporządzono w związku z brakiem możliwości zaangażowania się jednego 
z głównych wykonawców do realizacji Projektu 4 (pobyt na zwolnieniu lekarskim 
oraz urlopie macierzyńskim). Aneks nr 2 sporządzono w związku z ujawnioną 
potrzebą poświęcenia dodatkowego czasu na analizę wyników eksperymentów 
i przygotowanie manuskryptów.   

Projekt 4 zakończony został w dniu 27 sierpnia 2017 r., tj. w terminie przewidzianym 
umową (z uwzględnieniem aneksów) a faktyczne koszty realizacji Projektu 4 ogółem 
(412 852,00 zł) nie przewyższyły przewidywanych kosztów (412 852,00 zł).  

Koszty realizacji Projektu 4 w latach 2016-2017 wyniosły ogółem 85 480,23 zł 
(w umowie na realizację Projektu 4 nie przewidziano planu kosztów na 2016 r. 
i 2017 r.). 
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Dyrektor Instytutu oraz Kierownik Projektu 4 w następujący sposób wyjaśnili 
przyczyny poniesienia kosztów na realizację Projektu 4 w 2016 r. i 2017 r. mimo, iż 
nie przewidywała tego umowa nr UMO-2011/03/D/ST3/02351 (z uwzględnieniem 
zawartych do niej aneksów): „(…) Ponieważ do poszczególnych zadań badawczych 
przypisane jest odpowiednie finansowanie, w związku z powyższym, mając na 
uwadze pozytywne rozpatrzenie wniosku o wydłużenie realizacji projektu, środki 
finansowe przewidziane pierwotnie na lata 2012-2015 roku zostały wykorzystane 
zgodnie z przeznaczeniem  w latach 2016 oraz 2017 (…).” 

b) Planowane koszty Projektu 4 wynosiły 412 852,00 zł, w tym koszty bezpośrednie 
346 540,00 zł (wynagrodzenia z pochodnymi 149 040,00 zł, koszty aparatury 
125 500,00 zł, inne koszty bezpośrednie 72 000,00 zł) a koszty pośrednie 
66 312,00 zł.  

Zrealizowane koszty Projektu 4 wynosiły 412 852,00 zł, w tym koszty bezpośrednie 
347 154,71 zł (wynagrodzenia z pochodnymi 149 839,08 zł, koszty aparatury 
128 163,59 zł, inne koszty bezpośrednie 69 152,04 zł) a koszty pośrednie 
65 697,29 zł.  

Kosztorys projektu przedstawiony we wniosku o finansowanie projektu badawczego 
nie ulegał zmianom w trakcie realizacji Projektu 4. W 2017 r., decyzją Dyrektora 
Instytutu (decyzja z 14 lipca 2017 r. oraz decyzja z 14 sierpnia 2017 r.), 
z zachowaniem warunków określonych w umowie o realizację i finansowanie 
Projektu 4 przesunięto środki: w kwocie 799,08 zł z pozycji „koszty pośrednie” do 
pozycji „wynagrodzenia z pochodnymi”, oraz w kwocie 183,37 zł z pozycji „inne 
koszty realizacji projektu” do pozycji „koszty pośrednie”. Ww. zmiany, jak również 
wyższe niż planowano koszty zakupu aparatury (o 2 663,59 zł) zgodnie 
z postanowieniami umowy na realizację Projektu 4, nie wymagały zgody NCN. 

c) Do realizacji Projektu 4 zaplanowano trzech wykonawców, tj. Kierownika projektu 
oraz dwóch Wykonawców. Według umowy o realizację i finansowanie 
Projektu 4 planowane środki na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla tych osób 
wynosiły 149 040,00 zł.  W umowie wskazano umowę zlecenia jako formę 
zatrudnienia poszczególnych wykonawców. Projekt 4 realizowało łącznie 
4 wykonawców, wszyscy zatrudnieni zostali na podstawie umów o dzieło. Na 
zmianę formy zatrudnienia wykonawców realizujących Projekt 4, w dniu 5 listopada 
2012 r. (na wniosek Kierownika Projektu 4) zgodę wyraził Dyrektor Instytutu. 
Rozszerzenia zespołu badawczego (zwiększenia liczby wykonawców 
Projektu 4 dokonano w oparciu o zgodę Dyrektora Instytutu z 26 marca 2014 r. (na 
wniosek Kierownika Projektu 4). Zmiana ta nie wymagała zgody NCN21.   

Łączne koszty wynagrodzeń ww. czterech wykonawców Projektu 4 wyniosły 
149 839,08 zł.  Zakres prac wykonywanych przez Kierownika projektu obejmował 
budowę oraz przebudowę stanowisk pomiarowych, przygotowanie próbek, 
przeprowadzenie pomiarów pojemności cieplnej oraz pomiarów magnetycznych, 
przeprowadzenie pomiarów transportu elektronowego, analizę wyników oraz pisanie 
publikacji naukowych, otrzymywanie monokryształów.  

Wykonawcy zrealizowali prace zgodnie z zakresem przewidzianym w umowie 
o realizację i finansowanie Projektu 4. 

Wykonawcy Projektu 4  będący jednocześnie pracownikami INTiBS realizowali 
zadania Projektu 4 na podstawie umów o dzieło22.  W § 1 pkt 1 zarządzenia 

                                                      
21 Zgodnie z § 4 pkt 6d umowy zawartej z NCN na realizację Projektu 4 za zmianę warunków realizacji projektu nie uważa się 
dokonanej za zgodą kierownika Jednostki nieznacznej zmiany warunków realizacji projektu niepowodującej zmiany zakresu 
merytorycznego projektu. 
22 Nr 195/2012/grant z 12 listopada 2012 r., Nr 22/2013/grant z 15 stycznia 2013 r., Nr 57/2013/grant z 9 kwietnia 2013 r., 
Nr 98/2013/grant z 2 sierpnia 2013 r., Nr 103/2013/grant z 1 września 2013 r., Nr 32/2014 z 29 stycznia 2014 r., Nr 47/2014 



 

14 

nr 3/2011 z dnia 30 marca 2011 r. Dyrektora INTiBS, jako właściwą formę wskazano 
w tym przypadku aneks do umowy o pracę. 

Odnosząc się do sposobu i udokumentowania odbioru dzieł wykonanych w związku 
z realizacją ww. umów o dzieło Dyrektor Instytutu oraz Kierownik 
Projektu 4 wyjaśnili: „Do każdej umowy dostarczono dokumentację stanowiącą 
odrębne dzieła w różnej postaci takiej jak wykresy, dane tabelaryczne, zdjęcia,  
schematy, raporty, streszczenia konferencyjne, wydruki prezentacji i kopie plakatów 
konferencyjnych oraz szkice publikacji jak również kopie artykułów które się ukazały. 
(…) Odbiory dzieł zostały udokumentowane na rachunkach, które zawierają 
potwierdzenie, że dzieło zostało wykonane i przyjęte zgodnie z zamówieniem.”  

d) W ramach Projektu 4 zaplanowano zakup aparatury naukowo-badawczej za 
łącznie 125 500,00 zł (mostek oporowy wraz z przedwzmacniaczem, mikroskop 
optyczny z oświetleniem, komputer wraz z monitorem, mikro-kalorymetr do 
pomiarów ciepła właściwego). Aparaturę (mostek oporowy wraz 
z przedwzmacniaczem, mikroskop optyczny z oświetleniem, komputer przenośny, 
mikro-kalorymetr do pomiarów ciepła właściwego) zakupiono łącznie za 128 163,59 
zł. Zmiany w zakresie rodzaju jak i wartości zakupionej aparatury zgodnie 
z postanowieniami umowy o realizację i finansowanie Projektu 4 nie wymagały 
zgody NCN.  

Aparatura zakupiona do realizacji Projektu 4 po okresie realizacji projektu 
wykorzystywana była na potrzeby Instytutu 

e) Wniosek o finansowanie Projektu 4 nie przewidywał poniesienia na jego 
realizację innych (dodatkowych) kosztów niż opisane w pkt 4 litera b) niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego.  

f) Umowa o realizację i finansowanie Projektu 4 nie przewidywała przyznania 
stypendiów naukowych. 

g) Zmiany warunków realizacji Projektu 4, co do dokonania których wymagana była 
zgoda NCN opisane zostały w pkt 2 lit. a oraz b niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego.   

h) Instytut przekazywał do NCN raporty roczne z realizacji Projektu 4 w terminach 
zgodnych z postanowieniami § 11 pkt 2 umowy o realizację i finansowanie Projektu 
4. 

Raport końcowy przekazany został do NCN w dniu 26 października 2017 r., 
tj. zgodnie z postanowieniami § 11 pkt 4 umowy zawartej z NCN (termin 
przekazania raportu końcowego z realizacji Projektu 4 upływał 26 października 
2017 r., tj. 60 dni od zakończenia jego realizacji). Projekt 4 zakończony został 
w dniu 27 sierpnia 2017 r. Korekta raportu końcowego została przekazana do NCN 
w dniu 16 października 2018 r. 

W sprawie korekty raportu końcowego Kierownik Projektu 4 wyjaśnił: „W pierwotnie 
złożonej wersji raportu końcowego do NCNu, w wyniku oceny formalnej stwierdzono 
uchybienia/braki dotyczące wykazu zadań badawczych. W piśmie z 3 października 
2018 roku przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej  przez pracownika 
NCNu otrzymałem informację z prośbą o korekty polegające na przywróceniu 
wykazu bez skreśleń oraz przywróceniu pierwotnego okresu realizacji 
poszczególnych zadań badawczych. Po odblokowaniu raportu w systemie OSF 
zostały wprowadzone przeze mnie odpowiednie zmiany, a następnie po ich 

                                                                                                                                       
z 17 marca 2014 r., Nr 56/2014/grant z 1 kwietnia 2014 r., Nr 66/2014 z 15 maja 2014 r., Nr 90/2014 z 18 sierpnia 2014 r., 
Nr 15/2015 z 19 stycznia 2015 r., Nr 111/2015 z 1 grudnia 2015 r., Nr 33/2016 z 2 lutego 2016 r., Nr 40/2016 z 5 kwietnia 
2016 r., Nr 33/2017 z 12 stycznia 2017 r., Nr 34/2017 z 12 stycznia 2017 r., Nr 49/2017 z 3 kwietnia 2017 r., Nr 50/2017 
z 3 kwietnia 2017 r., Nr 51/2017 z 5 maja 2017 r., Nr 60/2017 z 8 czerwca 2017 r., Nr 66/2017 z 14 lipca 2017 r. 
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zaakceptowaniu  przez opiekuna projektu  nowy raport został wydrukowany 
i przesłany na adres NCNu. (…) Ostateczny raport został sporządzony w dniu 
16.10.2018 roku.” 

W dniu 14 marca 2019 r. NCN poinformowało Instytut, że umowa UMO-
2011/03/D/ST3/02351: „Efekty kwantowej interferencji w układach z silnie 
skorelowanymi elektronami”  na realizację Projektu 4 uznana została za wykonaną. 

 (akta kontroli str. 1496-1738; 1809-1822) 

5) Projekt nr UMO-2012/06/A/ST5/00212: „Zbadanie mechanizmu 
szerokopasmowej białej emisji anty-Stokesowskiej w związkach 
lantanowców” - zrealizowano w ramach konkursu Maestro 3 (dalej: Projekt 
5) 

a) Projekt 5 został zrealizowany na podstawie umowy UMO-2012/06/A/ST5/00212 
z dnia 21 marca 2013 r. w okresie od jej zawarcia do 20 marca 2018 r., tj. w terminie 
określonym w umowie. Koszty realizacji Projektu 5 wyniosły 2 377 550,00 zł i były 
równe kosztom planowanym w umowie. We wniosku o finansowanie 
Projektu 5 z dnia 14 września 2012 r. błędnie wyliczono planowane wynagrodzenie 
trzech wykonawców, tj. w kwotach po 38 000,00 zł dla pierwszego i drugiego z nich 
oraz 52 500,00 zł dla czwartego, mimo że zgodnie z obliczeniami powinno ono 
wynieść odpowiednio po 24 000,00 zł (10% x 4 000,00 zł/mies. x 60 miesięcy) oraz 
37 500,00 zł (25% x 2 500,00 zł/mies. x 60 miesięcy). Było to – jak wyjaśnił 
kierownik Projektu 5 – wynikiem pomyłki. 

b) Zaplanowane koszty bezpośrednie Projektu 5 wyniosły 2 132 000,00 zł, w tym 
wynagrodzenia 631 000,00 zł, koszty aparatury 1 257 000,00 zł oraz inne koszty 
bezpośrednie 244 000,00 zł. Koszty pośrednie zaplanowano na kwotę 245 550,00 
zł. Poniesione koszty bezpośrednie wyniosły 2 138 527,51 zł, w tym wynagrodzenia 
567 192,00 zł, koszty aparatury 1 284 817,20 zł a inne koszty bezpośrednie 
286 518,31 zł. Koszty pośrednie zrealizowano na poziomie 239 022,49 zł. 
Zwiększenie – w stosunku do planu – kosztów aparatury, odbyło się poprzez 
dopuszczone umową przesunięcia środków, zaakceptowane przez Dyrektora 
Instytutu, o nie więcej niż łącznie 15% z wynagrodzeń oraz kosztów pośrednich. 
Zwiększenie innych kosztów bezpośrednich wyniosło łącznie 42 518,31 zł, tj. 17,4% 
planowanej kwoty w tej pozycji, na podstawie zgody NCN, wyrażonej przy piśmie 
z dnia 6 lutego 2018 r.23 Wskazano w nim możliwość zwiększania od dnia 1 lutego 
2018 r. bez zgody NCN przesunięcia środków finansowych pomiędzy pozycjami 
kosztorysu, do 15% (ale nie więcej niż 100 000 zł) wszystkich kosztów 
bezpośrednich. Kwota zwiększenia stanowiła 2,0% tych kosztów a ostatnie 
zwiększenie (o 22 494,56 zł) miało niejsce 7 lutego 2018 r. Łączne zmniejszenia 
zarówno wynagrodzeń, jak i kosztów pośrednich nie przekroczyły 15% wielkości 
planowanych w tych pozycjach. 

c) Do realizacji Projektu 5 zaplanowano i zatrudniono siedmiu wykonawców. 
Podstawą zatrudnienia były umowy o pracę lub aneksy do nich (w przypadku 
sześciu wykonawców) oraz umowa o dzieło z jednym wykonawcą, który w okresie 
realizacji projektu nie był pracownikiem Instytutu. Wykonawców zatrudniono zgodnie 
z procedurą naboru, określoną we wniosku. Zakładano zatrudnienie czterech 
wykonawców na podstawie umowy o dzieło a pozostałych trzech – na podstawie 
umowy o pracę. Przyczyną zmiany formy zatrudnienia trzech wykonawców z umowy 
o dzieło na umowę o pracę, było ograniczenie w tym zakresie sformułowane 
w wydanym 30 marca 2011 r. zarządzeniu nr 3/2011 Dyrektora Instytutu, 
polegającym na dokonywaniu wypłat wykonawcom projektów, którzy są 
                                                      
23https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/2018_02_06_pismo_dyrektora_ncn_ujednolicenie_zasad_realizacji_projektow.p
df 
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jednocześnie pracownikami INTiBS, na podstawie aneksów do umowy o pracę. 
Zakres zadań Kierownika Projektu 5 obejmował realizację zadań w zakresie 
rekrutacji i przedszkolenia nowych pracowników, opieki formalnej i merytorycznej 
nad młodymi doktorantami, planowania i zarządzania Projektem, raportowania, 
promocji projektu, prezentacji wyników na seminariach i konferencjach, planowania 
eksperymentów, interpretacji wyników, raportowania w postaci publikacji i wystąpień 
naukowych. 

Wykonawcy zrealizowali prace zgodnie z zakresem przewidzianym we wniosku. 

d) W Projekcie 5 zakładano zakup następującej aparatury naukowo-badawczej: 
spektrometr ICP, spektrofotometr do pomiarów widm wzbudzenia, sfera integracyjna 
z oprzyrządowaniem do pomiaru barwy (CIE), kriostat – pompa próżniowa, dwa 
lasery średniej mocy. Plan zakupów został zrealizowany a nabyta aparatura po 
zakończeniu realizacji projektu była wykorzystywana do prowadzonej działalności 
statutowej Instytutu. 

e) Wniosek o finansowanie Projektu 5 nie przewidywał poniesienia na jego 
realizację innych (dodatkowych) kosztów. 

f) Umowa o realizację i finansowanie Projektu 5 nie przewidywała przyznania 
stypendiów naukowych. 

g) Wszystkie zmiany warunków realizacji Projektu 5 wskazane w umowie, zostały 
dokonane po uzyskaniu wymaganych zgód dyrektora INTiBS. 

h) Raporty roczne z realizacji Projektu 5 za lata 2013 i 2014 zostały złożone do NCN 
z opóźnieniem, co opisano w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

i) Na zlecenie Instytutu został przeprowadzony audyt zewnętrzy projektu, w którym 
wykazano ww. opóźnienia w składaniu raportów rocznych oraz zlecenie audytu 
dopiero po zrealizowaniu 96,9% planowanych kosztów, zamiast przed osiągnięciem 
80% ich realizacji (opis w w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”). NCN nie 
naliczyło z tego tytuły kary umownej. Wyniki audytu zostały zamieszczone 
w sprawozdaniu z dnia 23 listopada 2017 r., które przekazano do NCN 1 grudnia 
2017 r. 

Pismem z 22 października 2019 r. dyrektor NCN uznał umowę na realizację 
Projektu 5 za wykonaną. 

(akta kontroli str. 3-391, 897-901, 991-999) 

6) Projekt nr UMO-2013/11/B/ST5/01058: „Synteza i właściwości 
fizykochemiczne zwązków metaloorganicznych typu MOF o mieszanej 
walencyjności” - zrealizowano w ramach konkursu Opus 6 (dalej: Projekt 6) 

a) Projekt 6 został zrealizowany na podstawie umowy UMO-2013/11/B/ST5/01058 
z dnia 8 sierpnia 2014 r. w okresie od jej zawarcia do 7 sierpnia 2017 r., tj. 
w terminie określonym w umowie. Koszty realizacji Projektu 6 wyniosły 
683 000,00 zł i były równe kosztom planowanym w umowie. 

b) Zaplanowane koszty bezpośrednie wyniosły 604 000,00 zł, w tym wynagrodzenia 
216 000,00 zł, koszty aparatury 340 000,00 zł oraz inne koszty bezpośrednie 
48 000,00 zł. Koszty pośrednie zaplanowano na kwotę 79 200,00 zł. Poniesione 
koszty bezpośrednie wyniosły 604 000,00 zł, w tym wynagrodzenia 216 000,00 zł, 
koszty aparatury 336 288,15 zł a inne koszty bezpośrednie 51 711,85 zł. Koszty 
pośrednie zrealizowano na poziomie 79 200,00 zł. Zwiększenie – w stosunku do 
planu – innych kosztów bezpośrednich, odbyło się poprzez dopuszczone umową 
przesunięcia środków, zaakceptowane przez Dyrektora Instytutu, o nie więcej niż 
łącznie 15% pomiędzy pozycjami kosztorysu. 
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c) Do realizacji Projektu 6 zaplanowano i zatrudniono na umowy o dzieło dziesięciu 
wykonawców, przy czym, w trakcie jego realizacji dwóch wykonawców z przyczyn 
losowych przerwało prace. Za zgodą Dyrektora Instytutu, osoby te zostały 
zastąpione przez dwóch kolejnych wykonawców. Podstawą zatrudnienia w każdym 
przypadku były umowy o dzieło. Dziewięciu wykonawców było w tym czasie 
pracownikami INTiBS. Wniosek o finansowanie Projektu 6 nie zawierał procedury 
naboru wykonawców. Zakres zadań Kierownika Projektu 6 obejmował zadania 
polegające na koordynacji pracy wykonawców, opracowywaniu wyników i pisaniu 
publikacji.  

Wykonawcy zrealizowali prace zgodnie z zakresem przewidzianym we wniosku. 

d) W Projekcie zakładano zakup następującej aparatury naukowo-badawczej: 
samodzielny mikroskop IR z wyposażeniem, suszarka laboratoryjna i mieszadło 
magnetyczne. Plan zakupów został zrealizowany a nabyta aparatura po 
zakończeniu realizacji projektu była wykorzystywana do prowadzonej działalności 
statutowej Instytutu. 

e) Wniosek o finansowanie Projektu 6 nie przewidywał poniesienia na jego 
realizację innych (dodatkowych) kosztów. 

f) Umowa o realizację i finansowanie Projektu 6 nie przewidywała przyznania 
stypendiów naukowych. 

g) wszystkie zmiany warunków realizacji Projektu 6 wskazane w umowie, zostały 
dokonane po uzyskaniu wymaganych zgód dyrektora INTiBS.  

h) Raporty roczne oraz końcowy z realizacji Projektu 6 zostały złożone do NCN 
terminowo. 

Pismem z 5 listopada 2018 r. dyrektor NCN uznał umowę na realizację Projektu 6 za 
wykonaną. 

(akta kontroli str. 393-583, 991-999) 

7) Projekt 7 nr UMO-2013/11/D/ST5/02989 „Badanie procesów relaksacyjnych 
w półprzewodnikowych związkach potrójnych AglnS2 wykazujących efekt 
uwięzienia kwantowego z wykorzystaniem techniki czasowo-rozdzielczej 
spektroskopii femtosekundowej” - zrealizowano w ramach konkursu 
Sonata 6 (dalej: Projekt 7) 

a) Projekt 7 został zrealizowany na podstawie umowy UMO-2013/11/D/ST5/02989 
z dnia 14 sierpnia 2014 r. w okresie od jej zawarcia do 13 sierpnia 2016 r., tj. 
w terminie określonym w umowie. Koszty realizacji Projektu 7 wyniosły 
296 400,00 zł i były równe kosztom planowanym w umowie. 

b) Zaplanowane koszty bezpośrednie wyniosły 237 000,00 zł, w tym wynagrodzenia 
96 000,00 zł, koszty aparatury 39 000,00 zł oraz inne koszty bezpośrednie 
102 000,00 zł. Koszty pośrednie zaplanowano na kwotę 59 400,00 zł. Poniesione 
koszty bezpośrednie wyniosły 237 000,00 zł, w tym wynagrodzenia 96 000,00 zł, 
koszty aparatury 34 643,54 zł a inne koszty bezpośrednie 106 356,46 zł. Koszty 
pośrednie zrealizowano na poziomie 59 400,00 zł. Zwiększenie – w stosunku do 
planu – innych kosztów bezpośrednich, odbyło się poprzez dopuszczone umową 
przesunięcia środków, zaakceptowane przez Dyrektora Instytutu, o nie więcej niż 
łącznie 15% pomiędzy pozycjami kosztorysu. 

c) Do realizacji Projektu 7 zaplanowano zatrudnienie na umowę o dzieło jednego 
wykonawcy i ten warunek został dotrzymany. Podstawą zatrudnienia była umowa 
o dzieło z wykonawcą, który w czasie realizacji Projektu był pracownikiem INTiBS. 
Wniosek o finansowanie Projektu 7 nie zawierał procedury naboru wykonawców. 
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Zakres zadań Kierownika Projektu 7 i jednocześnie jego jedynego wykonawcy 
obejmował zadania polegające na realizacji prac badawczych, co zostało 
zrealizowane. 

d) W Projekcie 7 zakładano zakup następującej aparatury naukowo-badawczej: 
miniaturowy spektrometr światłowodowy, komputer, zautomatyzowany płaszcz 
grzejny z cyfrowym kontrolerem temperatury, membranowa pompa próżniowa, trzy 
detektory optyczne dla zakresu światła widzialnego i podczerwieni. Plan zakupów 
został zrealizowany a dodatkowo – za zgodą dyrektora Instytutu – zakupiono 
przystawkę oscyloskopową USB (bez przekroczenia maksymalnej kwoty w tej 
pozycji wydatków). Nabyta aparatura po zakończeniu realizacji projektu była 
wykorzystywana do prowadzonej działalności statutowej Instytutu. 

e) Wniosek o finansowanie Projektu 7 nie przewidywał poniesienia na jego 
realizację innych (dodatkowych) kosztów. 

f) Umowa o realizację i finansowanie Projektu 7 nie przewidywała przyznania 
stypendiów naukowych. 

g) Wszystkie zmiany warunków realizacji Projektu 7 wskazane w umowie, zostały 
dokonane po uzyskaniu wymaganych zgód dyrektora INTiBS.  

h) Raport roczny oraz końcowy z realizacji Projektu 7 zostały złożone do NCN 
terminowo. 

Pismem z 1 maja 2018 r. Dyrektor NCN uznał umowę na realizację Projektu za 
wykonaną. 

(akta kontroli str. 586-685) 

8) Projekt 8 nr UMO-2012/05/N/ST5/02327 „Zbadanie zjawiska konwersji energii 
w górę w polikrystalicznych cztero- i pięciofosforanach domieszkowanych 
jonami ziem rzadkich” - zrealizowano w ramach konkursu Preludium (dalej: 
Projekt 8) 

a) Projekt 8 został zrealizowany na podstawie umowy UMO-2012/05/N/ST5/02327 
z dnia 1 lutego 2013 r. w okresie od jej zawarcia do 31 stycznia 2015 r., tj. 
w terminie określonym w umowie. Koszty realizacji Projektu 8 wyniosły 98 000,00 zł 
i były równe kosztom planowanym w umowie. 

b) Zaplanowane koszty bezpośrednie wyniosły 85 000,00 zł, w tym wynagrodzenia 
36 000,00 zł, koszty aparatury 20 000,00 zł oraz inne koszty bezpośrednie 
29 000,00 zł. Koszty pośrednie zaplanowano na kwotę 13 000,00 zł. Poniesione 
koszty bezpośrednie wyniosły 85 988,16 zł, w tym wynagrodzenia 35 999,99 zł, 
koszty aparatury 21 986,25 zł a inne koszty bezpośrednie 28 001,92 zł. Koszty 
pośrednie zrealizowano na poziomie 12 011,84 zł. Zwiększenie – w stosunku do 
planu – kosztów aparatury, odbyło się poprzez dopuszczone umową przesunięcia 
środków, zaakceptowane przez dyrektora Instytutu, o nie więcej niż łącznie 15% 
pomiędzy pozycjami kosztorysu. 

c) Do realizacji Projektu 8 zaplanowano zatrudnienie na umowę o dzieło jednego 
wykonawcy (drugi wykonawca przewidziany w projekcie miał realizować pracę bez 
pobierania wynagrodzenia) i ten warunek został dotrzymany. Podstawą zatrudnienia 
była umowa o dzieło z wykonawcą, który w czasie realizacji Projektu 8 nie był 
pracownikiem INTiBS. Wniosek o finansowanie Projektu 8 nie zawierał procedury 
naboru wykonawców. Zakres zadań Kierownika Projektu 8 obejmował zadania 
polegające na realizacji prac badawczych, co zostało zrealizowane. 

d) W Projekcie 8 zakładano zakup następującej aparatury naukowo-badawczej: 
stanowisko do mierzenia wydajności kwantowej. Plan zakupów został zrealizowany. 
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Nabyta aparatura po zakończeniu realizacji projektu była wykorzystywana do 
prowadzonej działalności statutowej Instytutu. 

e) Wniosek o finansowanie Projektu 8 nie przewidywał poniesienia na jego 
realizację innych (dodatkowych) kosztów. 

f) Umowa o realizację i finansowanie Projektu 8 nie przewidywała przyznania 
stypendiów naukowych. 

g) wszystkie zmiany warunków realizacji Projektu 8 wskazane w umowie, zostały 
dokonane po uzyskaniu wymaganych zgód dyrektora INTiBS.  

h) Raport roczny oraz końcowy z realizacji Projektu 8 zostały złożone do NCN 
terminowo. 

Projekt został uznany przez NCN za rozliczony. 

(akta kontroli str. 686-788, 996-997) 

9) Projekt 9 nr UMO-2016/20/T/ST5/00493 „Finansowanie stypendium 
doktorskiego” - zrealizowano w ramach konkursu Etiuda 4 (dalej: Projekt 9) 

a) Projekt 9 został zrealizowany na podstawie umowy UMO-2016/20/T/ST5/00493 
z dnia 25 sierpnia 2016 r. w okresie od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 
r., tj. w terminie określonym w umowie. Koszty realizacji wyniosły 90 352,00 zł i były 
równe kosztom planowanym w umowie. 

b) Zaplanowane i zrealizowane koszty Projektu 9 objęły stypendium doktorskie 
(36 000,00 zł), środki na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku 
naukowym (53 352,00 zł) oraz na pokrycie kosztów podróży do tego ośrodka 
(1 000,00 zł). 

c) Nie dokonywano zmian warunków realizacji stypendium. 

d) Instytut zawarł 29 września 2016 r. umowę ze stypendystą, w której określono 
warunki, termin i zasady wypłaty środków stypendyście. Warunki te zostały 
dochowane w trakcie realizacji Projektu 9. 

e) Prace nad rozprawą doktorską oraz prowadzenie działalności naukowej 
wskazanej w umowie na realizację Projektu 9 zostały zakończone. 

f) Stypendium doktorskie było wypłacane w okresie od 1 października 2016 r. do 
30 września 2017 r. Stopień doktora został nadany stypendyście 15 czerwca 2018 r. 

 

Wykonanie Projektu 9 w chwili zakończenia kontroli24 było w trakcie oceny NCN. 

(akta kontroli str. 789-837, 920-928, 998) 

10) Projekt 10 nr UMO-2014/12/T/ST5/00646 „Realizacja i finansowanie 
stypendium doktorskiego” - zrealizowano w ramach konkursu Etiuda 2 (dalej: 
Projekt 10) 

a) Projekt 10 został zrealizowany na podstawie umowy UMO-2014/12/T/ST5/00646 
z 25 sierpnia 2014 r. w okresie od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r., tj. 
w terminie określonym w umowie. Koszty realizacji wyniosły 66 379,00 zł i były 
równe kosztom planowanym w umowie. 

b) Zaplanowane i zrealizowane koszty Projektu 10 objęły stypendium doktorskie 
(36 000,00 zł), środki na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku 
naukowym (26 379,00 zł) oraz na pokrycie kosztów podróży do tego ośrodka 
(4 000,00 zł). 
                                                      
24 10 grudnia 2019 r. 
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c) W dniu 8 września 2016 r. zawarto aneks do umowy, zgodnie z którym wydłużono 
z 13 do 14 miesięcy od zakończenia wypłacania stypendium. Nie dokonywano 
zmian warunków realizacji stypendium. 

d) Instytut zawarł 22 września 2014 r. umowę ze stypendystą, w której określono 
warunki, termin i zasady wypłaty środków stypendyście. Warunki te zostały 
dochowane w trakcie realizacji Projektu 10. 

e) Prace nad rozprawą doktorską oraz prowadzenie działalności naukowej 
wskazanej w umowie na realizację Projektu 10 zostały zakończone. 

f) Stypendium doktorskie było wypłacane w okresie od 1 października 2014 r. do 
30 września 2015 r. Stopień doktora został nadany stypendyście 25 listopada 
2016 r. 

Wykonanie projektu w chwili zakończenia kontroli25 było w trakcie oceny NCN. 

(akta kontroli str. 838-881, 913-928, 999) 

11) Aparatura naukowa zakupiona w ramach realizacji Projektów od 1 do 8 

Aparatura naukowa zakupiona w ramach realizacji Projektów od 1 do 8 (43 pozycje) 
o wartości łącznej 1.941.309,33 zł ujawniana była w księgach rachunkowych 
Instytutu (jako środki trwałe) po zakończeniu realizacji poszczególnych projektów, tj. 
później niż w miesiącu rzeczywistego przekazania do użytkowania. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości jako środki trwałe należy 
rozumieć26 rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie 
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku 
i przeznaczone na potrzeby jednostki.  

Zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości do ksiąg 
rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, 
każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.  

Powyższe zagadnienie opisano szerzej w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

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

1) Wykonawcy Projektów 2, 3, 4, 6 oraz 7, będący pracownikami Instytutu 
realizowali zadania w ww. projektach na podstawie umów o dzieło27, co było 
niezgodne z § 1 pkt 1 zarządzenia nr 3/2011 z 30 marca 2011 r. Dyrektora 
INTiBS, który przewidywał w tym przypadku zawarcie stosownego aneksu 
do umowy o pracę zawartej z każdym z ww. wykonawców. 

W powyższej sprawie Dyrektor Instytutu oraz Kierownicy poszczególnych 
projektów wyjaśnili:  

                                                      
25 10 grudnia 2019 r. 
26 Z zastrzeżeniem art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości. 
27[1] Projekt 2 - umowy o dzieło: Nr 108/2012 z 3 września 2012 r. z uwzględnieniem aneksu do tej umowy z grudnia 2014 r. 
oraz nr 79/2015 z 1 września 2015 r. [2] Projekt 3 - umowy o dzieło: Nr 115/2011 z 14 grudnia 2011 r., Nr 134/2012/grant z 29 
października 2012 r., Nr 53/2013/grant z 8 kwietnia 2013 r., Nr 61/2014 z 13 maja 2014 r., Nr 109/2014 z 10 października 
2014 r. wraz z aneksem z 16 marca 2015 r. [3] Projekt 4 – umowy o dzieło: Nr 195/2012/grant z 12 listopada 2012 r., 
Nr 22/2013/grant z 15 stycznia 2013 r., Nr 57/2013/grant z 9 kwietnia 2013 r., Nr 98/2013/grant z 2 sierpnia 2013 r., 
Nr 103/2013/grant z 1 września 2013 r., Nr 32/2014 z 29 stycznia 2014 r., Nr 47/2014 z 17 marca 2014 r., Nr 56/2014/grant 
z 1 kwietnia 2014 r., Nr 66/2014 z 15 maja 2014 r., Nr 90/2014 z 18 sierpnia 2014 r., Nr 15/2015 z 19 stycznia 2015 r., 
Nr 111/2015 z 1 grudnia 2015 r., Nr 33/2016 z 2 lutego 2016 r., Nr 40/2016 z 5 kwietnia 2016 r., Nr 33/2017 z 12 stycznia 
2017 r., Nr 34/2017 z 12 stycznia 2017 r., Nr 49/2017 z 3 kwietnia 2017 r., Nr 50/2017 z 3 kwietnia 2017 r., Nr 51/2017 
z 5 maja 2017 r., Nr 60/2017 z 8 czerwca 2017 r., Nr 66/2017 z 14 lipca 2017 r., Projekt 6 umowy o dzieło z 1 września 
2014 r., 5 stycznia 2015 r., 4 stycznia 2016 r. i 4 stycznia 2017 r., Projekt 7 – umowa o dzieło  z 8 września 2014 r. 
 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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- Projekt 2: „Wybranie aneksu do umowy dla wykonawców (…) było 
niedogodne, ponieważ wniosek o finansowanie przewidywał podanie 
konkretnej kwoty wynagrodzenia wykonawcy. W takiej sytuacji trudno było 
przewidzieć jaką część wynagrodzenia z umowy o pracę miałaby stanowić 
wypłata za realizację projektu. W związku z tym przy składaniu wniosku 
zdecydowano się wybrać umowę o dzieło jako planowaną formę 
wynagrodzenia.” 

- Projekt 3: „Zgodnie z wytycznymi NCN ze środków na wynagrodzenie 
dodatkowe oprócz umów cywilnoprawnych może być finansowane również 
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (w pełnym lub częściowym 
wymiarze czasu pracy) oraz oddelegowanie pracownika do wykonywania 
zadań (czynności) w projekcie. Ponieważ w momencie składania wniosków 
nie można było przewidzieć wymiaru etatu dla poszczególnych 
wykonawców zdecydowano o zatrudnieniu w/w pracowników INTiBS PAN 
w Projekcie nr UMO-2011/01/B/ST5/06397 na podstawie umowy cywilno-
prawnej (umowy o dzieło). W końcu roku 2011 powszechnie praktykowane 
było zawieranie umów o dzieło z wykonawcami zatrudnionymi w projektach 
i taka forma była mi dobrze znana.”  

- Projekt 4: „Jak wskazałem w moim wcześniejszym piśmie, według mojej 
najlepszej wiedzy nie było możliwości wyboru „aneksu do umowy o pracę” 
z pośród dostępnych opcji jako proponowanej formy zatrudnienia 
pracowników Instytutu. Jak Pan zauważył pozostawała możliwość 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ze wskazaniem wielkości etatu. 
W momencie składania wniosku wszystkie osoby realizujące projekt 
badawczy były już zatrudnione w Instytucie na umowę o pracę. Zawarcie 
kolejnej umowy o pracę wymagałoby sprecyzowania wynagrodzenia za 
wykonywaną pracę adekwatnego do rodzaju wykonywanej pracy 
i poniesionego nakładu czasu pracy (rozmiar etatu). Niemożliwym było 
określenie powyższych elementów  w umowie o pracę, która miałaby być 
zawarta na czas trwania projektu badawczego ponieważ jego realizacja 
z założenia miała charakter zadaniowy. Nie przy każdym zadaniu 
realizowanym w danym okresie czasu uczestniczyły zawsze te same 
osoby”. 

 - Projekty 6 i 7 – Dyrektor Instytutu stwierdził, że jest to zgodne 
z § 1 pkt 1 ww. zarządzenia. Natomiast Kierownik Projektu 7 wyjaśnił, że nie 
wiedział o wydaniu ww. zarządzenia. 

NIK nie podziela argumentów przywołanych w wyjaśnieniach Dyrektora 
Instytutu i Kierowników Projektów, ponieważ § 1 pkt 1 zarządzenia 
Dyrektora Instytutu wskazuje28 na możliwość zawarcia umów o dzieło 
w przypadku, gdy takiej formy zatrudnienia jednoznacznie wymaga umowa 
o realizację i finansowanie. W przypadku Projektów 3, 6 oraz 7 umowy o ich 
realizację i finansowanie nie wskazywały formy zatrudnienia wykonawców, 
natomiast w przypadku Projektów 2 oraz 4 wskazane w nich formy 
zatrudnienia wykonawców zależały wyłącznie od decyzji Instytutu29. 

2) Aparatura do realizacji Projektu 3 w postaci dwóch pieców rurowych do 
hodowli kryształów oraz przenośnego stanowiska próżniowego z pompą 
turbomolekularną (o łącznej wartości 81 795,00 zł) została zakupiona 
w terminach uniemożliwiających jej wykorzystanie do realizacji Projektu 3. 

                                                      
28 „Wypłaty dla pracowników INTiBS PAN bezpośrednio zaangażowanych w realizację Projektu we wszystkich rodzajach 
projektów, nie będących podwykonawcami, dokonywane będą na podstawie aneksów do umowy o pracę, chyba że umowa 
o realizację projektu określa jednoznacznie inny sposób zatrudnienia.” 
29 Tj. decyzji Dyrektora Instytutu i Kierowników poszczególnych Projektów. 
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Zakupów dokonano bowiem dopiero w 34 i 37 miesiącu, trwającej 
40 miesięcy realizacji Projektu 3, a nie jak planowano w drugim (stanowisko 
próżniowe) i piątym miesiącu (piece rurowe).  

Dyrektor Instytutu w następujący sposób wyjaśnił przyczyny dla jakich 
zakupów aparatury dokonano z opóźnieniem w stosunku do wymagań 
umowy o realizację i finansowanie Projektu 3: „ (…)  
- zintegrowany turbomolekularny system pompowy - opóźnienie zakupu 
spowodowane było początkowo zmianą planowanego wcześniej zestawu 
pompy turbomolekularnej i membranowej na zestaw pompy 
turbomolekularnej z pompą ślimakową o znacznie lepszych parametrach 
i większej trwałości. Problemem okazały się również długotrwałe procedury 
przetargowe i długie terminy realizacji zamówienia przez dostawców. 
- piece rurowe do hodowli kryształów z programatorem opóźnienie zakupu 
spowodowane reorganizacją pomieszczeń Oddziału oraz długimi 
procedurami przetargowymi.(…)” 

W konsekwencji, do czasu zakupu nowych urządzeń w realizacji 
Projektu 3 wykorzystywano będące w posiadaniu Instytutu stare piece 
i stanowisko pompowe.  Ujawniony w wyniku kontroli stan pozostawał 
w sprzeczności z oświadczeniem złożonym do umowy o realizację 
i finansowanie Projektu 3 przez Dyrektora Instytutu i Kierownika Projektu 3, 
z którego treści wynikało, iż Instytut nie może zapewnić dostępu do 
urządzeń umożliwiających realizację Projektu 3 bez uprzedniego ich 
zakupu. 

W powyższej sprawie Dyrektor Instytutu oraz Kierownik Projektu 3 wyjaśnili: 
„(…) Zakupienie nowych urządzeń było konieczne z uwagi na możliwość 
wystąpienia awarii w nieprzewidywalnym momencie, co uniemożliwiłoby 
wykonanie zadań przewidzianych w Projekcie. Przesunięcie zakupu na 
późniejszy termin nie stanowiło realnego zagrożenia dla realizacji Projektu.” 

3) W dniach od 14 do 15 sierpnia 2014 r. Kierownik Projektu 3 oraz trzej inni 
pracownicy Instytutu przebywając na urlopie szkoleniowym udzielonym na 
zasadach określonych w protokole posiedzenia Prezydium Kolegium 
INTiBS z 29 grudnia 2006 r.30 odbyli podróż prywatną do Puerto Iguazú 
w Argentynie. Podróż prywatna miała miejsce w czasie gdy Kierownik 
Projektu 3 przebywał na wyjeździe służbowym31 związanym 
z uczestnictwem w konferencji „27th International Conference on Low 
Temperature Physics w Buenos Aires32. W konsekwencji urlop szkoleniowy 
Kierownika Projektu 3 oraz trzech innych pracowników Instytutu nie został 
w dniach 14 i 15 sierpnia 2014 r. wykorzystany na cele szkoleniowe.  

W powyższej sprawie Kierownik Projektu 3 wyjaśnił: „(…) Dni 14-15 sierpnia 
przeznaczyłem na cele prywatne (odpoczynek). Powrót rozpocząłem 
16 sierpnia a we Wrocławiu wylądowałem 17 sierpnia. (…) Podróż w dniach 
14-15 sierpnia 2014 r była podróżą prywatną i wszystkie koszty zostały 
pokryte ze środków prywatnych. 

W tej samej sprawie Dyrektor Instytutu wyjaśnił: „Informuję, że podróż 
czterech pracowników Instytutu do Puerto Iguazu miała charakter prywatny. 
Ze względu na konieczność pozostania o dwa dni dłużej po zakończeniu 
konferencji (…) podjęliśmy decyzję o dwudniowym wyjeździe poza Buenos 
Aires na własny koszt. Bilety lotnicze na wyjazd na konferencję do 

                                                      
30 Ww. regulacja nie zezwalała na realizację podróży prywatnych w czasie przebywania na urlopie szkoleniowym. 
31 Wyjazd miał miejsce w dniach od 4 do 17 sierpnia 2014 r. 
32 Konferencja miała miejsce w dniach od 6 do 13 sierpnia 2014 r. 
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Argentyny zostały zakupione na początku kwietnia 2014 r. W związku 
z dostępnością tańszych biletów powrotnych w sobotę (16 sierpnia) 
zdecydowano o przedłużeniu pobytu o 2 dni (…). Koszty podróży zostały  
tymczasowo zakupione kartą Instytutową, a następnie środki zostały 
zwrócone na konto Instytutu”. 

Dyrektor Instytutu oraz Kierownik Projektu 3 w złożonych wyjaśnieniach nie 
wskazali przyczyn, dla jakich podróż prywatna ww. pracowników Instytutu 
realizowana była w czasie urlopu szkoleniowego tych osób. 

4) Raporty końcowe z realizacji Projektu 1 oraz Projektu 3 nie zostały 
przekazne do NCN w terminach wymaganych zawartymi z NCN umowami 
o realizację i finansowanie ww. projektów. I tak: 

- raport końcowy z realizacji Projektu 3 przekazany został do NCN 6 lutego 
2017 r., tj. 111 dni po terminie  wymaganym postanowieniami 
§ 11 pkt 3 umowy zawartej z NCN (po uprzednim wezwaniu do złożenia 
raportu przez NCN). W powyższej sprawie Dyrektor Instytutu oraz Kierownik 
Projektu 3 wyjaśnili: „Raport został złożony z opóźnieniem wyłącznie ze 
względu na nieporozumienie. Wydawało mi się mianowicie, że trzeba go 
złożyć w ciągu 6 miesięcy, a nie 60 dni od zakończenia realizacji projektu. 
Natychmiast po odkryciu pomyłki poinformowałem o tym fakcie NCN 
i złożyłem raport (…).” 

- raport końcowy z realizacji Projektu 1 przekazany został do NCN 
9 sierpnia 2018 r., tj. jeden dzień po terminie określonym w § 7 pkt 1 umowy 
zawartej z NCN. W powyższej sprawie Kierownik Projektu 1 wyjaśnił: 
„Złożenie raportu z wykonania projektu „Projekt 1” z jednodniowym 
opóźnieniem wynikało z pomyłkowego wyliczenia przez kierownika projektu 
60 dni ubiegających od daty zakończenia jego realizacji.” 

5) Raporty roczne za lata 2013 i 2014 z wykonania Projektu 5 zostały złożone 
z przekroczeniem odpowiednio o dziewięć i 14 dni terminu, wyznaczonego 
umową na 31 marca następnego roku. Kierownik Projektu 5 wyjaśnił, że 
wynikało to z niedopatrzenia. 

6) Instytut nie przekazał do NCN raportu rocznego za 2014 r. z realizacji 
Projektu 3, mimo iż dopełnienie tego obowiązku stanowiło wymóg określony 
w § 11 pkt 2 umowy zawartej z NCN33. 

W powyższej sprawie Dyrektor Instytutu oraz Kierownik Projektu 3 wyjaśnili: 
„Jeżeli realizacja projektu zgodnie z umową zakończy się nie później niż 30 
kwietnia danego roku kalendarzowego to raport roczny za rok 
poprzedzający nie jest wymagany.” 

NIK wskazuje, że przywołane wyjaśnienia nie znajdują potwierdzenia 
w postanowieniach umowy o realizację i finansowanie Projektu 3. 

7) Do rozliczenia finansowego Projektu 5 zaliczono koszty w łącznej wysokości 
7 202,15 zł, a dotyczące pięciu osób, niebędących jego wykonawcami 
(koszty udziału w konferencjach i szkoleniach, koszty odbycia stażu 
w ośrodku zagranicznym oraz koszty podróży służbowych): 
- Osoba 1 – łącznie 5 172,95 zł,  
- Osoba 2 – łącznie 1 462,29 zł, 
- Osoba 3 - łącznie 40,91 zł, 
- Osoba 4 – łącznie 286,00 zł, 

                                                      
33 Raport roczny  składa się w terminie do dnia 31 marca następnego roku, nie wcześniej jednak niż po upływie 8 miesięcy od 
dnia rozpoczęcia realizacji projektu. 
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- Osoba 5 – łącznie 240,00 zł. 

Jak wyjaśnił Kierownik Projektu 5, wymienione osoby były zaangażowane 
w realizację Projektu 5.  

NIK nie podziela ww. wyjaśnień, ponieważ do kosztów Projektu 5, zgodnie 
z pkt II.3.3. załącznika 4 do regulaminu przyznawania środków na realizację 
zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży 
po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, 
wprowadzonego uchwałą Rady NCN nr 71/2013 z 12 września 2013 r., nie 
można było zakwalifikować wydatków osób niebędących wykonawcami tego 
projektu. 

8) Audyt zewnętrzny Projektu 5 został zlecony dopiero po zrealizowaniu 96,9% 
planowanych kosztów, zamiast przed zrealizowaniem 80% kosztów, co było 
wymagane § 9 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia audytu 
zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę34 oraz 
z § 12 pkt 4 umowy o realizację i finansowanie Projektu 5. Opóźnienie – jak 
wyjaśnił Kierownik Projektu 5 – było wynikiem przeoczenia. 

9) Aparatura naukowa zakupiona w ramach realizacji Projektów od 1 do 
8 (43 pozycje) o wartości łącznej 1 941 309,33 zł ujawniana była w księgach 
rachunkowych Instytutu (jako środki trwałe) dopiero po zakończeniu 
realizacji poszczególnych projektów, a nie jak należało - zgodnie 
z wymogami art. 3 ust. 1 pkt 1535 oraz art. 20 ust. 136 ustawy 
o rachunkowości - w miesiącu rzeczywistego przekazania tych środków 
trwałych do użytkowania. 

Opóźnienie we wprowadzaniu zdarzeń do ksiąg rachunkowych Instytutu 
wyniosło od trzech do 55 miesięcy, w tym cztery pozycje zakupów 
o wartości 86 521,87 zł z opóźnieniem do 10 miesięcy, 16 pozycji o wartości 
98 713,49 zł z opóźnieniem od 11 do 20 miesięcy, dziewięć pozycji 
o wartości 373 349,57 zł z opóźnieniem od 21 do 40 miesięcy, osiem 
pozycji o wartości 117 100,59 zł z opóźnieniem od 41 do 50 miesięcy oraz 
sześć pozycji o wartości 1 265 624,61 z opóźnieniem od 51 do 55 miesięcy. 

W powyższej sprawie Dyrektor i Główny Księgowy Instytutu wyjaśnili: 
„Instytut prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. 
Standardowo więc aparatura naukowo-badawcza uznawana jest za środek  
trwały zgodnie z zapisami art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości 
i przyjmowana na stan majątku INTiBS PAN w miesiącu zakupu 
i podpisania protokołu odbioru końcowego. Jednak z powodu zapisu 
w umowach z NCN, cytowanego w poprzednim piśmie („Aparatura 
naukowo- badawcza zakupiona lub wytworzona w ramach realizacji 
projektu, po jego zakończeniu stanowi własność Jednostki”), do zakupu 
aparatury naukowo-badawczej i przyjęcia jej na stan majątku INTiBS PAN 
stosowano zapisy umowy jako wytyczne NCN i zapis szczególny do 
zastosowania przez beneficjenta. Z przepisu z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy 
o rachunkowości wynika, że środkami trwałymi są rzeczowe aktywa trwałe 
i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności 
dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby 
jednostki. Należy zauważyć, że w tym kontekście  aparatura zakupiona 

                                                      
34 Dz.U. Nr 207, poz. 1237. 
35 Jako środki trwałe należy rozumieć, z zastrzeżeniem pkt 17, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym 
okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. 
36 Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło 
w tym okresie sprawozdawczym. 
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w ramach projektu NCN jest wykorzystywana nie tyle na potrzeby Instytutu 
ile na potrzeby realizowanego, konkretnego projektu. Staje się 
przeznaczona na ogólne potrzeby jednostki (Instytutu) po zakończeniu 
projektu. Konsekwencją tego jest również odpowiedni zapis w Polityce 
Rachunkowości INTiBS PAN. Przestrzegany jest także art. 20 ust. 1 ustawy 
o rachunkowości (…) gdyż prowadzona była szczegółowa ewidencja 
kosztów zakupu aparatury naukowo-badawczej na kontach analitycznych 
dla projektu w księgach rachunkowych, podobnie jak każdego innego 
wydatku związanego z kontrolowanym projektem. 

Dodam, że wśród warunków ogólnych dotyczących uznania składnika 
majątkowego za składnik aktywny jest warunek kontrolowania tego 
składnika. Warunku tego ustawa o rachunkowości nie definiuje. W praktyce 
rachunkowej przyjmuje się, że kontrolowanie składnika to prawo do jego 
używania i czerpania korzyści z tego składnika oraz prawo do ograniczenia 
dostępu innych podmiotów do tego składnika. Kontrolowanie składnika 
określa się również jako prawo do rozporządzania składnikiem na zasadach 
zbliżonych do praw właściciela. (…) 

Zagadnienie to budziło wiele wątpliwości i dyskusji, zwłaszcza w kontekście 
wprowadzanej reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego. W okresie 
badania sprawozdania finansowego Instytutu za rok 2018 biegły rewident 
badający sprawozdanie finansowe zasugerował zmianę sposobu ujmowania 
aparatury naukowo-badawczej i wprowadzanie jej do ewidencji środków 
trwałych w momencie pozyskania, a nie po zakończeniu projektu. W jego 
ocenie można uznać, że aparatura - mimo braku prawa własności - jest 
kontrolowana przez instytut. 

Po analizach i uzgodnieniach z biegłym rewidentem,  Instytut podjął decyzję 
o zmianie od 2019 roku zasad ujmowania w księgach rachunkowych 
aparatury pozyskanej w ramach finansowania przez NCN.” 

(akta kontroli str. 3-391, 462-476, 481-492, 493-495; 581-583, 619-620, 
835-837, 886-887; 888-890, 920-944; 1011-1046; 1103-1265; 1274-1495; 

1505-1738; 1809-1810; 1823-1826) 

Zadania badawcze w ramach skontrolowanych projektów zakończone zostały 
w terminach przewidzianych w umowach o ich realizację i finansowanie zawartych 
z NCN37 a koszty poniesione na realizację projektów nie przewyższały łącznie 
wysokości w jakich zostały zaplanowane. Przesunięć środków pomiędzy 
poszczególnymi kategoriami kosztów dokonywano prawidłowo, tj. z zachowaniem 
ustalonych przez NCN wymagań. Wskazać jednakże należy, że  realizacja  
poszczególnych projektów nie przebiegała w pełni prawidłowo.  

2. Efekty zrealizowanych projektów 
INTiBS jako jednostka realizująca projekty opisane w niniejszym wystąpieniu 
pokontrolnym, jak również kierownicy tych projektów nie uczestniczyli w ankietach 
i badaniach ewaluacyjnych ani w okresie realizacji tych projektów ani po ich 
zakończeniu.  

Publikacje (z wyjątkiem dwóch38) stanowiące efekty skontrolowanych 10 projektów 
zawierały informacje wymagane umową, tj. umieszczono w ich treści nazwę NCN 
oraz numer rejestracyjny projektu w ramach realizacji którego powstały.  

                                                      
37 Z uwzględnieniem aneksów zawartych do tych umów. 
38 Opis zamieszczono w dalszej treści niniejszego wystąpienia pokontrolnego, w części „Stwierdzone nieprawidłowości”. 
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W przypadku każdego z 10 skontrolowanych projektów, w raporcie końcowym 
z realizacji  projektu zamieszczono „Popularyzatorski opis rezultatów projektu”. 

W odniesieniu do wszystkich 10 skontrolowanych projektów NCN nie stwierdziło 
naruszeń. 

(akta kontroli str. 1739-1757; 1765-1766) 

1) Projekt 1  

a) W trakcie realizacji projektu zrealizowano cele jakim była synteza 
nanokrystalicznych krzemianów, perowskitów i granatów itru wraz z ich 
charakteryzacją strukturalną oraz morfologiczną. Pracę „Infrared laser inducted 
broadband white emission Y2Si2O7 nanocrystals” złożona w czasopiśmie Journal of 
Rare Earths o współczynniku zasięgu IF = 2.846 zaakceptowana została do druku 
4 marca 2019, oraz jest dostępna online dla czytelników od 3 czerwca 2019 roku. 
Pełne dane bibliograficzne nadane zostały 16 października 2019 r. Nie poniesiono 
kosztów związanych z ww. publikacją. Na dzień 5 grudnia 2019 r. ww. praca nie 
została zacytowana w innych artykułach naukowych.  

Wg. wyjaśnień Kierownika Projektu 1 wyniki projektu stanowiły również część jego 
rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Zbadanie zjawiska anty-Stokesowskiej 
szerokopasmowej białej emisji w nanorozmiarowych krzemianach 
domieszkowanych jonami lantanowców”, a także były przedstawiane na dwóch 
konferencjach o zasięgu międzynarodowym w 2016 roku w Hong Kongu oraz 
w 2017 roku w Brazylii w formie plakatu. 

b) Realizacja Projektu 1 miała na celu zwiększenie stanu wiedzy o laserowo 
indukowanej białej emisji (LIWE) w nanokrystalicznych matrycach nieposiadających 
pasm absorpcyjnych w zakresie widzialnym oraz bliskiej podczerwieni. Badania 
doprowadziły do ustalenia parametrów wpływających na charakterystykę spektralną 
LIWE, takich jak ciśnienie otoczenia, moc wzbudzenia, czy rozmiar krystalitów. 
A wykorzystując metody nanotermometrii luminescencyjnej określono temperaturę 
procesu. Zauważono również, że obserwowanemu zjawisku towarzyszy wydajna 
generacja fotoprądu. Wyniki uzyskane w ramach prowadzonych badań pozwoliły na 
zaproponowanie mechanizmów odpowiedzialnych za generację szerokopasmowej 
emisji w zakresie widzialnym.  

(akta kontroli str. 1010-1046) 

2) Projekt 2  

a) W wyniku realizacji Projektu 2 (wg raportu końcowego z realizacji Projektu 2) 
osiągnięto spodziewany efekt końcowy w postaci 3 publikacji w czasopismach 
naukowych oraz 1 tekstu w publikacji pokonferencyjnej. Wykazane w raporcie 
końcowym 4 publikacje miały kolejno następującą liczbę cytowań39: 6, 10, 1 oraz 2. 
Instytut nie poniósł kosztów publikacji ww. pozycji. 

b) W ocenie Dyrektora Instytutu i Kierownika Projektu 2 uzyskane w nim wyniki 
zostały zauważone przez naukową społeczność. Prace były już cytowane, 
a prezentacje na konferencjach budziły żywe zainteresowanie. Jeśli grupy 
badawcze potwierdzą istnienie pseudoprzerwy w nadprzewodnikach żelazowych 
innymi metodami, to będzie można uznać, że wyniki Projektu 2 znacząco 
przyczyniły się do rozwoju dyscypliny naukowej (a więc i rozwoju cywilizacyjnego). 

Odnosząc się do kwestii ewentualnego przyszłego praktycznego zastosowania 
wyników Dyrektor Instytutu i Kierownik Projektu 2 wyjaśnili: „Ponieważ 
prowadziliśmy badania podstawowe trudno już teraz mówić o praktycznych 

                                                      
39 Na dzień 4 grudnia 2019 r. 
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zastosowaniach. Równolegle prowadzone są jednak prace nad wykorzystaniem 
nadprzewodników żelazowych do produkcji drutów elektrycznych i można 
z pewnością stwierdzić, że lepsze zrozumienie mikroskopowych mechanizmów 
zachodzących w danym materiale ułatwi (albo umożliwi) prowadzenie prac 
aplikacyjnych.” 

(akta kontroli str. 1103-1163) 

3) Projekt 3  

a) W wyniku realizacji Projektu 3 (wg raportu końcowego z realizacji Projektu 3) 
osiągnięto spodziewany efekt końcowy w postaci 3 publikacji w czasopismach 
naukowych. Wykazane w raporcie końcowym 3 publikacje miały kolejno następującą 
liczbę cytowań: 12, 5 oraz 2540. Instytut poniósł wyłącznie koszty 1 z 3 publikacji 
wymienionych w raporcie końcowym z realizacji Projektu 3. Koszty te wyniosły 
1.892,72 zł i zostały sfinansowane ze środków Projektu 3. 

b) Według Kierownika Projektu 3 wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu 
wzbogacają wiedzę o otrzymywaniu monokryształów nadprzewodników żelazowych 
typu 122. Wyniki prac wykazujące silny wpływ uporządkowania magnetycznego 
zlokalizowanych momentów magnetycznych Eu na własności transportu 
elektronowego i nadprzewodnictwo są znaczącym wkładem do wiedzy 
o współistnieniu nadprzewodnictwa i ferromagnetyzmu. Wnoszą znaczący wkład 
w zrozumienie mechanizmu parowania elektronów w magnetycznym 
nadprzewodniku opartym na EuFe2As2. W przyszłości mogą mieć praktyczne 
znaczenie w konstruowaniu urządzeń w których właściwości transportu 
elektrycznego zależą od pola magnetycznego.  

Kierownik Projektu 3 poinformował dodatkowo m.in. że, będąca efektem realizacji 
Projektu 3 Magnetic-field-induced superconductivity in the antiferromagnetic, heavy-
fermion superconductor Eu(Fe0.81Co0.19)2As2, V. H. Tran, T. A. Zaleski, 
Z. Bukowski, L. M. Tran, A. J. Zaleski zostało uznane przez Dyrektora Instytutu za 
najważniejsze osiągnięcie Instytutu w roku 2012 i zostało przedstawione w Polish 
Academy of Sciences Annual Report 2013, a dwie z opublikowanych w trakcie 
realizacji Projektu prac zostały włączone do dorobku habilitacyjnego Kierownika 
Projektu 3. Unowocześniono również wyposażenie pracowni syntez i otrzymywania 
monokryształów. 

(akta kontroli str. 1295-1350; 1357-1374) 

4) Projekt 4  

a) W wyniku realizacji Projektu 4 (wg raportu końcowego z realizacji 
Projektu 4 osiągnięto spodziewany efekt końcowy w postaci 6 publikacji 
w czasopismach naukowych oraz 1 publikacji pokonferencyjnej. Wykazane 
w raporcie końcowym 7 publikacji miały kolejno następującą liczbę cytowań41: 
3, 1, 2, 1, 0, 1 oraz 3. Instytut nie poniósł kosztów publikacji ww. pozycji. 

b) Według Kierownika Projektu 4 zrealizowane w ramach projektu badania 
przyczyniły się do poszerzenia stanu  wiedzy w zakresie transportu 
ładunków elektronowych nieuporządkowanych związków międzymetalicznych. 
Oprócz dostarczenia dowodów eksperymentalnych występowania poprawek 
kwantowej interferencji w f-elektronowych związkach poruszono również nowe 
aspekty współistnienia oraz konkurencji korelacji elektronowych i nieporządku 
strukturalnego. Wnioski wypływające z przeprowadzonych badań będą miały wpływ 
na dalszy rozwój w dziedzinie fizyki ciała stałego,  a w szczególności na tak istotne 
aspekty w fizyce ciała stałego jak transport ładunku w obecności nieporządku 

                                                      
40 Na dzień 6 grudnia 2019 r. 
41 Na dzień 5 grudnia 2019 r. 
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strukturalnego. W ocenie Kierownika Projektu 4 wartością dodaną projektu był 
również rozwój młodej kadry naukowej. Materiał zgromadzony w trakcie projektu 
stanowił trzon rozprawy habilitacyjnej Kierownika Projektu 4. Ponadto, oprócz osób 
wchodzących bezpośrednio w skład zespołu badawczego w pracach badawczych 
uczestniczyło troje studentów a badania pozwoliły im na przygotowanie prac 
magisterskich i inżynierskich.  

Odnosząc się do kwestii ewentualnego przyszłego praktycznego zastosowania 
wyników Kierownik Projektu 4 wyjaśnił: „Chociaż tematyka podejmowana 
w projekcie jest ściśle związana z badaniami podstawowymi, należy zaznaczyć, że 
interferencja kwantowa ma duże znaczenie we współczesnej technice obejmującej 
takie dziedziny jak spintronika, kwantowe komputery, czy też kwantowa kryptografia. 
W fizyce ciała stałego natomiast, odgrywa ona m.in. istotną rolę w wyjaśnieniu 
transportu ładunku w nieuporządkowanych strukturalnie przewodnikach prądu 
elektrycznego.”   

(akta kontroli str. 1505-1597) 

5) Projekt 5 

a) W ramach Projektu 5 zrealizowano wszystkie cele, dokonano 10 publkacji 
w naukowych czasopismach anglojęzycznych oraz jedną publikację książkową 
(monografię). Wykazane w raporcie końcowym 10 publikacji w czasopismach miały 
kolejno następującą liczbę cytowań: 25, 13, 19, 13, 7, 21, 12, 2, 6 oraz 11. 

b) Koszty publikacji książkowej oraz jednej publkacji w czasopiśmie, zostały 
sfinansowane w ramach pozostałych kosztów bezpośrednich Projektu 5 w kwotach 
odpowiednio 2 850,90 zł oraz 4 725,22 zł. 

c) Według opinii Kierownika Projektu badania przeprowadzone w ramach Projektu 5 
pozwoliły scharakteryzować zjawisko laserowo indukowanej białej emisji oraz 
zdefiniować parametry od jakich jest zależna. Ten rodzaj emisji swoją 
charakterystyką spektralną bardzo przypomina charakterystykę światła 
emitowanego przez Słońce co jest niezwykle korzystne, ponieważ eliminuje w ten 
sposób wady poprzednich technologii (LED, OLED). Otrzymane w trakcie trwania 
projektu wyniki wykazały, że badane zjawisko charakteryzuje się korzystnymi 
parametrami świetlnymi (niska temperatura barwowa, wysoki współczynnik 
oddawania barw), przez co mogą zostać potencjalnie zastosowane jako nowe źródła 
światła białego. Istnieją również możliwości dalszych prac nad zastosowaniem 
badanych w projekcie materiałów, do otrzymania wydajnych ogniw słonecznych. 

 (akta kontroli str. 3-392) 

6) Projekt 6 

a) W ramach Projektu 6 zrealizowano wszystkie cele, dokonano 12 publkacji 
w naukowych czasopismach anglojęzycznych. Wykazanych w raporcie końcowym 
12 publikacji w czasopismach miały kolejno następującą liczbę cytowań: 46, 44, 36, 
64, 19, 16, 36, 21, 5, 6, 3 oraz 4. 

b) W Raporcie końcowym Projektu wskazano, iż w wyniku przeprowadzonych badań 
odkryto szereg nowych materiałów wielofunkcyjnych, które mogą znaleźć 
zastosowanie jako luminofory, sensory, serwomechanizmy, przełączniki i nowe 
rodzaje pamięci elektronicznych. 

 (akta kontroli str. 393-583) 
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7) Projekt 7 

a) W ramach Projektu 7 zrealizowano wszystkie cele, dokonano jednej publkacji 
w naukowych czasopismach anglojęzycznych. Wykazana w raporcie końcowym 
jedna publikacja miała 22  cytowania. 

b) W Raporcie końcowym Projektu wskazano, iż przeprowadzone badania mogą 
zostać wykorzystane przy budowie ogniw słonecznych nowej generacji. 

 (akta kontroli str. 586-683) 

8) Projekt 8 

a) W ramach Projektu 8 zrealizowano wszystkie cele, dokonano czterech publkacji 
w naukowych czasopismach anglojęzycznych. Wykazane w raporcie końcowym 
cztery publikacje w czasopismach miały kolejno następującą liczbę cytowań: 
1, 8, 4 i 5. 

b) W Raporcie końcowym Projektu wskazano, iż w wyniku badań odkryto metodę 
kontrolowania barwy emitowanego światła. Otrzymane wyniki pozwolą na lepsze 
zrozumienie zjawisk zachodzących w nanoskali oraz wskazują na jakie zjawiska 
należy zwrócić uwagę konstruując nowe źródła światła bazujące na 
nanomateriałach. 

 (akta kontroli str. 686-788) 

9) Projekt 9 

a) W ramach Projektu 9 zrealizowano wszystkie cele, dokonano trzech publkacji 
w naukowych czasopismach anglojęzycznych. Wykazane w raporcie końcowym trzy 
publikacje w czasopismach miały kolejno następującą liczbę cytowań: 10, 4 i 6. 

b) W Raporcie końcowym Projektu wskazano, iż w wyniku badań otrzymano  szereg 
związków domieszkowanych jonami lantanowców. 

 (akta kontroli str. 789-837, 975-988, 1000-1001) 

10) Projekt 10 

a) W ramach Projektu 10 zrealizowano wszystkie cele, dokonano dwóch publkacji 
w naukowych czasopismach anglojęzycznych oraz jedną publikację książkową. 
Wykazane w raporcie końcowym dwie publikacje w czasopismach miały kolejno 
następującą liczbę cytowań: 40 i 80. 

b) W Raporcie końcowym Projektu wskazano, iż uzyskane wyniki pozwoliły na 
lepsze zrozumienie właściwości luminescsencyjnych w skali nano. 

(akta kontroli str. 838-881, 945-974, 1002-1003) 

11) W wyniku oględzin aparatury zakupionej w ramach realizacji Projektów 4 i 8 nie 
stwierdzono nieprawidłowości. Aparatura znajdowała się w Instytucie42. Na 
urządzeniach umieszczono informację: „Aparatura naukowo-badawcza 
sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie 
decyzji NCN…” ze wskazaniem jej numeru. 

(akta kontroli str. 989-990) 

 

 

                                                      
42 Z wyjątkiem jednej pozycji – laptopa (wg oświadczenia Kierownika Projektu 3 laptop wykorzystyway był przez niego do pracy 
zawodowej w domu). 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Monografia pt.: “Synthesis and Luminescence properties of nanocrystalline 
stoichiometric phosphors of rare earth ions” nie zawierała informacji wymaganych 
postanowieniami § 8 pkt 1c umowy zawartej z NCN na realizację i finansowanie 
Projektu 5, tj. nazwy NCN oraz numeru rejestracyjnego Projektu. Jak wyjaśnił 
kierownik Projektu 5, było to wynikiem przeoczenia. 

(akta kontroli str. 392) 

NIK ocenia pozytywnie efekty zrealizowanych przez Instytut projektów 
w skontrolowanym zakresie. W wyniku realizacji zbadanych projektów osiągnięto 
bowiem ustalone w umowach zawartych z NCN efekty, tj. opublikowano 
w wydawnictwiach o zasięgu międzynarodowym wyniki badań zrealizowane 
w ramach tych projektów, zapewniono NCN dostęp do pełnej treści publikacji, 
umieszczano w ww. publikacjach nazwę NCN oraz numer rejestracyjny projektu, 
a raporty końcowe zawierały wymagany popularyzatorski opis rezultatów projektów. 
Stwierdzona zaś nieprawidłowość - brak oznaczenia jednej monografii, wydanej 
w wyniku realizacji Projektu 5, wymaganymi informacjami o jej powstaniu dzięki 
finansowaniu przez NCN – nie miała zasadniczego wpływu na działalność Instytutu 
w badanym obszarze. 

IV. Wnioski 

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

 Ujawnianie w księgach rachunkowych Instytutu środków trwałych nabytych 1.
w trakcie realizacji projektów finansowanych przez NCN zgodnie z zasadami 
rachunkowości wynikającymi z ustawy o rachunkowości. 

 Zatrudnianie wykonawców projektów zgodnie z regulacjami wewnętrznymi 2.
Instytutu, w szczególności zgodnie z § 1 pkt 1 zarządzenia nr 3/2011 z dnia 
30 marca 2011 r. Dyrektora INTiBS. 

 Zwiększenie nadzoru nad realizacją projektów finansowanych przez NCN 3.
w zakresie: 

- zakupu aparatury naukowej w celu wyeliminowania przypadków zakupu tej 
aparatury w terminie uniemożliwiającym realizację projektu zgodnie z zawartą 
umową, 

- realizowanych wyjazdów służbowych, w tym w szczególności uzasadnionej  
długości pobytu oraz wykorzystywania w tym celu urlopów szkoleniowych.   

 Rozliczanie w ramach realizacji projektów wyłącznie kwalifikowalnych kosztów, 4.
według zasad określonych przez NCN. 

 Zapewnienie składania do NCN raportów rocznych i końcowych z realizacji 5.
projektów w terminach określonych w umowach na realizację i finansowanie 
projektów. 

 Zlecanie wymaganych audytów zewnętrznych realizacji projektów zgodnie 6.
z zawartymi umowami na ich realizację i finansowanie. 

 Dopełnianie, na etapie przygotowania publikacji do druku, wymogów związanych 7.
z umieszczaniem w publikacjach, będących wynikiem realizacji projektów, 
nazwy NCN oraz numeru rejestracyjnego projektu. 

Stwierdzona 
nieprawidłowość 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK we Wrocławiu. 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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i 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. 

 

Wrocław, dnia 19 grudnia 2019 r. 

 

Kontroler Najwyższa Izba Kontroli 

Mirosław Perłowski Delegatura we Wrocławiu 

główny specjalista  Dyrektor 

kontroli państwowej Radosław Kujawiński 
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podpis 
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podpis 

 

  

Zmian w wystąpieniu pokontrolnym dokonał:  

Dyrektor 
Delegatury NIK we Wrocławiu  

Radosław Kujawiński 
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