
� � � � � � � � � 	 
 � � � 	 �  � � �  � 
 	

Departament Gospodarki, Skarbu Pa�stwa i Prywatyzacji 
 
 
P/05/048 
KGP/41011/05 
Nr ewid.147/2006/P05048/KGP 

 
 
 
 
 
 
 

Informacja  
o wynikach kontroli 
działalno�ci wybranych jednostek 
badawczo-rozwojowych 

� � � � � � � � � � � � � � 	 � 
 � � � �  � � ��



������ ����������� ������������	� ����� ����������������������� 	�� !��"������ ����!��	��
�!��	"���������#��"��������	����$��� 	����

�����������������������������	������"	���%"���	&�������"'��(��!��������(�����������
������ ������	���
�������)� �*��������������&�%��"�� 	����(�	�����! 	����(�+�*���(�
	�,��(�"�	����������*���������	������"��
������

 
 
Informacja 
o wynikach kontroli 
 
działalno�ci wybranych jednostek badawczo-
rozwojowych 

-��� ����-������(���!�
.������� 	)�/ ���!�$�
�����	�$��������"�	�
�
�
/���	�����0������

 
	
������
�1�
�
�	"��������
�����������������������	��
�
�
�
0�"� �0��	��� 	�
�
�
�
�
��������)���	�������������������������������������

����������������������	�
!���2	�������34�
��563�����������
����7,�81�9�5��:�;�3�<<�;=�
�����	 ���>��� 



 

 

Spis tre�ci: 
1. WPROWADZENIE ...................................................................................3 

2. PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI .....................................................5 
2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalno�ci.............................................5 
2.2. Synteza wyników kontroli.....................................................................5 
2.3. Wnioski ...............................................................................................8 
3. WA�NIEJSZE WYNIKI KONTROLI ...............................................................10 
3.1. Charakterystyka stanu prawnego.........................................................10 

3.1.1. Stan formalno-prawny jednostek badawczo-rozwojowych.................... 10 
3.1.2. Nadzór nad działalno�ci� jednostek badawczo-rozwojowych............... 12 
3.1.3. Inne regulacje dotycz�ce jbr. .............................................................. 13 

3.2. Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne .....................................14 
3.2.1. Finansowe i organizacyjne wspieranie działalno�ci badawczo-

rozwojowej ......................................................................................... 14 
3.2.2. Dotacje bud�etowe na działalno�� statutow� jednostek........................ 15 
3.2.3. Działania dotycz�ce reorganizacji jbr................................................. 16 

3.3. Istotne ustalenia kontroli ......................................................................17 
3.3.1. Nadzór nad jbr sprawowany przez ministra wła�ciwego do spraw 

gospodarki ......................................................................................... 17 
3.3.2. Sytuacja ekonomiczno-finansowa jbr .................................................. 21 
3.3.3. Działalno�� badawczo-rozwojowa jednostek ....................................... 25 
3.3.4. Inne nieprawidłowo�ci w jbr............................................................... 27 
3.3.5. Aparatura badawcza .......................................................................... 32 
3.3.6. Pozostała działalno�� jednostek .......................................................... 32 
3.3.7. Uczestnictwo jbr w realizacji umów offsetowych ................................. 36 
3.3.8. Przekształcenia strukturalne i własno�ciowe jbr.................................. 37 
3.3.9. Rozporz�dzanie mieniem przez jbr ...................................................... 38 

4. INFORMACJE DODATKOWE O PRZEPROWADZONEJ KONTROLI .....................41 
4.1. Przygotowanie kontroli.........................................................................41 
4.2. Post�powanie kontrolne i działania podj�te po zako�czeniu kontroli ....42 
5. ZAŁ�CZNIKI ..........................................................................................48 
5.1. Wykaz kontrolowanych jednostek ........................................................48 
5.2. Wykaz skrótów u�ytych w Informacji ....................................................49 
5.3. Finansowe rezultaty kontroli. ...............................................................50 
5.4. Przedmiot działalno�ci statutowej kontrolowanych jednostek 

badawczo-rozwojowych.......................................................................52 
5.5. Wykaz przyznanych kwot dotacji podmiotowych na działalno�� 

statutow� jbr........................................................................................55 
5.6. Lista osób zajmuj�cych kierownicze stanowiska w jednostkach 

kontrolowanych ...................................................................................56 
5.7. Wykaz organów, którym przekazano Informacj� o wynikach 

kontroli ................................................................................................57 
5.8. Wykaz aktów prawnych dotycz�cych kontrolowanej działalno�ci..........58 
  



 

 

 



 

 3 

1. WPROWADZENIE 

Najwy�sza Izba Kontroli z własnej inicjatywy przeprowadziła kontrol� działalno-
�ci wybranych jednostek badawczo-rozwojowych. Została ona uj�ta w planie pra-
cy NIK pod nr P/05/048. Kontrola została przeprowadzona w zwi�zku z sygnała-
mi pochodz�cymi z resortów gospodarki oraz nauki1, wskazuj�cymi na koniecz-
no�� pilnego wprowadzenia systemowych zmian w sektorze pa�stwowych jedno-
stek badawczo-rozwojowych (zwanych dalej jednostkami lub jbr). Zarówno 
w analizach ministerialnych jak i prezentowanych przez przedstawicie-
li �rodowiska naukowego, wskazywano na znacz�ce ograniczenie działalno�ci 
badawczej i prac rozwojowych przez jednostki oraz pogarszanie si� ich sytuacji 
ekonomiczno-finansowej. Obecna struktura organizacyjna oraz kondycja ekono-
miczna jbr, nie pozwala na efektywny rozwój i osi�gni�cie konkurencyjnej pozy-
cji w sferze działalno�ci naukowo-badawczej na rynku mi�dzynarodowym, 
a szczególnie Unii Europejskiej.  

Celem kontroli była ocena funkcjonowania wybranych jednostek badawczo-
rozwojowych, wykorzystania wyników bada� naukowych i prac rozwojowych 
oraz nadzoru ministra wła�ciwego do spraw gospodarki2 wykonywanego nad pod-
ległymi jbr. 

Kontrol� obj�to: stan ekonomiczno-finansowy jednostek; realizacj� prac badaw-
czych i rozwojowych; stan zasobów aparatury badawczej; planowanie 
i sprawozdawczo��; przychody z działalno�ci pozabadawczej; zarz�dzanie mie-
niem jednostek; realizacj� programów naprawczych oraz zaanga�owanie jbr 
w procesy przekształce� własno�ciowych. Kontrola została przeprowadzona 
w byłym Ministerstwie Gospodarki i Pracy3 oraz w 11 jednostkach badawczo-
rozwojowych4 (wykaz kontrolowanych jednostek – Zał�cznik nr 5.1). W Informa-
cji wykorzystano równie� wyniki kontroli dora�nej5 przeprowadzonej 
w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia �rodowiskowego w Sosnowcu, nadzo-
rowanego przez Ministra Zdrowia. 

Badania kontrolne zrealizowane w ramach kontroli planowej (P/05/048) obejmo-
wały okres od stycznia 2003 r. do czerwca 2005 r. Czynno�ci kontrolne zostały 
przeprowadzone od kwietnia do grudnia 2005 r. 

                                                
1 Przede wszystkim: wyniki prac zespołów mi�dzyresortowych działaj�cych w latach 1999-2004 pod kie-
rownictwem organów nadzoruj�cych jbr jak te� Przewodnicz�cego Komitetu Bada� Naukowych; wywiady 
prasowe m.in. z Ministrem Nauki I Informatyzacji (Gazeta Prawna z 16 wrze�nia 2004 r.) oraz artykuły 
prasowe - Przemysł Chemiczny Nr 10, pa�dziernik 2004 r., Rzeczpospolita z 9-10 pa�dziernika 2004 r. 
2 Dalej równie� Minister. W badanym okresie ministrami wła�ciwymi do spraw gospodarki byli: Minister 
Gospodarki (MG); Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (MGPiPS) oraz  Minister Gospodarki 
i Pracy (MGiP) – Zał�cznik Nr 5.6 do Informacji. 
3 Dalej tak�e: Ministerstwo.  
4 W tym 7 jednostek nadzorowanych przez ministra wła�ciwego do spraw gospodarki. 
5 Kontrola gospodarowania wynagrodzeniami bezosobowymi w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia �ro-
dowiskowego w Sosnowcu (S/05/011) przeprowadzona przez Delegatur� NIK w Katowicach, w okresie listo-
pad 2005 r. – luty 2006 r., dotyczyła okresu 2000-2005. 

Temat 

Cel 

Zakres 

Okres kontroli 
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Jednostk� koordynuj�c� badania kontrolne był Departament Gospodarki, Skarbu 
Pa�stwa i Prywatyzacji. Ponadto, w kontroli uczestniczyły Delegatury NIK 
w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Zielonej Górze.  

 

Organizacja 
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2. PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalno�ci 

Najwy�sza Izba Kontroli, negatywnie ocenia funkcjonowanie wi�kszo�ci 
(7 spo�ród 11 skontrolowanych) jednostek badawczo-rozwojowych, przede 
wszystkim z punktu widzenia realizacji zada� ustawowych tych jednostek. 
W kontrolowanych jbr stwierdzono nisk� aktywno�� w prowadzeniu prac 
badawczo-rozwojowych (B+R), pomimo i� wykonywanie takich prac stanowi 
główny cel ich działania. Marginalny był udział projektów zako�czonych wdro-
�eniem nowych rozwi�za� technologicznych w gospodarce. Zdaniem NIK, 
ograniczony zakres działalno�ci B+R w istotny sposób deprecjonuje status 
tych podmiotów jako jednostek badawczo-rozwojowych. Dominuj�cym �ró-
dłem utrzymania była działalno�� pozabadawcza obejmuj�ca produkcj� wyrobów 
i �wiadczenie usług oraz wynajem lub sprzeda� nieruchomo�ci. Kontrola wykaza-
ła słab� kondycj� ekonomiczno-finansow� jednostek, co jednak�e nie stanowiło 
dostatecznie silnego impulsu do sprawnej realizacji programów sanacyjnych we 
współpracy z organami nadzoruj�cymi.  

Krytycznie nale�y oceni�, pod wzgl�dem celowo�ci, niedostateczny zakres 
i tempo prowadzonej przez ministra wła�ciwego do spraw gospodarki - reor-
ganizacji w odniesieniu do nadzorowanych jednostek badawczo-
rozwojowych. W okresie obj�tym kontrol� podejmowane były działania dora�ne, 
w ocenie NIK, niewystarczaj�ce do zasadniczego zreformowania tego sektora. 
Nie zostały nale�ycie przygotowane przez Ministra zało�enia zmierzaj�ce do 
przeprowadzenia restrukturyzacji podległych mu jbr. Przyj�ta w lipcu 2005 r. 
wewn�trzna strategia reorganizacji nadzorowanych przez Ministra jednostek cha-
rakteryzowała si� wysokim stopniem ogólno�ci i brakiem precyzyjnie okre�lo-
nych zada�. 

Najwy�sza Izba Kontroli ocenia negatywnie, pod wzgl�dem celowo�ci 
i rzetelno�ci, niedostateczny nadzór ministra wła�ciwego do spraw gospodar-
ki nad podległymi jednostkami badawczo-rozwojowymi. Minister nie zapewnił 
rzetelnej weryfikacji sprawozda� finansowych jbr przedkładanych mu do zatwier-
dzenia, w wyniku czego prace analityczne dotycz�ce sytuacji ekonomicznej jbr, 
oparte były cz��ciowo na dokumentach prezentuj�cych nierzetelne wyniki finan-
sowe. Zdaniem NIK, weryfikacja powinna stanowi� integralny element procesu 
zatwierdzania jakiegokolwiek dokumentu, w tym zwłaszcza sprawozda� finanso-
wych.  

2.2. Synteza wyników kontroli 

1. Wi�kszo�� jednostek obj�tych kontrol� (7 spo�ród 11) znajdowała si� w złej 
kondycji finansowej: ponosiła straty na sprzeda�y produktów i usług i miała trud-
no�ci z utrzymaniem płynno�ci finansowej. Osi�gane dochody nie wystarczały do 
stymulowania rozwoju działalno�ci B+R.  

Sytuacja 
ekonomiczno-
finansowa jbr 
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NIK ocenia negatywnie, pod wzgl�dem legalno�ci, gospodarno�ci i rzetel-
no�ci, dopuszczenie przez kierownictwa niektórych kontrolowanych jednostek do 
nierzetelnego prowadzenia ksi�g rachunkowych, nieprawidłowego rozliczania 
kosztów, zawy�ania przychodów i wyników finansowych, a tak�e do wykonywa-
nia nierentownych usług.  

Zdaniem NIK szczególnego podkre�lenia wymaga fakt, �e nierzetelne spra-
wozdania finansowe jednostek były akceptowane przez biegłych rewidentów oraz 
zatwierdzane przez ministra nadzoruj�cego jbr. Uzasadnia to ocen� o daleko po-
suni�tej dezintegracji systemu nadzoru nad gospodark� finansow� tych jednostek. 
Zdaniem NIK istniej� przesłanki do wnioskowania, i� nieprawidłowo�ci 
w ewidencji finansowo-ksi�gowej były skutkiem zamierzonych działa� organów 
jbr6 w celu unikni�cia decyzji o ich likwidacji [str. 21 Informacji]. 

2. W latach 2003-2004 kontrolowane jednostki badawczo-rozwojowe otrzymały 
dotacje podmiotowe w ł�cznej wysoko�ci 50 247,7 tys. zł, przyznane ze �rodków 
bud�etowych przeznaczonych na nauk�, na podstawie decyzji Przewodnicz�cego 
Komitetu Bada� Naukowych [str. 25 Informacji]. 

W 10 kontrolowanych jbr NIK nie stwierdziła nieprawidłowo�ci w wyko-
rzystaniu przyznanych dotacji i sposobie ich rozliczenia. Tylko w jednej jednostce 
z dotacji podmiotowych przyznanych w latach 2003-2004 wykorzystano niezgod-
nie z przeznaczeniem ł�cznie 1 002,4 tys. zł [str.22 Informacji]. 

3. Ustalenia kontroli wskazuj� na ograniczony zakres działalno�ci B+R reali-
zowanej w jednostkach. W strukturze całkowitych przychodów 
(z uwzgl�dnieniem dotacji z bud�etu), udział przychodów z działalno�ci B+R 
w dziesi�ciu skontrolowanych jbr wyniósł od 2,8 % do 43 %. Zdaniem NIK reali-
zacja zasadniczych, ustawowych zada� jbr na poziomie niezapewniaj�cym nawet 
połowy całkowitych przychodów podwa�a status tych jednostek jako badawczo-
rozwojowych [str. 25 Informacji].  

W ocenie NIK, wysoki stopie� dekapitalizacji u�ytkowanej aparatury ba-
dawczej i wyposa�enia naukowego w wi�kszo�ci kontrolowanych jbr, stanowił 
dodatkowy czynnik ograniczaj�cy mo�liwo�ci efektywnego rozwoju bada� na-
ukowych i prac rozwojowych [str. 32 Informacji]. 

4. Kontrolowane jednostki prowadziły rozwini�t� działalno�� pozabadawcz�, 
obejmuj�c� m.in. produkcj� aparatury specjalistycznej, urz�dze�, cz��ci maszyn 
oraz �wiadczenie usług takich jak badania zwi�zane z homologacj� i certyfikowa-
niem oraz sporz�dzanie ekspertyz. Skala przychodów z wymienionych �ródeł 
utrzymywała si� na zró�nicowanym poziomie od 7,7 % do 93,5 % przychodów 
ogółem. Izba zwróciła uwag�, �e niektóre jednostki bezzasadnie powstrzymywały 
si� od zaliczania do działalno�ci gospodarczej usług opodatkowanych podatkiem 
od towarów i usług (VAT).  

Znacz�ce przychody osi�gane były równie� z wynajmu pomieszcze�. Jed-
nostki wynajmowały lub wydzier�awiały powierzchnie budynków i gruntów, któ-
rych nie były w stanie wykorzysta� na działalno�� podstawow� (B+R). Stwier-
dzono przypadki sprzeda�y cz��ci posiadanych nieruchomo�ci przez jednostki, 

                                                
6 Dyrektor, rada naukowa. 

Dotacje na 
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statutow� jbr 
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które wykazywały straty na sprzeda�y produktów i usług. Zbycie nieruchomo�ci 
umo�liwiało wykazanie dodatniego wyniku finansowego na zako�czenie okresu 
rozrachunkowego. W ocenie Izby, transakcje te realizowano w sposób dora�ny, 
w oderwaniu od planowanych koncepcji przekształce� własno�ciowych jednostek 
[str. 32 Informacji].  

5. Organy jednostek, mimo trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, nie 
przejawiały, a niekiedy nawet blokowały, inicjatywy zmierzaj�ce do przygotowa-
nia i realizacji przekształce� strukturalnych i własno�ciowych, których efektem 
byłaby sanacja istniej�cego stanu rzeczy. Izba ocenia negatywnie, pod wzgl�dem 
celowo�ci i rzetelno�ci, wstrzymywanie przez jednostki działa� reorganizacyj-
nych, bez racjonalnego uzasadnienia. Zalecenia organu nadzoruj�cego zmierzaj�-
ce do poprawy sytuacji jednostek - nie były respektowane.  

Stwierdzono przypadki braku rzetelno�ci w sporz�dzaniu programów na-
prawczych oraz opó�nienia w ich realizacji. Cz��� podejmowanych działa� reor-
ganizacyjnych miała charakter pozorny, co wskazuje na silny opór organów jbr 
przed zmianami znosz�cymi dotychczasowy status [str. 37 Informacji]. 

6. NIK ocenia negatywnie, pod wzgl�dem legalno�ci i gospodarno�ci, wypła-
canie wysokich premii i nagród pracownikom oraz kierownictwu jbr, niezgodnie 
z wewn�trznymi zasadami wynagradzania lub bez racjonalnego uzasadnienia 
ekonomicznego [str. 27 Informacji]. 

Wyniki kontroli wskazuj� na wyst�powanie mechanizmów korupcyjnych 
w skontrolowanych jednostkach. W ocenie NIK, jedn� z przyczyn ich wyst�po-
wania był brak nadzoru i rzetelnej kontroli wewn�trznej w zakresie gospodarowa-
nia �rodkami rzeczowymi i finansowymi. Ocen� t� potwierdzaj� ustalenia doty-
cz�ce wydatkowanie z naruszeniem prawa, w sposób ra��co niecelowy i niego-
spodarny, �rodków z funduszu bezosobowego [str. 29 Informacji]. Stwierdzono rów-
nie� przypadek lokowania zamówie� na aparatur� w firmach prowadzonych przez 
pracowników jbr [str. 28 Informacji], a tak�e sprzeda� składników maj�tkowych bez 
rzetelnej wyceny ich warto�ci [str. 40 Informacji]. 

Izba ocenia negatywnie, pod wzgl�dem legalno�ci i celowo�ci, zaniechania dyrek-
torów jednostek w zakresie sporz�dzania rocznych planów rzeczowo-finansowych 
i sprawozda� z wykonanych zada� jednostki. Rady naukowe jbr nie ustalały per-
spektywicznych kierunków działalno�ci naukowej, badawczej i rozwojowej oraz 
nie dopełniały wymogu opiniowania planów i sprawozda� swoich jednostek. Sta-
nowiło to naruszenie obowi�zków wynikaj�cych z ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. 
o jednostkach badawczo-rozwojowych7 [str. 30 Informacji]. 

7. Udział jednostek badawczo-rozwojowych w realizacji umów dostaw na po-
trzeby obronno�ci (umów offsetowych) był niewielki. Stwierdzono zaanga�owa-
nie trzech jednostek specjalizuj�cych si� w pracach B+R, zwi�zanych z bran�� 
lotnicz�, techniki morskiej i sprz�tu bojowego. Ogółem warto�� realizowanych 
umów wyniosła 147,6 mln USD oraz 16,0 mln EUR. Ponadto, w ramach tzw. 
zobowi�zania potencjalnego, Instytut Problemów J�drowych w �wierku prze-

                                                
7 Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 ze zm. 
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widywał dostawy urz�dze� medycznych oraz aparatury j�drowej do zastosowa� 
w przemy�le dla kontrahenta włoskiego [str. 36 Informacji]. 

8. Najwy�sza Izba Kontroli ocenia negatywnie sposób sprawowania nadzoru 
przez ministra wła�ciwego do spraw gospodarki nad podległymi mu jednostkami 
badawczo-rozwojowymi. W dniu 30 czerwca 2005 r. Minister nadzorował wi�k-
szo��, tj. 115 spo�ród 186 istniej�cych jednostek.  

Stwierdzono, �e w�ród zatwierdzanych przez Ministra rocznych sprawozda� 
finansowych jbr były dokumenty zawieraj�ce dane niezgodne ze stanem faktycz-
nym. Minister nie stworzył skutecznego systemu weryfikacji sprawozda� finan-
sowych przekazywanych przez jbr. Brak takiego systemu, w ocenie NIK, istotnie 
ogranicza mo�liwo�� sporz�dzania rzetelnych analiz i ocen funkcjonowania nad-
zorowanych podmiotów [str. 19 Informacji].  

NIK ocenia krytycznie stan zaawansowania procesu przekształce� strukturalnych 
i własno�ciowych jbr nadzorowanych przez ministra wła�ciwego do spraw gospo-
darki. Rzeczywiste działania restrukturyzacyjne, o charakterze dora�nym, podej-
mowano jedynie wobec niektórych jednostek. Dokument zatytułowany Strategia 
reorganizacji jednostek badawczo-rozwojowych (nadzorowanych przez MGiP)8 
został przyj�ty w lipcu 2005 r. Zdaniem NIK, przedstawione w nim zało�enia 
reorganizacji jbr nie zostały sformułowane precyzyjnie, w sposób zapewniaj�cy 
osi�gni�cie celów w mo�liwie najkrótszym czasie.  

Izba zwraca uwag� na fakt, �e funkcjonuj�ce obecnie regulacje prawne sku-
tecznie ograniczaj� organowi nadzoruj�cemu inicjowanie i wdra�anie rozwi�za� 
sanacyjnych w sektorze jbr. Ograniczenia te wynikaj� z tre�ci przepisów art. 7 ust. 
2 i 3 ustawy o jbr, obliguj�cych organ nadzoruj�cy do uzyskania opinii rady na-
ukowej jbr przy podejmowaniu reorganizacji, likwidacji lub przekształcenia jed-
nostki. Ustawa nie odnosi si� do przypadku, w którym rada naukowa powstrzyma 
si� od wyra�enia opinii [str. 20 Informacji]. 

NIK negatywnie, pod wzgl�dem legalno�ci, ocenia stwierdzone przypadki nie 
wypełniania przez jednostki obowi�zku powiadamiania organu nadzoruj�cego 
o zamiarze rozporz�dzenia mieniem w formie wniesienia aportów do spółek 
[str. 18 Informacji]. 

9. Kontrola ujawniła nieprawidłowo�ci w wymiarze finansowym w ł�cznej 
wysoko�ci 39 801,7 tys. zł oraz spowodowała uzyskanie korzy�ci finansowych 
w zwi�zku z realizacj� wniosków pokontrolnych w kwocie 200,1 tys. zł (szczegó-
ły dotycz�ce finansowych rezultatów kontroli – Zał�cznik nr 5.3). 

2.3. Wnioski 

Wyniki kontroli działalno�ci wybranych jednostek badawczo-rozwojowych wska-
zuj� na konieczno�� podj�cia przez Prezesa Rady Ministrów nast�puj�cych dzia-
ła� o charakterze systemowym: 

1.  Zobowi�zanie ministrów nadzoruj�cych jednostki badawczo-rozwojowe do 
opracowania szczegółowych, skonkretyzowanych programów przekształce� 

                                                
8 Dokument wewn�trzny skierowany do wła�ciwych departamentów MGiP.  
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strukturalnych i własno�ciowych jbr w celu przeprowadzenia efektywnej sa-
nacji całego sektora. 

2. Rozwa�enie celowo�ci ustanowienia koordynatora procesów reorganizacji jbr 
nadzorowanych przez poszczególnych ministrów. 

3. Wprowadzenie kompleksowego harmonogramu reorganizacji jednostek ba-
dawczo-rozwojowych.  

4. Doprowadzenie do zako�czenia prac legislacyjnych, podj�tych z inicjatywy 
ministra wła�ciwego do spraw nauki, dotycz�cych nowelizacji ustawy 
o jednostkach badawczo-rozwojowych w celu umo�liwienia skutecznego po-
dejmowania przekształce� jbr przez organy nadzoruj�ce [str. 21 Informacji].  

Ponadto, w �wietle ustale� kontroli, Minister Gospodarki powinien usprawni� 
sposób sprawowania nadzoru nad podległymi jbr, m.in. poprzez:  

1. Egzekwowanie od dyrektorów jbr obowi�zku zgłaszania zamiaru rozporz�-
dzania maj�tkiem kierowanych przez nich jednostek.  

2. Stworzenie skutecznego systemu weryfikacji sprawozda� finansowych prze-
kazywanych przez jbr. 

3. Uwzgl�dnianie, przy dokonywaniu ocen pracy dyrektorów jednostek, sku-
teczno�ci podejmowanych przez nich działa� reorganizacyjnych.  

Wyniki kontroli wskazuj� równie� na konieczno�� podj�cia działa� sanacyjnych 
przez dyrektorów jednostek badawczo-rozwojowych:  

1. Przyst�pienie do realizacji programów naprawczych w jednostkach, uwzgl�d-
niaj�cych niezb�dne działania restrukturyzacyjne. 

2. Zintensyfikowanie stara� w celu zwi�kszenia u�yteczno�ci prowadzonych 
prac badawczo-rozwojowych i ich komercyjnego wykorzystania.  

3. Zapewnienie prawidłowego sporz�dzania planów rzeczowo-finansowych oraz 
sprawozda� z działalno�ci. 

4. Zapewnienie prawidłowego prowadzenia ksi�g rachunkowych, równie� po-
przez wprowadzenie skutecznej kontroli wewn�trznej. 

Szczegółowy wykaz wniosków zawartych w wyst�pieniach pokontrolnych NIK, 
został przedstawiony na str. 42 Informacji.  
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3. WA�NIEJSZE WYNIKI KONTROLI 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego 

3.1.1. STAN FORMALNO-PRAWNY JEDNOSTEK BADAWCZO-
ROZWOJOWYCH.  

Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych stanowi, �e 
jednostki badawczo-rozwojowe s� tworzone w celu prowadzenia bada� nauko-
wych i prac rozwojowych, których wyniki powinny znale�� zastosowanie 
w okre�lonych dziedzinach gospodarki narodowej i �ycia społecznego. Do zada� 
jednostek badawczo-rozwojowych w szczególno�ci nale�y: 

 1)  prowadzenie bada� naukowych i prac rozwojowych oraz przystosowywanie ich wyników 
do wdra�ania w praktyce, 

 2)  upowszechnianie wyników bada� naukowych i prac rozwojowych, 
 3)  podejmowanie działalno�ci w zakresie doskonalenia metod prowadzenia bada� nauko-

wych i prac rozwojowych, 
 4)  prowadzenie działalno�ci uzupełniaj�cej, w szczególno�ci w zakresie szkolenia, informa-

cji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczo�ci oraz ochrony własno�ci prze-
mysłowej i intelektualnej, 

 5)  opracowywanie analiz i ocen dotycz�cych stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki 
i techniki, a tak�e propozycji w zakresie wykorzystywania w kraju osi�gni�� �wiatowej 
nauki i techniki. 

Szczegółowy przedmiot i zakres działania jednostki badawczo-rozwojowej 
okre�la statut uchwalony przez rad� naukow�, zatwierdzony przez organ sprawu-
j�cy nadzór nad t� jednostk�.  

Z dniem 28 lutego 2001 r. ustawa o jbr została znowelizowana9. Zmieniona usta-
wa wprowadziła ró�ne formy przekształce� strukturalnych i własno�ciowych, 
w tym komercjalizacj� i prywatyzacj� jednostek badawczo-rozwojowych10.  

Według art. 7 ust.2 ustawy o jbr, organ który utworzył jednostk� badawczo-
rozwojow�, w porozumieniu z ministrem wła�ciwym do spraw nauki oraz mini-
strem wła�ciwym do spraw finansów publicznych, z własnej inicjatywy po zaopi-
niowaniu przez rad� naukow� jednostki albo na wniosek dyrektora lub rady na-
ukowej jednostki badawczo-rozwojowej, przeprowadza jej poł�czenie, podział, 
reorganizacj�, likwidacj� lub przekształcenie w przedsi�biorstwo pa�stwowe albo 
wł�czenie do przedsi�biorstwa pa�stwowego. Potrzeba zmiany tego przepisu, 
który mo�e zosta� wykorzystany do blokowania koniecznych przekształce�, zo-
stała wykazana na str. 21 Informacji. 

Podstaw� gospodarki jednostki badawczo-rozwojowej jest plan działalno�ci usta-
lany przez dyrektora. Organem stanowi�cym, inicjuj�cym, opiniodawczym 
i doradczym jednostki badawczo-rozwojowej w zakresie jej działalno�ci statuto-

                                                
9 Ustawa z dnia 26 pa�dziernika 2000 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 
103, poz. 1100). 
10 Zało�enia do przekształce� własno�ciowych jednostek badawczo-rozwojowych przyj�te przez Rad� Mini-
strów w dniu 14 lipca 1998 r. w ramach dokumentu Program prywatyzacji do 2001 r.  
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wej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej jest rada 
naukowa. Sprawozdanie finansowe jednostki badawczo-rozwojowej zatwierdza 
organ sprawuj�cy nadzór nad t� jednostk�. 

Jednostka badawczo-rozwojowa jest zwolniona z podatków z tym, �e od 
1 stycznia 2006 r. jest podatnikiem zobowi�zanym do płacenia podatku od towa-
rów i usług11. Zwolnieniu nie podlega produkcja aparatury i urz�dze� oraz inna 
działalno�� gospodarcza b�d� usługowa, opłaty z tytułu u�ytkowania wieczystego 
gruntów stanowi�cych własno�� Skarbu Pa�stwa (z wyj�tkiem wchodz�cych 
w skład Zasobu Własno�ci Rolnej Skarbu Pa�stwa) lub własno�� gminy w cz��ci 
wykorzystywanej wył�cznie do działalno�ci gospodarczej.  

W rozporz�dzeniu Ministra Nauki z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-
rozwojowych12 okre�lono szczegółowe warunki i sposób gospodarki finansowej 
jednostek badawczo-rozwojowych, w tym �ródła przychodów, fundusze two-
rzone przez jednostk� i sposób gospodarowania tymi funduszami. Według tych 
przepisów, w ksi�gach rachunkowych jednostka wyodr�bnia dla celów podat-
kowych działalno�� w dziedzinie produkcji aparatury i urz�dze�, a tak�e inn� 
działalno�� gospodarcz� b�d� usługow� na potrzeby kraju i eksportu w zakresie 
obj�tym przedmiotem działania. 

Z definicji działalno�ci gospodarczej zawartej w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalno�ci gospodarczej13 wynika, �e dla uznania okre-
�lonej działalno�ci za działalno�� gospodarcz�, konieczne jest ł�czne spełnienie 
trzech warunków. Po pierwsze, dana działalno�� musi by� działalno�ci� zarob-
kow�, po drugie, działalno�ci� wykonywan� w sposób zorganizowany oraz po 
trzecie, w sposób ci�gły. O tym, czy dan� działalno�� nale�y zakwalifikowa� ja-
ko działalno�� wytwórcz�, handlow� czy usługow� rozstrzygaj� postanowienia 
stosownych rozporz�dze�. Chodzi tu o rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 
7 pa�dziernika 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalno�ci (PKD)14 
oraz rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Pol-
skiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)15. Katalog PKWiU nie wymieniał 
wprost usług takich, jak badania homologacyjne, wydawanie certyfikatów na 
wyroby i usługi itp.  

Ustalenie prawidłowej klasyfikacji dla wszystkich rodzajów usług reali-
zowanych w jbr, wymaga zastosowania zalecanych metod interpretacji. Jedn� 
z takich metod jest przeprowadzenie oceny, czy w konkretnej usłudze przewa�a-

                                                
11 Do ko�ca 2005 r. usługi badawczo-rozwojowe wymienione w grupie 73. PKWiU zwolnione były z podat-
ku VAT na podstawie zał�cznika nr 4 pkt 5 do ustawy o podatku od towarów i usług (cz��� usług jednostki 
klasyfikowały do grupy 74. PKWiU, które obci��one były podatkiem VAT).  Na mocy ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalno�ci innowacyjnej (Dz.U. Nr 179, poz. 1484) dokona-
no zmian w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), 
mianowicie w zał�czniku nr 4 stanowi�cym Wykaz Usług Zwolnionych od Podatku skre�lono poz. 5, odno-
sz�c� si� do Symbolu PKWiU - 73 Usługi naukowo-badawcze. W wydanym nast�pnie rozporz�dzeniu Mini-
stra Finansów z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniaj�cym rozporz�dzenie w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 266, poz. 2239), okres zwolnienia został przedłu-
�ony nie dłu�ej ni� do 31 grudnia 2007 r. w zakresie usług naukowo-badawczych (PKWiU 73), które do dnia 
31 grudnia 2005 r. korzystały ze zwolnienia od podatku, dla realizowanych umów zawartych przed 
19 wrze�nia 2005 r. z obowi�zkiem zarejestrowania tych umów we wła�ciwym urz�dzie skarbowym.  
12 Dz. U. Nr 153, poz. 1764. 
13 Dz. U. Nr 173 poz. 1807 ze zm., podobnie jak w art. 2 obowi�zuj�cym do 21 sierpnia 2004 r. ustawy 
z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalno�ci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.). 
14 Dz. U. Nr 128, poz. 829 ze zm. zast�pione z dniem 1 maja 2004 r. rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 
20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalno�ci (PKD) - Dz. U. Nr 33, poz. 289 ze zm. 
15 Dz. U Nr 42, poz. 264 ze zm. zast�pione z dniem 1 maja 2004 r. rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 
6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - Dz. U. Nr 89, poz. 844 ze 
zm. 
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j� czynno�ci o cechach prac badawczo-rozwojowych (grupa 73.10.13 PKWiU), 
czy te� dominuj�ce s� czynno�ci posiadaj�ce cechy usług b�d�ce typowymi ba-
daniami i analizami technicznymi (grupa 74.30. PKWiU). O ostatecznej klasyfi-
kacji całej usługi wskazuje przewaga jednej z wymienionych grup czynno�ci, co 
w konsekwencji decyduje, czy usługa podlega opodatkowaniu, czy te� jest 
zwolniona z tego obci��enia jako usługa B+R. 

3.1.2. NADZÓR NAD DZIAŁALNO�CI� JEDNOSTEK BADAWCZO-
ROZWOJOWYCH.  

Zakres nadzoru nad działalno�ci� jednostki badawczo-rozwojowej, wykonywane-
go przez wła�ciwy organ administracji publicznej, okre�lony został w art. 28-29 
ustawy o jbr. Organ sprawuj�cy nadzór dokonuje m.in. kontroli i oceny działalno-
�ci jednostki oraz pracy dyrektora. W przypadku powstania strat finansowych 
zawinionych przez dyrektora, organ sprawuj�cy nadzór nad t� jednostk� mo�e 
ustali� odszkodowanie na zasadach okre�lonych w Kodeksie pracy, co nie wyklu-
cza zastosowania przepisów dotycz�cych odpowiedzialno�ci za naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych16.  

W art. 7 ustawy o jbr zostały okre�lone kompetencje organu sprawuj�cego 
nadzór w zakresie przekształce� organizacyjnych, natomiast w art. 10 tej ustawy - 
w zakresie przekształce� własno�ciowych jednostek. W sprawach nieuregulowa-
nych ustaw� do jednostek stosuje si� odpowiednio przepisy dotycz�ce działalno-
�ci przedsi�biorstw pa�stwowych (art. 76). Przepisy art. 46a ustawy z dnia 
25 wrze�nia 1981 r. o przedsi�biorstwach pa�stwowych17, w zwi�zku z art. 13 ust. 
4 ustawy o jbr wymagaj� zgłoszenia organowi nadzoru niektórych czynno�ci 
prawnych dokonywanych przez jbr. Do takich czynno�ci nale�ało zgłoszenie za-
miaru rozporz�dzania składnikami maj�tku trwałego, w tym wniesienie rzeczo-
wego lub finansowego maj�tku trwałego do spółki.  

W sprawach komercjalizacji i prywatyzacji jednostki badawczo rozwojowej sto-
suje si� przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyza-
cji18, z mo�liwo�ci� zgłaszania inicjatywy w tym zakresie tak�e przez dyrektora 
jbr oraz organ nadzoruj�cy, zgodnie z art. 10 ust. 3 i 3a ustawy o jbr.  

Do jednostek badawczo-rozwojowych maj� zastosowanie ograniczenia wysoko�ci 
wynagrodze� wynikaj�ce z ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób 
kieruj�cych niektórymi podmiotami prawnymi19. 

Jednostki realizuj�ce zamówienia publiczne zobowi�zane były do stosowania 
przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych20. Od 
dnia 2 marca 2004 r. obowi�zywały w tym zakresie przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówie� publicznych21. 

                                                
16 Na podstawie obowi�zuj�cej od 1 lipca 2005 r. ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno�ci za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. Nr 14, poz.114 ze zm.), a poprzednio ustawa z dnia 
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.). 
17 Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 981 ze zm. 
18 Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm. 
19 Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm. 
20 Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm. 
21 Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm. 
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Zgodnie z przepisami art. 28b ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach pu-
blicznych22, organ sprawuj�cy nadzór nad jednostk� badawczo-rozwojow� kontro-
luje przestrzeganie przez t� jednostk� realizacji procedur kontroli finansowej oraz 
oceny celowo�ci zaci�gania zobowi�za� finansowych i dokonywania wydatków. 
Kontrola obejmuje w ka�dym roku, co najmniej 5% wydatków nadzorowanej jed-
nostki23.  

Rz�dowy projekt ustawy o zmianie ustawy o jbr oraz ustawy o ograniczeniu pro-
wadzenia działalno�ci gospodarczej przez osoby pełni�ce funkcje publiczne, zo-
stał skierowany do Sejmu RP (druk nr 53) przez Ministra Nauki i Informatyzacji 
w dniu 19 pa�dziernika 2005 r. W proponowanych zmianach uwzgl�dniono m.in. 
uzupełnienie art. 24 ustawy o jbr o nowy ust. 6, zobowi�zuj�cy rad� naukow� 
jednostki do wydania opinii w terminie 30 dni w sprawach istotnych dla jednostki. 
Brak opinii rady w tym terminie byłby równoznaczny z wydaniem opinii pozy-
tywnej.  

W uzasadnieniu wprowadzenia powy�szego zapisu wskazano, �e wyda-
wanie opinii jest odwlekane w czasie, a minister nadzoruj�cy jbr nie ma mo�liwo-
�ci podj�cia decyzji w okre�lonej sprawie, np. restrukturyzacji jednostki, bez uzy-
skania opinii rady naukowej.  

Powy�szy projekt nowelizacji ustawy o jbr został nast�pnie wycofany 
z prac Sejmu przez Ministra Edukacji i Nauki w dniu 6 grudnia 2005 r.  

3.1.3. INNE REGULACJE DOTYCZ�CE JBR.  

Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-200624 okre�lił polsk� polityk� badawczo-
rozwojow�, która ma by� prowadzona zgodnie z zasadami i wymogami polityki 
UE. Polska w momencie uruchomienia finansowania z funduszy strukturalnych 
i Funduszu Spójno�ci, mogła stosowa� istniej�ce ju� instrumenty wspieraj�ce 
działania badawcze i rozwojowe.  

Jednostki badawczo rozwojowe, które wykonuj� zadania zwi�zane z eksploatacj� 
uzbrojenia i sprz�tu wojskowego b�d�cego przedmiotem dostawy, mog� by� off-
setobiorc� (art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 10 wrze�nia 1999 r. o niektórych umowach 
kompensacyjnych zawieranych w zwi�zku z umowami dostaw na potrzeby obron-
no�ci i bezpiecze�stwa pa�stwa25). Umowa offsetowa zawierana jest w wyniku 
rokowa� na podstawie oferty offsetowej zagranicznego dostawcy (art. 7 ust 1). 
Rokowania prowadzi minister wła�ciwy do spraw gospodarki (art. 7 ust. 3). 
Umow� zawiera w imieniu Skarbu Pa�stwa minister wła�ciwy do spraw gospo-
darki, po zasi�gni�ciu opinii Komitetu do Spraw Umów Offsetowych (art. 7 ust. 
3). Zawarcie umowy offsetowej z zagranicznym dostawc� oraz stwierdzenie jej 
wykonania wymaga zatwierdzenia przez Rad� Ministrów (art. 23). 

                                                
22 Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.. 
23 Od 1 stycznia 2006 r. obowi�zuje nowa ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
Nr 249, poz. 2104 ze zm.), podobnie reguluj�ca te zagadnienia.  
24 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.) 
i rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie przyj�cia Narodowego Planu Rozwoju 
2004-2006 (Dz.U. Nr 149, poz. 1567 ze zm.). 
25 Dz. U. Nr 80, poz. 903 ze zm. 
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Jednostki badawczo rozwojowe, tak jak inne pa�stwowe jednostki organizacyjne, 
mogły ju� od 5 grudnia 1990 r. korzysta� z ułatwie� regulacji stanów prawnych 
nieruchomo�ci gruntowych znajduj�cych si� w ich zarz�dzie oraz dla posadowio-
nych na nich budynków, budowli i innych urz�dze� na podstawie ustawy z dnia 
29 wrze�nia 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu 
nieruchomo�ci26.  

3.2. Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne 

3.2.1. FINANSOWE I ORGANIZACYJNE WSPIERANIE DZIAŁALNO�CI 
BADAWCZO-ROZWOJOWEJ  

Według danych zawartych w przyj�tym przez Rad� Ministrów Narodowym Pla-
nie Rozwoju na lata 2004-2006, uwzgl�dniaj�cym m.in. zało�enia polityki na-
ukowej i naukowo-technicznej oraz zało�enia polityki innowacyjnej pa�stwa, na-
kłady brutto na badania i rozwój w relacji do PKB w Polsce uległy zmniejszeniu 
z 0,75% w 1999 r. do 0,65% w 2001 r. i do 0,59% w 2002 r. 

Dla porównania, w Szwecji w 2001 r. wska�nik ten wyniósł 3,7%, we Francji 
2,18%, w Wielkiej Brytanii 1,84%, w Czechach 1,26%, w Hiszpanii 0,90%, na 
W�grzech 0,68%, w Portugalii 0,65% i w Grecji 0,49%. Wydatki na działalno�� 
badawczo-rozwojow� w przeliczeniu na mieszka�ca (wg parytetu siły nabyw-
czej) s� w Polsce ni�sze np. w 1999 r. - 64,5 USD, ni� w krajach UE-15, gdzie 
m.in. dla Portugalii wyniosły - 127,4 USD, Hiszpanii - 161,6 USD i Grecji - 
68,7 USD. 

Rok 2003 był kolejnym rokiem ni�szych nakładów bud�etowych w dziale 730–
Nauka, które wyniosły 0,34% w relacji do PKB. W bud�ecie pa�stwa na 2004 r. 
nakłady w tym dziale wyniosły 2 891 781 tys. zł. Pomimo jej zwi�kszenia 
w stosunku do 2003 r. o 162 681 tys. zł, udział nakładów bud�etowych na nauk� 
w 2004 r. w PKB nie wykazał tendencji wzrostowej i nadal wynosił 0,34% PKB. 
W 2005 r. nakłady na nauk� wyniosły 2 892 509 tys. zł i stanowiły 0,29% PKB27. 
W przedziale czasowym obejmuj�cym lata 1999-2005 udział nakładów bud�eto-
wych w dziale „Nauka” w relacji do PKB zmalał z 0,44% do 0,29%. 

W Narodowym Planie Rozwoju (NPR) zało�ono, �e do roku 2006 nakłady 
na badania rozwojowe wzrosn� do 1,5 % PKB28. Natomiast w przyj�tych przez 
Rad� Ministrów i wynegocjowanych z Komisj� Europejsk� Podstawach Wsparcia 
Wspólnoty - Promowanie rozwoju gospodarczego i warunków sprzyjaj�cych 
wzrostowi zatrudnienia prognozuje si� wzrost udziału nakładów na działalno�� 
badawczo-rozwojow� w PKB do 1,5% - w 2008 r.  

NPR zakłada dokonanie przekształce� strukturalnych jednostek badawczo-
rozwojowych, takich jak konsolidacja, ł�czenie jednostek o zbli�onych profilach 
w celu zwi�kszenia ich potencjału badawczego, tworzenie sieci i konsorcjów jed-
                                                
26 Dz.U. Nr 79, poz. 464 ze zm. 
27 Produkt Krajowy Brutto w 2005 r. wyniósł 967,7 mld zł, a realny wzrost PKB stanowił 3,4% w porówna-
niu do 2004 r. (GUS - Mały Rocznik Statystyczny 2006).  
28 Patrz zał�czniki do rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie przyj�cia Naro-
dowego Planu Rozwoju 2004-2006 (Dz. U. Nr 149, poz. 1567 ze zm.). 
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nostek na wzór funkcjonuj�cych w innych krajach europejskich oraz przej�cie 
cz��ci jbr w struktury organizacyjne przedsi�biorstw i ugrupowa� przemysłowych 
polskich i z udziałem kapitału zagranicznego. Według NPR, zasadniczymi celami 
przekształce� strukturalnych jednostek badawczo-rozwojowych s�: wzrost inno-
wacyjno�ci gospodarki, optymalizacja struktury jednostek badawczo-
rozwojowych i dostosowanie ich do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy, a tak�e 
wymuszanie wzrostu poziomu naukowego prowadzonych bada� i prac rozwojo-
wych oraz ich efektywno�ci. Dla poprawy istniej�cego stanu rzeczy zało�ono 
przede wszystkim: 

• ograniczenie liczby pa�stwowych jednostek badawczo-rozwojowych, 
• zmniejszenie rozdrobnienia i zwi�kszenie potencjału badawczego jednostek badaw-

czo-rozwojowych poprzez ró�ne formy ich konsolidacji, 
• zmian� struktury organizacyjnej i własno�ciowej jednostek badawczo-rozwojowych 

stosownie do celów i zada�, które powinny wykonywa�, 
• umo�liwienie partycypowania zespołom pracowniczym jednostek badawczo-

rozwojowych we własno�ci prywatnej. 
W NPR wskazano, �e szczegółowy sposób i zakres restrukturyzacji powi-

nien zosta� ostatecznie okre�lony przez Ministrów Nauki, Gospodarki oraz Finan-
sów, w porozumieniu z innymi wła�ciwymi ministrami nadzoruj�cymi jednostki 
badawczo-rozwojowe29.  

3.2.2. DOTACJE BUD	ETOWE NA DZIAŁALNO�
 STATUTOW� 
JEDNOSTEK 

Działalno�� statutowa jednostek naukowych była finansowana lub dofinansowy-
wana ze �rodków wydzielonych z bud�etu nauki – cz��� 28. W okresie obj�tym 
kontrol� �rodki te były przydzielane przez Komitet Bada� Naukowych dla po-
szczególnych obszarów bada� naukowych, a nast�pnie pomi�dzy wła�ciwe jed-
nostki naukowe funkcjonuj�ce w tych obszarach.  

W 2003 r. dotacje podmiotowe na działalno�� statutow� przyznano 193 jednost-
kom badawczo-rozwojowym, w ł�cznej kwocie 525 178,2 tys. zł. Jedena�cie jed-
nostek obj�tych kontrol� NIK, w ramach powy�szej kwoty, otrzymało dotacje 
podmiotowe30 w ł�cznej wysoko�ci 25 502,1 tys. zł. 

W 2004 r. dotacje podmiotowe na działalno�� statutow� otrzymało 187 jednostek 
badawczo-rozwojowych na ł�czn� kwot� 408 018,0 tys. zł. Z tej kwoty jednost-
kom kontrolowanym przez NIK przypadło 24 745,7 tys. zł.  

W 2005 r. przyznano dotacje podmiotowe 181 jednostkom badawczo-
rozwojowym w ł�cznej wysoko�ci 551 939,1 tys. zł. Kontrolowane przez NIK jbr 
otrzymały ł�cznie 28 121,0 tys. zł. 

                                                
29 Poprzednio podstawowym dokumentem w tej sprawie był program rz�dowy przyj�ty przez Rad� Mini-
strów w dniu 11 lipca 2000r. pt. Zwi�kszenie innowacyjno�ci gospodarki w Polsce do 2006 roku.  
30 Zestawienie dotacji przyznanych kontrolowanym jbr zawiera zał�cznik Nr 5.4, str. 49 Informacji. 
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3.2.3. DZIAŁANIA DOTYCZ�CE REORGANIZACJI JBR 

W latach `90 ub. wieku prowadzono próby zainicjowania działa� dotycz�cych 
zmian systemowych i zreformowania zarz�dzania jednostkami przez b. Ministra 
Przemysłu i Handlu. W ramach programów PHARE opracowano Strategi� dla 
Instytutów Przemysłowych oraz Restrukturyzacja JBR Przemysłu. Przedstawione 
w opracowaniach analizy i oceny stanu jbr prowadziły do wniosków 
o konieczno�ci dokonania zmian strukturalnych poprzez konsolidacje, prywatyza-
cje i komercjalizacje jednostek, a tak�e zawierały projekty mechanizmów praw-
nych, finansowych i organizacyjnych umo�liwiaj�cych i przyspieszaj�cych pla-
nowane procesy. W 2000 r. Minister Gospodarki przygotował Strategi� i kierunki 
działa� wobec nadzorowanych jbr, przewiduj�c� kreowanie i wspieranie prze-
kształce� organizacyjnych. 

W latach 1999-2000 działał Mi�dzyresortowy Zespół do Spraw Prze-
kształce� Własno�ciowych Jednostek Badawczo-Rozwojowych, pod kierow-
nictwem Przewodnicz�cego Komitetu Bada� Naukowych. Jednym z głównych 
wniosków sformułowanych przez Zespół było wskazanie, �e komercjalizacj� 
i nast�pnie prywatyzacj� powinny zosta� obj�te jbr, które w ocenie parametrycz-
nej KBN uzyskały kategori� poni�ej 3 (trzeciej), maj�ce niewielkie szanse na 
utrzymanie uznanej działalno�ci naukowej w sposób ci�gły. W uzasadnionych 
przypadkach komercjalizacji mo�na podda� równie� jednostki kat. 1-331.  

W 2003 r. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej powołał Zespół Mi�-
dzyresortowy do Spraw Przekształce� Własno�ciowych Jednostek Badawczo-
Rozwojowych32. Celem powołania Zespołu było rozpatrzenie mo�liwo�ci doko-
nania przekształce� strukturalnych i własno�ciowych jednostek, jak te� zgłoszenie 
projektów ewentualnych zmian legislacyjnych niezb�dnych dla zapewnienia sta-
bilnych podstaw działania i rozwoju zrestrukturyzowanych jednostek.  

Zespół pozyskał dane dotycz�ce sytuacji ekonomiczno-finansowej od 199 
jednostek. Przedmiotem analizy Zespołu była sytuacja ekonomiczno-finansowa 
jbr, stan prawny nieruchomo�ci oraz deklarowane przez dyrektorów jbr kierunki 
przekształce� strukturalnych i własno�ciowych. Na podstawie zebranych materia-
łów przygotowano dokument pn. Program przekształce� strukturalnych i własno-
�ciowych jednostek badawczo-rozwojowych, wraz z propozycjami uregulowa� 
prawnych33.  

Dokonana w Programie diagnoza stanu jbr w Polsce zawierała konkluzj�, �e 
kluczowymi problemami �rodowiska jbr wydaje si� by� ich liczba, struktura or-
ganizacyjna i własno�ciowa, sposób wykonywania nadzoru oraz �ródła finan-
sowania. Szczególnym problemem jbr w Polsce jest ich rozdrobnienie i brak 
skłonno�ci do konsolidacji. Jest nim tak�e niska efektywno�� znacznej cz��ci jbr 
oraz generowanie strat finansowych prowadz�cych w konsekwencji do likwida-
cji jednostek.  

W zał�czonych do Programu zestawieniach Zespół zaproponował: 101 
jednostkom pozostawi� status jbr; 32 jednostki obj�� konsolidacj�; 12 jednostek 
skomercjalizowa� i wł�czy� w struktury kapitałowe grup przemysłowych; 13 

                                                
31 Sprawozdanie Mi�dzyresortowego Zespołu do Spraw Przekształce� Własno�ciowych Jednostek Badaw-
czo-Rozwojowych. Warszawa, sierpie� 2000 r. 
32 Powołany postanowieniem nr 2/Org/2003 z dnia 31 marca 2003 r. 
33 Z 26 wrze�nia 2003 r. 
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jednostek skierowa� do prywatyzacji bezpo�redniej; 14 jednostek przekształci� 
w przedsi�biorstwa pa�stwowe; 11 jednostek postawi� w stan likwidacji. Ponad-
to wytypowano 11 jednostek do innych przekształce� (nadanie statusu instytutu 
PAN, wł�czenie do pa�stwowej wy�szej uczelni, utworzenie spółdzielni).  
Powy�sze propozycje Zespół Mi�dzyresortowy kierował do ministrów nad-

zoruj�cych poszczególne jednostki, którzy w porozumieniu z ministrem wła�ci-
wym do spraw nauki mieli podejmowa� decyzje dotycz�ce przekształce�.  

W badanym okresie liczba jednostek nadzorowanych przez ministra wła�ci-
wego do spraw gospodarki zmieniała si� w zwi�zku z podejmowanymi dzia-
łaniami reorganizacyjnymi i wynosiła wg stanu na: 1 stycznia 2003 r. – 117 
(113 czynnych, 4 w likwidacji); 31 grudnia 2003 r. – 119 (114 czynnych, 
5 w likwidacji); 31 grudnia 2004 r. – 115 (107 czynnych, 8 w likwidacji), 
dzie� zako�czenia kontroli, tj. 20 lipca 2005 r. – 115 (106 czynnych, 
9 w likwidacji).  

3.3. Istotne ustalenia kontroli 

3.3.1. NADZÓR NAD JBR SPRAWOWANY PRZEZ MINISTRA 
WŁA�CIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI  

Kontrola NIK, przeprowadzona w Ministerstwie Gospodarki i Pracy34 dotyczyła 
prowadzonego nadzoru nad podległymi jednostkami badawczo-rozwojowymi 
w okresie 2003 r. – I połowa 2005 r.  

W regulaminach organizacyjnych Ministerstwa35 wskazano zadania obejmuj�ce 
m.in. przygotowywanie rozwi�za� zmian systemowych i własno�ciowych jbr; 
sprawowanie nadzoru nad jednostkami poprzez monitorowanie i ocen� ich sytu-
acji ekonomiczno-finansowej, w tym analiz� i zatwierdzanie sprawozda� finan-
sowych oraz ocen� pracy dyrektorów jednostek. Realizacj� powy�szych zada� 
zajmował si� Departament Jednostek Badawczo-Rozwojowych i Współpra-
cy Naukowej w MG a nast�pnie od 11 kwietnia 2003 r. Departament Innowa-
cyjno�ci w MGPiPS i w MGiP.  

Z danych za 2003 r. wynika, �e na 113 czynnych jednostek nadzorowanych przez 
MG, 58 jednostek (65,5%) odnotowało spadek przychodów ze sprzeda�y prac 
B+R w stosunku do roku poprzedniego36. Ustalono, �e 86 jednostek wykazało 
znaczn� cz��� przychodów z wykorzystania maj�tku na działalno�� pozabadaw-
cz�. W przypadku niektórych jednostek przychody z tego tytułu wynosiły 50-80% 
przychodów ogółem, np.: 

• Instytut Wzornictwa Przemysłowego - 84,3%, 

                                                
34 Od dnia 31.10.2005 r. przekształcone w Ministerstwo Gospodarki, na podstawie rozporz�dzenia Rady 
Ministrów z dnia 31 pa�dziernika 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki oraz zniesienia 
Ministerstwa Gospodarki i Pracy (Dz.U. Nr 220, poz. 1880).  
35 Dotyczy regulaminów organizacyjnych Ministerstwa wprowadzonych zarz�dzeniami: nr 1 z 21.03.2002 r. 
Ministra Gospodarki; nr 1 z 11.04.2003 r., nr 8 z 2.09.2003 r. i nr 12 z 18.02.2004 r. Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej; nr 3 z 31.05.2004 r., nr 23 z 13.09.2004 r., nr 7 z 15.02.2005 r. Ministra Gospo-
darki i Pracy oraz zada� wskazanych w  regulaminach wewn�trznych wła�ciwych komórek organizacyjnych.  
36 Na podstawie Informacji o działaniach wobec nadzorowanych przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej jednostek badawczo-rozwojowych sporz�dzonej przez Departament Innowacyjno�ci MGiP 
w czerwcu 2004 r. 
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• Instytut Przemysłu Skórzanego - 75,7%, 
• O�rodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Energetycznej - 58,4%, 
• Instytut Architektury Tekstyliów - 55,1%, 
• O�rodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji 

Maszyn „TEKOMA” - 51,9%. 

Minister przyj�ł wewn�trzne zasady37, wg których miały by� podejmowane decy-
zje ustalaj�ce wynagrodzenia i nagrody dyrektorom jbr. Do najwy�ej punktowa-
nych kryteriów nale�ały: wysoko�� przychodów, dodatni wynik finansowy oraz 
warto�� sprzedanych bada� naukowych i prac B+R. W ocenie NIK, powy�sze 
mo�liwo�ci oddziaływania ekonomicznego Ministra na dyrektorów nie przekłada-
ły si� na popraw� sytuacji w zakresie działalno�ci B+R, jak te� wyników ekono-
micznych jednostek w badanym okresie.  

Kontrola wykazała, �e wyst�piły przypadki rozporz�dzania mieniem (finansowym 
b�d� rzeczowym maj�tkiem trwałym) przez jednostki - bez uprzedniego zgłosze-
nia organowi nadzoruj�cemu zamiaru dokonania tej czynno�ci. Zgłoszenie takie 
było i nadal jest wymagane na podstawie art. 46a ustawy o przedsi�biorstwach 
pa�stwowych, w zwi�zku z art. 13 ust. 4 i art. 76 ustawy o jbr. W tym zakresie 
Minister nie posiadał aktualnych danych i nie przeprowadzał kontroli działalno�ci 
jednostek, co NIK uwa�a za istotn� wad� sprawowanego nadzoru. Analiza mate-
riałów przekazanych przez 86 jednostek badawczo-rozwojowych wykazała, �e 
17 jednostek nie dokonało zgłoszenia lub nie dysponowało dokumentami po-
twierdzaj�cymi zgłoszenie zamiaru rozporz�dzania mieniem. Na przykład:  

� Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek w Pruszkowie - wniosło 
w formie nieruchomo�ci aporty do spółek: CENIP (33 500 zł) HYDRO-
LAB (25 300 zł), CNC (41 200 zł), WAFO (54 000 zł); 

� Instytut Optyki Stosowanej – wniósł aport w formie skapitalizowanego 
czynszu, zestawów komputerowych oraz ekwiwalentu pieni��nego za sa-
mochód do spółki OPTOLABB (ł�czna warto�� 95 000 zł); 

� Instytut Elektrotechniki – wniósł aport do spółki P.P. „Jedlina” Sp. 
z o.o., w postaci maszyn i u�ytkowania wieczystego działki (ł�czna warto�� 
50 000 zł). 

Jedn� z przyczyn powstania tych nieprawidłowo�ci było stosowanie przez 
jbr pogl�du wyra�onego w 1994 r. w pi�mie b. Komitetu Bada� Naukowych38, 
według którego przepis art. 46a ustawy o przedsi�biorstwach pa�stwowych nie 
znajduje zastosowania do działalno�ci jednostek badawczo-rozwojowych39. Mini-
sterstwo sformułowało w tej sprawie odmienn� opini�40, wskazuj�c zasadno�� 
stosowania tego przepisu w działalno�ci jednostek badawczo-rozwojowych dopie-
ro w maju 2001 r., tj. po upływie ponad sze�ciu lat od wystosowania ww. pisma 

                                                
37 Okre�lone w Notatce z dnia 4.03.2003 r. sporz�dzonej przez Departament Jednostek Badawczo-
Rozwojowych i Współpracy Naukowej w MGPiPS, akceptowanej przez p. Jacka Piechot�, Sekretarza Stanu 
w MGPiPS oraz zasady okre�lone w Notatce z dnia 19.03.2004 r. sporz�dzonej przez Departament Innowa-
cyjno�ci w MGPiPS, zaakceptowanej przez p. Krzysztofa Krystowskiego Podsekretarza Stanu w MGPiPS. 
38 Pismo Biura Prawnego KBN z  10.02.1994 r. BP-123-198/94 do Dyrektora Departamentu Prawnego 
w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, na które jbr powoływały si� przekazuj�c informacje dla NIK. 
39 W sprawach nieuregulowanych ustaw� o jbr obowi�zywały przepisy dotycz�ce działalno�ci przedsi�-
biorstw pa�stwowych.  
40 Pismo Departamentu Jednostek Badawczo-Rozwojowych i Współpracy Naukowej MG z 
25.05.2001 r. JB-WP/JO/245/2001 do dyrektorów jbr. Według stanowiska Departamentu z lipca 2005 r., cyt. 
pismo KBN nie uwzgl�dniło wszystkich aspektów prawnych rozporz�dzania maj�tkiem jbr.  
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przez KBN. NIK uznaje, �e minister wła�ciwy do spraw gospodarki nie wykazał 
nale�ytej staranno�ci, nie podejmuj�c przez ponad 7 lat stosownych działa� zapo-
biegaj�cych skutkom posługiwania si� przez jbr niewła�ciw� interpretacj� prawa 
zaprezentowan� przez b. KBN. Izba zwraca przy tym uwag�, i� odniesieniu do 
powy�szych zagadnie� pomi�dzy 1994 r. a 2001 r. stan prawny nie uległ zmianie. 

Najwy�sza Izba Kontroli zauwa�a, �e ww. czynno�ci prawne, o których mowa 
w art. 46a ustawy o przedsi�biorstwach pa�stwowych, dokonane bez zawiado-
mienia wła�ciwego organu s� obarczone wad� prawn�, cho� art. 46b tej ustawy 
nie przewiduje wprost sankcji niewa�no�ci, w przypadku ich dokonania bez 
zgłoszenia zamiaru tej czynno�ci organowi zało�ycielskiemu. 
W ocenie NIK, rozporz�dzanie mieniem przez organy jbr, z naruszeniem 

art. 46a ustawy o przedsi�biorstwach pa�stwowych, tj. bez powiadamiania organu 
nadzoruj�cego, powodowało niekorzystne skutki w postaci pozbawienia Ministra 
pełnej i rzetelnej wiedzy niezb�dnej do przygotowania strategii reorganizacji jed-
nostek. Warto�� i jako�� zasobów pozostaj�cych bezpo�rednio w dyspozycji jbr 
ma kluczowe znaczenie dla organu nadzoruj�cego w procesie decyzyjnym doty-
cz�cym sposobu przekształce� jbr.  

Izba krytycznie ocenia fakt, �e Minister nie wprowadził skutecznych instrumen-
tów weryfikacji sprawozda� finansowych przekazywanych przez jbr. Okre�lone 
w ustawie o jbr41 zasady gospodarki jednostek badawczo-rozwojowych nakazuj� 
m.in. zatwierdzanie sprawozda� finansowych przez organ sprawuj�cy nadzór. 
Kontrola wykazała, �e Minister akceptował sprawozdania 3 kontrolowanych jed-
nostek zawieraj�ce nierzetelne dane i wyniki ich działalno�ci.  

Przedstawiciele MGiP prezentowali wobec NIK stanowisko, �e za kwoty 
wykazane w sprawozdaniu finansowym odpowiedzialno�� ponosi wył�cznie dy-
rektor jednostki42. Sprawdzanie sprawozda� finansowych przebiega w Minister-
stwie na wy�szym stopniu agregacji i dotyczy w głównej mierze kontroli rachun-
kowej i kompletno�ci dokumentacji, co wyklucza odpowiedzialno�� za rzetelno�� 
wykazywanych danych. NIK wyra�a pogl�d, �e weryfikacja jest koniecznym, 
integralnym elementem ka�dego procesu zatwierdzania jakichkolwiek dokumen-
tów, w tym zwłaszcza finansowych. Sposób prowadzenia tej weryfikacji pozosta-
je natomiast w gestii organu zatwierdzaj�cego i powinien by� dostosowany do 
powierzonych zada�.  

Zdaniem NIK, wskazane w 2003 r. przez Ministra realne konsekwencje li-
kwidacji jednostek nieefektywnych ekonomicznie43, mogły skłoni� niektóre jbr do 
nierzetelnego prowadzenia ksi�g rachunkowych poprzez dokonywanie 
w ewidencji finansowo-ksi�gowej zapisów niezgodnych ze stanem faktycznym 
oraz z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo-
�ci44. W ten sposób nierzetelnie wykazywano dodatnie wyniki ekonomiczne 
z prowadzonej działalno�ci. Powy�sze czyny wyczerpuj� dyspozycj� art. 77 tej 

                                                
41 Art. 13 ust 6.  
42 Na podstawie art.4 ust. 5 ustawy o rachunkowo�ci.  
43 Na przykład w pi�mie okólnym z 9.09.2003 r. DIN-VI/511/WW/2003 Departamentu Innowacyjno�ci 
MGPiPS do dyrektorów jbr. 
44 j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm. 
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ustawy i stanowi� przest�pstwo. Przykłady w tym zakresie zaprezentowano 
w punkcie 3.3.2 niniejszej Informacji. 

W 2003 r. Minister przeprowadził rozeznanie stanu prawnego i ekonomicznego 
jbr oraz mo�liwo�ci dokonania przekształce� strukturalnych i własno�ciowych, 
zmierzaj�cych do efektywnego wykorzystania potencjału badawczego i skutecz-
nego funkcjonowania w warunkach wolnorynkowych. Prace te zostały sfinalizo-
wane we wrze�niu 2003 r. w formie Programu przekształce� strukturalnych 
i własno�ciowych jednostek badawczo-rozwojowych45. W Programie przedsta-
wiono propozycje przekształce� dla cz��ci badanych i ocenianych jednostek oraz 
wskazano grup� jednostek, które mog� funkcjonowa� w oparciu o dotychczasowy 
status jbr.  

Dokument zatytułowany został jako Program, lecz faktycznie stanowił wy-
ł�cznie materiał analityczny, do wykorzystania przy opracowaniu przyszłych roz-
wi�za� strategicznych przez poszczególne organy sprawuj�ce nadzór nad jbr. Do-
kument nie zawierał zobowi�za� do realizacji okre�lonych zada� przez te organy.  

W ocenie NIK, prace prowadzone przez Ministra w zakresie przekształce� struk-
turalnych i własno�ciowych jbr – były niewystarczaj�ce. Wobec niektórych jed-
nostek podejmowane były działania o charakterze dora�nym, obejmuj�ce wdra�a-
nie programów naprawczych, likwidacj� nieefektywnych jbr oraz inicjowanie 
procesów konsolidacji jednostek.  

W okresie obj�tym kontrol� realizowano nast�puj�ce działania: 
• Do 31 grudnia 2003 r. wszcz�te zostały likwidacje 2 jednostek, a likwidacja 

1 jednostki została zako�czona;  
• W wyniku zło�onego wniosku jeden instytut otrzymał status instytutu PAN; 
• W 2004 r. zako�czona została likwidacja 1 jednostki, w stan likwidacji po-

stawione zostały 4 jednostki, 1 jednostka została skomercjalizowana; 
• W I półroczu 2005 r. została wszcz�ta likwidacja 1 jednostki; 
• Rozpocz�to procesy konsolidacyjne w odniesieniu do 8 jednostek.  

W lipcu 2005 r. została przyj�ta przez Kierownictwo MGiP Strategia reorganiza-
cji jednostek badawczo-rozwojowych (nadzorowanych przez MGiP. W tym we-
wn�trznym dokumencie, skierowanym do wła�ciwych komórek organizacyjnych 
Ministerstwa, zawarto m.in. stwierdzenie, �e praktycznie dotychczas nie dokona-
no „istotnych przekształce� strukturalnych prowadz�cych do nowego ładu w tym 
sektorze”.  

W Strategii wskazano, �e najwa�niejszym celem przekształce� strukturalnych 
i własno�ciowych jest potrzeba dostosowania pa�stwowego zaplecza badawczo-
rozwojowego do potrzeb otwartej gospodarki rynkowej, działaj�cej w ramach 
jednolitego rynku europejskiego. W efekcie działania te maj� doprowadzi� do 
zwi�kszenia skali współpracy z podmiotami gospodarczymi, poprawy efektyw-
no�ci ekonomicznej jbr, racjonalizacji wykorzystania maj�tku, podniesienia po-
ziomu naukowego, zwi�kszenia skali współpracy mi�dzynarodowej oraz popra-
wy efektywno�ci nadzoru nad jednostkami. Przedstawione zostały działania ju� 
podj�te wobec niektórych jednostek. W 2005 r. planowano „zainicjowanie” 
działa� (reorganizacja, likwidacja) wobec 18 jednostek. W harmonogramie wa�-

                                                
45 Opracowanego przez Zespół Mi�dzyresortowy do Spraw Przekształce� Własno�ciowych jednostek 
badawczo-rozwojowych, powołany na mocy postanowienia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecz-
nej z 31.03.2003r. Nr 2/Org/2003.  
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niejszych działa� w latach 2005-2006 wskazane zostały kwartalne terminy reali-
zacji zada� dotycz�cych konsolidacji jednostek. Pierwsze decyzje o ich utwo-
rzeniu maj� zapa�� w IV kwartale 2006 r.  
W ocenie NIK, Strategia, analogicznie jak ww. Program z wrze�nia 2003 r., 

jest opracowaniem o wysokim stopniu ogólno�ci. Powtórzono w nim główne za-
ło�enia niezb�dnych zmian restrukturyzacyjnych zaleconych do realizacji jako 
pilne w sektorze jbr. Z dokumentu wynika, �e postulowane w uprzednim Progra-
mie zmiany, zmierzaj�ce do poprawy niekorzystnej sytuacji ekonomicznej i orga-
nizacyjnej jbr, nie zostały wprowadzone.  

Izba krytycznie ocenia dotychczasowe niedostateczne działania ministra wła�ci-
wego do spraw gospodarki, zmierzaj�ce do zniesienia barier lub niespójno�ci 
przepisów utrudniaj�cych skuteczn� współprac� rad naukowych jbr w sprawach 
przekształce� jednostek. W stanowisku wyra�onym w Strategii reorganizacji jed-
nostek badawczo-rozwojowych, w obecnym stanie prawnym, Minister nadzoruj�-
cy jbr nie mo�e podj�� �adnych czynno�ci restrukturyzacyjnych bez uzyskania 
opinii rady naukowej tej jednostki. Minister nie ma jednak�e �adnych instrumen-
tów prawnych do wyegzekwowania od rady naukowej tej opinii, co skutecznie 
blokuje likwidacj�, ł�czenie, komercjalizacj�, prywatyzacj� jednostki oraz odwo-
łanie lub powołanie dyrektora.  

Zdaniem NIK, powy�sza sytuacja, uwarunkowana brzmieniem art. 7 ust 2 
i 3 ustawy o jbr (konieczno�� uzyskania ww. opinii bez jakichkolwiek konse-
kwencji w razie jej niewydania), stwarza zagro�enie dla efektywnej realizacji 
Strategii. Nale�y zauwa�y�, �e w tym dokumencie w�ród barier i czynników ry-
zyka na pierwszym miejscu wymieniono opór przedstawicieli organów jednostek 
(dyrektorów, rad naukowych) przed reorganizacj�.  

Minister wła�ciwy do spraw gospodarki w wyja�nieniach przekazywanych NIK 
w toku procesu kontrolnego, wskazywał przede wszystkim, �e wy�ej opisane nie-
efektywne działania w zakresie nadzoru nad jbr wynikały z niedostatecznej obsa-
dy kadrowej odpowiedzialnych komórek organizacyjnych Ministerstwa.  

3.3.2. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA JBR 

W toku kontroli stwierdzono pogarszaj�c� si� lub zł� sytuacj� ekonomiczno-
finansow� jednostek. Izba negatywnie ocenia wyniki finansowe 7 jednostek spo-
�ród 11 kontrolowanych, które wykazały przede wszystkim straty na sprzeda�y 
produktów i usług, obni�ony wolumen przychodów lub wzrost zobowi�za�. Jed-
nostki te zagro�one były utrat� płynno�ci finansowej i miały trudno�ci 
z regulowaniem nale�no�ci publiczno-prawnych. Dokonywano sprzeda�y nieru-
chomo�ci, co dora�nie wpływało na popraw� wyniku finansowego. Niewielkie 
dochody nie zapewniały jbr mo�liwo�ci efektywnego rozwoju działalno�ci B+R. 
Jednostki ograniczały koszty poprzez opó�nianie lub obni�anie wynagrodze� 
swoim pracownikom. Zdaniem NIK, działania takie potwierdzaj� brak racjonal-
nych ekonomicznie koncepcji rozwoju podstawowej działalno�ci statutowej jbr. 

Kontrola wykazała, �e jednostki posługiwały si� zbiorem zasad ewidencjo-
nowania zdarze� gospodarczych, tzw. Polityk� rachunkowo�ci, które były sporz�-
dzone niezgodnie z przepisami ustawy o rachunkowo�ci. Nie modyfikowano tych 

Ograniczenia 
prawne 

reorganizacji jbr 

Niekorzystne 
wyniki 

ekonomiczne jbr 



Kontrola działalno�ci wybranych jednostek badawczo-rozwojowych 

 22 

zasad, stosownie do zmian wprowadzanych w obowi�zuj�cych przepisach. Nie-
prawidłowo ewidencjonowano zdarzenia gospodarcze w ksi�gach rachunkowych. 
W sprawozdaniach finansowych wykazywano wyniki niezgodnie ze stanem fak-
tycznym. Dopuszczano tak�e do naruszenia ustawy Prawo zamówie� publicznych. 
Istotne przykłady tych nieprawidłowo�ci stwierdzono m.in. w jednostkach:  

� Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego wykazało 
w sprawozdaniach straty na sprzeda�y produktów i usług. Rok 2002 został za-
ko�czony strat� w wysoko�ci 410,0 tys. zł. W 2003 r. przy przychodach 
2 435,0 tys. zł, zysk netto wyniósł 22,0 tys. zł; w 2004 r. przy przychodach 
3 814,0 tys. zł, zysk netto wykazano w kwocie 68,3 tys. zł; w I kwartale 
2005 r. przy przychodach 362,1 tys. zł odnotowano strat� 192,4 tys. zł. Prze-
znaczona dla CLPO dywidenda 270,3 tys. zł z zysku spółki zale�nej za 2001 r. 
nie została w 2002 r. uj�ta w ksi�gach rachunkowych w pełnej kwocie, tj. nie-
zgodnie z ustaw� o rachunkowo�ci46. Cz��� dywidendy - 200,0 tys. zł zaksi�-
gowano w bilansie 2003 r. W przypadku prawidłowego ksi�gowania, CLPO 
w 2003 r. zamiast zysku 22,0 tys. zł, winno wykaza� strat� na działalno�ci 
w kwocie 138,0 tys. zł. W wyniku tych operacji przedstawiono nierzetelne 
sprawozdania finansowe za lata 2002 i 2003. W 2004 r. zysk 68,3 tys. zł został 
osi�gni�ty w rezultacie nieplanowanego przychodu 1 873,0 tys. zł, uzyskanego 
ze sprzeda�y cz��ci nieruchomo�ci. 

� Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania wykazał 
w sprawozdawczo�ci straty na sprzeda�y produktów i usług. W 2003 r. przy 
przychodach 15 786,4 tys. zł, zysk netto wyniósł 280,4 tys. zł; w 2004 r. przy 
przychodach 17 230,9 tys. zł, osi�gni�to zysk netto 40,0 tys. zł; w I półroczu 
2005 r. przy przychodach 8 334,9 tys. zł wykazano zysk netto 227,3 tys. zł. 
Stosowany dokument Polityka rachunkowo�ci nie odpowiadał wymogom art. 
10 ustawy o rachunkowo�ci. Nieprawidłowo obci��ano nadmiernymi kosztami 
prace statutowe finansowane z bud�etu pa�stwa i wykorzystano niezgodnie 
z przeznaczeniem cz��� �rodków dotacji podmiotowej z lat 2003 i 2004 
w kwocie 1 002,4 tys. zł47. Działania nierzetelne i niezgodne z prawem, pole-
gały głównie na zaniechaniu pobrania odsetek od kontrahentów lub ich umo-
rzenie w latach 2003 - I poł. 2005 i dopuszczenie do przedawnienia w 2004 r. 
nale�no�ci ł�cznie na kwot� 99,8 tys. zł. Ponadto, stwierdzone nieprawidłowo-
�ci na ł�czn� kwot� 9 669,1 tys. zł dotyczyły ksi�gowania kosztów produkcji 
w toku (1 105,7 tys. zł); nie przyj�cia na stan �rodków trwałych (2 862,3 tys. 
zł); nierzetelne dokonywanie odpisów aktualizacyjnych nale�no�ci i zawy�e-
nie wyniku finansowego w 2004 i w I połowie 2005 r. (3 464,5 tys. zł) oraz 
nierzetelnego ustalenia przychodów ze sprzeda�y działalno�ci statutowej, nie-
prawidłowe rozliczanie kosztów wydziałowych oraz zakwestionowano wiary-
godno�� wystawionych faktur48. Kontrola wykazała, �e w wyniku powy�sze-
go, Instytut za rok 2004 zamiast zysku, powinien wykaza� straty na działalno-
�ci w kwocie 2 514,1 tys. zł. Za I półrocze 2005 r. powinna by� wykazana stra-
ta w kwocie 950,4 tys. zł.  

� Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów w 2003 r. 
przy przychodach 3 194,0 tys. zł, wykazał zysk netto 83,5 tys. zł; w 2004 r. 
przy przychodach 2 950,7 tys. zł zysk netto wyniósł 81,5 tys. zł; w I połowie 
2005 r. przy przychodach 1 265,4 tys. zł, zysk netto stanowił 126,8 tys. zł. In-
stytut nierzetelnie wyliczał i odprowadzał podatek od nieruchomo�ci wykorzy-

                                                
46 Nieuj�cie pełnej kwoty dywidendy stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowo�ci. 
47 Z naruszeniem art. 9 ust 1 ustawy o odpowiedzialno�ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
48 Wymienione działania były niezgodne z przepisami ustawy o rachunkowo�ci, w tym szczególnie art. 4 ust. 
1 ww. ustawy. 
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stywanych na cele produkcyjne i usługowe. Kwota zaległego podatku na dzie� 
zako�czenia kontroli wyniosła wraz z odsetkami 108,4 tys. zł.  

� Instytut Automatyki Systemów Energetycznych wykazał straty na sprzeda-
�y produktów i usług. W 2003 r. przy przychodach 15 354,5 tys. zł osi�gni�to 
niewielki zysk netto 93,6 tys. zł; w 2004 r. przy przychodach 18 986,2 tys. zł 
zysk netto wyniósł 1 410,3 tys. zł; w I kwartale 2005 r. przy przychodach 
504,6 tys. zł wykazano strat� w kwocie 807,0 tys. zł. W 2003 r. w wyniku nie-
prawidłowej ewidencji finansowo-ksi�gowej zawy�one zostały przychody na 
6 433,5 tys. zł i wykazano zysk w sprawozdaniu finansowym. Post�powanie 
było niezgodne z przepisami ustawy o rachunkowo�ci49. Przy wła�ciwym 
ksi�gowaniu Instytut winien wykaza� strat� na działalno�ci w kwocie 5 947,4 
tys. zł. Na zlecenie elektrowni Instytut w badanym okresie wykonał 4 zlecenia, 
na których poniósł straty 82,6 tys. zł. Przy realizacji zamówienia publicznego 
bezpodstawnie zastosowano tryb z wolnej r�ki. W nast�pstwie działania nie-
zgodnego z przepisami ustawy Prawo zamówie� publicznych50 wydatkowano 
kwot� 209,5 tys. zł.  

� Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia �rodowiskowego wykazał w badanym 
okresie ujemne wyniki finansowe. W 2003 r. przy przychodach 12 240,7 tys. 
zł, strata netto wyniosła 743,1 tys. zł; w 2004 r. przy przychodach 11 138,3 
tys. zł, strata netto stanowiła 119,9 tys. zł; w 2005 r. strata wyniosła ju� 
2 800,0 tys zł. Stwierdzone w Instytucie nieprawidłowo�ci51 dotyczyły: nierze-
telnych danych w ewidencji finansowo-ksi�gowej obejmuj�cych warto�� 
4 742,6 tys. zł, w tym nierzetelne ksi�gowanie kosztów w kwocie 3 447,7 tys. 
zł, nie uj�cia w ksi�gach rachunkowych zobowi�za� w wysoko�ci 1 294,9 tys. 
zł; dopuszczono do konieczno�ci zapłaty odsetek od przeterminowanych zo-
bowi�za� w wysoko�ci co najmniej 374,1 tys. zł; wydatkowano 1 766,2 tys. zł 
na realizacj� zada� przed zawarciem stosownych umów zlecaj�cych te zada-
nia. Poniesiono niecelowe wydatki zwi�zane z wykonaniem fikcyjnego projek-
tu badawczego Multimeh na kwot� 282,2 tys. zł. W wyniku działa� kontrol-
nych nie dopuszczono do wypłacenia 69,0 tys. zł w zwi�zku z realizowanym 
ww. fikcyjnym projektem. Badanie dokumentacji finansowo-ksi�gowej wyka-
zało ukrywanie rzeczywistych strat finansowych w 2004 r., jak równie� w la-
tach 2000-2002 poprzez nieprawidłowe zapisy w ewidencji finansowo-
ksi�gowej. Sprawozdania finansowe przekazywane przez Instytut nadzoruj�-
cemu Ministrowi Zdrowia zawierały nierzetelne dane i wyniki działalno�ci52. 

Instytut realizował w 2004 r. umow� na zakup materiałów biurowych bez 
okre�lenia warto�ci dostaw. Ł�czna warto�� dokonanych zakupów wymagała 
zastosowania ustawowej procedury przetargowej53.  

W ocenie NIK, ze wzgl�du na utrzymuj�c� si� trudn� sytuacj� finansow�, niektóre 
jednostki mogły w sposób zamierzony dokonywa� niedozwolonych zapisów 
w ewidencji ksi�gowej. Działania te umo�liwiły niektórym jbr wykazanie dodat-
nich, cz�sto niewielkich kwotowo, wyników finansowych, pozwalaj�cych jednak-
�e zaliczy� te jednostki do rentownych. W przypadku ujemnych wyników eko-
nomicznych, np. w dwóch kolejnych okresach obrachunkowych wyst�powało 
zagro�enie, �e organ nadzoruj�cy podejmie decyzj� o likwidacji jednostki. Izba 

                                                
49 Wykazano aktywa niezgodnie ze stanem faktycznym i z naruszeniem art. 24 ust. 1 cyt. ustawy. Uj�te 
w ksi�gach nale�no�ci były sporne i niepotwierdzone przez kontrahenta.  
50 Według ustale� NIK, przedmiot zamówienia nie uzasadniał zastosowania ww. trybu post�powania, co 
stanowiło naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy. 
51 Z naruszeniem przepisów ustawy o rachunkowo�ci, w tym szczególnie art. 4 ust. 1 ww. ustawy. 
52 Kontrola skargowa NIK S/05/011. 
53 Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo zamówie� publicznych. Niezastosowanie procedury wypełniło dyspo-
zycj� art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpowiedzialno�ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
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stwierdziła, �e sprawozdania finansowe jbr, które zawierały niewiarygodne wyni-
ki finansowe, były zaopiniowane przez biegłych rewidentów jako rzetelne oraz 
 zatwierdzone przez organy nadzoruj�ce te jednostki. 

Działalno�� czterech jbr nie była zagro�ona pod wzgl�dem finansowym. Nie-
mniej, NIK stwierdziła w tych jednostkach nieprawidłowo�ci i uchybienia:  

� Instytut Transportu Samochodowego w 2003 r. wykazał przychody 62 107 
tys. zł, a zysk netto w kwocie 18 345 tys. zł; w 2004 r. przy przychodach 
36 986 tys. zł wykazał zysk netto 3 626 tys. zł. W stosowanej Polityce rachun-
kowo�ci nie okre�lono, w sposób wymagany przepisami art. 10 ustawy o ra-
chunkowo�ci, zasad ksi�gowania niektórych operacji dotycz�cych �rodków 
trwałych, rozliczania kontraktów na usługi i roboty, krótkoterminowych akty-
wów finansowych, procedury naliczania odsetek od nale�no�ci. Instytut nie-
prawidłowo ewidencjonował �rodki trwałe54, wniesione aporty do powołanych 
spółek zagranicznych55 oraz koszty wydziałowe wykonanych usług. Powy�sze 
spowodowało zani�enie wyniku finansowego ITS za 2003 r. w wysoko�ci 
296,3 tys. zł, a wynik finansowy za rok 2004 został zani�ony o kwot� 87,4 tys. 
zł.  

� Instytut Technologii Eksploatacji w 2003 r. wykazał przychody 21 948,7 
tys. zł oraz zysk netto 1 897,2 tys. zł; w 2004 r. przy przychodach 23 235,5 tys. 
zł zysk netto wyniósł 2 046,3 tys. zł. W trzech zamówieniach realizowanych 
w okresie obowi�zywania ustawy o zamówieniach publicznych o ł�cznej war-
to�ci 1 632,6 tys. zł dopuszczono do uchybie�: w post�powaniu na dostaw� 
elektroerozyjnej wycinarki drutowej prowadzono negocjacje tylko z dwoma 
oferentami56; w procedurze dotycz�cej zamówienia na klimatyzatory w ogło-
szeniu o przetargu nie podano kwoty wymaganego vadium; w specyfikacji 
zamówienia na dostaw� zestawów komputerowych podano bł�dny termin wy-
konania zamówienia.  

� Instytut Badawczy Le�nictwa w 2003 r. wykazał przychody 29 567,1 tys. zł, 
a zysk netto w kwocie 3 885,5 tys. zł; w 2004 r. przy przychodach 31 651,6 
tys. zł wykazał zysk netto 4 021,8 tys. zł; W badanych latach Instytut udzielił 
dwóch zamówie� publicznych na dostawy, niezgodnie z wymogami przepisów 
ustawy Prawo zamówie� publicznych. Przy realizacji zamówienia na dostaw� 
samochodu terenowego nie dotrzymano terminu obowi�zuj�cego przy zawar-
ciu umowy z dostawc�57. Przy realizacji zamówienia na radio-nadajniki nie 
zastosowano procedury przetargowej58.  

� O�rodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitra�owych „Bosmal” 
w 2003 r. osi�gn�ł przychody 32 371,1 tys. zł, a zysk netto wyniósł 881,6 tys. 
zł; w 2004 r. przy przychodach 34 340,4 tys. zł zysk netto wyniósł 346,4 tys. 
zł; O�rodek nie sporz�dził w sposób kompletny Polityki rachunkowo�ci, zgod-
nie z wymogami ustawy o rachunkowo�ci. W trzech post�powaniach 
o udzielenie zamówie� publicznych na dostawy urz�dze� rozpatrywano nie-

                                                
54 Niezgodnie z art. 6 ustawy o rachunkowo�ci oraz § 5 ust. 1 rozporz�dzenia Ministra Nauki w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych. 
55 Niezgodnie z art. 30 ustawy o rachunkowo�ci. 
56 Według ustale� kontroli, stosownie do art. 63 cyt. ustawy, w przedmiotowym zamówieniu wymagane było 
prowadzenie negocjacji z co najmniej z trzema oferentami. 
57 Zgodnie z wymogami art. 94 ust 1 cyt. ustawy umowa z dostawc� mo�e zosta� zawarta w terminie nie 
krótszym ni� 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. W tym przypadku umowa została 
podpisana w dniu rozstrzygni�cia przetargu. 
58 Zgodnie z art. 4 pkt 8 cyt. ustawy, przepisów ustawy nie stosuje si� do zamówie� i konkursów, których 
warto�� nie przekracza wyra�onej w złotych równowarto�ci kwoty 6 000,00 euro. W tym przypadku warto�� 
zamówienia przekroczyła ustalony limit kwotowy i wymagane było zastosowanie procedury przetargowej 
z uwzgl�dnieniem przepisów ustawy.  



Wa�niejsze wyniki kontroli 

 25 

kompletne oferty i na ich podstawie zawarto umowy na ł�czn� kwot� 1 386,0 
tys. zł59. W post�powaniu o udzielenie zamówienia na dostaw� współrz�dno-
�ciowej maszyny pomiarowej wybrana oferta nie spełniła wymogów specyfi-
kacji zamawiaj�cego60.  

3.3.3. DZIAŁALNO�
 BADAWCZO-ROZWOJOWA JEDNOSTEK  

NIK negatywnie ocenia, pod wzgl�dem celowo�ci, niewielk� aktywno�� jedno-
stek w obszarze działalno�ci B+R. Udział wpływów z działalno�ci B+R w dzie-
si�ciu jednostkach utrzymywał si� w granicach od 2,8 % do 43 % przychodów 
ogółem. W badanym okresie jednostki te zako�czyły kilkana�cie projektów celo-
wych, wdra�anych w przemy�le. Wi�kszo�� prac badawczych jbr wykorzystana 
była wył�cznie do modernizacji zaplecza badawczego, w tym dla podniesienia 
jako�ci prowadzonej działalno�ci pozabadawczej.  

Wobec przedstawionych ju� w�tpliwo�ci klasyfikacyjnych, jako działalno�� 
B+R dla celów niniejszej kontroli przyj�to: realizacj� projektów badawczych 
i projektów celowych finansowanych lub dofinansowanych przez KBN, udział 
w projektach mi�dzynarodowych; zlecenia dla administracji rz�dowej oraz własne 
tematy badawcze (prace statutowe) finansowane głównie z dotacji podmiotowych 
przyznawanych decyzjami Przewodnicz�cego Komitetu Bada� Naukowych.  

Kontrolowane jednostki wyst�powały z wnioskami o przyznanie dotacji podmio-
towej na działalno�� statutow�. Według definicji zawartej w obowi�zuj�cej 
w badanym okresie ustawie o Komitecie Bada� Naukowych, przez finansowanie 
lub dofinansowanie działalno�ci statutowej rozumie si� całkowite lub cz��ciowe 
pokrywanie kosztów utrzymania jednostek naukowych (w tym jbr) zwi�zanych 
z inicjowaniem przez nie i prowadzonymi w nich w sposób ci�gły badaniami na-
ukowymi i pracami rozwojowymi w okre�lonych dyscyplinach naukowych oraz 
kosztów prowadzenia tych bada� i prac, w tym tak�e kosztów współpracy nauko-
wej i naukowo-technicznej z zagranic� oraz działalno�ci wspomagaj�cej badania. 
Wnioski składane przez jbr w danym roku zawierały propozycje tematów badaw-
czych do realizacji w roku nast�pnym. W decyzjach o przyznanej kwocie dotacji 
podmiotowej podejmowanych przez Przewodnicz�cego KBN, nie wskazywano, 
które ze zgłoszonych tematów maj� zosta� zrealizowane przez jednostki. Wybór 
prac nale�ał wi�c do beneficjentów. Kontrolowanym 11 jednostkom przyznano 
w 2003 r. kwot� ł�czn� 25 502,1 tys. zł (od 15,5% do 100% kwot wnioskowanych 
przez poszczególne jbr). W roku 2004 kwota tych dotacji wyniosła 24 745,7 tys. 
zł (od 16,2% do 100% kwot wnioskowanych). W tych latach tylko Instytut Ba-
dawczy Le�nictwa otrzymał dotacje w pełnej wnioskowanej kwocie61. �rodki do-
tacji stanowiły cz��� całkowitego bud�etu rocznego, jakim jednostki dysponowa-
ły. 

� Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego w latach 2003-2005 
otrzymało �rodki dotacji podmiotowej na działalno�� statutow� na poziomie 
odpowiednio: 18,0%, 19,5%, 22,0% wnioskowanych kwot. Realizowane pro-

                                                
59 Czyn ten naruszył przepisy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o zamówieniach publicznych.  
60 Czyn ten naruszył przepisy art. 27 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27b ust 1 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicz-
nych.  
61 Zał�cznik Nr 5.5 do Informacji. 
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jekty badawcze i celowe finansowane były odr�bnie ze �rodków KBN. 
Uwzgl�dniaj�c struktur� przychodów, skala działalno�ci B+R przedstawiała 
si� nast�puj�co: w 2003 r. 172,9 tys. zł (7,1% przychodów ogółem), w 2004 r. 
– 185,3 tys. zł (3,9%), w I kwartale 2005 r. – 38,9 tys. zł (10,7%62). W bada-
nym okresie CLPO zrealizowało 27 prac B+R, w tym 7 projektów celowych 
i 2 projekty badawcze. Realizowane były zadania w ramach wieloletniego 
mi�dzynarodowego projektu badawczego UE. Ogółem zako�czono 15 zada�, 
które nie przyniosły wymiernych efektów ekonomicznych. Prace zamawiane 
bezpo�rednio i finansowane przez podmioty gospodarcze stanowiły w CLPO 
marginaln� cz��� realizowanej działalno�ci B+R, co uzasadniono brakiem za-
interesowania ze strony przemysłu.  

� Instytut Automatyki Systemów Energetycznych w latach 2003-2005 otrzy-
mał �rodki dotacji podmiotowej na działalno�� statutow� na poziomie odpo-
wiednio: 15,5%, 16,2%, 9,3% wnioskowanych kwot. Przychody osi�gni�te 
przez Instytut z działalno�ci B+R przedstawiały si� nast�puj�co: w 2003 r. 
wyniosły 1 278,2 tys. zł (8,3% przychodów ogółem), w 2004 r. zmniejszyły 
si� i wyniosły 1 188,8 tys. zł (6,3%). W 2003 r. Instytut zrealizował 9 wła-
snych tematów statutowych. Ponadto zako�czony został jeden projekt badaw-
czy na kwot� 160,0 tys. zł. W 2004 r. Instytut zrealizował 6 tematów. 
W 2005 r. realizowano 12 tematów statutowych, a do ko�ca marca zako�czo-
no 3 tematy na kwot� 230,0 tys. zł. Koszty wykonania zada� zostały pokryte 
�rodkami dotacji oraz cz��ciowo (13-16%) ze �rodków własnych. W badanym 
okresie nie wdro�ono �adnych wyników prac badawczo-rozwojowych. Instytut 
nie brał udziału w realizacji projektów w ramach programów mi�dzynarodo-
wych. Działania innowacyjne Instytutu dotyczyły własnych prac statutowych 
w celu podnoszenia standardów wyposa�enia laboratoriów oraz wprowadzania 
zmian konstrukcyjnych w produkowanych urz�dzeniach.  

Jedna jednostka, posiadaj�ca status Pa�stwowego Instytutu Badawczego, wykaza-
ła przychody z działalno�ci B+R na wy�szym poziomie. 

� Instytut Technologii Eksploatacji w latach 2003-2005 otrzymał dotacje 
podmiotowe stanowi�ce 90% wnioskowanych kwot. Przychody ogółem 
z działalno�ci B+R wyniosły: w 2003 r. 14 778,2 tys. zł (67,3% przychodów 
ogółem), w 2004 r. – 15 463,4 tys. zł (66,6%), w I kwartale 2005 r. – 2 378,8 
tys. zł (58,8%). W 2003 r. Instytut zrealizował: 17 własnych tematów, 7 pro-
jektów badawczych oraz 9 projektów celowych, z których 8 wdro�ono w za-
kładach produkcyjnych, a 1 w Instytucie. Efekty ekonomiczne ze sprzeda�y 
wdro�onych projektów celowych w 2003 r. wyniosły 862,5 tys. zł. Realizowa-
ne były równie� 2 projekty mi�dzynarodowe w ramach programu badawczego 
UE. W 2004 r. Instytut wykonał: 17 własnych tematów B+R; 12 projektów 
badawczych oraz 5 projektów celowych, z których 2 zostały wdro�one w za-
kładach produkcyjnych, a 3 w Instytucie. Efekty ekonomiczne ze sprzeda�y 
wdro�onych projektów celowych wyniosły 673,0 tys. zł tys. zł. Zako�czone 
zostały 2 projekty obj�te programem badawczym UE.  

Przy składaniu wniosków na kolejny rok bud�etowy, jednostki przedstawiały 
Przewodnicz�cemu KBN sprawozdania z wykonanych zada� badawczych i prac 
rozwojowych stanowi�cych rozliczenie dotacji bud�etowej. Według ustale� kon-
troli, przyznane �rodki dotacji podmiotowej przyznane przez Przewodnicz�cego 
KBN w latach 2003-2004 zostały wykorzystane w pełnej wysoko�ci. W dziesi�ciu 
skontrolowanych jednostkach Izba nie stwierdziła nieprawidłowo�ci w wydatko-

                                                
62 Przedstawiony procentowy udział przychodów z działalno�ci B+R w przychodach ogółem jbr w badanych 
okresach kwartalnych lub półrocznych 2005 r. nie odzwierciedla faktycznego udziału w przychodach, z uwa-
gi na zwi�kszone w tym okresie nakłady i rozliczanie wi�kszo�ci zada� dopiero pod koniec roku. 
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waniu tych �rodków i sposobie ich rozliczenia. W Instytucie Zaawansowanych 
Technologii Wytwarzania w Krakowie stwierdzono natomiast, �e w wyniku 
nieprawidłowego rozliczenia kosztów działalno�ci, z przyznanej dotacji podmio-
towej w 2003 i 2004 r. około 19% �rodków, w ł�cznej kwocie 1 002,4 tys. zł, zo-
stało wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem63.  

Kontrola wykazała, �e w latach 2003-2004 niektóre jednostki dofinansowywały 
działalno�� statutow� z innych przychodów osi�ganych z działalno�ci: 

� Instytut Transportu Samochodowego w wysoko�ci około 80% wydatkowa-
nych �rodków. 

� Instytut Automatyki Systemów Energetycznych w wysoko�ci około 13-
16% poniesionych wydatków. 

� Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów dofinansował 
działalno�� w wysoko�ci około 13,0 – 17,0% wydatkowanych kwot. 

3.3.4. INNE NIEPRAWIDŁOWO�CI W JBR 

Izba negatywnie ocenia, pod wzgl�dem legalno�ci i rzetelno�ci, brak respektowa-
nia w jednostkach obowi�zuj�cych zasad wynagradzania pracowników. W toku 
kontroli stwierdzono równie� niewła�ciwe zabezpieczenie przed nieuprawnionym 
wykorzystywaniem dorobku naukowego jbr przez byłych pracowników. Ustalenia 
NIK, dotycz�ce wypłacania wysokich nagród, wskazuj� na mo�liwo�� wyst�po-
wania mechanizmów korupcyjnych i osi�ganie w sposób nieuzasadnionych ko-
rzy�ci przez niektórych pracowników jednostek.  

� W Instytucie Transportu Samochodowego w latach 2003-2004 funkcjono-
wał system premiowania i nagradzania pracowników z preferencj� na tzw. po-
został� działalno��, polegaj�c� głównie na certyfikacji wyrobów i usług, bada� 
homologacyjnych i certyfikacji kompetencji zawodowych kierowców. 
W przypadku pracowników komórek organizacyjnych (zakładów) realizuj�-
cych t� działalno��, premie i nagrody znacznie przekraczały 100% wypłaca-
nych wynagrodze�. W tych zakładach, które nie �wiadczyły usług certyfikacji 
i homologacji (lub �wiadczyły je w niewielkim zakresie), wysoko�� premii 
i nagród była mniejsza, do 60 % w stosunku do płac zasadniczych. W indywi-
dualnych przypadkach premie i nagrody pracowników w skali roku przekra-
czały dwukrotno�� warto�ci wypłacanego im rocznego wynagrodzenia zasad-
niczego. (dla niektórych pracowników przekraczały 100 tys. zł). Najwi�ksze 
wynagrodzenie w 2003 roku otrzymał kierownik ZOI (373 tys. zł), w tym 
premie motywacyjne wyniosły 277 tys. zł. Wypłacanie wysokich premii i na-
gród pracownikom zakładów certyfikuj�cych naruszało obowi�zuj�cy system 
jako�ci okre�lony w tzw. ksi�gach jako�ci. Z tego wzgl�du istniało zagro�enie 
cofni�cia akredytacji ITS przez Polskie Centrum Akredytacji. W latach 
2003/2004 wypłacono nagrody członkowi kierownictwa w ł�cznej kwocie 
20,0 tys. zł, ponad maksymalne limity roczne dopuszczone przepisami ustawy 
o wynagradzaniu osób kieruj�cych niektórymi podmiotami prawnymi.  

� Instytut Automatyki Systemów Energetycznych nie zapewnił skutecznej 
ochrony wypracowanej my�li naukowej i technologicznej. Według ustale� 
NIK, 12 osób spo�ród pracowników nie podpisało umowy o zakazie konku-
rencji. Byli wysokospecjalizowani pracownicy Instytutu podejmowali prac� 
w spółkach prowadz�cych m.in. działalno�� konkurencyjn�. Izba zwróciła 

                                                
63 Powy�sze post�powanie naruszyło art. 9 pkt 1 ustawy o odpowiedzialno�ci za naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych. 
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uwag�, �e w radzie nadzorczej jednej ze spółek zasiadał Dyrektor Instytutu, co 
naruszało przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowa-
dzenia działalno�ci gospodarczej przez osoby pełni�ce funkcje publiczne64. 
Trzech pracowników realizuj�cych b�d� nadzoruj�cych prace badawcze w In-
stytucie zamawiało dostawy urz�dze� na potrzeby tych prac w prowadzonych 
przez siebie firmach. 

� Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia �rodowiskowego przekroczył ustalony 
w planach rocznych jednostki poziom wydatków na wynagrodzenia w 2003 r., 
a warto�� tego przekroczenia wyniosła wraz z pochodnymi wynagrodze� 
1 800,0 tys. zł. W 2004 r. przekroczenie ustalonych kwot wynagrodze� ogó-
łem w stosunku do przyj�tego planu wyniosło 1 200,0 tys. zł65.  

NIK negatywnie ocenia, pod wzgl�dem legalno�ci i celowo�ci, działania jbr doty-
cz�ce niewypłacania w ustalonych terminach wynagrodze� pracownikom, zmniej-
szania wysoko�ci wynagrodze�, zatrudniania pracowników w godzinach nadlicz-
bowych z przekroczeniem dopuszczalnego limitu przewidzianego w ustawie 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy66. Ustalenia kontroli wskazuj� na nie-
sprawne zarz�dzanie oraz brak racjonalnych ekonomicznie działa� umo�liwiaj�-
cych wyprowadzenie jednostek z trudno�ci finansowych.  

� Instytut Automatyki Systemów Energetycznych wydatkował znaczne kwoty 
z tytułu zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych. W 2003 r. by-
ło to 421,1 tys. zł – 7,0% kosztów ogółem, w 2004 r. 216,0 tys. zł – 3,9% 
kosztów. W licznych przypadkach nast�piło wysokie przekroczenie rocznego 
limitu 150 godzin nadliczbowych, okre�lonego w art. 151 § 3 ustawy Kodeks 
pracy.  

Z inicjatywy NIK w Instytucie została przeprowadzona kontrola przez 
Okr�gowy Inspektorat Pa�stwowej Inspekcji Pracy (OIPIP) we Wrocławiu. Jej 
wyniki potwierdziły przekroczenia, w latach 2003-2004, limitów godzin nad-
liczbowych przez kilkunastu pracowników Instytutu. Kontrola OIPIP wykaza-
ła te� inne nieprawidłowo�ci naruszaj�ce przepisy ustawy Kodeks pracy oraz 
postanowienia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, w tym nieterminowe 
wypłaty wynagrodze� 113 pracownikom w ł�cznej kwocie 390,9 tys. zł.  

W badanym okresie wzrosły dynamicznie wynagrodzenia członków 
kierownictwa Instytutu (dyrektora, dwóch zast�pców dyrektora). Wynagro-
dzenia w 2004 r. wzrosły o 48,2% w stosunku do 2003 r. Dalszy wzrost tych 
wynagrodze� odnotowano w okresie 5 miesi�cy 2005 r., w którym wypłacono 
członkom dyrekcji 374,4 tys. zł, w tym 213,3 tys. zł nagród. Wypłaty umoty-
wowano głównie osi�gni�ciami w sferze wynalazczo�ci (wdro�enie innowa-
cyjne dla Elektrowni Turów) oraz uzyskaniem korzystnego rozwi�zania sporu 
prawnego z Elektrowni�, wynikłego z tego wdro�enia. Według ustale� NIK, 
wypłaty nagród nie miały racjonalnego uzasadnienia wobec niekorzystnej sy-
tuacji finansowej Instytutu, trudno�ci z terminowym regulowaniem zobowi�-
za� podatkowych, nierozstrzygni�tego definitywnie ww. sporu prawnego oraz 
nieterminowego wypłacania wynagrodzenia pracownikom. 

� O�rodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej „Metrol” posia-
dał na 30 czerwca 2005 r. zobowi�zania z tytułu niewypłaconych wynagro-
dze� pracownikom z lat 2001-2003, w wysoko�ci 823,4 tys. zł. O�rodek nie 
miał finansowych mo�liwo�ci uregulowania zobowi�za�, mimo nakazu wyda-
nego przez Okr�gow� Inspekcj� PIP. Powy�sze post�powanie pozwoliło wy-
kaza� w 2002 r. dodatni wynik finansowy na działalno�ci w wysoko�ci 7,0 tys. 

                                                
64 Dz.U. Nr 106, poz. 679 ze zm. 
65 Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wydatki publiczne mog� by� ponoszone na cele 
i w wysoko�ci ustalonych w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. 
66 Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm. 
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zł. Dyrektor O�rodka za zgod� pracowników zmniejszył im wynagrodzenia za 
okres listopad-grudzie� 2004 r. W ten sposób koszty działalno�ci zostały po-
mniejszone o kwot� 110,0 tys. zł. i mo�liwe było wykazanie niewielkiego do-
datniego wyniku finansowego za rok 2004. Do zako�czenia kontroli NIK, 
O�rodek nie uregulował kwoty zobowi�za� z tytułu zaległych wypłat. 

NIK negatywnie ocenia pod wzgl�dem legalno�ci, celowo�ci, rzetelno�ci i gospo-
darno�ci - sposób gospodarowania �rodkami funduszu bezosobowego w Instytu-
cie Medycyny Pracy i Zdrowia �rodowiskowego (IMPiZ�). Ra��co niecelowo 
i niegospodarnie wydatkowano �rodki na wynagrodzenia z tego funduszu dla 
uprzywilejowanej grupy osób, głównie pracowników administracyjno-
ekonomicznych, jak te� niezatrudnionych w Instytucie. 

W latach 2000-2005 w sposób niegospodarny wydatkowano na wynagrodzenia 
z funduszu bezosobowego, co najmniej w wysoko�ci 9 218,3 tys. zł, tj. 54% 
wszystkich wypłat z tego funduszu w tym okresie. Do najpowa�niejszych 
stwierdzonych nieprawidłowo�ci nale�ało:  
- zlecanie pracownikom Instytutu za dodatkowym wynagrodzeniem prac le��-

cych w zakresach ich obowi�zków słu�bowych na kwot� 4 179,2 tys. zł67; 
- zlecania fikcyjnych tłumacze� pisemnych lub ustnych z j�zyka polskiego na 

j�zyki obce lub z j�zyków obcych na j�zyk polski na kwot� 1 857,1 tys. zł; 
- wypłacania wynagrodze� za zlecone do wykonania prace w ramach fikcyjnego 

unijnego projektu badawczego „Multimeh” (niezaakceptowanego przez Komi-
sj� Europejsk�) na kwot� 1 317,2 tys. zł; 

- wypłacania wynagrodze� za prace bez pokrycia przychodów (w okresie, gdy 
nie zawarto stosownych umów lub umowy nie obowi�zywały) na realizacj� 
zada� programu „�rodowisko a Zdrowie” na kwot� 1 014,2 tys. zł; 

- dokonywania zapłaty za inne niecelowe prace na ł�czn� kwot� 850,6 tys. zł. 
W ocenie NIK, nieprawidłowe wydatkowanie tych �rodków przez Instytut 

stanowiło bezpo�redni� przyczyn� pogorszenia sytuacji finansowej Instytutu do 
stanu, który zagra�a kontynuacji działalno�ci jednostki. Post�powanie kierownic-
twa IMPiZ� wykazało m.in. irracjonalne ekonomicznie działania.  

Z powodu trudnej sytuacji finansowej Instytutu, dla ograniczenia kosztów 
działalno�ci, przedstawiciel Kierownictwa Instytutu na mocy porozumienia 
podpisanego w czerwcu 2002 r. ze zwi�zkiem zawodowym zobowi�zał 
wszystkich pracowników do wykorzystania 2-3 tygodniowego urlopu bezpłat-
nego. Oszcz�dno�ci z tego tytułu wyniosły 173,0 tys. zł. W tym samym roku 
ten sam przedstawiciel Kierownictwa Instytutu spowodował wypłacenie sobie 
oraz osobie z najbli�szej rodziny wynagrodzenia za prace na rzecz Instytutu 
z funduszu bezosobowego w wysoko�ci 791,0 tys. zł, tj. ponad 4,5-krotnie 
wy�szego ni� uzyskane oszcz�dno�ci z urlopów bezpłatnych. Z ww. kwoty 
wypłacono 759,0 tys. zł w sposób nielegalny, niecelowy i niegospodarny.  

W ocenie NIK, brak w Instytucie sformalizowanych zasad gospodarowania 
�rodkami funduszu bezosobowego umo�liwiał całkowicie uznaniowe, nielegalne 
i jednoosobowe dysponowanie nimi. Nie stwierdzono jakichkolwiek form prawi-
dłowej kontroli nad zawieraniem zlece�, wydatkowaniem i rozliczaniem prac fi-
nansowanych ze �rodków funduszu. Ustalenia wskazuj� na wyst�powanie mecha-
nizmów korupcjogennych w zakresie dysponowania funduszem bezosobowym.  

Ustalono, �e w toku przeprowadzonych dwóch kontroli w IMPiZ� (w okre-
sie czerwiec-wrzesie� 2005 r. oraz listopad 2005 r. – luty 2006 r.) przedstawiono 

                                                
67 Podstawowe obowi�zki wynikały z art. 52 ustawy o jbr (m.in. administrowanie maj�tkiem, rozwi�zywanie 
problemów ekonomicznych Instytutu, prace dotycz�ce planowania, finansów, sprawozdawczo�ci). 
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kontrolerom NIK nierzetelne dane m.in. dotycz�ce wysoko�ci wynagrodze� Kie-
rownictwa Instytutu. Równie� ze strony Kierownictwa jednostki dopuszczono si� 
zmian w tre�ci wyst�pienia pokontrolnego NIK68 i usuni�to zawarte tam nega-
tywne ustalenia i oceny działalno�ci Instytutu. Tak przetworzony dokument NIK, 
sygnowany jako zgodny z oryginałem, prezentowano członkom Rady Naukowej 
Instytutu. 

Niezale�nie od wielko�ci zatrudnienia, udział kosztów wynagrodze� w kosztach 
ogólnej działalno�ci jednostek był wysoki, co wynika przede wszystkim ze specy-
fiki działalno�ci naukowo-badawczej. W toku kontroli ustalono, �e w pi�ciu jbr 
koszty wynagrodze� przewy�szały 50% kosztów ogółem. Na przykład: 

� Instytut Rozwoju Miast zmniejszył zatrudnienie z 99 do 79 osób, tj. o 20,2%. 
Liczba pracowników naukowych zmniejszyła si� z 36 do 29 osób (36,7% sta-
nu zatrudnienia). W badanym okresie zatrudnionych było 6 profesorów, w tym 
4 na pełnym etacie. Koszty wynagrodze� w badanym okresie wyniosły: 
w 2003 r. - 59,7% kosztów funkcjonowania Instytutu; w 2004 r. - 62,2%; 
w I połowie 2005 r. - 61,0%. 

� Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia �rodowiskowego utrzymywał zatrud-
nienie na poziomie 208 osób. Liczba pracowników naukowych zatrudnionych 
w badanym okresie wynosiła 39-43 i stanowiła ok. 20% stanu zatrudnienia. Na 
stanowisku profesora zatrudnionych było 9-11 pracowników. Udział kosztów 
wynagrodze� w ogólnych kosztach działalno�ci Instytutu wyniósł w 2003 r. -
 57,1%, w 2004 r. - 56,2%, a w I połowie 2005 r. wzrósł do 57,3%.  

W pozostałych sze�ciu jednostkach udział kosztów wynagrodze� utrzymy-
wał si� na niewiele ni�szym poziomie, w przedziale od 34% do 49% ogólnych 
kosztów działalno�ci. 

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy o jbr, dyrektor jednostki jest zobowi�zany do 
ustalania rocznych planów rzeczowo-finansowych, które stanowi� podstaw� pro-
wadzenia gospodarki jednostki. Plany podlegaj� opiniowaniu przez rady naukowe 
jednostek.  

NIK negatywnie ocenia pod wzgl�dem legalno�ci, celowo�ci i rzetelno�ci, 
brak spełniania powy�szych wymogów. 

� Rada Naukowa Instytutu Transportu Samochodowego w latach 2003-2004 
nie opiniowała planów rzeczowo-finansowych jednostki w udokumentowanej 
formie. Sekretarz Rady Naukowej potwierdził, �e było to niedopatrzenie ze 
strony tego organu. 

� Dyrektor Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w latach 
2003-2005 nie sporz�dzał planów rzeczowo-finansowych w formie jednolitego 
dokumentu. Według stanowiska Dyrektora: warunki działalno�ci Instytutu 
i specyfika prac B+R powodowały, �e niemo�liwe było w latach 2003-2005 
opracowanie pełnego planu rzeczowo-finansowego na cały rok; brak jest na 
pocz�tku roku wiarygodnych i kompletnych danych do budowy takiego planu, 
który tworzony jest sukcesywnie w ci�gu całego roku.  

� Dyrektor O�rodka Badawczo-Rozwojowego Samochodów Małolitra�o-
wych „Bosmal” w latach 2003 i 2004 nie sporz�dzał w nale�yty sposób pla-
nów rzeczowo-finansowych w formie kompletnego dokumentu obejmuj�cego 
koszty i przychody. W wykorzystywanej do tych celów dokumentacji nie 
wprowadzano w ci�gu roku zmian wynikaj�cych z faktycznych zdarze� go-

                                                
68 Wyst�pienie LKA-41022-2-05 z 7 listopada 2005 r. skierowane do Dyrektora Instytutu. 
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spodarczych. Dyrektor O�rodka stwierdził, �e nie jest w stanie przewidzie� 
przychodów; plan powstaje w ci�gu roku; wyj�ciowym dokumentem jest plan 
kosztów i pod zało�one koszty podejmowane s� starania, aby zapewni� przy-
chody.  

� Działalno�� w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych w okresie 
od 13 lipca 2003 r. do 4 lutego 2005 r. prowadzona była bez udziału Rady Na-
ukowej. Nie zapewniono w tym okresie wymaganego składu członków. 
W rezultacie nie odbywały si� posiedzenia Rady, nie były opiniowane doku-
menty i decyzje dotycz�ce działalno�ci Instytutu. Plan rzeczowo-finansowy In-
stytutu na rok 2003 został przygotowany dopiero we wrze�niu tego roku 
i w powy�szej sytuacji nie mógł by� zaopiniowany przez Rad� Naukow�. 
W roku 2004 plan rzeczowo-finansowy nie został opracowany.  

NIK krytycznie ocenia fakt, �e wykonywane zadania niekiedy istotnie odbiegały 
od ustale� przyj�tych w planach rzeczowo-finansowych, np.:  

� Instytut Technologii Eksploatacji w planach rzeczowo-finansowych ujmo-
wał nakłady na wydatki inwestycyjne. Kontrola wykazała, �e pod wzgl�dem 
rzeczowym, realizacja odbiegała od przyj�tych planów. W 2003 r. nie nabyto 
np. rentgenowskiego spektroskopu fotoelektronowego o warto�ci około 850,0 
tys. zł, pomp pró�niowych na kwot� 300,0 tys. zł, systemu oksydowania ga-
zowego w wysoko�ci 250,0 tys. zł. Poniesiono natomiast wydatki na zakupy 
nie uj�te w planie – samochodu osobowego o warto�ci ok. 70,0 tys. zł, stano-
wiska do elektroplazmowego polerowania o warto�ci 77,2 tys. zł, systemu 
pomiarowego na kwot� 51,5 tys. zł.  

NIK negatywnie ocenia, pod wzgl�dem legalno�ci i rzetelno�ci, nie respektowanie 
przez dyrektorów jednostek obowi�zku sporz�dzania rocznych sprawozda� z wy-
konania zada� jednostki (art. 21 ust. 1, pkt.1 ustawy o jbr) oraz nie wydawanie 
opinii do tych dokumentów przez rady naukowe (art. 24 ust. 2 pkt 5). Do zada� 
rad naukowych jednostek nale�y tak�e ustalanie perspektywicznych kierunków 
działalno�ci naukowej, rozwojowej i wdro�eniowej (art. 24 ust. 2 pkt 3). Stwier-
dzono przypadki ignorowania tego obowi�zku.  

� W Centralnym Laboratorium Przemysłu Obuwniczego w latach 2003-2004 
nie sporz�dzano sprawozda� rocznych z wykonania zada�. Brak sprawozda� 
uzasadniano przeoczeniem ze strony organów jednostki; działalno�� prowa-
dzono bez ustalonych perspektywicznych kierunków działalno�ci naukowej, 
rozwojowej i wdro�eniowej.  

� Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów funkcjonował 
w oparciu o cz��ciowo zdezaktualizowany statut, uchwalony w lutym 1995 r. 
Podj�te w marcu 2003 r. prace nad znowelizowaniem statutu, do zako�czenia 
kontroli NIK nie zostały sfinalizowane. W Instytucie brak było dokumentów 
potwierdzaj�cych odbywanie posiedze� przez Rad� Naukow� w okresie 2004 
– I połowa 2005 r. oraz opiniowanie sprawozda� rocznych z działalno�ci jed-
nostki w latach 2003 i 2004. Nie został przygotowany przez Rad� Naukow� 
dokument perspektywiczne kierunki działalno�ci naukowej, rozwojowej 
i wdro�eniowej jednostki. 

� Rada Naukowa Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych nie przy-
gotowała perspektywicznych kierunków działalno�ci naukowej, rozwojowej 
i wdro�eniowej Instytutu.  
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3.3.5. APARATURA BADAWCZA 

W ocenie NIK, wi�kszo�� z kontrolowanych jednostek nie odnawiała zasobów 
aparatury naukowo-badawczej. Wysoki poziom amortyzacji aparatury wskazuje, 
�e jest ona znacznie wyeksploatowana. W dziewi�ciu jednostkach stopie� umo-
rzenia aparatury badawczej wynosił od 70 do100%.  

� Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania wykazał zasoby apa-
ratury badawczej, której warto�� na koniec okresów rozliczeniowych wynio-
sła: w 2003 r. - 6 949,3 tys. zł, a stopie� umorzenia 57,8 %; w 2004 r. – 
7 821,3 tys. zł (umorzenie 63,6 %); na 30 czerwca 2005 r. – 7 835,4 tys. zł, 
(umorzenie 70,0 %). Warto�ciowy udział tej aparatury w całym maj�tku Insty-
tutu wynosił w poszczególnych latach odpowiednio: 28,5%, 30,3 % i 30,2%. 

� O�rodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitra�owych „Bosmal” 
był wyposa�ony w aparatur� naukowo-badawcz�, której warto�� wg stanu na 
koniec okresów rozliczeniowych wyniosła: 2003 – 19 447,5 tys. zł, a stopie� 
umorzenia – 78,6%; w 2004 r. – 18 838,4 tys. zł (umorzenie 77,5%); 
w I połowie 2005 r. 18 719,2 tys. zł (umorzenie 81,2%). Warto�ciowy udział 
aparatury w maj�tku O�rodka wynosił w tych latach odpowiednio: 43%, 
41,0% i 40%. 

Mniejszy stopie� umorzenia aparatury specjalistycznej wykazały dwie kon-
trolowane jednostki, które uzupełniały zasoby nowocze�niejszym sprz�tem. 

� Instytut Automatyki Systemów Energetycznych dysponował aparatur� na-
ukowo-badawcz� o warto�ci brutto: w 2003 r. na kwot� 182,4 tys. zł, co sta-
nowiło 0,8% warto�ci maj�tku ogółem; w 2004 r. na kwot� 547,5 tys. zł 
(2,3%). Stan umorzenia aparatury wynosił odpowiednio: 25% i 13,5%. 

� Instytut Transportu Samochodowego na koniec 2003 r. posiadał aparatur� 
o warto�ci 2 650,0 tys. zł, co stanowiło 36% warto�ci �rodków trwałych, wg 
stanu w 2004 r. o warto�ci 8 708,4 tys. zł, co stanowiło 55% warto�ci �rodków 
trwałych. Umorzenie aparatury badawczej wyniosło w tych latach odpowied-
nio 37,0% i 22%. 

Według szacunków przedstawionych przez dyrektorów jednostek, posiadane za-
soby aparatury naukowo-badawczej zapewniały od 40% do 95% zapotrzebowania 
niezb�dnego do prowadzenia działalno�ci statutowej. Przykładowo:  

� O�rodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej „Metrol”- 40%. 
� O�rodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitra�owych „Bosmal” - 60%.  
� Instytut Technologii Eksploatacji - 75-80%. 
� Instytut Transportu Samochodowego - 95 %. 

3.3.6. POZOSTAŁA DZIAŁALNO�
 JEDNOSTEK  

Izba ocenia krytycznie, pod wzgl�dem legalno�ci i rzetelno�ci, nie zaliczanie 
przez jednostki przychodów z tzw. pozostałej działalno�ci jako przychodów 
z działalno�ci gospodarczej. �wiadczenie usług najmu i dzier�awy przez jbr tak�e 
nie było traktowane jako prowadzenie działalno�ci gospodarczej, mimo, �e 
w okresie badanym przez NIK usługi te były wykonywane w sposób ci�gły69. 
Ponadto, Izba negatywnie ocenia nie wykazywanie cz��ci przychodów obci��o-
nych podatkiem VAT jako działalno�ci gospodarczej. 

                                                
69 Klasyfikowanie działalno�ci jako działalno�ci gospodarczej - por. str. 11 Informacji. 
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Zgodnie z art. 2 ust 3 ustawy o jbr, jednostki mog� produkowa� aparatur� i urz�-
dzenia oraz podejmowa� inn� działalno�� gospodarcz� b�d� usługow� na po-
trzeby kraju i eksportu w zakresie obj�tym przedmiotem ich działania. Jednostki 
prowadziły działalno�� komercyjn�, obejmuj�c� głównie produkcj� urz�dze�, 
mierników, narz�dzi, wzorów u�ytkowych, cz��ci do maszyn, tworzenie infor-
matycznych baz danych. Realizowane były równie� usługi badawcze (technicz-
ne, normatywne), certyfikowanie wyrobów i usług, instalowanie systemów ste-
rowania oraz automatyki przemysłowej, usługi urbanistyczne, sporz�dzanie eks-
pertyz i opinii specjalistycznych itp. Do tych celów wykorzystywane były zaso-
by jbr obejmuj�ce kadr� in�ynieryjno-techniczn�, posiadane obiekty, aparatur� 
i wyposa�enie.  
Z ustale� kontroli70 wynika, �e �wiadcz�c powy�sze usługi jednostki osi�ga-

ły znaczne przychody wykazywane jako - sprzeda� pozostałej działalno�ci oraz 
sprzeda� pozostałych prac i usług. Zdaniem jednostek, tego rodzaju działalno�� 
była �wiadczeniem usług „o charakterze badawczym”, mieszcz�cych si� w defini-
cji prac B+R, poniewa� umo�liwiaj� one zdobywanie wiedzy i do�wiadcze� 
w danych dziedzinach. Z tego wzgl�du, nie uto�samiano tych usług 
z działalno�ci� gospodarcz� w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o jbr.  

Stosownie do wymogów § 3 rozporz�dzenia Ministra Nauki w sprawie szczegó-
łowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-
rozwojowych, w ksi�gach rachunkowych i sprawozdawczo�ci jednostki zobo-
wi�zane były wyodr�bni� dla celów podatkowych wszystkie rodzaje działalno-
�ci gospodarczej.  

Kontrola wykazała, �e dla celów podatkowych, jbr klasyfikowały wykonywane 
usługi do okre�lonego grupowania PKWiU71 - najcz��ciej na podstawie własnych 
analiz i ocen. W opinii Izby, jednostki nie zawsze jednoznacznie i prawidłowo 
definiowały, które z usług to prace B+R obj�te grup� 73. PKWiU, a które nale�� 
do typowych analiz technicznych, normatywnych, wymagaj�cych zaliczenia do 
grupy 74. PKWiU.  

Według obowi�zuj�cych w badanym okresie przepisów ustawy o podatku 
od towarów i usług, usługi B+R zwolnione były z opodatkowania. W  przypadku 
drugiej grupy - analiz technicznych, podlegały one opodatkowaniu podatkiem 
VAT.  

Według ustale� NIK, niektóre jednostki nie wykazały w ogóle przychodów 
z działalno�ci gospodarczej, a cz��� z nich wykazała w tej pozycji niewielkie war-
to�ciowo przychody. Ponadto, stałym �ródłem pozyskania dochodów przez jed-
nostki było �wiadczenie usług wynajmu lub dzier�awy nieruchomo�ci - pomiesz-
cze� biurowych, magazynowych i gruntów.  

Przykładowo, skala przychodów z pozostałej działalno�ci jednostek (pozabadaw-
czej oraz z wykorzystania nieruchomo�ci) przedstawiała si� nast�puj�co: 

� Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów ponad poło-
w� przychodów uzyskał z pozostałej działalno�ci: w 2003 r. - na kwot� 
1 737,4 tys. zł, co stanowiło 54,4% ł�cznych przychodów; w 2004 r. na kwot� 
1 504,0 tys. zł (51,0%); w I połowie 2005 r. - 618,8 tys. zł (49,0%). Do dzia-

                                                
70 Dla celów kontroli jednostki sporz�dziły zestawienia przychodów z poszczególnych rodzajów działalno-
�ci. 
71 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) - por. str. 11 Informacji.  
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łalno�ci gospodarczej Instytut zaliczył drobne usługi o marginalnych przycho-
dach: w 2003 r. na kwot� 594,0 zł, a w 2004 r. - 47,0 zł.  

Znacz�cym �ródłem przychodów było wykorzystywanie cz��ci nieru-
chomo�ci Instytutu na �wiadczenie usług najmu. Przychody z tego tytułu wyno-
siły: w 2003 r. 960,8 tys. zł, co stanowiło 30,0% przychodów ogółem; w 2004 r. 
994,0 tys. zł (33,7%); w I połowie 2005 r. 456,4 tys. zł (36,0%).  

� Instytut Automatyki Systemów Energetycznych uzyskał przychody z pozo-
stałej działalno�ci: w 2003 r. na kwot� 13 421,8 tys. zł (87,4% przychodów 
ogółem), w 2004 r. na kwot� 12 764,4 tys. zł ( 67,2%), w I kwartale 2005 r. na 
kwot� 290,9 tys. zł (57,6%). W ewidencji ksi�gowej Instytut wykazał działal-
no�� gospodarcz� na niewielk� skal�: w 2003 r. na kwot� 9,1 tys. zł (0,05% 
przychodów ogółem); w 2004 r. na kwot� 7,2 tys. zł (0,03%); w I kwartale 
2005 r. na kwot� 2,0 tys. zł (0,4%).  

Ponadto, �wiadczono usługi wynajmu obiektów, które nie były wyko-
rzystywane na działalno�� statutow� B+R. Wpływy z tych usług stanowiły 
w badanym okresie 2,8% - 3,2% przychodów ogółem. 

Ponadto, przychody ze zlece� obci��onych podatkiem VAT wykazywano 
ł�cznie z pozostał� działalno�ci�, nie ujmuj�c ich jako przychodów z działalno�ci 
gospodarczej.  

� Instytut Transportu Samochodowego uzyskiwał najwi�ksze przychody ze 
sprzeda�y pozostałej działalno�ci: w 2003 r. – 57 919,1 tys. zł (93,5% przy-
chodów ogółem), w 2004 r. – 32 133,7 tys. zł (86,4%), w I kwartale 2005 r. – 
4 731,4 tys. zł (84,6%). ITS wykazał powy�sze usługi jako B+R w grupie 
73.10.13 PKWiU, zwolnionej z opodatkowania podatkiem VAT. W badanym 
okresie 2003 - I kwartał 2005 r. stwierdzono, �e w przychodach z pozostałej 
działalno�ci ewidencjonowane były równie� zlecenia obci��one podatkiem 
VAT (2003 r. - 18,2% sprzeda�y ogółem, w 2004 r. - 25,9%).  

Niewielkie wpływy pochodziły z wynajmu pomieszcze� biurowych 
i produkcyjnych, które stanowiły około 0,8% przychodów ogółem ITS. 

� Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania osi�gn�ł znacz�ce 
wpływy ze sprzeda�y pozostałych produktów i usług: w 2003 r. - 7 699,8 tys. 
zł (48,7% przychodów ogółem), w 2004 r. na kwot� 5 407,3 tys. zł (31,4%), 
w I połowie 2005 r. – na kwot� 3 623,7 tys. zł (43,5%). Cz��� przychodów ze 
sprzeda�y prac B+R, towarów i materiałów oraz z analiz technicznych (2003 r. 
- 4 323,8 tys. zł; w 2004 r. – 4 679,8 tys. zł, w I półroczu 2005 – 3 617,0 tys. 
zł), na które wystawiono faktury VAT, nie została wykazana jako działalno�� 
gospodarcza.  

Odr�bnie tylko cz��� przychodów wykazano jako działalno�� gospodar-
cza: w 2003 r. - 134,7 tys. zł, w 2004 r. - 108,0 tys. zł, w I połowie 2005 r. - 
46,1 tys. zł, co wyniosło ł�cznie 0,8% przychodów ogółem.  

Instytut �wiadczył stałe usługi wynajmu i dzier�awy nieruchomo�ci, 
z których przychody wyniosły: w 2003 r. - 1 441,5 tys. zł, w 2004 r. -1 423,7 
tys. zł; w I połowie 2005 r. - 701,2 tys. zł. Działalno�� ta stanowiła 9-10% 
przychodów ogółem.  

NIK krytycznie ocenia stwierdzone przykłady odmiennej klasyfikacji (wg 
PKWiU) takich samych usług pod wzgl�dem opodatkowania podatkiem VAT 
w ró�nych okresach obrachunkowych, co �wiadczyło o uznaniowym podej�ciu 
i niejednolitej ocenie tych prac przez jbr72. 

� W Instytucie Transportu Samochodowego usługi certyfikowania stacji kon-
troli pojazdów zaliczono (po konsultacji z urz�dem skarbowym) do usług opo-

                                                
72 W odniesieniu do jednostek, w których wyst�piły przykłady zró�nicowanego klasyfikowania usług, NIK 
wyst�piła do wła�ciwych urz�dów skarbowych o przeprowadzenie kontroli (na podstawie art. 12 ust. 3 usta-
wy o NIK).  
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datkowanych podatkiem VAT. Inne usługi certyfikowania produktów i usług 
nie były konsultowane i zostały zaliczone do prac B+R zwolnionych z podatku 
VAT. Po�wiadczanie zgodno�ci wyposa�enia i stanu technicznego pojazdu 
w 2003 r. realizowano bez obci��ania podatkiem VAT, w nast�pnych latach 
usługi te były tym podatkiem obci��one.  

� O�rodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitra�owych „Bosmal” 
uzyskał przychody z pozostałej działalno�ci, które zwi�kszały si� dynamicz-
nie: w 2003 r. – 3 596,9 tys. zł (11,1% przychodów ogółem), w 2004 r. – 
13 477,9 tys. zł (39,2%), w I połowie 2005 r. – 4 905,4 tys. zł (39,2%). 
W 2003 r. cz��� usług ewidencjonowano jako B+R (zwolnione z podatku 
VAT), natomiast w 2004 r. takie same usługi zaliczono do usług, podlegaj�-
cych opodatkowaniu podatkiem VAT. 

W ewidencji działalno�ci gospodarczej wykazano przychody: w 2003 r. 
na kwot� 5 040,4 tys. zł (15,6% przychodów ogółem); w 2004 r. - 5 174,7 tys. 
zł (15,1%), w I półroczu 2005 r. - 2 959,7 tys. zł (23,6%). Niektóre �wiadczo-
ne usługi wykroczyły poza statutowy przedmiot działania - naprawa samocho-
dów, prowadzenie giełdy samochodowej i wypo�yczalni własnych samocho-
dów. Warto�� usług wyniosła około 3 340,0 tys. zł.  

O�rodek wynajmował cz��� posiadanych nieruchomo�ci. Przychody 
z tego tytułu stanowiły w badanym okresie około 6,3% przychodów ogółem. 

W 2000 r. słu�by skarbowe postulowały potrzeb� zweryfikowania przez KBN 
klasyfikacji usług �wiadczonych przez jbr - w celu prawidłowego ustalenia zobo-
wi�za� podatkowych. Według stanowiska p. Andrzeja Wiszniewskiego, ówcze-
snego Ministra Nauki, Przewodnicz�cego Komitetu Bada� Naukowych73, weryfi-
kacja tych usług przez KBN nie była mo�liwa ze wzgl�dów merytorycznych, 
prawnych i organizacyjnych; kwalifikacja prac powinna by� dokonywana wy-
ł�cznie w poszczególnych jednostkach sfery nauki lub u przedsi�biorców, którzy 
prowadz� badania naukowe, prace rozwojowe lub działalno�� innowacyjn� na 
podstawie wewn�trznych regulacji prawnych, wydawanych przez odpowiednie 
organy tych podmiotów. Minister Nauki zwrócił si� o przekazanie tego stanowi-
ska izbom i urz�dom skarbowym w celu odpowiedniego wykorzystania przez te 
instytucje przepisów prawa dla ustalania zobowi�za� podatkowych.  

Jednostki w nielicznych przypadkach zwracały si� do wła�ciwego organu 
skarbowego w celu ustalenia wi���cej interpretacji, jak nale�y klasyfikowa� wg 
PKWiU konkretn� usług�. W  przypadkach tych usług, które były konsultowane 
z urz�dami skarbowymi, zostały one zaklasyfikowane jako podlegaj�ce opodat-
kowaniu. 

W ramach post�powania kontrolnego, NIK wyst�piła do O�rodka Interpretacji 
Standardów Klasyfikacji Urz�du Statystycznego w Łodzi o potwierdzenie kla-
syfikacji niektórych usług dotycz�cych bran�y motoryzacyjnej74. Według wyja-
�nie� przekazanych z Departamentu Koordynacji i Organizacji Bada� GUS 
w Warszawie, klasyfikacja winna nast�powa� wg odpowiedniego grupowania 
PKWiU75. Jednocze�nie Departament poinformował, �e nie ma kompetencji 
w zakresie oceny merytorycznej prac badawczo-rozwojowych76.  

                                                
73 Pismo Ministra Nauki Przewodnicz�cego KBN z 27.10.2000 r. skierowane do Ministra Finansów.  
74 Pismo kontrolerów Delegatury NIK w Katowicach z 6.07.2005 r. oraz pismo kontrolerów Departamentu 
Gospodarki, Skarbu Pa�stwa i Prywatyzacji z 2.09.2005 r. 
75 Podano m.in., �e usługi badania emisji toksyczno�ci spalin zu�ycia paliwa, badania wyrobów (analiz wła-
�ciwo�ci chemicznych, biologicznych, mechanicznych i fizycznych) i wydawanie certyfikatów, mieszcz� si� 
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3.3.7. UCZESTNICTWO JBR W REALIZACJI UMÓW OFFSETOWYCH  

Liczba zgłoszonych projektów ze strony kontrolowanych jednostek badawczo-
rozwojowych była niewielka. Z ustale� kontroli wynika, �e inicjatywa zgłoszenia 
projektów B+R do realizacji w ramach obszarów gospodarki obj�tych zobowi�za-
niami offsetowymi, nale�ała do jednostek badawczo-rozwojowych. Wst�pna oce-
na proponowanych przez jbr projektów badawczych, pod wzgl�dem innowacyj-
no�ci i ich przydatno�ci, dokonywana była przez Komitet Bada� Naukowych. 

Cztery jednostki podj�ły inicjatyw� wł�czenia swoich projektów B+R do 
realizacji w ramach umów offsetowych. Były to: 

Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego,  
Instytut Transportu Samochodowego,  
Instytut Rozwoju Miast,  
Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, 

Spo�ród nich, tylko dwa projekty Instytutu Transportu Samochodowego zo-
stały przyj�te na list� gotowo�ci, w ramach tzw. drugiej serii kontraktów oczeku-
j�cych na ponowne rozpatrzenie.  

Zgodnie z ustaw� z dnia 10 wrze�nia 1999 r. o niektórych umowach kompensa-
cyjnych zawieranych w zwi�zku z umowami dostaw na potrzeby obronno�ci i bez-
piecze�stwa pa�stwa, umowy offsetowe zawiera w imieniu Skarbu Pa�stwa mini-
ster wła�ciwy do spraw gospodarki, po przeprowadzeniu rokowa� na podstawie 
ofert offsetowych oraz po zasi�gni�ciu opinii Komitetu do spraw Umów Offse-
towych. Zainteresowane przedsi�biorstwa (offsetodawca i offsetobiorca) realizuj� 
przyj�te zobowi�zania na zasadach biznesowych, tj. na podstawie zawartych 
umów handlowych. Minister wła�ciwy do spraw gospodarki wykonuje czynno�ci 
zwi�zane z monitorowaniem i kontrol� realizacji umów kompensacyjnych.  

Według ustale� NIK w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, zadania w ramach zo-
bowi�za� offsetowych realizuj� lub cz��ciowo zrealizowały jednostki badawczo-
rozwojowe, które nie były obj�te niniejsz� kontrol�: 

� Instytut Lotnictwa w Warszawie - dwie umowy wieloletnie na ł�czn� warto�� 
offsetow� stanowi�c� kwot� 147,6 mln USD (dla kontrahentów EADS-CASA, 
Lockheed Martin Corporation).  

� Centrum Techniki Morskiej – O�rodek Badawczo-Rozwojowy w Gdyni – trzy 
umowy na ł�czn� warto�� offsetow� stanowi�c� 15,6 mln EUR, dla kontrahenta 
Thales Nederlanden B.V. Dwie z tych umów na kwot� 9,3 mln EUR zostały zre-
alizowane w latach 2002-2003. 

� O�rodek Badawczo-Rozwojowy Urz�dze� Mechanicznych OBRUM 
w Gliwicach - w umowie przewidziano zadania offsetowe o warto�ci 420,0 tys. 
EUR dla kontrahenta fi�skiego Patria Vehicles Oy w latach 2004-2006.  

Ponadto, przyj�to jedno tzw. zobowi�zanie potencjalne, które dotychczas 
nie zostało obj�te 100% odpowiedzialno�ci� zagranicznego dostawcy. Instytut 
Problemów J�drowych w �wierku przewiduje dostawy urz�dze� medycznych 
do radioterapii nowotworów, unikalnej aparatury j�drowej do zastosowa� 
w przemy�le oraz współprac� mi�dzynarodow� w zakresie prac badawczo-

                                                                                                                                 
w grupowaniu PKWiU 74.30.1. Usługi w zakresie bada� i analiz technicznych. 
76 Pismo z 26.07.2005 r. OB.-02-22-5672/KU -305/2005/4050 oraz pismo z 27.09.2005 r. OB.-02-9-
5672/KU-413/2005/5288. 
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rozwojowych. Oferta na kwot� nominaln� 13,5 mln EUR (warto�� offsetowa 
20,9 mln EUR) skierowana jest do partnera włoskiego Oto Melara S.p.A.  

3.3.8. PRZEKSZTAŁCENIA STRUKTURALNE I WŁASNO�CIOWE JBR 

W ocenie NIK, słaba kondycja ekonomiczna i brak zdefiniowanych po��danych 
obszarów rozwoju działalno�ci B+R, stanowi� realne zagro�enie dla dalszego 
funkcjonowania jednostek. Zagro�enia te były wprawdzie dostrzegane, lecz po-
mimo rozwa�anych koncepcji przekształce�, władze jbr wykazywały na ogół ten-
dencj� do zachowania dotychczasowego statusu samodzielnych jednostek. Organy 
nadzoruj�ce nie podejmowały natomiast zdecydowanych działa� wobec jednostek 
trac�cych płynno�� finansow� lub wykazuj�cych niewielkie dochody 
i ograniczon� skal� działalno�ci B+R.  

W przygotowanym przez Zespół Mi�dzyresortowy Programie przekształce� 
strukturalnych i własno�ciowych jednostek badawczo-rozwojowych77 w odniesie-
niu do kontrolowanych przez NIK jedenastu jednostek zaproponowano: 
1) pozostawienie statusu jbr: Instytutowi Transportu Samochodowego, Instytu-

towi Technologii Eksploatacji, Instytutowi Badawczemu Le�nictwa, Instytu-
towi Zaawansowanych Technologii Eksploatacji, Instytutowi Rozwoju Miast, 
Instytutowi Medycyny Pracy i Zdrowia �rodowiskowego;  

2) przeprowadzenie komercjalizacji: Instytutu Automatyki Systemów Energe-
tycznych; 

3) przeprowadzenie prywatyzacji bezpo�redniej: Centralnego Laboratorium Prze-
mysłu Obuwniczego, OBR Samochodów Małolitra�owych „Bosmal”, OBR 
Metrologii Elektrycznej „Metrol”; 

4) przekształcenie w przedsi�biorstwo pa�stwowe: Instytutu Komputerowych 
Systemów Automatyki i Pomiarów. 

W wyniku kontroli stwierdzono, �e w jednostkach wykazuj�cych niekorzystn� 
sytuacj� ekonomiczno-finansow�, ich organy prowadziły długotrwałe analizy 
mo�liwych rozwi�za� w sferze przekształce� własno�ciowych. Prace w tym za-
kresie były odwlekane a finalne decyzje opó�niane lub wstrzymywane. Post�po-
wanie ograniczało si� najcz��ciej do pozornych, a wi�c mało efektywnych działa� 
naprawczych, np. ł�czenie komórek organizacyjnych - zakładów, wydziałów, li-
kwidacj� pojedynczych stanowisk pracy. Nie były respektowane zalecenia organu 
nadzoruj�cego wyst�puj�cego o przygotowanie niezb�dnych programów napraw-
czych i biznes planów działa� restrukturyzacyjnych.  

� Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego zostało uznane przez or-
gan nadzoruj�cy za jednostk� zagro�on� finansowo i zobowi�zane we wrze-
�niu 2003 r. do sporz�dzenia programu naprawczego. CLPO przedstawiło nie-
kompletn� wersj� dokumentu. W diagnozie programu naprawczego jednostka 
potwierdziła swoj� niekorzystn� sytuacj� ekonomiczno-finansow�. Zało�enia 
programu sformułowane zostały w sposób hasłowy i ogólnikowy, bez wska-
zania konkretnych zada� i dokładnego harmonogramu ich realizacji. 
W przyj�tej strategii działania przewidziano konsolidacj� CLPO z Instytutem 
Przemysłu Skórzanego w Łodzi. Nie przygotowano biznes planu działa� re-
strukturyzacyjnych jednostki wraz z planem finansowym jego realizacji. Do 

                                                
77 Patrz str. 16 Informacji.  
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lipca 2005 r. program naprawczy nie został uzupełniony zgodnie 
z wytycznymi ministra nadzoruj�cego. Według stanowiska Dyrektora CLPO 
konsolidacja powinna by� odło�ona do połowy 2007 roku w zwi�zku z reali-
zacj� projektu badawczego obj�tego VI Programem Ramowym UE.  

� Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów analizował 
warunki ewentualnego przekształcenia własno�ciowego. Według Dyrektora 
Instytutu: koszty procesu przekształcenia jednostki, np. w drodze prywatyzacji 
to 250,0 tys. zł; okres przygotowania około 2 lat; organ nadzoruj�cy dotych-
czas nie okre�lił celu przekształcenia, �ródeł finansowania i formy dalszego 
działania jednostki; jako przeszkody dla ewentualnej prywatyzacji wskazano: 
brak uregulowa� dotycz�cych działania w okresie przej�ciowym, w którym 
obowi�zywałyby zró�nicowane rozwi�zania podatkowe i mo�liwo�ci finanso-
wania przekształconych jbr; zapewnienie finansowej kompensaty utraconych 
dotychczasowych uprawnie� finansowo-podatkowych. Nie podejmowano 
działa� w kierunku przekształcenia Instytutu w przedsi�biorstwo pa�stwowe, 
zaleconego uprzednio przez Zespół Mi�dzyresortowy. 

� Instytut Automatyki Systemów Energetycznych w kwietniu 2003 r. zgłosił 
Zespołowi Mi�dzyresortowemu propozycj� komercjalizacji jednostki w celu 
prywatyzacji. W grudniu 2003 r. w Instytucie opracowano koncepcj� prywaty-
zacji jednostki, w której wskazano m.in., �e ogólna sytuacja ekonomiczno-
finansowa jest zła i pogarsza si� z roku na rok. Przygotowany w maju 2004 r. 
wniosek o komercjalizacj� Instytutu nie został rozpatrzony (zdj�ty z porz�dku 
obrad) przez Rad� Naukow�. W styczniu 2005 r. wniosek ten został zaktuali-
zowany i przedstawiony Radzie Naukowej dopiero w lipcu 2005 r. Do zako�-
czenia kontroli wniosek nie został zaopiniowany przez Rad�. W wyja�nieniach 
dla NIK, Dyrektor Instytutu stwierdził, �e rozwa�a zło�enie organowi nadzo-
ruj�cemu wniosku o komercjalizacj�, bez stosownej uchwały Rady Naukowej.  

Sze�� jednostek zadeklarowało zamiar utrzymania dotychczasowego statusu sa-
modzielnej jednostki badawczo-rozwojowej, przy czym dwie z nich, tj. Instytut 
Medycyny Pracy i Zdrowia �rodowiskowego oraz O�rodek Badawczo-
Rozwojowy Metrologii Elektrycznej „Metrol” znajdowały si� w bardzo nieko-
rzystnej kondycji ekonomiczno-finansowej.  

W czterech pozostałych przypadkach, tj. Instytutów: Transportu Samocho-
dowego, Technologii Eksploatacji, Badawczego Le�nictwa oraz Rozwoju Miast 
zamiar pozostania przy statusie jbr uzasadniano korzystn� sytuacj� ekonomiczno-
finansow� oraz brakiem negatywnych przesłanek w odniesieniu do zakresu 
i jako�ci prowadzonej działalno�ci w reprezentowanej dziedzinie gospodarki. De-
klaracje te odpowiadały wcze�niejszej (z 2003 r.) propozycji Zespołu Mi�dzyre-
sortowego ds. Przekształce� Własno�ciowych Jednostek Badawczo-Rozwojowych. 

3.3.9. ROZPORZ�DZANIE MIENIEM PRZEZ JBR  

Kontrola wykazała, �e jednostki anga�owały �rodki finansowe i rzeczowe 
w przedsi�wzi�cia polegaj�ce na tworzeniu spółek lub obejmowaniu w nich 
udziałów. Przedsi�wzi�cia te nie spełniały na ogół po��danych celów, takich jak 
komercjalizacja wyników prac badawczych lub wydzielenie z jbr działalno�ci 
komercyjnej (produkcja, usługi)78. Przeprowadzona w toku kontroli NIK analiza 

                                                
78 Cele wskazane jako po��dane w p. 3.4 Strategii reorganizacji jednostek badawczo-rozwojowych (nadzo-
rowanych przez MGiP). 
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danych79 wykazała, �e rozdzielenie działalno�ci B+R od działalno�ci komercyjnej 
nie było reguł�.  

Działalno�� cz��ci jbr posiadaj�cych udziały w spółkach, ukierunkowana była na 
ró�nego rodzaju produkcj� lub usługi, niezwi�zane z komercjalizacj� wyników 
prac badawczych. Na przykład:  

� Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek (0,0% udziału sprzeda�y 
prac B+R w przychodach ogółem) posiadało 49,3% udziałów w spółce 
WAFO-CBKO i prowadziło m.in. działalno�� polegaj�c� na produkcji ob-
rabiarek i narz�dzi, tj. to�sam� z przedmiotem działalno�ci tej spółki; 

� Instytut Chemii Przemysłowej (15,9% udziału sprzeda�y prac B+R 
w przychodach ogółem) posiadał 70% udziałów w spółce Zakład Che-
miczny „Silikony Polska” Sp. z o.o. i prowadził m.in. działalno�� polega-
j�c� na produkcji tworzyw sztucznych i innych wyrobów chemicznych, tj. 
to�sam� z przedmiotem działalno�ci tej spółki; 

� Instytut Farmaceutyczny (15,0% udziału sprzeda�y prac B+R 
w przychodach ogółem) posiadał 33% akcji w spółce Vipharm SA i pro-
wadził m.in. działalno�� polegaj�c� na produkcji podstawowych substancji 
farmaceutycznych, tj. to�sam� z przedmiotem działalno�ci tej spółki; 

� Instytut Metali Nie�elaznych (10,8% udziału sprzeda�y prac B+R 
w przychodach ogółem) posiadał 99,92% udziałów w spółce Zakład Dzia-
łalno�ci Innowacyjnej INNOVATOR Sp. z o.o. i prowadził m.in. działal-
no�� polegaj�c� na produkcji chemikaliów, metali szlachetnych, tj. to�sam� 
z przedmiotem działalno�ci tej spółki. 

Niektóre spółki z udziałem jednostek badawczo-rozwojowych, w zakresie swojej 
działalno�ci wykazały prowadzenie prac B+R lub działalno�� naukow�, badawcz� 
i wdro�eniow�. O ile tworzenie spółek zale�nych, w celu wyodr�bnienia działal-
no�ci komercyjnej z jednostek, powinno sprzyja� koncentracji jbr na działalno�ci 
naukowo-badawczej, to przejmowanie prac B+R przez te spółki mo�e prowadzi� 
do działalno�ci konkurencyjnej wobec ich udziałowców. Na przykład:  

� Spółka DOZUT-KOMAG Sp. z o.o. (20,3% udziału prac B+R 
w przychodach ogółem), w której Centrum Mechanizacji Górnictwa 
„KOMAG” posiadało 100% udziałów; 

� Spółka Centrum Edukacji Logistycznej Sp. z o.o. (53,3% udziału prac 
B+R w przychodach ogółem), w której Instytut Logistyki i Magazynowania 
posiadał 45,95% udziałów; 

� Spółka Przedsi�biorstwo Innowacyjne Odlewnictwa „SPECODLEW” 
Sp. z o.o. (21,4% udziału prac B+R w przychodach ogółem), w której In-
stytut Odlewnictwa posiadał 100% udziałów; 

� Spółka Lab Term Warszawa (24,2% udziału prac B+R w przychodach ogó-
łem), w której Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych posiadał 
100% udziałów. 

W ocenie NIK, udział jbr w spółkach nie doprowadził do rozdzielenia za-
da�, polegaj�cym na koncentracji prac badawczo-rozwojowych w jednostkach 
oraz wykorzystania spółek wył�cznie do komercjalizacji wyników bada� jbr 
i prowadzenia ich wdro�e�. 

NIK krytycznie ocenia, pod wzgl�dem rzetelno�ci, brak skutecznych działa� 
w trzech kontrolowanych jednostkach, w celu uregulowania stanu prawnego po-
siadanych nieruchomo�ci (budynków, budowli) oraz gruntów. Mimo bardzo ko-
rzystnych rozwi�za� prawnych dotycz�cych uwłaszczenia jednostek badawczo-
                                                
79 Przekazanych z 86 jednostek podlegaj�cych nadzorowi Ministra Gospodarki i Pracy.  
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rozwojowych, jednostki opieszale i niesprawnie prowadziły post�powanie w celu 
skompletowania i przedło�enia wła�ciwym organom niezb�dnej dokumentacji 
umo�liwiaj�cej wydanie decyzji lub ujawnienie w ksi�gach wieczystych posiada-
nia prawa u�ytkowania wieczystego gruntów i własno�ci budynków i budowli na 
nich posadowionych. Przykłady takich działa� stwierdzono w jednostkach:  

Instytut Transportu Samochodowego, 
Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów, 
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. 

W jednej z jednostek stwierdzono niekorzystne rozporz�dzanie mieniem, powo-
duj�ce szkod� dla jbr, w tym zawarcie umowy wskazuj�cej na wyst�powanie me-
chanizmu korupcyjnego.  

� Instytut Transportu Samochodowego posiadał udziały i akcje w siedmiu 
spółkach, w tym w pi�ciu z udziałem partnerów zagranicznych. Tylko jedna 
spółka (Tablix) przynosiła korzy�ci finansowe, głównie w formie dywidendy. 
Jednak według ustale� kontroli, w latach 2001 – 2004 niekorzystnie rozporz�-
dzono udziałami ITS w tej spółce. Umorzenie cz��ci udziałów (nieopłacalne 
finansowo), a nast�pnie sprzeda� pozostałych (znacznie poni�ej faktycznej ich 
warto�ci) przyniosły straty Instytutowi. Sprzeda� udziałów80 nie została po-
przedzona przez ITS analiz� i wycen� ich rzeczywistej warto�ci. Według sza-
cunków NIK warto�� udziałów niedoszacowano, co najmniej na kwot� 
2 380,0 tys. zł.  

Niektóre jednostki dokonywały sprzeda�y nieruchomo�ci w sytuacji pogar-
szaj�cych si� wyników z działalno�ci w celu dora�nej poprawy wyniku finanso-
wego. 

� Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego w badanym okresie 
�wiadczyło stałe usługi wynajmu cz��ci nieruchomo�ci. W 2004 r. CLPO 
sprzedało prawo wieczystego u�ytkowania cz��ci gruntu wraz z prawem wła-
sno�ci posadowionych na tym gruncie budynków za kwot� 2 800,0 tys. zł. 
Transakcja ta nie była planowana w 2004 r. We wniosku CLPO, zaakceptowa-
nym przez Ministra Skarbu Pa�stwa81 wskazano, �e nieruchomo�ci s� zb�dne 
i nie słu�� realizacji celów statutowych ci���cych na CLPO. �rodki ze sprze-
da�y miały zosta� przeznaczone na prace badawcze i inwestycje. Jednak cz��� 
tych �rodków, w kwocie 835,6 tys. zł, została wykorzystana niezgodnie z za-
ło�onym celem, tj. na pokrycie bie��cych kosztów utrzymania jednostki. 
Z uwzgl�dnieniem przychodów ze sprzeda�y, CLPO wykazało 68,3 tys. zł zy-
sku.  

Sprzeda� nieruchomo�ci nie była uwzgl�dniona w programie napraw-
czym CLPO. Po dokonaniu powy�szej transakcji, CLPO nadal dysponowało 
gruntem o powierzchni 10 138 m2 oraz obiektami o ł�cznej powierzchni 
6 672 m2, z czego 58,5% wynajmowane było podmiotom zewn�trznym. 

Ponoszono równie� nieuzasadnione koszty spowodowane utrzymywaniem 
niezagospodarowanej powierzchni na działalno�� B+R. 

� Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów z ogólnej 
powierzchni u�ytkowej budynków 9 724 m2 wykorzystywał na potrzeby wła-
sne ok. 2 661 m2 (29% cało�ci). Podmiotom zewn�trznym wynajmowano po-
wierzchni� ok. 4 366 m2, (47%). Pozostała cz��� budynków o powierzchni ok. 
2 700 m2 (24%) nie była zagospodarowana. Z tego tytułu Instytut w okresie 
2002 – I połowa 2005 r. poniósł wydatki na jej utrzymanie w kwocie ok. 215,0 
tys. zł. Według Dyrektora Instytutu stan ten wynikał ze zmniejszenia zatrud-

                                                
80 Na rzecz współwła�ciciela zawi�zanej spółki.  
81 Sprawuj�cy nadzór wła�cicielski m.in. nad mieniem jbr. 
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nienia w jednostce. Mimo podejmowanych stara�, w badanych latach nie po-
zyskano najemców na niewykorzystan� powierzchni�. Wyniki finansowe In-
stytutu w latach 2003-2004 utrzymywały si� na poziomie ok. 80,0 tys. zł. 

4. INFORMACJE DODATKOWE O PRZEPROWADZONEJ 
KONTROLI 

4.1. Przygotowanie kontroli 

W przygotowaniu kontroli uwzgl�dnione zostały analizy i oceny przedstawiane 
w materiałach prasowych, pracach Sejmowych Komisji zajmuj�cych si� zagad-
nieniami dotycz�cymi sektora jbr oraz wyniki wcze�niejszych kontroli NIK.  

Wytypowanie jednostek do kontroli dokonano w drodze doboru celowego 
z uwzgl�dnieniem reprezentacji wszystkich kategorii82 przyznawanych przez 
KBN83, z przewag� kategorii �rednich oraz pod wzgl�dem zró�nicowania wielko-
�ci zatrudnienia i obrotów. Wybranych zostało 11 jednostek (4,3%)84, w tym 
7 nadzorowanych przez ministra wła�ciwego do spraw gospodarki, przy stanie 
ogółem 257 jbr na koniec 2002 r.  

W trakcie kontroli wyst�piła zmiana organizacyjna w�ród kontrolowanych 
jednostek - Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie w marcu 2005 r. zmienił 
nazw� na Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. W statucie tej 
jednostki utrzymany został dotychczasowy główny profil działalno�ci. Dla celów 
niniejszej kontroli sporz�dzone zostały zestawienia w celu zaprezentowania 
szczegółowej struktury przychodów jbr, zatrudnienia, wynagrodze�, zasobów 
maj�tkowych. Do ustalenia niezb�dnych danych sporz�dzono zestawienia, jakie 
uprzednio zostały wykorzystane do oceny działalno�ci jbr przez Zespół Mi�dzyre-
sortowy do Spraw Przekształce� Własno�ciowych Jednostek Badawczo-
Rozwojowych, powołany w 2003 r. przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej.  

Kontrola odpowiadaj�ca tematyce obecnej kontroli została przeprowadzona przez 
NIK w 1999 r. i dotyczyła funkcjonowania resortowych jednostek badawczo-
rozwojowych85. Ustalono wówczas, �e w badanym okresie jednostki realizowały 
zadania statutowe w ograniczonym zakresie lub w ogóle ich nie realizowały. 
Przyczyn� było niewielkie zainteresowanie podmiotów gospodarczych, szczegól-
nie prywatnych, finansowaniem bada� naukowych. Jednostki ograniczały działal-
no�� do produkcji małoseryjnej, �wiadczyły usługi normalizacyjne i certyfikacji. 
Znacz�cym �ródłem przychodów były dzier�awy i sprzeda� maj�tku. Utrzymy-
wano nadmierny potencjał kadrowy i techniczny w stosunku do faktycznych po-

                                                
82 Parametryzacja stosowana przez KBN obejmowała kategorie 1-5 oraz M dla jbr, które ze wzgl�du na 
profil działalno�ci nie mogły by� zaliczone do kategorii 1-5. 
83 Na podstawie zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych okre�lonych w rozporz�dzeniu Przewod-
nicz�cego Komitetu Bada� Naukowych z dnia 30.11.2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania 
i rozliczania �rodków finansowych ustalanych w bud�ecie pa�stwa na nauk�. 
84 Z kategori� 1 – jedna jednostka; z kategori� 2 – dwie jednostki, z kategori� 3 – cztery jednostki, z katego-
ri� 4 – dwie jednostki, z kategori� M – dwie jednostki. 
85  Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania resortowych jednostek badawczo-rozwojowych. Warsza-
wa, kwiecie� 2000 r. 
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trzeb przy jednoczesnym zmniejszaniu przychodów z bada� dla przemysłu. Orga-
ny nadzoruj�ce jbr nie oceniały rzetelnie działalno�ci jednostek i pracy ich dyrek-
torów. Stwierdzono niezgodne z przeznaczeniem wydatkowanie �rodków w kwo-
cie 4,2 mln zł. 

4.2. Post�powanie kontrolne i działania podj�te po 
zako�czeniu kontroli 

W toku kontroli w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych, w lipcu 
2005 r., zgodnie z sugesti� NIK, Okr�gowy Inspektorat Pa�stwowej Inspekcji 
Pracy przeprowadził kontrol� w zakresie swojej wła�ciwo�ci. W jej wyniku 
stwierdzono, �e w okresie 2003 r. - I połowa 2005 r. pracownicy Instytutu tylko 
w nielicznych miesi�cach otrzymywali nale�no�ci ze stosunku pracy - zgodnie 
z terminami wypłat okre�lonych w zakładowych regulacjach wewn�trznych. Pra-
cowników zatrudniano ponad obowi�zuj�ca ich norm� pracy, w godzinach nad-
liczbowych przekraczaj�cych ustalony limit roczny (art. 151 ustawy Kodeks pra-
cy).  

Dyrektor ITS w Warszawie zło�ył zastrze�enia do protokołu kontroli, które zosta-
ły oddalone przez Komisj� Odwoławcz� w Departamencie Gospodarki, Skarbu 
Pa�stwa i Prywatyzacji NIK, powołan� przez Dyrektora ww. Departamentu. Dy-
rektor ITS skorzystał nast�pnie z prawa odmowy podpisania protokołu kontroli 
NIK.  

Minister Gospodarki zło�ył zastrze�enia do sze�ciu ocen i uwag zawartych w wy-
st�pieniu pokontrolnym NIK86. W wyniku rozpatrzenia zastrze�e� Kolegium NIK 
uwzgl�dniło cz��ciowo jedno zastrze�enie Ministra, a pozostałe zostały oddalone 
w cało�ci87. 

W zwi�zku ze stwierdzonymi nieprawidłowo�ciami w działalno�ci Instytutu Me-
dycyny Pracy i Zdrowia �rodowiskowego, przesłane zostało wyst�pienie pokon-
trolne NIK do Ministra Zdrowia88. W odpowiedzi Minister Zdrowia zło�ył do 
Kolegium NIK cztery zastrze�enia do ocen, uwag i wniosków zawartych w wy-
st�pieniu NIK. Zastrze�enia te zostały w cało�ci oddalone przez Kolegium NIK89. 

W wyst�pieniach skierowanych do dwóch nadzoruj�cych jbr organów przedsta-
wione zostały przez NIK nast�puj�ce wnioski pokontrolne:  

Do Ministra Gospodarki: 

1. Podj�cie działa� restrukturyzacyjnych, postulowanych w Strategii reorgani-
zacji jednostek badawczo-rozwojowych. 

2. Rozwa�enie wyst�pienia do ministra wła�ciwego do spraw nauki o podj�cie 
inicjatywy ustawodawczej, zmierzaj�cej do wprowadzenia w ustawie o jbr 
uregulowa� zapewniaj�cych organowi sprawuj�cemu nadzór efektywne 

                                                
86 Pismo z 16.03.2006 r. KGP/41011-1/05. 
87 Uchwała Kolegium NIK Nr 14/2006 z 12.04. 2006 r. 
88 W wyniku kontroli przeprowadzonej w okresie listopad 2005 – luty 2006 r. 
89 Uchwała Kolegium NIK Nr 37/2006 z 13.09.2006 r. 
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współdziałanie z radami naukowymi w procesach przekształce� struktural-
nych i własno�ciowych jbr. 

3. Zdyscyplinowanie dyrektorów jbr do wypełniania obowi�zku zgłaszania za-
miaru rozporz�dzenia rzeczowym lub finansowym maj�tkiem trwałym jedno-
stek. 

4. Podj�cie działa� w zakresie weryfikacji i zatwierdzania sprawozda� finanso-
wych nadzorowanych jednostek badawczo-rozwojowych. 

5. Uwzgl�dnianie w ocenie dyrektorów jbr działa� podejmowanych w zakresie 
konsolidacji jednostki i koncentracji jej maj�tku, w kontek�cie zało�e� reor-
ganizacji jbr, okre�lonych w Strategii reorganizacji jednostek badawczo-
rozwojowych.  

6. Rzetelne koordynowanie zlecania i rozliczania prac wykonywanych na po-
trzeby Ministerstwa przez jednostki badawczo – rozwojowe. 

Odpowiadaj�c na wyst�pienie NIK Minister Gospodarki poinformował o sposobie 
wykonania wniosków90. Pełna realizacja ma nast�pi� do ko�ca grudnia 2006 r. 

Do Ministra Zdrowia: 

1. Wzmo�enie nadzoru nad funkcjonowaniem Instytutu Medycyny Pracy 
i Zdrowia �rodowiskowego. 

2. Podj�cie działa� w celu zapewnienia rzetelnej weryfikacji rozlicze� finanso-
wych zada� wykonywanych na podstawie umów zawartych z Ministrem 
Zdrowia. 

3. Przeprowadzenie przez Ministerstwo Zdrowia kompleksowej kontroli Instytu-
tu, uwzgl�dniaj�cej rzeczow� realizacj� zada�, w tym zwłaszcza wykonywa-
nych w ramach programu „�rodowisko a Zdrowie”. 

4. Ocen� pracy pracowników Ministerstwa Zdrowia sprawuj�cych nadzór nad 
działalno�ci� Instytutu oraz wykonywaniem przez IMPiZ� zada� zleconych 
przez Ministra Zdrowia. 

Do dnia zatwierdzenia niniejszej Informacji nie upłyn�ł termin, w którym Mini-
ster Zdrowia był zobowi�zany do udzielenia odpowiedzi o sposobie wykorzysta-
nia wniosków, ocen i uwag zawartych w wyst�pieniu pokontrolnym NIK.  

Do dyrektorów jednostek badawczo-rozwojowych: 

1. Realizowanie programów naprawczych z uwzgl�dnieniem procesu prze-
kształce� strukturalnych i własno�ciowych, na podstawie wypracowanego 
wspólnego stanowiska kierownictwa i rady naukowej jednostki. 

2. Prawidłowe ustalanie i aktualizowanie planów rzeczowo-finansowych 
jednostki; sporz�dzanie sprawozda� rocznych z działalno�ci jednostki.  

3. Wyst�pienie do wła�ciwych urz�dów skarbowych i urz�dów statystycz-
nych w celu uzyskania wi���cych interpretacji nt. klasyfikowania wyko-

                                                
90 Pismo z 19.05.2006 r. DNP-I-0911-1-JO/06. 
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nywanych usług na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. 
Jednolite klasyfikowanie usług o tych samych cechach badawczych. 

4. Prowadzenie prawidłowej ewidencji ksi�gowej zdarze� gospodarczych, 
zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowo�ci i sporz�dzania wiarygod-
nych sprawozda� finansowych z działalno�ci. 

5. Prowadzenie skutecznej kontroli wewn�trznej w zakresie ksi�gowo�ci. 

6. Wprowadzenie zaktualizowanych regulacji wewn�trznych wynagradzania 
kierownictwa i pracowników jbr. 

7. Prawidłowe udzielanie zamówie� publicznych na dostawy aparatury 
i urz�dze� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami o zamówieniach pu-
blicznych. 

8. Rzetelne rozliczanie dotacji podmiotowych przyznanych na działalno�� 
statutow�. 

9. Uregulowanie stanu prawnego i potwierdzenie nabycia prawa do u�ytko-
wanych nieruchomo�ci gruntowych, budynków oraz innych budowli 
i urz�dze� znajduj�cych si� na tych gruntach. 

10. Podj�cie działa� zmierzaj�cych do odzyskania �rodków finansowych wy-
datkowanych w sposób nielegalny, niecelowy i niegospodarny. 

Ponadto, w wyst�pieniu pokontrolnym NIK91 skierowanym do sprawuj�cego 
funkcj� Kierownika Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia �rodowiskowego w So-
snowcu, zgłoszono wnioski o niezasadno�� zajmowania stanowisk wobec sze�ciu 
pracowników, w tym osób zajmuj�cych stanowiska głównego ksi�gowego i za-
st�pcy głównego ksi�gowego.  

Dyrektorzy jbr nie wnie�li zastrze�e� do zawartych w wyst�pieniach NIK ocen, 
uwag oraz wniosków. W nadesłanych odpowiedziach dyrektorzy jednostek poin-
formowali NIK, �e wnioski pokontrolne przyjmuj� do wykonania. W odniesieniu 
do przekazanych informacji o sposobie realizacji wniosków, NIK uznała, �e:  

� Dyrektor O�rodka Badawczo-Rozwojowego Metrologii Elektrycznej ME-
TROL w Zielonej Górze nie potwierdził podj�cia prac nad programem na-
prawczym, zgodnie z wytycznymi organu nadzoruj�cego.  

W wyniku wykonania wniosku NIK, uzyskane zostały korzy�ci finansowe:  

� Dyrektor Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych IASE we Wro-
cławiu uregulował nale�no�ci z tytułu podatku od nieruchomo�ci w kwocie 
11,1 tys. zł. Ponadto w okresie od czerwca 2005 r. do kwietnia 2006 r. uzyska-
no przychody z tytułu wynaj�cia cz��ci nieu�ytkowanych na cele statutowe 
nieruchomo�ci (do czasu podj�cia kontroli generuj�cych w Instytucie tylko 
koszty) na kwot� 120,0 tys. zł.  

Odno�nie realizacji wniosków pokontrolnych w Instytucie Medycyny Pracy 
i Zdrowia �rodowiskowego, przedstawiono NIK nast�puj�ce informacje:  

� Dotychczasowy Dyrektor i Zast�pca Dyrektora Instytutu nie pełni� ju� swoich 
funkcji. Obecny Kierownik Instytutu podj�ł działania w celu realizacji wnio-
sków. Poinformował m.in. o odsuni�ciu pracowników odpowiedzialnych za 
nieprawidłowo�ci od mo�liwo�ci podejmowania decyzji finansowych oraz 

                                                
91 Wyst�pienie z dnia 10.06.2006 r. LKA-41200-1-06. 
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o wyst�pieniu do wła�ciwej Prokuratury Rejonowej z zawiadomieniem o po-
dejrzeniu popełnienia przez wskazanych pracowników przest�pstw na szkod� 
jednostki. 

W zwi�zku ze skal� ujawnionych nieprawidłowo�ci w ewidencji finansowo-
ksi�gowej i sprawozdaniach finansowych Instytutu Zaawansowanych Technologii 
Wytwarzania w Krakowie, NIK wystosowała w maju 2006 r. dodatkowe wyst�-
pienia pokontrolne do: 

� Ministra Gospodarki z wnioskiem o przeprowadzenie kompleksowej kontroli 
działalno�ci Instytutu oraz restrukturyzacji jednostki; w wyst�pieniu zawarto 
ocen� wskazuj�c� na niezasadno�� zajmowania stanowiska przez Dyrektora 
Instytutu. 

� Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy�szego z wnioskiem o przeprowadzenie kon-
troli dotycz�cej wykorzystania i rozliczenia dotacji podmiotowych, w tym wy-
egzekwowania �rodków dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. 

W zwi�zku ze stwierdzonymi faktami niejednolitego klasyfikowania dla celów 
podatkowych usług wykonywanych w jednostkach badawczo-rozwojowych, NIK 
wystosowała dodatkowo wyst�pienia do: 

� Urz�du Skarbowego w Bielsku Białej o przeprowadzenie kontroli dora�nej 
w O�rodku Badawczo-Rozwojowym Samochodów Małolitra�owych w Biel-
sku-Białej. 

� Urz�du Skarbowego Warszawa Praga o przeprowadzenie kontroli dora�nej 
w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie. 

W zwi�zku ze stwierdzonymi w kontrolowanych jbr przypadkami, przyjmowania 
przez biegłych rewidentów sprawozda� finansowych przedstawiaj�cych niewia-
rygodne dane i wyniki finansowe tych jednostek, NIK wystosowała zawiadomie-
nie do:  

� Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (KIBR), w którym Izba zwróciła si� 
o sprawdzenie, czy miało miejsce uchybienie obowi�zkom zawodowym lub 
naruszono procedury badania sprawozda� finansowych przez biegłych rewi-
dentów.  

W odpowiedzi na zawiadomienie NIK, Krajowa Komisja Nadzoru KIBR 
poinformowała, �e podejmie działania obj�te procedurami kontrolnymi w pod-
miotach uprawnionych do badania sprawozda� finansowych wskazanych przez 
NIK92. 

W trakcie kontroli NIK, Kierownik93 Instytutu Transportu Samochodowego 
w Warszawie, zło�ył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga 
Północ o podejrzeniu popełnieniu przez b. Dyrektora ITS przest�pstwa niegospo-
darno�ci. W zwi�zku ze wszcz�tym post�powaniem, NIK przekazała do Prokura-
tury kserokopie protokołu kontroli przeprowadzonej w Instytucie.  

W wyniku kontroli, zło�one zostały przez NIK zawiadomienia do wła�ciwych 
prokuratur rejonowych o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przest�pstwa 
przez:  

                                                
92 Pismo z dnia 27.07.2006 r. NN-911/2006. 
93 Instytutem w okresie stycze�-czerwiec 2005 r. zarz�dzał Kierownik, tj. do czasu rozstrzygni�cia konkursu 
i powołania dyrektora. 
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� Dyrektora Centralnego Laboratorium Przemysłu Obuwniczego w Krakowie, 
w wyniku sporz�dzenia sprawozdania finansowego niezgodnie z przepisami 
art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowo�ci i podania nierzetelnych danych 
w ewidencji ksi�gowej roku 2002 naruszaj�c tym art. 6 ust. 1 ustawy o ra-
chunkowo�ci, tj. czyny opisane w art. 77 pkt. 1 i  2 ustawy o rachunkowo�ci. 

� Dyrektora oraz Zast�pc� Dyrektora ds. Ekonomicznych – Głównego Ksi�go-
wego Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu, 
w wyniku prowadzenia w 2003 r. ksi�g rachunkowych niezgodnie z art. 24 ust. 
1 ustawy o rachunkowo�ci, tj. czynu okre�lonego w art. 77 pkt. 1 ustawy o ra-
chunkowo�ci. 

� Dyrektora Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie 
w wyniku nierzetelnego prowadzenia w latach 2003-2004 ksi�g rachunkowych 
i wbrew przepisom ustawy o rachunkowo�ci (w szczególno�ci z art. 4 ust. 
1,2,5; art. 6 ust. 1,2; art. 7 ust. 1 pkt. 5; art. 20 ust. 1,2, art. 22 ust. 1, art. 24 
ust. 2) oraz podania nierzetelnych danych w sprawozdaniach finansowych za 
rok 2003 i 2004 z naruszeniem art. 45 ust. 1 ww. ustawy, tj. czyny opisane 
w art. 77 pkt 1 i 2 ustawy o rachunkowo�ci, w zwi�zku z art. 61 § 1 kodeksu 
karnego skarbowego94. 

Z przekazanych NIK informacji wynika, �e wszcz�to dochodzenie w sprawach 
nieprawidłowo�ci w Centralnym Laboratorium Przemysłu Obuwniczego, pod 
nadzorem Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Podgórza95. 

Izba została powiadomiona przez Komend� Wojewódzk� Policji w Katowi-
cach o wszcz�tym �ledztwie96 w sprawie nieprawidłowo�ci zaistniałych w Insty-
tucie Medycyny Pracy i Zdrowia �rodowiskowego w Sosnowcu, które jest nadzo-
rowane przez Prokuratur� Okr�gow� w Katowicach. W zwi�zku z ustaleniami 
kontroli, NIK kieruje zawiadomienie do Prokuratury Okr�gowej w Katowicach 
o stwierdzonych nieprawidłowo�ciach w Instytucie. 

Najwy�sza Izba Kontroli skierowała wnioski do wła�ciwych rzeczników dyscy-
pliny finansów publicznych w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicz-
nych przez: 

� Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia �rodowiskowego 
w Sosnowcu, w wyniku zawarcia w 2004 r. umowy na dostawy materiałów, 
bez przeprowadzenia post�powania o udzielenie zamówienia publicznego, 
czym naruszył art. 7 ust. 3 ustawy Prawo zamówie� publicznych. Powy�szym 
post�powaniem dopu�cił si� czynu okre�lonego w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o odpowiedzialno�ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

� Dyrektora Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu 
w wyniku udzielenia w 2004 r. zamówienia publicznego na podstawie art. 67 
ust. 1 ustawy Prawo zamówie� publicznych, który to przepis w tym przypadku 
nie miał uzasadnienia. Przez ww. post�powanie dopu�cił si� czynu okre�lone-
go w art. 17 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy o odpowiedzialno�ci za naruszenie dys-
cypliny finansów publicznych.  

� Dyrektora O�rodka Badawczo-Rozwojowego Samochodów Małolitra�owych 
„Bosmal” w Bielsku-Białej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 
w 2003 r. z naruszeniem przepisów art. 27a ust. 1 pkt. 1 oraz art. 27b ust. 1 pkt 1 
ustawy o zamówieniach publicznych. Przez powy�sze post�powanie dopu�cił si� 

                                                
94 Ustawa z dnia 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930 ze zm.).  
95 Pismo Komendy Miejskiej Policji w Krakowie z 14 czerwca 2006 r.  
96 RSD – 2/06 prowadzone przez Wydział do Walki z Korupcj� Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowi-
cach. 
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czynu okre�lonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpowiedzialno�ci za narusze-
nie dyscypliny finansów publicznych. 

� Zast�pc� Dyrektora O�rodka ds. Bada� w Bielsku-Białej OBR „Bosmal” 
w wyniku udzielenia w 2004 r. 3 zamówie� publicznych z naruszeniem prze-
pisów art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówie� publicznych. Powy�szym 
post�powaniem dopu�cił si� czynu okre�lonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy 
o odpowiedzialno�ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

� Dyrektora Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie 
w wyniku dopuszczenia do przedawnienia w 2004 r. nale�no�ci i zmniejszenia 
przez to dochodów Instytutu oraz umorzenia odsetek w latach 2003-2005. Po-
wy�sze czyny stanowiły naruszenie art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o odpowiedzial-
no�ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nieprawidłowo sporz�-
dzono sprawozdania Rb-N w latach 2003-2005 z naruszeniem art. 18 pkt 2 
ww. ustawy.  

Odr�bny wniosek NIK kierowany do wła�ciwego rzecznika dyscypliny 
finansów publicznych dotyczy� ma nieprawidłowo�ci polegaj�cych na wyko-
rzystaniu niezgodnie z przeznaczeniem cz��ci �rodków dotacji podmiotowej 
w latach 2003-2004.  
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5. ZAŁ�CZNIKI 

5.1. Wykaz kontrolowanych jednostek 
 

• Ministerstwo Gospodarki i Pracy 
 

Jednostki nadzorowane przez Ministra Gospodarki i Pracy: 
  
• Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego w Krakowie 

 
• Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu 

 
• Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie  

 
• O�rodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitra�owych BOSMAL 

w Bielsku Białej 
  

• Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów we Wrocławiu  
 

• Instytut Automatyki Systemów Energetycznych IASE we Wrocławiu  
 

• O�rodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej METROL w Zielo-
nej Górze 

 
Jednostki nadzorowane przez Ministra Infrastruktury: 
 

• Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie 
 

• Instytut Rozwoju Miast w Krakowie  
 

Jednostka nadzorowana przez Ministra Zdrowia: 
 

• Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia �rodowiskowego w Sosnowcu  
 
Jednostka nadzorowana przez Ministra �rodowiska: 
 

• Instytut Badawczy Le�nictwa w Warszawie 
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5.2. Wykaz skrótów u�ytych w Informacji 
 

jbr   jednostki badawczo-rozwojowe 

MGPiPS  Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

MGiP  Ministerstwo Gospodarki i Pracy 

MG  Ministerstwo Gospodarki 

MNiI  Ministerstwo Nauki i Informatyzacji 

KBN  Komitet Bada� Naukowych 

CLPO  Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego w Krakowie 

ITS  Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie 

ITE  Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu 

IBL  Instytut Badawczy Le�nictwa w Warszawie 

IRM  Instytut Rozwoju Miast w Krakowie 

IZTW  Instytut Zaawansowanych Technologii Eksploatacji w Krakowie 

OBR Bosmal O�rodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitra�owych 
BOSMAL w Bielsku Białej 

IMPiZ� Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia �rodowiskowego w Sosnowcu 

IKSAP Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów 
we Wrocławiu 

IASE Instytut Automatyki Systemów Energetycznych IASE  
we Wrocławiu 

OBR Metrol O�rodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej METROL 
w Zielonej Górze 

B+R badawczo-rozwojowe 

PIB Pa�stwowy Instytut Badawczy 

PAN Polska Akademia Nauk 

PKWiU Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 

OIPIP Okr�gowy Inspektorat Pa�stwowej Inspekcji Pracy. 
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5.3. Finansowe rezultaty kontroli. 

Kontrola ujawniła nieprawidłowo�ci w wymiarze finansowym w ł�cznej wysoko-
�ci 39 801,7 tys. zł oraz spowodowała przysporzenie korzy�ci finansowych 
w zwi�zku z realizacj� wniosków pokontrolnych w kwocie 200,1 tys. zł. Stwier-
dzono:  

Nieprawidłowo�ci w wymiarze finansowym: 
 1) Nierzetelne dane w ewidencji finansowo-ksi�gowej lub sprawozdaw-

czo�ci w jednostkach: 
• Centralnym Laboratorium Przemysłu Obuwniczego w Krakowie na 

kwot� 270,3 tys. zł [str. 22 Informacji]; 
• Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych na kwot� 

6 433,5 tys. zł [str. 23 Informacji]; 
• Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie na kwot� 

383,7 tys. zł [str. 24 Informacji]; 
• Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie 

na kwot� 9 669,1 tys. zł [str. 22 Informacji]; 
• Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia �rodowiskowego w Sosnowcu 

na kwot� 4 742,6 tys. zł [str. 23 Informacji]; 
2) �rodki wydatkowane z naruszeniem prawa w jednostkach: 

• Centralnym Laboratorium Przemysłu Obuwniczego w Krakowie na 
kwot� 835,6 tys. zł [str. 40 Informacji]; 

• Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie na kwot� 
20,0 tys. zł [str. 27 Informacji]; 

• Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie 
na kwot� 1 002,4 tys. zł [str. 22 Informacji]; 

• O�rodku Badawczo-Rozwojowym Samochodów Małolitra�owych 
BOSMAL w Bielsku Białej na kwot� 1 386,0 tys. zł [str. 24 Informacji]; 

• Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia �rodowiskowego w Sosnowcu 
na kwot� 3 000,0 tys. zł [str. 28 Informacji]; 

3) �rodki wydatkowane w nast�pstwie działa� niezgodnych z prawem 
w jednostkach: 
• Instytucie Zaawansowanych technologii Wytwarzania na kwot� 99,8 

tys. zł [str. 22 Informacji]; 
• Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych na kwot� 209,5 

tys. zł [str. 23 Informacji]; 
• Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia �rodowiskowego w Sosnowcu 

na kwot� 374,1 tys. zł [str. 23 Informacji]; 
4) Kwoty wydatkowane niegospodarnie i niecelowo w jednostce: 

• Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia �rodowiskowego w Sosnowcu 
w kwocie 9 500,5 tys. zł [str. 23 i 29 Informacji]. 

5) Uszczuplenia �rodków publicznych w: 
• Instytucie Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów we 

Wrocławiu na kwot� 108,4 tys. zł [str. 22 Informacji]; 
6) Inne nieprawidłowo�ci finansowe w jednostce: 

•  Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia �rodowiskowego w Sosnow-
cu na kwot� 1 766,2 tys. zł [str. 23 Informacji]; 
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W wyniku kontroli uzyskano korzy�ci finansowe w jednostkach: 
• Instytucie Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów we 

Wrocławiu na ł�czn� kwot� 131,1 tys. zł [str. 44 Informacji]; 
• Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia �rodowiskowego w Sosnowcu 

na kwot� 69,0 tys. zł [str. 23 Informacji]. 
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5.4. Przedmiot działalno�ci statutowej kontrolowanych 
jednostek badawczo-rozwojowych 

1. Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego w Krakowie (kat. M): 
prowadzenie bada� w zakresie technologii, konstrukcji, u�yteczno�ci i jako�ci 
obuwia; opracowywanie technologii wytwarzania nowych materiałów dla 
obuwia; doskonalenie metod prowadzenia bada� naukowych i prac B+R; 
wdra�anie i upowszechnianie wyników bada�; prowadzenie produkcji do-
�wiadczalnej, działalno�ci usługowej, ogólnotechnicznej i wspomagaj�cej ba-
dania; podejmowanie działalno�ci gospodarczej i usługowej na potrzeby kraju 
i eksportu. 

2. Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu (kat.1): prowadzenie bada� 
naukowych, prac rozwojowych i wdro�eniowych, programowanie i realizacja 
doskonalenia zawodowego w obszarach budowy i eksploatacji maszyn i urz�-
dze� technicznych, technologii wytwarzania oraz in�ynierii materiałowej. 
W statucie zapisano mo�liwo�� produkowania aparatury i urz�dze� oraz po-
dejmowania innej działalno�ci gospodarczej. 

3. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie (b. In-
stytut Obróbki Skrawaniem – kat. 2): prowadzenie bada� naukowych i prac 
B+R w zakresie teorii i techniki obróbki skrawaniem, �ciernej, erozyjnej, me-
trologii warsztatowej; techniki i technologii wytwarzania w przemy�le maszy-
nowym; rozwoju metod i �rodków automatyzacji na potrzeby technologii ob-
róbki ubytkowej; rozwoju materiałów narz�dziowych, narz�dzi skrawaj�cych 
i �ciernych oraz oprzyrz�dowania; ergonomii i projektowania form przemy-
słowych; techniki monta�u pod k�tem mechanizacji i automatyzacji. Instytut 
mógł prowadzi� produkcj� aparatury i urz�dze�, a tak�e podejmowa� inn� 
działalno�� gospodarcz� b�d� usługow� na potrzeby kraju i eksportu. W wy-
niku reorganizacji od marca 2005 r. Instytut Obróbki Skrawaniem otrzymał 
now� nazw� - Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Działal-
no�� jego ukierunkowano na prowadzenie bada� naukowych i prac rozwojo-
wych w sferze wytwarzania produktów przemysłowych o wysokim stopniu 
przetworzenia oraz transfer do przemysłu zaawansowanych technologii, pro-
duktów i wiedzy.  

4. O�rodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitra�owych BOSMAL 
w Bielsku Białej (kat. 3): prowadzenie prac naukowo-badawczych stosowa-
nych i poznawczych w rozmiarach niezb�dnych do realizacji zada� O�rodka; 
rozwojowe prace konstrukcyjne, technologiczno-projektowe i do�wiadczalne 
słu��ce do opracowania, zastosowania lub udoskonalenia konstrukcji i techno-
logii wyrobów, zwłaszcza w dziedzinie samochodów małolitra�owych, udział 
w pracach wdro�eniowych w zakresie zastosowania nowych metod wytwa-
rzania i uruchamiania produkcji licencyjnych oraz własnych wyrobów, 
zwłaszcza w dziedzinie samochodów małolitra�owych i pochodnych; prowa-
dzenie innych prac na zamówienie jednostek gospodarczych, zwłaszcza moto-
ryzacyjnych; prowadzenie działalno�ci dydaktycznej; prowadzenie działalno-
�ci ogólnotechnicznej, w tym prac w zakresie normalizacji, typizacji, szkole-
nia, informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej. W statucie zapisano 
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równie� prowadzenie innej działalno�ci gospodarczej i usługowej na potrzeby 
kontrahentów krajowych i zagranicznych. 

5. Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów we Wrocła-
wiu (kat. 4): prowadzenie prac naukowo-badawczych, projektowych i wdro-
�eniowych w dziedzinie uniwersalnych systemów komputerowych, systemów 
automatycznego sterowania, przetwarzania danych i systemów pomiarowych; 
prowadzenie prac badawczych i badawczo-rozwojowych daj�cych podstawy 
teoretyczne i praktyczne dla nowych projektów i konstrukcji; upowszechnia-
nie wyników bada�, dokonywanie analiz i ocen stanu i rozwoju techniki, pro-
wadzenie działalno�ci w zakresie szkolenia, normalizacji, informacji nauko-
wo-technicznej, wynalazczo�ci, ochrony własno�ci przemysłowej i intelektu-
alnej. W statucie Instytutu uwzgl�dniono mo�liwo�� prowadzenia działalno�ci 
produkcyjnej, usługowej i handlowej na potrzeby kraju i eksportu.  

6. Instytut Automatyki Systemów Energetycznych IASE we Wrocławiu (kat. 
M): prowadzenie bada� naukowych i prac badawczo-rozwojowych na rzecz 
kompleksowego rozwoju i post�pu techniczno-ekonomicznego m.in. w zakre-
sie: automatyzacji procesów technologicznych w zakresie wytwarzania, prze-
syłania i rozdzielania energii oraz sterowania obci��eniem systemów energe-
tycznych; opracowywania i wdra�ania unikatowej i specjalistycznej aparatury. 
W statucie wskazano, �e Instytut mo�e prowadzi� inn� działalno�� gospodar-
cz� i usługow� w zakresie obj�tym przedmiotem działania na potrzeby kraju 
i na eksport.  

7. O�rodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej METROL 
w Zielonej Górze (kat. 3): prowadzenie prac naukowo-badawczych i rozwo-
jowych, w tym konstrukcyjnych, projektowo-technologicznych i do�wiadczal-
nych, zmierzaj�cych do opracowania nowych wyrobów elektrycznej i elektro-
nicznej aparatury pomiarowej i regulacyjnej, elementów automatyki przemy-
słowej; doskonalenie metod wytwarzania tych wyrobów oraz udział we wdra-
�aniu wyników prowadzonych prac w przemysłowych jednostkach gospodar-
czych. W statucie przewidziano prowadzenie produkcji aparatury i urz�dze�, 
a tak�e podejmowanie innej działalno�ci gospodarczej b�d� usługowej w za-
kresie obj�tym przedmiotem działania O�rodka. 

8. Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie (kat. 3): prowadzenie 
działalno�ci naukowej, technicznej, szkoleniowej i wydawniczej z dziedziny 
transportu samochodowego; prowadzenie bran�owego o�rodka informacji 
technicznej i ekonomicznej transportu samochodowego. W statucie zapisano 
równie� mo�liwo�� prowadzenia przez Instytut działalno�ci gospodarczej. 

9. Instytut Rozwoju Miast w Krakowie (kat. 4) utworzony został w dniu 1 li-
stopada 2002 r. w wyniku reorganizacji polegaj�cej na poł�czeniu krakow-
skiego Oddziału Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, 
z wydzielonymi dwiema komórkami organizacyjnymi Instytutu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Krakowie. Do zada� jednostki nale�ało m.in.: prowadzenie 
bada� i przenoszenie ich wyników do praktycznego stosowania, 
a w szczególno�ci wykonywanie zada� szczególnie wa�nych dla planowania 
i realizacji polityki pa�stwa w zakresie gospodarki przestrzennej i mieszka-
niowej, badanie procesów społeczno-ekonomicznych i przestrzennych rozwo-
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ju miast oraz opracowywanie propozycji metodycznych, legislacyjnych, plani-
stycznych i innych na rzecz rozwoju miast. 

10. Instytut Badawczy Le�nictwa w Warszawie (kat. 3): prowadzenie w odnie-
sieniu do le�nictwa bada� naukowych i prac rozwojowych w celu lepszego 
poznania zjawisk i procesów kształtuj�cych stan, trwało�� i rozwój lasów, 
okre�lenia metod wszechstronnego i zrównowa�onego wykorzystania zaso-
bów le�nych; dokonywanie analiz i ocen wspomagaj�cych kształtowanie i re-
alizacj� polityki le�nej pa�stwa i programów rozwoju le�nictwa; tworzenie 
naukowych podstaw i inicjowanie racjonalnych form trwałej i zrównowa�onej 
gospodarki le�nej dla wszystkich form własno�ci le�nej.  

11. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia �rodowiskowego w Sosnowcu (kat. 2): 
prowadzenie prac naukowych, naukowo-badawczych, sporz�dzania ekspertyz, 
działalno�ci profilaktycznej i szkoleniowej oraz diagnostycznej, leczniczej 
i orzeczniczej w zakresie ochrony zdrowia pracuj�cych i ludno�ci nara�onej 
na ujemne działalnie czynników �rodowiskowych.  
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5.5. Wykaz przyznanych kwot dotacji podmiotowych na 
działalno�� statutow� jbr     

2003 2004 2005  
 

Jednostka 
Kwota 
przyznanej 
dotacji 
(tys. zł) 

% kwoty 
wniosko-
wanej 
przez jbr 

Kwota 
przyznanej 
dotacji 
(tys. zł) 

% kwoty 
wniosko-
wanej 
przez jbr 

Kwota 
przyznanej 
dotacji 
(tys. zł) 

% kwoty  
wniosko-
wanej 
przez jbr 

 
Centralne Laborato-
rium Przemysłu 
Obuwniczego 

 
 
 

71,0 

 
 
 

18,0 

 
 
 

76,0 

 
 
 

19,5 

 
 
 

76,0 

 
 
 

22,0 
 
Instytut Transportu 
Samochodowego 

 
 

1 234,0 

 
 

59,0 

 
 

998,0 

 
 

35,2 

 
 

998,0 

 
 

20,4 
 
Instytut Technologii 
Eksploatacji 

 
 

7 541,9 

 
 

94,3 

 
 

7 565,2 

 
 

90,1 

 
 

7 130,2 

 
 

84,9 
 
Instytut Badawczy 
Le�nictwa 

 
 

4 832,5 

 
 

100,0 

 
 

3 985,7 

 
 

100,0 

 
 

1 896,0 

 
 

100,0 
 
Instytut Zaawanso-
wanych Technologii 
Wytwarzania 

 
 
5 227,0 

 
 

60,7 

 
 

5 316,2 

 
 
60,0 

 
 

5 216,2 

 
 

57,0 

 
Instytut Rozwoju 
Miast 

 
 

793,4 

 
 

35,5 

 
 

830,2 

 
 

49,7 

 
 

830,2 

 
 

55,3 
 
O�rodek Badawczo-
Rozwojowy Samocho-
dów Małolitra�owych 
„Bosmal” 

 
 
 

676,3 

 
 
 

45,0 

 
 
 

707,7 

 
 
 

60,0 

 
 
 

707,7 

 
 
 

50,5 

 
Instytut Medycyny 
Pracy i Zdrowia �ro-
dowiskowego 

 
 

2 918,7 
 

 
 

62,1 

 
 

3 026,7 

 
 

58,0 

 
 

. 3 026,7 
 

 
 

53,0 

 
Instytut Komputero-
wych Systemów Au-
tomatyki i Pomiarów 

 
 

301,0 

 
 

95,5 

 
 

301,0 

 
 

86,0 

 
 

301,0 

 
 

82,2 

 
Instytut Automatyki 
Systemów Energe-
tycznych 

 
 

1 118,3 

 
 

15,5 

 
 

1 170,0 

 
 

16,2 

 
 

1 170,0 

 
 

9,3 

 
O�rodek Badawczo-
Rozwojowy Metrologii 
Elektrycznej „Metrol” 

 
 

788,0 

 
 

80,4 

 
 

769,0 

 
 

78,5 

 
 

769,0 

 
 

78,5 

 
Razem: 

 
25 502,1 

  
24 745,7 

  
28 121,0 
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5.6. Lista osób zajmuj�cych kierownicze stanowiska 
w jednostkach kontrolowanych 

 
Minister wła�ciwy do spraw gospodarki: 
 
• Jacek Piechota - Minister Gospodarki (19 pa�dziernika 2001 r. - 7 stycznia 

2003 r.)  
• Jerzy Hauser - Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (8 stycznia 

2003 r. - 4 maja 2004 r.)  
• Jerzy Hausner - Minister Gospodarki i Pracy (4 maja 2004 r. - 31 marca 

2005 r.) 
• Jacek Piechota - Minister Gospodarki i Pracy (31 marca – 31 pa�dziernika 

2005 r.) 
• Piotr Grzegorz Wo�niak - Minister Gospodarki (od 31 pa�dziernika 2005 r.) 
 
Jednostki badawczo-rozwojowe: 
 
• Andrzej �liwa - Dyrektor Centralnego Laboratorium Przemysłu Obuwniczego 

(od 22 stycznia 2001 r.) 
• Romuald Bauer - Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego (18 czerwca 

2002 r. – 31 grudnia 2004 r.) 
• Andrzej Wojciechowski - Kierownik Instytutu Transportu Samochodowego 

(1 stycznia – 30 czerwca 2005 r.) 
• Andrzej Wojciechowski - Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego (od 

1 lipca 2005 r.)  
• Adam Mazurkiewicz - Dyrektor Instytutu Technologii Eksploatacji w Rado-

miu (od 18 marca 1988 r.) 
• Andrzej Klocek – Dyrektor Instytutu Badawczego Le�nictwa (od 5 wrze�nia 

2001 r.) 
• Zygmunt Ziobrowski – Dyrektor Instytutu Rozwoju Miast (od 1 kwietnia 

2003 r.) 
• Jan Barcentewicz – Dyrektor Instytutu Zaawansowanych Technologii Eksplo-

atacji (od 1 stycznia 1990 r.) 
• Antoni �wi�tek – Dyrektor O�rodka Badawczo-Rozwojowego Samochodów 

Małolitra�owych BOSMAL (od 2 pa�dziernika 2000 r.) 
• Jerzy Andrzej Sokal – Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia �rodo-

wiskowego (os 1 kwietnia 1991 r.) 
• Janusz Fiut – Dyrektor Instytutu Komputerowych Systemów Automatyki i Po-

miarów (od 12 wrze�nia 1991 r.) 
• Jan Bujko – Dyrektor Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych IASE 

(od 17 stycznia 1992 r.) 
• Bernard Baranowski – Dyrektor O�rodka Badawczo-Rozwojowego Metrologii 

Elektrycznej METROL (od 24 pa�dziernika 1990 r.) 
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5.7. Wykaz organów, którym przekazano Informacj� 
o wynikach kontroli 

 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Prezes Rady Ministrów 

3. Wiceprezes Rady Ministrów  
 Minister Finansów 

4. Sejmowa Komisja Gospodarki 

5. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych 

6. Sejmowa Komisja Skarbu Pa�stwa 

7. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Pa�stwowej 

8. Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzie�y 

9. Sejmowa Komisja Infrastruktury 

10. Sejmowa Komisja Ochrony �rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le�nictwa 

11. Sejmowa Komisja Zdrowia 

12. Senacka Komisja Gospodarki Narodowej  

13. Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu 

14. Senacka Komisja Rolnictwa i Ochrony �rodowiska 

15. Senacka Komisja Zdrowia 

16. Minister Gospodarki 

17. Minister Nauki i Szkolnictwa Wy�szego 

18. Minister Transportu 

19. Minister Budownictwa 

20. Minister �rodowiska 

21. Minister Zdrowia 

22. Minister Spraw Wewn�trznych i Administracji 

23. Minister Obrony Narodowej 

24. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi   
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5.8. Wykaz aktów prawnych dotycz�cych kontrolowanej 
działalno�ci 

1. Rozporz�dzenie Rady (WE) nr 1260/1999 ustanawiaj�ce przepisy ogólne do-
tycz�ce funduszy strukturalnych (Dz. U. L 161 z 26.6.1999 r.), zm. przez roz-
porz�dzenie (WE) nr 1447/2001 (Dz. U. L 198 z 21.7.2001 r.) 

2. Wspólnotowe zasady ramowe dotycz�ce pomocy pa�stwa na badania i rozwój 
(Dz. Urz. WE C 45 z 17.02.1996 r.). 

3. Ustawa z dnia 4 wrze�nia 1997 r. o działach administracji rz�dowej (t.j. Dz. 
U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548 ze zm.) 

4. Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu 
centralnych organów administracji rz�dowej i jednostek im podporz�dkowa-
nych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253 ze zm.)  

5. Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 ze zm.) 

6. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Bada� Naukowych (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 33, poz. 389 ze zm.) 

7. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 
116, poz. 1206) 

8. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 15, poz. 148 ze zm.) 

9. Ustawa bud�etowa na rok 2005 r. z dnia  22 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 278, 
poz. 2755) 

10. Ustawa bud�etowa na 2004 r. z dnia  23 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 17, poz. 
167) 

11. Ustawa bud�etowa na 2003 r. z dnia 18 grudnia 2002 r. (Dz.U. Nr 235, 
poz. 1981). 

12. Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 11, 
poz. 50 ze zm.) 

13. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, 
poz. 535 ze zm.) 

14. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji 
(Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.)  

15. Ustawa z dnia 25 wrze�nia 1981 r. o przedsi�biorstwach pa�stwowych (Dz.U. 
z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) 

16. Ustawa a dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno�ci gospodarczej (Dz.U. 
Nr 173, poz. 1807 ze zm.) 

17. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S�dowym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) 

18. Ustawa z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, 
poz. 694 ze zm.) 
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19. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie� publicznych (Dz.U. Nr 
19, poz. 177 ze zm.) 

20. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 
r. Nr 72, poz. 664 ze zm.) 

21. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post�powaniu w sprawach dotycz�cych 
pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz. 1391) 

22. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalno�ci 
innowacyjnej (Dz.U. Nr 179, poz. 1484) 

23. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalno�ci i nadzorowaniu 
pomocy publicznej dla przedsi�biorców (Dz.U. Nr 141, poz. 1177 ze zm.) 

24. Ustawa z dnia 29 wrze�nia 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami 
i wywłaszczaniu nieruchomo�ci (Dz.U. Nr 79, poz. 464 ze zm.) 

25. Ustawa z dnia 8 pa�dziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki 
(Dz.U. Nr 238, poz. 2390) 

26. Ustawa z dnia 10 wrze�nia 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych 
zawieranych w zwi�zku z umowami dostaw na potrzeby obronno�ci i bezpie-
cze�stwa pa�stwa (Dz. U. Nr 80, poz. 903 ze zm.) 

27. Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kieruj�cych niektórymi 
podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.) 

28. Ustawa z dnia 10 wrze�nia1999 r. Kodeks karny skarbowy ( Dz. U. Nr 83, 
poz. 930 ze zm.) 

29. Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie listy 
jednostek badawczo-rozwojowych, nad którymi sprawowanie nadzoru przej-
muj� organy utworzone w ramach reformy funkcjonowania gospodarki i ad-
ministracji publicznej (Dz. U. Nr 157, poz. 789) 

30. Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie przej�-
cia przez ministrów funkcji organu sprawuj�cego nadzór nad jednostkami ba-
dawczo-rozwojowymi nadzorowanymi dotychczas przez kierowników urz�dów 
centralnych, wojewodów lub przez inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 
74, poz. 787) 

31. Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 15 pa�dziernika 2002 r. w sprawie 
dopuszczalno�ci pomocy publicznej udzielanej na prace badawczo-rozwojowe 
(Dz. U. Nr 186, poz. 1546) 

32. Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie przyj�-
cia Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 (Dz.U. Nr 149, poz. 1567) 

33. Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 7 pa�dziernika 1997 r. w sprawie Pol-
skiej Klasyfikacji Działalno�ci (Dz.U. Nr 128, poz. 829) 

34. Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. Nr 42, poz. 264 ze zm.) 

35. Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. Nr 89, poz. 844 ze zm.) 
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36. Rozporz�dzenie Ministra Nauki z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-
rozwojowych (Dz.U. Nr 153, poz. 1764) 

37. Rozporz�dzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniaj�ce 
rozporz�dzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku 
od towarów i usług (Dz.U. Nr 266, poz. 2239)  

38. Rozporz�dzenie Przewodnicz�cego Komitetu Bada� Naukowych z dnia 
5 wrze�nia 2001 r. w sprawie sposobu wykonywania nadzoru i kontroli reali-
zacji bada� naukowych i prac rozwojowych oraz innych zada� finansowanych 
lub dofinansowywanych ze �rodków ustalonych w bud�ecie pa�stwa na nauk� 
(Dz.U. Nr 101, poz. 1112) 

39. Rozporz�dzenie Przewodnicz�cego Komitetu Bada� Naukowych z dnia 
30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania 
�rodków finansowych ustalanych w bud�ecie pa�stwa na nauk� (Dz. U. Nr 
146, poz. 1642 ze zm.) 

40. Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie utworze-
nia Ministerstwa Nauki i Informatyzacji i zniesienia urz�du Komitetu Bada� 
Naukowych (Dz. U. Nr 51, poz. 443) 

41. Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie 
wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Mini-
stra Gospodarki i Pracy (M.P. Nr 31, poz. 549) 

42. Uchwała Nr 1/2003 Komitetu Bada� Naukowych z dnia 10 stycznia 2003 r. 
w sprawie przyznania �rodków finansowych na finansowanie lub dofinanso-
wanie działalno�ci statutowej jednostek naukowych w 2003 r. 
(Dz.Urz. MNiIiKBN Nr 1, poz. 1) 

43. Uchwała Nr 1/2004 Komitetu Bada� Naukowych z dnia 15 stycznia 2004 r. 
w sprawie przyznania �rodków finansowych na finansowanie lub dofinanso-
wanie działalno�ci statutowej jednostek naukowych w 2004 r. 
(Dz.Urz. MNiIiKBN Nr 1, poz.1) 

 


