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Wystąpienie pokontrolne

z kontroli problemowej óotyczącej działalności finansowej' w tym wydatkowania
środków publicznych, otganizacji i jakości pracy orazjakoŚci zarządzania Instytutem

Przemysłu organicznego w 2012 roku

Warszawa, maj 2014 roku



I. Nłzwł I ADREs JEDNoSTKI KoNTRoLowANEJ.
Instytut Przemysłu organicznego, z siedzibą w Warszawie (03-236), przy ul. Annopol 6, zwany
dalej,,Instytutem" lub,,IPO".

u. Sxłło Znsronv KoNTRoLNEGo oRAZ TERMIN I PoDsTAwA PRAwNA
PRZEPROWADZENIA KONTROLI.

Na podstawie upowaznienia do kontroli Nr 8/2014 z dnia lJ marca 2014 r. Zespoł kontrolny
w składzie:

1) Joanna Małachowska-Suchojad - starszy specjalista - kierownik Zespołu kontrolnego

2) Robert Fedorczyk - starszy specjalista
przeprowadził kontrolę w Inst1.tucie Przemysłu organicznego w dniach od 26 marca do
1 kwietnia Ż014 r.
Podstawę prawną do przeprowadzenta kontroli stanowi art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia
2o1Or. o instytutclch badawcrych|), zwanej dalej ,,ustawąoib" oraz all-.16 ust. 2 ustawy z dnia
15 lipca Żo17 r. o kontroli w aclministracji rząclowejĄ.

[Akta kontroli str.1-34]

ilI. Tonłłt, ZAKRES PRZEDMIoTowY' oKRES oBJĘTY KoNTRoLĄ.

Działalnosć finansowa, w tym wydatkowanie środków publicznych, organizacja i jakość pracy
oraz jakośc zarządzanta Inst1.tutem w 2072 roku.

Zakr es przedmiotowy kontroli.
A. D ziała|ność fi nansowa.
B. organizacja ijakość pracy.
C. Jakośó zarządzanta.

okres objęty kontrolą.
207Ż rok.

Iv. DłNn KIERowNIKAJEDNoSTKI KoNTRoLowANEJ.

Dyrektorem Instytutu w dniu prowadzenia czynności kontrolnych była Pani Urszula
Wyrzykowska powołana przez Ministra Gospodarki na okres 5 lat3), tj. do dnia 15 września
Ż015 r.

V. UsrłlENIA KoNTRoLI I oCENA SKoNTRoLowANEJ DZIAŁALNoŚCI.

A. Dzlłł.łLNoŚC FINANSowA.

1. Plan finansowy oraz sprawozdanie finansowe.

Kontroląobjęto dokumentację dotyczącąopracowania, opiniowania i przekazaniaprzez Instytut
do właściwych organów: Planu.finansowego na 20]2 rok, Informacji o wykonaniu Planu
.finansowego oraz Sprawozdaniafinansowego za 2012 rok.

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

Plan finansowy na 2012 rok został sporządzony zgodnie z ustawą oib i przekazany
do Ministerstwa Gospodarki w wymaganym terminiea),

Sprawozdanie finansowe Za 20]2 rok zostało sporządzone i przekazane do zatwierdzenia
przez ministra nadzorującego zgodnie z ustawą z dnta 29 września 1,994 t.
o r ąchunkow o ś cis), Zwaną da|ej,,uor" .

Dz. U. z 2010 r' Nr 96, poz. 618, z późn. nn.t Dr. U. Nr 185, poz.1092.' Pismo z dnia 15.09.2010 r., znak: DNP-IV-124-816110.- Pismo znak: DNl2Ż912OII z dnia2].I2.Ż01I r.
' i.j . Dz. Il . z 2OO9 r., Nr 152, poz. 1223.
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Z v,rytycznych Deparlamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych (DNP) w Ministerstwie
Gospodarki6) wynika, że Inst1'tut powinien sporządzic i przesłac do Ministerstwa Gospodarki
zestawienie dotyczące wykonania Planufinansowego za 2()]2 rok do końca lutego 2013 roku.
Ustalono, Że Informacja o wykonaniu Planu finansowego za 20]2 rok została przekazana d'o
Ministerstwa Gospodarki w dniu 1 marca 2013 r., d. 1 dzień po terminie.

[Akta kontroli str. 35-52]
W zbadanym zakresie stwierdzono wystąpienie uchybienia formalnego.

2. Polityka rachunkowości, procedury obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz
inwentaryzacja akĘwów i pasyrvów.

Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą regulacji wewnętrznych normujących w Inst1tucie
zasady prowadzenia rachunkowości. przeprowadzania inwentatyzacji i sprawowania kontroli
finansowej oraz zgodnoŚci postępowania w badanym zakt'esie z przepisami wewnętrznymi
i zewnętrznymi.

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

przyjęte i stosowane przez IPo zasady rachunkowości spełniały wymogi określone w Llor)

inwentaryzac1a została przeprowadzona zgodnle Z uor,

stosowane były procedury kontroli finansowej, kontrola dowodów księgorrr'ch była
prowadzona z go dnie z pr zy j ęty mi re gul acj ami wewnętrznymi.

[Akta kontroli str. 53-124]
Ponadto stwierdzono, Ze w Zarządzeniu Kierownika Instytutu Przemysłu organicznego oddział
Pszczyna w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo -
księgowych w Instytucie Przemysłu organicznego oddział w Pszcz1nie oraz
w Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księ-aoriy.ch
w Instytucie Przemysłu organicznego oddziałw Pszczynie, stanowiącej załącznlk nr 1 do rrw.
Zarządzenla przywołane są nieaktualne akty prawne :

ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych;
rozporządzenie Ministra Finansow Z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie rłr'konania
niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

[Akta kontroli str. 125 -126)

Zespoł kontrolny stwierdził również, że 15 z 36] faktur (4 % faktur z badanej próby) zawiera
uchybienia w opisie:
o na 5 fakturach brakuje podpisu Głównego Księgowego w miejscu,,zatwierdzono do wypłaty'''
o na 3 fakturach brakuje podpisu Dyrektora Instytutu w miejscu ,zątwterdzono do wypłaty'',
o na 6 fakturach brakuje podpisu w miejscu ,.sprawdzono pod względem mery1"oryczilYffi'',
. przy opisie 1 faktury poprawiono błąd za pomocąkorektora, co jest niezgodne z aft. 22 ust. 1

uor.
Zespoł kontrolny w zbadanym zakresie stwierdził wystąlienie uchybień formalnych.

3. Anallza sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą s1tuacji ekonomiczno-finansowej Instytutu, w tym
Sprawozdanie.finansowe Za rok 20]2 wraz z opiniąbiegłego rewidentazbadania Sprawozdania.

W wyniku kontroli stwierdzono, ze sytuacja ekonomiczno-finansowa Instytutu w badanym
okresie była stabilna. Instytut osiągnął dodatni wynik finansowy, zysk netto wyniósł
347 70I,54 zł.

[Akta kontroli str. 127 -132, 133-210]

Zespoł kontrolny w zbadanym zakresie nie stwięrdził nieprawidłowoŚci ani uchybień.

Pismo z dnia22.01.2007 r. Nr DNP-I-0311-1-AS/07I50 oraz mail z dnia 6.II.2013 r.
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4. Działalność podstawowa oraz działalność inna niż podstawowa.

Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą działalności podstawowej otaz dokumentów
doty czący ch wyodrębni enia działalno Ści innej niż p o d stawo wa.

Insty'tut prowadzi działalnośc podstawową oraz działalnośc inną niż podstawowa zgodnie
z $ 4 Statutu1). w badanym okresie Instytut na działalności innej niż podstawowa wykazał stratę
w kwocie Ż]6,6 tys. zł. DziałalnoŚć inna niż podstawowa, zgodnie z ustawą oib została
wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności podstawowej.
Przychody i koszty zĘĄułuprowadzonej działalności innej niż podstawowa Sąewidencjonowane
na wyodrębnionych kontach w Pląnie Kont.

[Akta kontroli str. I54, I94)

Zespół kontrolny w zbadanym zakresie nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień.

5. Zarządzanie należnościami.

Kontrolą objęto dokumentację finansową w tym dane na temat wysokości tworzonych odpisów
aktualizujących należrości, starrowiące element składowy Sprawozdaniafinansowego Za 20] 2 rok.

W wyniku kontroli stwierdzono, że Instytut na bieżąco kontroluje stan należności.
Według stanu na dzień 31.12.2012 r. w roku objętym kontrolą prowadzonych było prze,z
kancelarię 1 0 postępowań sądowych.
Na podstawie dokumentacji zrodłowej8) ustalono, Że w 2OlŻ roku Instytut dokonał odpisów
aktualizujących wartość należności, wartość odpisu aktualizującego na dzien 3I.12.201'2 r.
wyniosła 295 167,00 zł.

[Akta kontroli str. 51, str. 140-1431

Zespoł kontrolny w-zbadanym zakresie nię stwierdził nieprawidłowości ani uchybień.

6. Środki z Ę'tułu dotacji oraz ewidencjonowanie przychodów i kosztów z nimi
związanych.

Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą wystąlienia Instytutu o przyznanle Środkow
finansowych na działalność statutową na 2012 rok, w tym przyjętych i stosowanych
w Instytuci e zasad ewidencj onowania środków publicznych.

W wyniku kontroli stwierdzono, żę Wniosek o przyznanie przez Ministerstwo ],Iauki
i Szkolnictlł,a Wyższego środków finansowych na działalność statutową na rok 20]2 został
opracowany przez Instytut i przekazany do decyzjt Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2OIO r. o zasadach finansowania naukig), zwaną dalej
,,ustawą ozfn". Ustalono, Że przychody i koszty dotyczące projektów realizowanych
w ramach przyznanej dotacji statutowej są ewidencjonowane na wyodrębnionych kontach,
zgodnie z obowią.zującymi w Inst1.tucię zasadami rachunkowoŚci.

[Akta kontroli str. 138-140]

Zespoł kontrolny w zbadanym zakresie nie stwierdził nieprawidłowoŚci ani uchybień.

7. Zamówienia publiczne udzielone na realizację załJań finansowanych ze środków
publicznych.

Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą regulacji wewnętrznych normujących w Instytucie
zasady udzielania zamowien publicznych oraz zgodnoŚó postępowania przy udzielaniu
zamówień, których wałtość przekraczaławyrażonąw złotych równowartość kwoty 14.000 euro
z ptzepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

7)

8)
Statut IPO w Warszawie zatwierdzony przez Ministra Gospodarki dnia 11.01.2011 r.
Sprawozdanie 1inansowe za 20IŻ rok oraz Wydruk z konta 260 odpisy aktualizujące należności za okres od
1.0I.2072 do 3I.12.2072 r.
Dz. U. Nr 96,poz.615 (zpóźn. zm.).
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Badaniem kontrolnym objęto dokumentację losowo wybranych dwóch zamówień publicznych1o)'
W wyniku ana|izy dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania
procedur określonych w ustawię Prawo zamówień publicznych.
Ponadto ZespÓł kontrolny stwierdził, ze nie został sporządzony Plan zakupów, zgodnie
z ProcedurąNr P-06 Zakupy' zatwierdzonąprzez Dyrektora Instytutu w dniu 30.05.2011 r.

Dyrektor Instytutu wyjaŚniła Zespołowi kontrolnemu, że Procedura IPo nr P-06 ,,Zakupy" (...)
zawiera nieaktualne zapisy odnośnie opracowywania ,, Planu zakupów IPo".
Dyrektor Instytutu wyjaŚniła również, że ąktualizacja Procedury nr P-06 ,,Zakupy'' nastc4li po
opracowaniu nowych zasad tworzenia planu zakupów w IPo'

[Akta kontroli str. 2l1 -Ż58]

Zespoł kontrolny w zbadanym zakresie stwierdził wystąpienie uchybienia formalnego.

8. Umowy cywilnoprawne zawierane z pracownikami InsĘtutu.
Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą regulacji wewnętrznych normujących w Instytucie
zasady za:wterania Z pracownikami Instytutu umów cywilnoprawnych, w tym zgodnoŚć
po stępowan n pr zy zawi eraniu i rczllczaniu umów z ob owi ązuj ącymi przep i sami .

W badanym okresie zawarto z pracownikami Instytutu 4 umowy cywilnoprawne. badaniem
kontrolnym objęto dokumentację wszystkich 4 umów11).

Umowy cywilnoprawne w Instytucie Przemysłu organicznego były zar'ł'ierane zgodnie
z ob owiązującymi przepisami.

[Akta kontroli str. 198-20 1 .Ż59 -Ż60]

ZespoŁ kontrolny w zbadanym zakresie nie stwierdził nieprawidłowości ani uch1.bień'

9. Z|ecanie podwykonawcom zewnętrznym realizacji zad'ań w ramach prorł'adzonych
projektów badawczych i prac rozwojowych.

Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą zlecanta wykonawcom zewnętrznym prac przy
realizacjt projektów badawczych i prac rozwojowych, w tym poprawność postępowanla przy
zawięraniu i rozliczaniu umów z wykonawcami zewnętrznymi.
Instytut zamawiał niezbędne do reallzacji tych prac usługi zgodnie z obowiązLrjącymi
w Insty'tucie procedurami dot. zamówień publicznych (Zarządzenie nr I4lŻ0I7 Dyrektora IPo
zdnta 31.12'201l r., gdzie opisano czynności zw|ązane z udzielaniem zamówień na dostawy
i usługi) a takŻe zgodnie z procedurami opisanymi w Polityce Jakości * Procedurą Nr P-06
Zakupy, zatwterdzonąprzez Dyrektora Instytutu w dniu 30.05.2011 r.

[Akta kontroli str. 14Ż, Ż41 -256)

Badaniem kontrolnym objęto dokumentację 8 umów zawartych z wykonawcami zewnętrznymi
w 2072 roku12).

Zespoł kontrolny w zbadanym zakresie nie stwięrdził nieprawidłowości ani uchybień.

10. CzynnoŚci prawne dokonywane w zakresie rozporządzania składnikami akĘwów
trwaĘch orazzgod'a Ministra Skarbu Państwa.

Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą procedur wewnętrznych normujących w Instytucie
zasady rozporządzania składnikami mienia trwałego, w tym zgodnośó postępowania przy
rozporządzaniu składnikami mienia trwałego z procedurami wewnętrznymi i regulacjami
zewnętrznymi.

l0) Zgodnie z Wykazem zamówięń udzielonych w Instytucie w 2012 roku (powyżej 14.000 euro).
'l) Zgodnie zWykazem umów zlecenia i umów o dzieło zawartych w Instytucie w 2012 roku z pracownikami IPo,

1p.: 4, 48, 49, 50.
12) Zgodnie z Wykazeln umów zlecenia i umów o dzięło zawaftych w Instytucie w 2012,lp.: 5, 13, I7,22,30, 3l,

35,42.
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W wyniku kontroli stwierdzono, że W badanym okresie Instytut dwukrotnie występował do
Ministra Skarbu Państwa o zgodę na dokonanie czynnoŚci prawnej w zakresie rozporządzania
składnikami aktywów trwałych, których wartość przehaczała równowartość w złotych kwoty
50 000 euro' uzyskując kaŻdorazowo zgodę na dokonanie czynnoŚci prawnych zgodnie z ich
treścią' 

[Akta kontroli str.746-752)

Zespoł kontrolny w zbadanym zakresie nie stwierdzlłnieprawidłowości ani uchybień.

\1. Zgłoszenie Ministrowi Gospodarki zamiaru dokonania czynności prawnej, o której
mowa w art. 17 ust. 3 ustawy oló.

W wyniku kontroli stwierdzono, że w badanym okresie Instytut nie występował do ministra
nadzorującego z zam|arem dokonanla czynności prawnej w trybie art. l] ust. 3 ustawy oló.

[Akta kontroli str. 261-262]

Zespoł kontrolny w zbadanym zakresie nie stwierdz1łnleprawidłowości ani uchybień.

12. Rozporządzanie skladnikami mienia trwałego.

Kontrolą objęto dokumęntację dotyczącą procedur wewnętrznych normujących w Instytucie
zasady rozporządzania składnikami mienia trwałego, W tym zgodność postępowania przy
rozporządzaniu składnikami mienia trwałego z procedurami wewnętrznymi i regulacjami
zelłmętrznymi.

Zgodnte z tnformacją udzieloną Zespołowi kontrolnemu przez Dyrektora Instytutu
w InsQtucie nie zostały wprowadzone szczeg(llne procedury doQczące sprzedaĄ, najmu lub
dzierżawy środków trwałych, gdyż podstawowe regulacje w tym zakresie sąokreślone w art. ]7
ustawy o insĘtutach badawczych, a do zawierania takich czynności prawnych w InsĘtucie
do cho dz i s por ady czni e.

Zgodnte z przedłoŻonym przez Instytut wykazem umów najmu, w badanym okresie
obowiązywało w iPo w Warszawie 5 umów najmu, jedna umowa najmu obowią.zywała
w oddziale IPo w Pszczynie. Badaniem kontrolnym objęto 1 umowę najmu zawallą przęz
Instytut w badanym okresie13). Umowa zawteril'a zapisy zabezpieczające interesy Instytutu,
w tym m.in. w zakresie możliwości dokonania zmian w wysokości opłat za ocłtronę oraz
wysokości stawek czynszu za Im' wynajmowanej powierzchni w przypadku waloryzacji cen
i usług konsumpcyjnych za dany okres. Stwierdzono, że stawki czynszr były waloryzowane.

[Akta kontroli stt. 263-Ż64)
Zespoł kontrolny w zbadanym zakresie nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień.

13. Stosowanie ustawowych procedur dotyczących przetargów na sprzedaż środków
trwaĘch.

Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą postępowania przy sprzedłŻy środków trwałych
i zgo dno ść po stępowan ia z ptzepis,ami zewnę tr zny mi.
Badaniem kontrolnym objęto dokumentację dotyczącą postępowania przy sprzędaży dwóch
środków trwałych i zgodnośó postępowania z obowtryującymi przepisami.

[Akta kontroli str. 1631

ZespoŁ kontrolny w zbadanym zakresie nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień.

14. Spółki posiadane przez InsĘtut oraz wykonywanie praw z Ętułu posiadanych akcji
i udziałów.

Kontrolą objęto Sprawozdanie.finansowe Za rok 20]2, w tym dane dotyczące posiadanych przęz
Instytut akcjtludziałow w społkach kapitałowych oraz wystąpień Instytutu do ministra
nadzoruj ące go o wykonywanie praw z t7Ąułu po si adanych akcji l udziałów.

13) Zgodnie z Zęstawienięm umów najmu obowiązujących w okresię od l.01.2012 r. - 3L72.ŻOI2 r.Ip.: 1'.
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W wyniku kontroli stwierdzono, Że w badanym okresie Instytut posiadał akcje i udziały
w trzech spółkach kapitałowych. W badanym okresie Instytut szeŚciokrotnie występował do
Ministra Gospodarki, na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy oib o wyraŻenie zgody na wykonywanie
praw Z tytułu posiadanych akcji i udziałów w spółkach i zgody takie uzyskał.
Dyrektor Instytutu, Zastępcy Dyrektora Instytutu oraz Główny Księgowy stosownie do
postanowień art. 28 ust. 1 i 2 ustawy oib przedłożyli oświadczente, Że nie obejmowali i nie
nabywali akcji lub udziałow spółek, w których udziały lub akcje posiada Instytut oraz nie
pozostawali' w stosunku pracy oraz nie Świadczyli na innej podstawie usług lub pracy na TzęcZ
tych Spółek1a).

[Akta kontroli str. 49, 265-266]

Zespoł kontrolny w zbadanym zakresie nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień.

ocena cząstkowa dotycząca działalności finansowej Instytutul pozyĘrvna z uchybieniami.

B. oncłNIZACJAI JAKoŚĆ PRACY.

1. Aktualność wpisów w KRS, akĘ załoĘcielskie.

Instytut Przemysłu organicznego został utworzonyls) z dniem 1 stycznia 1958 r. z połączenta
Instytutu Barwników i Półproduktow oraz Instytutu Chemii Stosowanej'
Potwierdzęnia aktualności wpisow w Krajowyq _'Rejestrze Sądowym dokonano porównując
informacje o Instytucie zarejestrowane w KRS'o), zawafie w Statucie InsQtutu Przemysłu
organicznego w Warszawie"). Decyzii w sprawie n-adania numeru identyfikacyj,łzego NI-PIS),
Zaświadczeniu o numerze idenQfikacyjnym REGoIł9). w wyniku przeprowadzonej inalizy nie
stwięrdzono rozbieŻnoŚci informacji zawartych w przedmiotowych dokumentach, poza zakresem
działalnoścI Wszczególnionym w Statucie i wskazanym w Rejestrze Przedsiębiorców
w Krajowym Rejestrze Sądowym, co opisano w pkt. 2.1nintejszego dokumentu.

[Akta kontroli str.26]-Ż72, 433]
Zespoł kontrolny w zbadanym zakresie nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień.

2. Struktura organizacyjna oraz akfy wewnętrzne.

W ramach przeprowadzonych czynności badaniem objęto: Stątut IPo w Wąrszawie, Regulamin
organizacyjny IPo, Regulamin Pracy, Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, Regulamin
Gospodartlwania Środkami ZaHadowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ; treści
obowiązującej w 2012 r. i ustalono:

2.I Statut Instytulu Przemysłu organicznego w Warszawie.

w okresie objętym kontrolą obowiązywał Statut uchwalony przęZ Radę Naukową2o),
zatwierdzony przez Ministra Gospodarki w dniu 11 stycznia 2011r.
W wyniku porównania przedmiotu działalności podstawowej i innej niz podstawowa
wskazanegow Statucie oraz wymienionego w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze
Sądowymstwierdzono, 1ŻwStatuciewśróddziałalnościpodstawowejw$4ust.3pkt.6i7

oświadczenie: Dyrektora Instytutu, Zastępców Dyrektora i Głównego Księgowego z dnia 16 stycznia 2014 r.
Uchwałą Nr 4I2l51 z dnia 30.10.1957 r. w sprawie połączenia Inst1łutu Barwników i PóĘroduktów
z Instytutern Chemii Stosowanej w Instytut Przemysłu organicznego w resorcie Ministra Przemysłu
Chemicznego.
Na podstawie odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców (stan na dziefi 25.07 .2013 r.).
Uchwalonym przez Radę Naukową w dniu 14'I2.20I0 r., zatwierdzonym przez Ministra Gospodarki u' dniu
11.01.2011r.
Potwierdzenie zgłoszenia rejestrllcyjnego podatnika podatktł od towarów i usłtłg ora: podutku.7f,'i-1'--1l',r esrl IPo
zdnia 28.05.1998 r. (Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek), IPo o' rł Pszczrri: z dnia
26.08.1993 r.(Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie).
Wydane przezUrząd Statystyczny w Warszawie w dniu 2.03.2009 r. dla lPo. dla lPo o
20.07.2010 r.)' IPo o. w Krupskim MĘnie (w dniu 6.02.2009 r.). IPo Pracounja
w Pionkach (w dniu 6.02.2009 r.).
Uchwała nr 30 Rady Naukowej IPo z dnia |4'I2.2010 r.

r4)

l5)

l6)

t7\
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wskazano place polegające na prowadzeniu działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej
i aprobacyjnej (PKD 11.1Ż.Z), prowadzeniu i rozwijantubaz oan)cn ZwIąZan)L'tl Z przcoiTll\]!trr'rl
dziaŁanta insty.tutu (PKD 63.11.Z), co nie znaIazło odniesienia do obszarów działalności
wymienionych w KRS.
W zŁoŻonych Zespołowi kontrolnemu wyjaŚnieniachzl) Dyrektor Instytutu oświadczyła, Że
w Statucie zatwierdzonym przez Ministra Gospodarki dopisano kilka dodatkowych klasyfikacji
PKD w stosunku do poprzedniego statutu' statut ten został zgłoszony do KRS i sąd wydał
postanowienie o zarejestrowaniu zmiany w tym zakresie, .iednakże nie został zmieniony ząlcres
działctlności uwzględniający nowe, dodatkowe pozycje PKD (...).
Zgodnie z art. 54 ustawy Przepisy wprowadzaiące ustawy reformujące system nauki2z) statuty
instytutów powirrny zostac dostosowane do postanowień ustawy oib w terminie 6 miesięcy od dnia
jej wejŚcia w życie, d. do dnia 1 kwietnia 2011 r. - wymaganie spełniono.

Ż.2 Re gul amin or gani z a Ę ny Ins ty tutu P r z e my s ł u ()r gani c z n e go .

obowiązujący w okresie objętym kontrolą Regulamin organizacyjny, po zaopiniowaniu,
z naniesionymi poprawkami, przez Zwią1ek Zawodowy Pracowników IPo23) oraz NSZZ
,,Solidarnośó'' Komisj a Zakład'owa Nr 26 przy IPOŻa) i uchwaleniu przez Radę Naukową
kadencji 2OO8-2O1ŻŻ5) został wprowadzony26) do stosowania przez Dyrektor Instytutu w dniu 31
marca 201I t. W wyniku analizy treści Regulaminu organizacyjnego stwierdzono, iz:
_ w $ 2 ust. 1 wskazano przedmiot regulacji, w którym wymieniono między innymi zasady

tworzenia i .funkcjonowania komórek organizacyjnych, podczas gdy w treści Regulaminu brak
jest wskazania trybu lub informacji o zasadach tworzenia komórek organizacyjnych,

- zgodnie z treścią $ 3 ust. 1 w Instytucie jako komórki organizacyjne wyróżnia się: oddziały,
zakłady, pracownie, laboratoria, działy i sekcje; w $10 ust.2 wskazano, Że powołanie na

.funkcję zastępców dyrektora, selcretarza naukov,ego, kierownikow oddziałów i ich zastępców
oraz kierowników samodzielnych komórek organizacyjnych wymaga zasięgnięcia opinii Rady
Naukowej InsQtutu, przy czym za samodztelne komórki organizacyjne zgodnie z $ 2 ust. 4 pkt
6 Regulaminu uwaŻa się oddziały, zakłady i działy, co zawęża zadania Rady Naukowej
wynikające z treści art.29 ust.2 pkt 4 ustawy oinsĘtutach badawczychz]),zgodnie z którym
do zadań Rady naleĄ opiniowanie kandydatów na stanowiska kierownikow komórek
o r g ani z a cyj ny c h w s ka z a ny c !. w r e g u I ami n i e o r g aniz a cyj nym.

W udzielonym wyjaŚnieniu'o' Dyrektor inst1.tutu przyznała, Że uŻycie słowa ,,tworzenia''
w treści $ 2 ust. 7 Regulaminu organizacyjnego było niepottzebne, co zostanie skorygowane
w opracowywanym aktualnie nowym Regulaminie.
W zakresie opiniowania przez Radę Naukową kandydatów na stanowiska kierowników komórek
orgaruzacyjnych wyjaśniono Zespołowi kontrolnemu, iz w Instytucie przedmiotowe opiniowanie ma
miejsce w zakresie kandydatów na stanowiska kierownicze samodzielnych komórek
orgaruzacyjnych, a więc oddziałów, zakładów i działów ($ 2 ust. 4 pk1 6 Regulaminu).
Zgodnie z art. 54 ustawy wursn'4 regulaminy organizacyjne instytutów powinny zostac
dostosowane do postanowień ustawy oib w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, tj.
do dnia 1 kwietnia Ż011' r. - wymaganie spełniono.
Na podstawie $ 3 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego dla oddziału w Pszczynie przygotowany został
Wewnętrzny Regulamin (hganizaĘny IPo oddział w Pszczynie,zafrvierdzony przezDyrektor Instytutu,
plzez co wprowadzony do stosowania w dniu 29 :l,rześrua2)ll r ', w k1oryłn:

z7)

ŻE)

Wyjaśnienia do Statuttł IPo pismo z dnla2'7.03.2014 r.
Z dnia30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z2010 r. Nr 96, poz. 620 zpóźn. zm.), zwana dalej ,.ustawą wursn".
W dniu 28.03.20Il r. na piśmie z dnia l5.03.2011 r. Dyrektora IPo skierowanym do ZZPtacowników IPo
z wnioskiem o zaopiniowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego.
Pismo z uwagami i propozycjamiz dnia22.03.2011 r.
Uchwała nr 37 Rady Naukowej IPo z dnia 3 1'03.201 1 r.
Zarządzeniemru 5l20l1 Dyrektora IPo z dnia 31.03.2011' r. w sprawie wprowadzenia w Ącie Regulaminu
Organizacyjnego IPO.
Ustawa z dnia 30.04.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.), zwana dalej ,,ustawą oió''.
Pismo Dyrektora Instytutu z dnia L04.2014 r., znak: DN/55/2014.

21)

2Ż)

23)

24)

2s)

26)
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- w $ 6 ust. 2 zapisarro osoby pełniące .funkcje Kierownikn oddziału, Zastętrlców Kierownikn oddziału
oraz Kierowników Zalcładów powołuje Dyrehor Instytutu po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej
Instytutu,

- w $ 6 ust. 6 zapisano Kierowników pracowni powołuie samodzielnie Kierownik oddziału,
_ w $ 6 ust. 7 zapisano Kieroyvników działow powołuje samodzielnie Kierownik oddziału,
cowpołączetiuztreścią$4ust. 1i$5ust.3wskazującąkomórkiorganizacyjnewoddziale
wPszcąmie, do ldórych naleązal<łady, pracownie idziaŁy oraz $ 9 ust. 1, zgodnie zktorąna czele
komórki organizclcyinej stoi kierownik, stanowi naruszenie treści art. 29 ust. Ż pkt 4 lstawy oibI),
zgodnie zktorym Rada Naukowa powinna zaopiniować kandydatów na stanowiska kierowników
komórek organizacyjnych.
Biorąc pod uwagę wyjaŚnieni a29) złożonę przez Kierownik a od'działu IPo w Pszczynie:
- w $ 6 ust. 2 Regulaminu Wewnętrznego Oddziału zatwierdzonego przez Dyrektora Instytutu.

który to regulamin był poddany pod głosowanie na Radzie Naukowej, wyraźnie wskazano, ze
opiniowaniu przez Radę Naukowąpodlegają osoby pełniące funkcję kierownika oddziału, jego
zastępców oraz kierowników działów,

_ zapisy w słowniku pojęć Regulaminu Instytutu doĘczące ,, samodzielnej komórki
organizacyjnej'' w zamiarze miały odnosić siętlo treśc'i art' 29 ust. 2 pkt 4 ustawy.

Ż.3 Regulamin Pracy.
obowiązujący w 2012 r. Regulamin Pracy, qo zaopiniowaniu ptzez zakładowe organizacje
związkowe został wprowadzony do stosowania3o) z dniem 15 kwietnia 2OO4 r. oraz dwukrotnie
zmieniony3l).
W wyniku ana|tzy treści Regulaminu Pracy i dokumentów wprowadzających zmian1, do niego
stwierdzono:

-zapisy w $4 ust. 2, $4 ust. 4' $ 15 ust. 2, $ 18 ust. 1 w ktorych dokonano odesłania do
uchylonej z dniem Ipaździernika 2010 r. ustawy o jednostkach bądąwczoł^olro;forr't'clt32) -

usunięto w Regulaminie Pracy z dnia3 styczniaŻ?L3 r',
-w $ 4 ust. 4 zapts; Pracownicy naukowi, badawczo-techniczni i inżynier1;jłto-techłliczni

zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, podejmując dodatkowe zatrudnienie v rcłmcłch
stosunku pracy, są zobowiązani zawiadomić o tym pracodawcę, co od dnia 7 paŹdztemtka
2010 r. jest niezgodne z treścią art. 47 ust. 1 ustawy oib, który podjęcie dodatkorrego
zatrudnienia lub prowadzenie działalnoŚci gospodarczej w ramach stosunku pracy uzależnia od
uzyskania zgody dyrektora instytutu, a nie jego poinformowania oraz nie ogranicza się jed1nie
do osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy - usunięto w Regulaminie Prucy
z dnia 3 stycznia 2073 r.,

_ w $ 21 ust. 1 zapis, zgodnie z którym urlopu nie wykorzystanego zgodnie z planem (..') nale4,
udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzov,ego, co od
dnia l stycznia 2012 r. było niezgodne z treścią aft.291 $ I Kodeksu pracy33), w zwlryku z atl.
168 Kp - usunięto w Regulaminie Pracy z dnia 3 stycznia 2013 r.,

_ brak w załączniku nr 3 do Regulaminu Pracy IPo aktlalizacji adresu publikacyjnego
zmienionego3a) z dniem 11listopada 2OO2 r. rozporządzenia w sprawie wykazu prrc
wzbronionych kobietom35) ktore stanowiło podstawę przygotowania przedmiotowego
załączntka- usunięto w Regulaminie Pracy z dnia 3 stycznia 2013 r.,

29)

30)
Pismo z dnia 1.04.2014 r. znak'. 8191PKJ14.
Zarządzenie Nr 6/2004 Dyrektora lPo z dnia 30.03.2004 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu
Regulaminu Pracy IPO.
Aneksęm nr 1 z dnia 10.11.2004 r. do Regulaminu pracy IPo z dnią 30.03.2001 r., aneksem Nr 1 do Regulanlintt
Pracy IPo wprowadzonym zarządzenięm nr 8/2005 Dyrektora IPo z dnia 18.08.2005 r'
Ustawa z dnia 25.0].1985 r. (Dz. U. z2008 r. Nr 159' poz.993 zpóźn. zm.) - zwanej dalej ,,ustawą o jbr".
Ustawa z dnta 26.06.1'914 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21 , poz. 94 zpóźn. zm.), zwana dalej ,,Kp" .

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnta 30.07.2002 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu prac

I)

l2)

t3)

1,+)

wzbronionych kobietom (Dz. U. Nr 127, poz. 7092).

'5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10'09.1996 r. (Dz. U. Nr l 14, poz. 545)
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_ brak aktualizacji Wykazu prac w IPo wzbronionych młodocianyz stanowiącego załącznik rrr 4
do Regulaminu Pracy przygotowanego na podstawie uchylonego z dniem 15 grudnia Ż004 r.
rozporuądzeflla w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym3s) - nieprawidłowoŚci nie
usunięto pomimo zmtan do Regulaminu wprowadzonych w 2005 r.,

- wskazanie nieprawidłowego numeru dziennika ustaw, w którym opublikowano podstawę
opracowania Wykazu prac w IPo wzbronionych młodocianyz - usunięto w Regulaminie Pracy
z dnia 3 stycznia 2OI3 r.,

- brak uregulowania w Regulaminie Pracy rodzajów prac i wykazu stanowisk pracy
dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowatta zawodowego ofaz
wykazu lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu
niŻ przygotowanie zawodowe - co jest Wymagane treścią art. IO41 $ 1 pkt. ] t'7a Kp") -
usunięto w Regulaminie Pracy z dnia 3 stycznia 2013 t.

W zwią.zku z pow1lŻszymi ustaleniami, przedstawiono Zespołowi kontrolnemu wyjaśnienia37),
zgodnie z którymi w Regulaminie Pracy został pominięĘ zapis dotyczący rodzaju prac i wykazu
stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbycia przygotowania
zawodowego oraz wykazu prac lekkich dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym
w innym celu niż przygotowanie zawodov,e, ponieważ IPo nie zatrudniał, nie zatrudnia i nie
przewiduje zatrudniac pracońnikóu' młotJocianych w celu przygotowania ich cho wykon1łvania
zawodu, a także w innym celu niz przygotowanie zawodowe w uwągi ną charakter i specyfikę
wykon1łvanych prac badawczych. Przedstawione stanowisko nie uzasadnia braku reaIizacji art.
1041 $ 1 pkt. 7 i 7a Kp zgodnie z którym regulamin pracy, określając prawa i obowiązki
pracodawcy i pracowników związ(une Z porządkiem w zaleładzie pracy, powinien ustalać
w szczególności rodzaje prac i wykaz stanov'isk pracy donłolonych pracownikom młodocianym
w celu odbyvania przygotowania zav,odov,ego oraz wykaz lekkich prac dozwolonych
pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe'
Dodatkowo Zastępca Dyrektora ds. Komercjalizacji Badań oświadczyła' iŻ pomimo
sporadycznych opóźnień we wprowadzaniu do regulacji wewnętrznych zmian wynikających
z powszechnie obowią7ującego plawa' postępowanie w Instytucie było zgodne z bieżąco
obowiązującymi przepisami nadrzędnymi. Przykładem takiego postępowania może byó pismo
Dyrektor Instytutu38), w którym pomimo nieaktualnych zapisow* *yz..j opisanym $ 27 ust. 1

Regulaminlz Dyrektor przypomina o obowiązku v,ykorzystania do dnia 30 września wszystkich
z al e gły ch url opów wyp o c zynkowy ch.
organtzacja i porządek pracy w oddziale w Pszczynie uregulowano w odrębnym dokumencie -
Regulaminie Pracy IPo oddział w Pszczynie, wprowadzonym do stosowania3g) z dniem
1 stycznia Ż010 r., w którym w:

- $ 5 ust. 5 wskazano: Pracownicy naukov,i, badawczo-techniczni i inżynieryjno-techniczni
zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, podejmując dodatkowe zatrudnienie w ramach
stosunku pracy, są zobowiązani zawiadomić o tym pracodawcę, Co od dnia lpłŹdziem1ka
Żol0r. jest niezgodne z treścią art. 47 ust' 1 ustawy oib, ktory podjęcie dodatkowego
zatrudnienia lub prowadzenie działalności gospodarczej w ramach stosunku placy uza\eżnia od
uzyskania zgody dyrektora instfutu' a nie jego poinformowanla oraz nie ogranicza obowią7ku
uzyskania zgody jedynię do osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy'

-$ 16 ust. 1zapisano: urlopu nie wykorzystanego zgodnie z planem (...) należy udzielić
najpóźniej do końca lołartąłu następnego roku kalendarzowego, co od dnia 1 stycznia ŻoIŻr.
jest niezgodnę z treścią arl. 168 Kp"), w którym zapisano że urlopu niewykorzystanego
zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpoźniej do dnia 30 września
następnego roku kalendarzowego,

36) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnta 7.12.1gg} r. (Dz. U. nr 85, poz. 500, zpóźn. zm').

'1 wyjaśnienia do Regulaminu Pracy IPo z dnia 30.03.2004 pismo óyrektora Instytutu z dnla27.O2.2O14 r.
38) Pismo okólne Nr Il2012 Dyrektora IPo z dnia 1.O2.20Iź t. w sprawie planu urlopów wypoczynkowych na

2012 r.
39) Zarządzeniem Nr 13l20og r. Kierownika oddziału lPo w Pszczynie z dnia !O.I2.2O09 r. znak: NP/3 133/09

w sprawie: Regulaminu Pracy IPo oddział w Pszczynie.
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- s 28 ust. 1 nie zaktualizowano treŚci w zakresie uchylonej z dniem 7 października 2010 r.
ustawy o jbr, a wskazanej jako żrodŁo regulacji dotyczących warunków, w których nie wolno
zatrudniac kobiet, w tym kobiet w ciąży,

- $ 39 zapisano: Regulamin wchodzi w zycie po upĘnvie 11 dni od daQ ogłoszenia pracownikom,
podczas gdy zgodnie z $ 3 zarządzenta z dnia 10 grudnia 2009 r., wprowadzającego
Regulamin, wszedł on w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.,

_ $ 1 ust. 1 zapisano Regulamin pracy został wprowadzony (...) przez Kierownika oddziału
Przemysłu organicznego w Pszczynie (dalej IPo Pszczyna),podczas gdy w treści Regulaminu
określenie IPo Pszczyna odnosi się do Insty'tutu Przemysłu organiczne go oddział wPszczynie,
a nie do Kierownika oddziału Przemysłu organicznego w Pszczynie,

-treści załączntka nr Ż do Regulaminu Pracy IPo oddział w Pszczynie nie wprowadzono
aktualizacji adresu publikacyjnego zmienionego3a) z dniem 11 listopad a2OO2 r. rożporządzenla
w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom3s) które stanowiło podstawę przygotowania
prze dmi oto w e go załącznika.

Ż.4 Zakładowy UHad Zbiorowy Pracy Pracowników IPo.
W okresie objętym kontrolą obowiązywał ZUZP z dnia 25 marca ŻOO4 r.) który po
zaopiniowan|u przez zakładowe organtzacje związkowe oraz po zarejestrowaniu rł, rejestrze
zakładow1,ch układów zbiorowych pracya0) został wprowadzbny do stosowaniaal) w dniu
30 marca 2004 r.
Zgodnie z treŚciąart. 58 ustawy wursn: Instytuty badąwcze w ciągu 12 miesięcy od dnia vejścia
w zycie ustctwy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych dostostłlą zasady
wynagradzania do postanowień art.63 ustawy z dnią 30 lołietnia 2010 r'. oib. Co oznacza
dostosowanie zapisów do dnia 1 pażdziernika 2011 r. Cęlem realizacjl polr-rższeeo zapisu
wdniu 18 lipca 2011 r. Dyrektor Instytutu powołałaa2) zespÓł, którego zadaniem było
oplacowanie zmian do ZUZP wynikających ze zmiany powszechnie obowiązując1ch przepisów.
Zmiany do ZUZP wprowadzono z dniem 24 paźdzternika 2011 r.

Zasady wynagradzania pracownikÓw IPo oddział w Pszczynie w okresie objęt1'm kontrolą
odrębnie uregulowano wprowad zając:

- Regulamin Wynagradzania IPo oddział w Pszczynie z dnia |Ż października 2009 r.a3),

obowiązujący od 1 stycznia 2010 r., w którym w art. I5.2 w ramach zakresu nie objętego
Regulaminem odesłano do regulacji zawartych między innymi \Ą' uch1lonej z dniem
7 pażdzienika 2010 r. ustavnry o jbr,

_ Regulamin Wynagradząnicl IPo oddział w Pszczynie z dnia 25 stycznia 2OI2 r.aa), obowią7ujący
od 1 kwietnia 2012 r'' w którym w art. 12 ust. 2 zapisano'. do okresu pracy uprav,niające4io
pracownika oddziału do nagrody jubileuszowej (...) zalicza się okresy zatł'udnienia w IPo na
podstawie umowy O pracę' Pracownik nabyua prawo do nagrody w oddziale lr dniu uplyuu
okresu uprawniającego go do tej nagrody. Niezgodne jest to ztreścią $ 18 w świetle $ 2a
obowią7ującego w IPo ZUZP, według którego podstawę do naliczenia wysokoŚci nagrody
jubileuszowej w IPo stanowi wysługa lat ze wszystkich miejsc pracy (z zastrzeŻeniem
dotyczącym zbiegu uprawnień do nagród jubileuszowych), azasady wynagradzania oraz
plzyznawania innych Świadczeń związanych z wykonywanąpracąpracowników oddziału IPo
w Pszczynie nie mogąbyó mniej korzystne od uregulowańZ(]ZP'

t") w dniu 30.03.2004 r. pod numerem U-MXL.
'') Pis-e- okólnym Nr 3/2004 Dyrektora IPo z dnia 30.03.2004 r. w sprawie wprowadzenia Zakłądowego tJkłaclu

Zbiorowego Pracy w IPO.
o') Pismo okólne Nr 10/20 11 Dyrektora IPo z dnia 18.07.20ll r' w sprawie powołania zespofu do opracowania

zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.
a3) Zarządzenię Nr l2l2009r. Kierownika oddziału ]Po w Pszczynie z dnia 9.l2.2O09r. znak: l\Pl3I32lO9

w sprawie: Regulaminu Wynagradzania IPo oddziął w Pszczynie.
aa) Zarządzenie Nr 1al20 12 Kierownika oddziału IPo w Pszczynie z dnia 5 marca 2012 r. znak: NP/6 18/2012

w SprąW-ie: Re4;ulaminu Wynagradzanią IPo oddział w Pszczynie.
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2.5 Regulamin Gospodarowania Środkami Zaffiaclowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych IPo
obowią'zujący w 2012 r.' wprowadzony z dniem:

25 kwietnia 2006 r.as),po zaopiniowaniu przez zak<ładowe organlzacje zwirykowe. w wyniku analuy
k1órego stwierdzono wskazanię w podstawie prawnej wydania regulacji między irrnymi:
_ uchylonej z dniem I października 2010 r' ustawy o jbr3Ż),

-uchylonego z dniem 1 stycznia Ż002 r. rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad
go spodarki finansow ej j edno stek badaw czo-r onł oi owycha6),

- uchylonego z dniem 18 marca 2009 r. rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania przeciętnej
liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zaHadowyfundusz świądczeń socjalnycha7),

nieprawidłowoŚci Psunięto wprowadzając z dniem 19 grudnia Ż)IŻr.zmieniony Regulamin;
19 grudnia Ż012r.a8),po zaopiniowaniu przezzakładowe organizacjezwią7kowe.

[Akta kontroli str. 269-336, 433-439]
Zespół kontrolny w zbadanym zakresie stwierdził wystąpienie nieprawidłowoŚci i uchybień
formalnych.

3. RadaNaukowa oraz jej działalność.
W okresie objętym kontrolą i w czasie prowadzenia niniejszej kontroli w IPo działała Rada
Naukowa kadencji 2011-2015 r.
Czynnościami kontrolnymi objęto Regulamin Wyborów Rady l{aukowej IPo, dokumenty
wprowadzaj ące Regulamin, powołujące komisję wyborczą kalendarz wyborów, karty do
głosowania, protokóły Z pracy komisji wyborczej oraz dokumenty z ogłoszenia wyników
wyborów i stwierdzono, Że Dyrektor Instytutu powołałaag) siedmioosobową komisję wyborczą
będącą jednocześnie komisją skrutacyjną podczas gdy liczenie głosów, zgodnie z treścią
protokółuso) wykonywała komisja w składzie pięcioosobolvym (bez dwóch członkow).
Pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej kadencji 2011-2015 odbyło się w dniu
Ż9 czenvcaŻO7l r.51). Na posiedzeniu tym Rada Naukowa uchwaliła_52) obowi ązywarueRegulaminu
Rady Naukowej kadenąi 2008-2011, do czasu oplacowania i uchwalenia nowego Regulaminl oraz
wybrano przewodniczącego, sekretarza i członków Komisji Regulaminowej Rady Naukowej.
obowiązujl:y w Ż0l2 r. Regulamin Rady Naukowej IPo kadencji 2011-2015 został
uchwalonys3) w dniu 20 października 201l r.

[Akta kontroli str. 429 -432, 440]
Zespoł kontrolny w zbadanym zakresie stwierdził wystąpienie uchybienia formalnego.

4. oceny okresowe dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych
i badawczo-technicznych.

ostatnia ocena okresowa dorobku naukowego i technicznego placowników naukowych i badawczo_
technicznych IPo przeprowadzonazostila w 2013 r. i obejmowała dorobek zlat2OO9-Z}ll.

[Akta kontroli str. 33] -310, 440-4421
Zespoł kontrolny w zbadanym zakręsie nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień.

a5) Zarządzenię Nr 1 112006 Dyrektora IPo z dnia 25.04.2006r. w sprawie: Regulaminu Gospodarowania Środkami

'. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych IPo.
a6) RozporządzęnieMinistraFinansów zdiiaj.os.tg9|r.(Dz.U.Nr72,poz.318)'
a7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia l4.03.1 994 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 1ó8, z póim. zm.).
'8) Zarządzenie Nr 1412012 Dyrektora IPo z dnia 19.12.2012 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania
..'. Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadcźeń Socjalnych IPo.o9) Pismo okólne Nr 3/2011 Dyrektora IPo z dnia 30.03.2011 r. w sprawie: wszLzęcia procedury wyborczej
.^' i powołania komisji do przeprowadzęnia wyborów do Rady Naukowej IPo kadencji 2O1I-ż075.'''" Protokól z posiedzenia Komisji Wyborczej, pełniącej jednocześnie funkcję Komisji Skrutacyjnej do obliczęnia
-'' głosów z przeprowadzonych w dniu 74 częrwca20lI r. wyborów do Rady Naukowej IPo kadencji 2011-2015.''' Protokól z inauguracyjnego posiedzenia Rady Naukowej IPo kadencji 201l-2OI5.
"' Uchwała nr 1 Rady Naukowej IPo z dnia 29.06.2011 r.

") Uchwala nr 3 Rady Naukowe j IPO z dnia 20.10.201 I r.
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5. Realizowane prace w ramach działalności podstawowej i w ramach działalności innej
niż podstawowa' ich powiązanie z zadaniami określonymi w statucie.

Analtzą objęto prace naukowe i badawczo-rozwojowe ujęte mtędzy innymi w Planie
realizacyjnym na rok 20]2, Sprawozdaniu z działalności IPo w 2012 roku i Syntetycznej
informacji dotyczącej działalnoŚci podstawowej, zadai zreaIizowanych, kontynuowanych oraz
rozpoczętych w 2012 r. i stwierdzono, Że tematy wszystkich objętych ana|iząptac zbieŻne były
z zakręsem działania Instytutu określonym w obowiązującym w 20IŻ r' Statucie.

[Akta kontroli str. 164-769, 178-183, 44Ż]
Zespoł kontrolny w zbadanym zakresie nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień.

6, Badania naukowe i prace rozwojowe.

obowiązującę w 2012 r' zasady zgłaszania i wyboru tematów badan naukowych i prac
rozwojowych zostały wprowadzone zarządzeniemsa) Dyrektora Instytutu w dniu 25 listopada
2003 r. Przedmiotowym zarządzeniem wprowadzono do stosowania takŻe:

- Wniosek o.finansowanie projektu tematu badawczego w ramąch działalności slatrłtov,ej,

- Kwestionariusz recenzji projektu tematu badawczego,

- Zasady ramowe przyznawania punktów.
Celem realizacji procęsu zgłaszania i naboru tematów do badań naukowych i prac rozrł-ojowych
oraz rozliczania przebiegu realizacji badań Dyrektor IPo ustaliłss) skład zespołtł c{s. recenzji
projektów tematów badawczych w ramach działalności statutowej.
Analizując powyŻsze regulacje stwierdzono, iŻ zarządzenie5s) powołujące zespół cls. recenzji
zostało przygotowane na podstawie i w oparciu o Regulamin organizacyjny 1Po wprowadzony
w 2002 r.' co spowodowało, że skład przedmiotowego zespołu ustalony popTZeZ rrskazanie
stanowisk istniejących w Instytucie w 2002 r. był nieaktualny w 2012 r. Stan taki bvł prz;,,czyną
powołania56) w dniu 30 maja ŻO12 r. przez Dyrektor IPo Komisji w nowym składzie.
Uchybienie powyższe zostało usunięte w dniu 26 kwietnia 2OI3 r. poprzez rł'prorr'adzenie_57)
nowych regulacji w tym zakresie.

[Akta kontroli str. 371.-372, I77 -1]8, 442-443)
Zespoł kontrolny w zbadanym zakręsie stwięrdził wystąlienie uchybienia formalnego.

7. Komisja dyscyplinarna i rzecznik dyscyplinarny.

w IPo z dniem 21 czerwca 2OII roku powołana58) została pTzęz Dyrektora Komisja
Dyscyplinarna InsĘtutu, Y^ składzie zaakceptowanym przez Radę Naukowąsg). W dniu 5 marca
2012 r. Dyrektor zmieniła60) po zaopiniowaniu przez Radę Naukową61) skład, Komisji,w zwtryku
z objęciem przez jednego z członków stanowiska kierowniczego w Instytucie.
W dniu 2 marca 2012 r. Rada Naukowa po przeprowadzonych wyborach powołała Rzecznika
Dyscyplinarnegout).

[Akta kontroli str.373-376, 443]

5^)' Zarządzenie Nr 16/2003 Dyrektora IPo z dnia 25.1l .2OO3 r. w sprawie'' rozlicząnią działalności Stątutowej.
55) Zarządzenie Nr l9l2003 Dyrektora lPo w Warszawię zdnia 15.12.2003 r. w sprawie: ustalenia składu źespołu

recenzującego projekty tematów badawczych w ramach działalności statutowej oraz zasad dokonywania odbioru
wykonanych prac.

5") Pismo z dnia 30.05.2OI2 r. dotyczące wniosku o przyznanie dotacji na działalnośc Statutową na2Ol3 rok, znak:
DN/100/2012.

57) Zarządzenięm nr 3l2O13 Dyrektora IPo z dnia 26.O4.2013 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu przydzielania

-. środków z dotacji statutowej na finansowanię tęmatów badawczych.
'*) Decyzja z dnia 2r.06.2011 r. Nr l Dyrektora IPo w sprawie: wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej

Instvtutu.
59) proiokół z posiedzenia Rady Naukowej IPo kadencji 2008-2011 w dniu 20.06.20II r'('0) 

Decyzja Nr 2 Dyrektora Instytutu IPo z dnia 5.0ź.2OI2 r. w sprawie: zmiany skłac]u Komisji Ąscyplinarnej
InsĘtutu.

61) Protokół z posiedzenia Rady Naukowej lPo odbyego w dniu 2.O3.2012 r.
i'2) Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IPo odbytego w dniu 2.03.2012 r., pismo Dyrektora Insfytutu do

pracownika powołanego do funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego z dnia 15 marca ŻOI2 r. (znak: NV30l2OI2).
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Zespoł kontrolny w zbadanym zakresie nie stwierdził nieprawidłowoŚci ani uchybień.

8. Llmowy o zakazie prowadzenia dzialalności konkurencyjnej oraz podejmowanie
dodatkowego zatrudn ienia przez pracowników.

W Instytucie w zakresie podejmowania dodatkowego zatrudnienia oraz zakant prowadzenia
działalności konkurencyjnej nie wprowadzono odrębnych regulaminów, traktując regulacje
zawarte w ustawie oib, zapls w Regulaminie Pracy Pracowników IPo dotyczący podejmowania
dodatkowego zatrudnlenla otaz treść stosowanej (}mowy o zakazie konkurencji zaWstatczające.
Pismem okólnym63) Dyrektor Instytutu poinformował pracowników o obowią.zkach
wynikających z powszechnie obowią7ujących przepisów w uryżej opisanym przedmiocie oraz
o obowiąku zawarcia (Jmowy o zakazie konkurencji.
Poddając anallzie treśó wyżej wymienionej Llmowy stwierdzono w $ Ż pkt l zapis, zgodnie
zktórym pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności
i informacji, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem powierzonych mu obowiązkow'
a w Stosunku do których Pracodawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poffiości i których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę. Zapis ten uzalęŻnia
zachowanie poufnoŚci informacj i od:

- posiadania ptzez pracownika wiedzy o podjęciu pIZeZ Pracodawcę dztałań w celu zachowania
ich poufności,

- subiektywnej oceny pracownika dotyczącej narażenia Pracodawcy na szkodę.
Zgodnte z ośwladczenięm KierownikaDziału Kadr, BHP i PpoŻ.,w 2012 r' nie występowano do
Dyrektor Inst1tutu z prośbąo zgodę na podjęcie dodatkowego zattudnienia, ani w okresie tym
nie obowią7ywała żadna zgoda w przedmiotowym zakresie.
W celu weryfikacji wypełnienia ustawowego zobowiązania6a) okreŚlenia w odrębnej umowie
zakazu prowadzenta działalności konkurencyjnej oraz informacji o udzielaniu zgody na podjęcie
dodatkowego zatrudnienia, czynnościami kontrolnymi 'objęto akta osobowę pracownikow z 5

losowo wybranych komórek organizacyjnych IPob5) reprezentujących kaŻdy z pionów
o r gantzacy jnych Instytutu.
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze stosowne (Jmowy o zakazie prowadzenia
ktlnkurencji zawarte z pracownikami nauko\ĄYmi sąprzechowywane w ich aktach osobowych.
Tematyka zachowania poufności informacji nabyych w zwią7ku z wykonywaniem zadan
w IPo, co łączy się z działalnością konkurenc1'jną określona została także w:

- $ 4 ust 2, pkt 5 Regulaminu pracy,

- Zakresąch czynności powierzonych pracownikom.
w których zachowanie informacji w tajemnicy także uzależntono od subiektywnej oceny
pracownika, dotyczącej szkodliwego wpływu ujawnionych informacji na Inst1tut.

[Akta kontroli str.3]l -318, 184-189 , 443-4441
Zespoł kontrolny w zbadanym zakresie nie stwierdzlłnieprawidłowości ani uchybień.

9. Zakresy zadafi, uprawnień i odpowiedzialności pracowników.

Szczegółową anaItzą 9-bjęto akta osobowe pracowników z 5 losowo wybranych komórek
organizacyjnych IPo65) reprezentujących 

'kuŻdy 
z pionów organizacyjnych Instytutu

i stwierdzono:

-w Zakresie czynności Kierownika oddziału w Krupskim Młynie brak było w trakcie kontroli
potwierdze nla Zap o Znania się z nlm i pr zyj ęcia do sto s owani a,

-w Zakresie czynności przyjętym w dniu 30 listopada Ż0I0 r. przez asystenta zatrudnionego
w oddziale w Krupskim Młynie brak było w trakcie kontroli daty i podpisu kierownika -
przeŁoŻonego,

63) Nr 7/2007 Dyrektora IPO w Warszawie z dnia 10.08.2007 r. w sprawie: nowelizacji ustawy o jednostkach

6.1)

65)

b adawczo -rozwoj owych.
Wynikającego z tręŚci art. 47 ust.5 ustawy oió.
Dział Księgowości; Zakład Produkcyjno-Doświadczalny; Dział Analiz, Planowania i Spraw organizacyjno
Prawnych; Jednostka Zapewnienia JakoŚci; oddział w Krupskim MĘnie.
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-w Zakresie czynności przyjętym w dniu 2 stycznia 2007 r. ptzez specjalistę z Oddziału
w Krupskim Młynie brak było w trakcie kontroli podpisu przełoŻonego lub osoby
powierzającej czynnoŚci - zastosowany wówczas szablon dokumentu nie przewidywał
potwi erdzenia akc eptacj i tre Ści dokumentu pr zęz pr zeło Żone go,

-wprowadzenię w dniu 15 września 2010 r.66) do Zakresów czynnoścl pracowników Zakładu
Produkcyjno-Doświadczalnego, sporządzonych pomiędzy 15 lipca 2002 r. a 3 kwietnia
2006 r., zmian bez uzyskania od pracowników, których Zalrresy zmieniono, pisemnego
potwierdzenla Zapoznania się i przyjęcia ich do stosowania,

- brak w formularzu Zakresu czynności' obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności kasjera
wymogu umieszczęnia daty i podpisu osoby powierzającej przedmiotowy Zakres czynności
bądź informacji w Zalrresie czynności pracownikaDziaŁu Księgowości, zktórej wynikałoby że
obowią7uje łącznie z Zakresem czynności, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności
kasjera - skontrolowane zakresy czynności kasjera były podpisaneprzezprzełożonych.

[Akta kontroli str. 37 9 -398, 444-445)
Zespoł kontrolny w zbadanym zakresie stwierdził wystąpienie uchybień formalnych.

l0. Stan prawny nieruchomości.

Instytut dysponuj e nieruchomo śc i ami zlokaltzowanymi w :

- Warszawie, ptzy ul. Annopol 6, na które składają się nieruchomości gruntowe oddane
Instytutowi do dnia 11 marca 2090 r. w uż1'tkowanie wieczyste, o powierzchni całkowitej
59466 ^' 

u'), zabudowane 28 obiektami budowlanymi stanowiącymi własność IPo68).
W wyniku porównania informacji zawartych w Wypisie z rejestru budynków z danymi
w Książkach obiektów budowlanych stwlerdzono, ze dla:
o 6 nieruchomości nie były prowadzone książki obiektu budowlanego69),
o 13 nieruchomości prowadzone były ksiązki obiektu budowlanego zawierające między

innymi dane o powierzchni zabudowy nieruchomoŚci, których porównanie z powierzchnią
zabudowy poszczegóInych budynków wyszczególnionych w wypisie z rejestru budynków68)
vłykazało znaczne rozbieżności, co zobrazowano w poniższej tabeli:

Nazwa budynku Nr działki

Powierzchnia
zabudowv (w m2) ws
rejestru

budvnków
książki
obiektu

Budvnek laboratorvinv (3) 71.14r 625 623

GaraŻe za budynkiem nr IV 1U75 113 III,6
Budvnek nr VI 17115 675 665
GaraŻe za budynkiem V 77Ą9 95 55,1
Budvnek nr V 7IlŻ4 783 77r
Kotłownia i wymiennikownia ciepła (19) 7113Ż 193 159

Neutralizatory 8; 8a 7U45 58 4r,8
Masazvn sazów 7U45 72 13.09
Garaż za budynkiem nr 14 11.145 't7 73.56
Magazyn materiałów łatwopalnych ( 1 6) 7 U45 116 97

Budvnek hvdroforni (7) '7y45 187 192
Magazyny I, II, III (15) 7U45 893 1016

Budvnek osólno-technicznv (1 1) 7U46 7054 1006

66) Zmiany odręcznie wprowadził ówczesny Kierownik Dztału Spraw Pracowniczych, BHP i P-poż.
o') odpi. Z\\rykły księgi wieczystej nr WA3Ml0O155116ll z dnia 15.06.2011 r.
68) wypis z rejestru budynków z dnia 16.01.2014 r., dla pozycji z kartoteki budynków: 146503-8.0710.G7.
t"') Zgodni. z ar'. 64, ust. 2 pkt 2lft. b ustawy z dnia 1.01 .1994 r. Prav,o bttdov,lane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.

1623 zpoźn. nn.)'
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. 1 budynku nie prowadzono ksiązki obiektu budowlanego, ani dokumentacji z okresowych
kontroli stanu technicznego budynku i instalacji stanowiących jego wyposazenie70) - zgodnie
z udzielonymi wyjaśnieniami budynek ten w rzeczywistości nie istnieje;

- Pionkach, na które składa się nieruchomość gruntowa oddana^Instytutowi do dnia 5 grudnia
2089 r. w użytkowanie wieczyste, o powierzchni 9Ż24 ml /)'), zabudowana budynkiem
produkcyjnym o powierzchni zabudowy zg4,2 mŻ1Ż) - według księgi wieczystej, 313,53 mŻ -
według wypisu z rejestru gruntów73);

_Pszczynie przy ul. Doświadczalnej 27, na które składają się nieruchomości gruntowe oddane
Instytutowi do dnia i i marca 2090 r. w użytkowanie wieczyste, będące:
o gruntami ornymi niezabudowanymi bądŹ pastwiskami o łącznej powierzchni 16,9064 ha7a),

o gruntami ornymi zabudowanymi o powierzchni 7230 
^', 

nu których posadowiono budynek
socjalno-mieszkalny będący współwłasnościąInst1tutu oraz wspólnoty mieszkaniowej75).

o gtuntami rolnymi' pastwiskiem, Sadem, lasami i gruntami leŚnymi, drogą łąką rowami,
terenami zabudowalymi innymi o powierzchni 17,5507 ha zabudowanymi 22 budynkami
i innymi budowlamiT6);

-Krupskim Młynie, przy uI. Zawadzkięgo 1' na które składa się nieruchomość gruntowa
zabudowana oddana Ins_t1tutowi w uż1tkowanie wieczyste do dnia 5 grudnia 2089 r.,
opowierzchni 7,989ha77), zabudowana sześcioma budynkami przemysłowvmi o łącznej
powierzchni zabudowy 7097 m218).

[Akta kontroli str. 1 90, 206-208, 399 -406, 445 -446]
Zespoł kontrolny w zbadanym zakresie stwierdził wystąpienie nieprawidłowoŚci i uchybień.

11. okresowe kontrole obiektów budowlanych.

W związku z dostępnością dokumentów dotyczących nieruchomości będących własnością IPo
(dokumenty dotyczące nieruchomości przechowywane są w Iokaltzacjach nieruchomości,
ktorych dotycz$ szczegołowąanaliząobjęto obowiąującąw 2012 r. dokumentację dostępną
w dniu kontroli w siedzibie Instytutu, w Warszawte przy ul. Annopol 5, na którą składały się:

- odpisy z ksiąg wieczystych wszystkich nieruchomości IPo,
- wyciągi z rejestru gruntów i budynkow sporządzone dla wszystkich nieruchomoŚci

z|okalizowanych w Warszawie, Pionkach i Krupskim Młynie,
_ ksiąki obiektów budowlanych dla budynków i budowli zlokalizowanych w Warszawie

iPszczynie,
- protokoły z kontroli okresowych budynków, budowli i instalacji w nich zainstalowanych,

sporządzonych dla budynków zlokalizowanych w Warszawte, przy ul. Annopol 6,

- protokoły 
'z.^ 

kontroli stanu technicznego wyposażenia przeciwpożarowego w tym
hydrantów''l'ou' (ul. Annopol 6).

- karty z kontroli systemu ostrzegania o pożarze81) 1u1. Annopol 6),

7{))

'71)

1Ż)

13)

14)

Co było zgodne z wypisem z rejestru budynków z dnia |6.01.2014 r., dla pozycji z kartoteki budynków:
146503-8.07I0.G1, budynek nibmieszkalny jednokondygnacyjny, nr identyfikacji buclynku
146503_8.0170.1I|34.6_BUD' posadowiony na działcę nr'71145, którego budowę zakończono w l987 r.
Wypis z rejestru gruntów z dnia 15.01.2011 r., dla jednostki ewidencyjnej 142501-1-Pionki.
odpis zwykły księgi wieczystej nr RA2Z100007823l1z dnia l5.01.2014 r.
Wypis z rejestru budynków z dnia 15.01.2074 r. dla jednostki ewidencyjnej 142501-1-Pionki.
odpis zwykĘ księgi wieczystej nr KA1P/0004316213 z dnia 4.02.2014 r' i odpis zwykły księgi wieczystej
nr KA1P/0003563016 z dnta 4.02.2014 r.

") odpis zrykły księgi wieczystej nr KA1P lOO04312Ol3 z dnia 4.02.2014 r.

'o) odpis zrykły księgi wieczystej nr KA 1 P l0OOo321 613 z dnia 4 .02.2014 r .

'') odpis zupełny księgi wieczystej nr GL1T/0006209814 z dnia 17.01.2014 r., Wypis z rejestru gruntów z dnia

78)

1e)

80)

rJ 1)

71.01.2014 r. pozycja kartoteki 241305 2.0001.GI49.
Wypis z kartoteki budynków z dnia I] '0l.2O14 r. pozycja kartoteki budynków 241305_2.OO01.G149.
Protokół pomiaru instalacji wodociqgowej przeciwpożarowej wewnętrznej (DN-52) (hydranty i zawory
hydrantowe) - w dniu 13.04.2012 r. - faktura VAT nr F 0036|2012.
W dniu 14.09.2012 r. - faktura VAT nr F 008i|Z0IZ.
Z dnla 9.0Ż.2012 r.,24.05 .2012 r., 21,.08.2012 r., 19 .12.Ż072 r.
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_ ksią7ka dŹwigu towarowo-osobowego nr fabr. 8275 (ul. Annopol 6, Budynek nr 1).
W wyniku analizy powyższej dokumentacji stwierdzono:
Warszawa:
_ W ramach rocznej okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanychs2)

sprawdzono:
. przewody wentylacyjne, skutecmoŚc ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacjl',

wyłączników różnicowo-prądowych' instalację odgromową instalację hydrantową i ostrzegania
o pożarze - kontrole przeprowadzoneprzez osoby legitymujące się stosownymi uprawnieniami,

o stan techniczny budynków pod kątem zagrożen kontrole przeprowadzone przez
pracowników Instytutu nie posiadających wymag_anych uprawnień. Uwzględniając stanowisko
Insty'tutu zawartę w złoŻonych wyjaśnieniachs3) niniejsze postępowanie było niezgodne
ztreściąafi..62^ ust. 4 ustawy Prawo budowlane, gdyżw ań. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a wspomnianej
ustawy mowa jest o kontroli olłesowej polegającej na,sprawdzeniu stanu technicznego
elementólu budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpłW)l atmosferyczne
i niszczące działania czynników występujących podczas uĄtkowania obiektu, a nie jak to ujęto
w podsumowaniu złoŻonych wyjaśnień na wpbryryl niekorz:łstn)lch warunków atmosferycznych.
W zac1'towanym artykule brak jest teŻ wskazania, Że badaniom podlegają budynki, budowle
iinstalacje ,,szczegóInie na:aŻone", jak to uzasadniono w podsumowaniu wyjaśnień.
Wspomniany w wyjaśnieniach brak doprecyzowantaprzęZustawodawcę rodzaju oddziałyłvań
wskazuje, tŻ brany powinien być pod uwagę szkodliwy wpływ na budynki, budowle
i instalacje wszystkich,także powszechnych czynników atmosferycznych (np. promieniowanie
naturalne, wilgoć, wpływ prądów powietrznych itp.) i niszczących działan czynników
występujących podczas uż1'tkowania obiektu (np. wibracje, silne pola magnetyczne,
naprężenia wynikające z obciĘenia konstrukcji, pęknięcia, poŻary, zawl|gocenia, proces
starzenia konstrukcji). Natomiast w art. 62, tst. 4 ustawy Prawo budowlane jednoznacznie
wskazano, lŻ kontrole o których mowa w ust. } przedmiotowego artykułu (...) przeprowadzają
o s o by p o s i adaj ąc e upr aw ni eni a b udow l ane w o dp ow i e dni ej s p e cj alno ś c i ;

- brak wykonania,przez pięć lat wstecz ltcząc od 2013 r., prowadzonej co najmniej raznapięć lat
kontroli okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania
obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego orazjego otoczeniasa) - zgodnie z udzielonym. x5)wyjaśnieniem'_'' obecna Dyrektor lnstytutu została powołana na stanowisko w drugiej połowie
201,0r. Po przeprowadzeniu w latach 2011-2012 zmian w strukturze organizacyjnej oraz zmian
personalnych prlni Dyrektor otrzymała inJtlrmację, że w dokumentacji działu technicznego brak jest
dokumentów potwierdzających wykonanie 5-letniego przeglądu obiektów budolulanych w roku 2008,
v, m,iązku Z czym zarządziła wykonanie takiego przeglądu. Przedmiotowy przegląd został
przeprowadzony w 2013 roku. osoba pełniąca wcześniej funkcję kierownika działu technicznego nie
była w stanie wyjaśnić przyczyn niewykonania 5-letniego przeglądu obiektów. Dyrektor oświadczyła
także, że w latach Ż008-Ż072 w Instytucie Przemysłu organicznego wykon}Tvane były coroczne
przeglądy obiektów budowlanych w wymaganych zakresach;

Pszczyna - w 22 objętych kontrolą książkach obiektu budowlane go załoŻonychs6) w 2010 roku,
w rozdziale II. Dane identyfikacyjne obiektu punkt 5.] Właściciel obiektz wpisano Skarb
Państwa, a w punkcie 6. Zarządca obiektu wpisano InsQtut Przemysłu ogrodniczego. WŚrod
budynków i budowli posadowionych na nieruchomościach gruntowych oddanych w wieczyste
użytkowanie IPo, a zarządzanych przez oddział Instytutu w Pszczynie są trzy budowle ze
względu na stan techniczny wyłączone zuŻ5Ąkowanla.

[Akta kontroli str. 190, 399-428,446-448)

82) o której mowa w art.62 usta[ry z dnia].O].I994 r. Prcnuo bucJowlane (Dz. U. z20IO r. Nr 243, poz. 1'623
zpóźn. zm.).

83) Załączntk Informacja wewnętrzna radcy prawnego dla Dyrektora IPo w sprawie obowiązku przeprowad,zania
okresowych kontroli obięktów budowlanych do oświadczenia Dyrektor IPo z 3 1.03.2014 t.

81) o której mowa w art.62, ust. 1 pkt 2 ustawy Prąwo budowląne.
*') oś*iadc'enie Dyrektor Instytutu z dnia 3l.O3.2Ol4 r.
Et') 16 szt. w dniu 10.09.2010 r.,6 szt. w dniu 2I.06.2070 r.
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Zespół kontrolny w zbadanym zakresie stwierdził wystąpienie nieprawidłowości i uchybienia
formalnego.

ocena cząstkowa dotycząca organizacji i jakości pracy w Insty'tucie: pozytywna
z nieprawidłowością i uchybieniami.

C. JłxoŚc ZARZĄDZANIA.

1. System zarządzania jakością.

Wprowadzony w IPo system zarządzania jakością w 2012 r. obejmował wszystkie komórki
organizacyjne Instytutu w Warszawie, Pracowni w Pionkach oraz Oddziale IPO w Krupskim
Młynie. System zarządzania jakoŚcią według wymagań normy PN-EN ISo 9001:2009
i dokumentu standaryzacyjnego NATO AQAP Ż1J02009 funkcjonuje w Instytucie od 2006 r., co
zostało potwierdzone stosownymi certyfikatami87).
Ponadto w IPo, w obszarze wykonywanych badań, w okresie objętym kontrolą funkcjonowały
inne systemy jakości, których podstawę stanowią dokumenty normatywne: PN-EN ISo
9001:2009, PN-EN ISO/IEC 11025:2005 oraz zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL).
W dniu 27 września 2004 r. na podstawie i w oparciu o Regulamin organizacyjny z Ż00Ż r.
wprowadzor'o'*) - IPo regulacje dotyczące funkcjonowania w Instytucie systemów jakości,
wskazuj ące między innymi:
_ komorki organizacyjne wchodzące w skład Laboratorium Bądania lrliebezpiecznych

Właściw o ści Materiałów,

- komórki pracujące w oparciu o Dobre Praktyki Laboratoryjnej Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju OECD,

_ funkcje i stan osobowy poszczególnych komórek organizacyjnych objętych systemami jakości,

- listę auditorów wewnętrznych.
Ze względu na wplowadzanę zmlany organizacyjne w Instytucie postanowienia przedmioto\ĄYch
regulacj i ule gły dezaktualizacj i.

[Akta kontroli str. 190-191,449]
Zespoł kontrolny w zbadanym zakresie stwierdził wystąpienie uchybienia formalnego.

2. Perspektywiczne kierunki działalności naukowejo rozwojowej i wdrożeniowej.

Perspektywiczne kierunki działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej IPo zostały
zawarte w Planie strategicznym InsQtutu Przemysłu organiczne,go' opracowanym w 2008 r.

w oparciu o Plan strategiczny Ministerstwa Gospodarki oraz strategię rozwoju kraju 2007-201'5
i strategię rozwoju nauki w Polsce do 2015 r.
Dodatkowo w 2013 r. po zaopiniowaniu ptzęZRadę NaukowąIPg89) wprowadzono opracowany
w Ż0l2 r. Program Naprawczy Instytutu Przemysłu organicznego.

[Akta kontroli str. 19Ż, 449)
Zespoł kontrolny w zbadanym zakresie nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień.

3. Kierunkowe plany tematyczne badań naukowych i prac rozwojowych.

Kierunkowe plany tematycznebadailnaukowych i prac rozwojowych w IPo Ściśle sąpowiązane
z wnioskowanymi dotacjami na działalność statutową i stanowią wynik plzepfowadzonego
w Instytucie procesu zgłaszanta, oceny i wyboru tematów badań naukowych i prac
rozwojowych. W toku przedmiotowego postępowania tematy prac Są oceniane przęz zespół
składający się z przedstawicieli Dyrekcji i Komisji Rady Naukowej zgodnie z obowiązującymi
wewnętrznymi regulacjami, a następnie są opiniowane przęz Radę Naukową po czym
przekazywane do zaopiniowania do Ministerstwa Gospodarki.

[Akta kontroli str. 19Ż, 449f
ZespoŁ kontrolny w zbadanym zakresie nie stwięrdził nieprawidłowości ani uchybień.

*') Wydany*iprzezZakład Systemów Jakości i Zarządzania Ministerstwa obrony Narodowej.
88) Zarządzenie nr 11l20O4 Dyrektora IPo z dnia 21 .0g.2OO4r.w sprawie; funkcjonowania systemów jakości.
8!r) Protokół z posiedzenia Rady Naukowej IPo odbytego w dniu 2.O3.2013 r.
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4. Roczny plan działalności Instytutu.

W okresie objętym kontrolą roczny plan dziaŁalności IPo wprowadzony został w marcu 2OI2 r.
pod nazwą Plan realizacy'jny 2012 r. i stanowił dokument będący zestawieniem zadńw ujęciu
finansowym z podziałem na poszczególnę komórki Instytutu oraz na rodza1 działahósci
(statutowa, prace własne, projekty badawcze własne, projekty rozwojowe, projekty prowadzone
w ramach Programu Badań Stosowanych, projekty celowe, projekty inne, umowy i zlecenia).
Plan realizacyjny 2012r. w wersji zaktualizowanej został wprowadzony do stosowania
w sierpniu 201,2 r.

[Akta kontroli str. 450]
Zespoł kontrolny w zbadanym zakresie nie stwierdził nieprawidłowoŚci ani uchybień.

5. Roczne sprawozdanie dyrektora z wykonania zadań.

Roczne sprawozdanie Dyrektor Instytutu z wykonaniazadanw okresie objętym kontrolą zawl,era
wydany w kwietniu 2013 r. dokument o nazwie Sprawozdanie z działalności InsĘtutt'ł Przełn1,slu
Organicznego w 2012 roku.
W wyniku przeprowadzonych czynnoŚci kontrolnych dokonano porównania in1brmacji
dotyczących działalności badawczo-naukowej przedstawionej w Planie realizaa.inl,.nt )|')]] r.
z danymi o rea|tzacji tych prac zawartymiw Sprawozdąniu z działalności IPO lr ]t)] ),.' _Ąnaliza
nie wykazała niskiego stopnia reallzacji planu działalności Instytutu przyjętego na ](l] ] :.

[Akta kontro]: :::' -ł50]
ZespoŁ kontrolny w zbadanym zakresie nię stwierdził nieprawidłowości ani uchr bień.

ocena cząstkowa dotycząca jakości zarządzanta w Instytucie: pozytywna.

OcnNł SKoNTRoLowANEJ DZIAŁALNoŚcI, złrcRns' PRZYCZYNY I SKt'TKl }T\\ lf pp7g\\CH
NIEPRAWIDŁowoŚCI.

ZespoL kontrolny ocenia pozyĘwnie z nieprawidłowością działalnośc i:s:'"._:_. '',. zakresie
objętym kontrolą. PolvyŻszą ocenę uzasadniają ustalenia zawarte \ł' poSZ!-Z.- . .:_. ;:. ..bszarach
objętych kontrolą.

W wyniku kontroli działalności Instytutu objętej zakresem przedmiotour 1_. n. . .:: .: >.rr'ię16]7gno
następuj ącą nieprawidłowość i uchybienia:

Nieprawidłowość:

1. Przeprowadzanie rocznych kontroli okresowych stanu technicznc_i -;.:

budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosfen;::'..
czynników występujących podczas użytkowania obiektu. przez ]]:-
posiadających wymaganych uprawnień budowlanych, to jest niezs..;: = _ ._

ustawy Prawo budowlane.

Uchybienia:

1. W Zarządzentu Kierownika InsĘtutu Przemysłu organicznego ( J-;-;: '. .: --_--
instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumenttiri -., _. -

w InsQtucie Przemysłu organicznego ()ddziałw Pszczynie oraz.ir, _ll ""- .- -

i archiwizowania dokumentów finansowrl księgtllt.l,):
organicznego oddział w Pszczynie, przywołane są nieaktualne |r_- J'!.: ,; ., l i _

Ż. 15 faktur zawiera uchybienia w opisie (brak podpisu GłÓrr:e-- :l: ;-
,zatwierdzono do wypłaty''' brak podpisu Dyrektora Inst1tutu it, ]]. :- :'_ _ ..

wypłaty'', brak podpisu w miejscu ,,sprawdzono pod względenl :.:':' ' : -.'-
1 faktury poprawiono błąd niezgodnie art.22 ust. 1 uor)'

3. Brak sporządzeniaPlanu zakupów, zgodnie z ProcedurąNr P-tlt- Z:l -1 '

a i"- : ::1

budynku,
e działania

IPO nie
. 62. ust. 4

-; "t sprawie
::.:ięgowych

, zlł. kontroli
Pr:emysłu

,! 
-,=

':*-- \\. mleJSCU

- '-'..,ierdzono do
:, . rrz\ opisie
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4.BraklłykazaniawKRSdziałalnościpodstawowej,wymienionejw$4ust.3pkt.6i7
Statutu IPO v, Warszawie.

5. Umieszczono nieprecyzyjne zapisy w Regulaminie organizacyjnym dotyczące przedmiotu
regulacji i komórek organizacyjnych IPo oraz w Wewnętrznym Regulaminie
organizacyjnym IPo oddział w Pszczynie dotyczące komórek organizacyjnych.

6. Brak aktualizacji Wykazu prac w IPo wzbronionych młodocianyłn' stanowiącego załącznlk
nr 4 do Regulaminu Pracy przygotowanego na podstawie uchylonego z dniem 15 grudnia
2004 r. rczporządzenia w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.

1. W Regulaminie pracy IPo oddział w Pszczynie'.

- unolmowano podejmowanie pruez pracowników naukowych, badawczo-technicznych
i inżynieryjno-technicznych dodatkowego zatrudnienia, bądź prowadzenie działalności
gospodarczej niezgodnie z treścią aft.47 ust. 1 ustawy oió,

- unormowano zasady udzielania zaległego urlopu wypoczynkowego niezgodne z treściąart.
168 Kp.

-umieszczono sprzeczne Zaplsy dotyczące jego wejścia w życie oraz definicji określenia
IPO Pszczyna,

-wskazano lub odesłano do nieobowiązujących regulacji, bądź wskazano nieprawidłowy
w tym nieaktualny adres publikacyjny przytoczonej regulacji.

8. W obowiązującym Regulaminie Wynagradzania IPo oddział w Pszczynie treśc art. 12 ust. 2
regulując zasady określania wysługi lat do nallczenta nagrody jubileuszowej mniej korzystnie
niŻ określono to w $ 18 obowiąującego w IPo ZLIZP stanowi naruszenie $ 2a
przedmiotowego ZUZP.

9. w niektórych Zakresach czynności sporządzonych dla pracowników zatrudnionych
w oddziale w Krupskim Młynie:

- brak było wymaganych podpisów,

- wprowadzono zmiany bez uzyskania od pracowników, których Zalrresy zmieniono,
pisemnego potwierdze nla Zapoznania się t ptzyjęcla ich do stosowania.

10. W Ząkresach czynności, obclwiązków, uprawnień i odpowiedzialności kasjera, brak było
wymogu umieszczenia daty i podpisu osoby powierzającej zadania bądź informacji
w Zakresie czynności, że obowiąuje on łącznie z Zakresem czynności, obowiązków,
uprawnień i odpowiedzialności kasj era.

1,1'.Wypisy z rejestru budynków, księgi wieczyste i Książki obiektu budowlanego zawierają
ntezgodne ze stanem faktycznym informacje o tych samych budynkach i budowlach
będących własno ścią Insty.tutu.

IŻ.w 22 objętychkontroląKsiążkach obiektu budowlanego zał.oŻonych dla budynkow i budowli
Instytutu zlokalizowanych w Pszczynie, w rozdziale II. Dane identyfikacyjne obiektu
wpisano dane niezgodne ze stanem faktycznym.

l3.Zarządzenie nr 1112004 Dyrektora IPo w sprawie'' funkcjonowania systemów jakości uległo
dezaktualizacjt ze względu na Wprowadzone w Insty.tucie zmiany organizacyjne.

Na podstawie dokonanych ustaleń ZespoŁ kontrolny ocenia, że stwierdzona nieprawidłowość
nie ma istotnego wpływu na kontrolowaną działalność, a uchybienia mają charakter formalny.

Fakt przeprowadzenia kontroli w Instytucie odnotowano w Ksiązce kontroli Instytutu.

VII. zALECENTAPoKoNTRoLNE
Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli oraz informacje za'warte w pismach z dnia IŻ maja Żo14 r.
(znak: DN/86/14) i z dnia 14 maja Ż0l4 (znak: DNi89i2014) zalecam:
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1. Przeprowadzantę kontroli okresowych stanu technicznego elementów budynku, budowli
i instalacji naraŻonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników
występujących podczas użytkowania obiektu, powierzać jedynie osobom posiadającym stosowne
w tym zakresie uprawnienia.

Ż. UaktualniÓ regulacje wewnętzne dotyczące obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów
finansowo - księgowych w zakręsie obowiązujących aktów prawnych.

3. opisywać dowody księgowe zgodnie z obowięującymi w tym zakresie procedurami
wewnętrznymi oraz stosowaó przepisy ustawy o rachunkowości dotyczące właściwego
poprawiania błędów w dowodach księgowych.

4. Sporządzić Plan zakupów, zgodnie z ProcedurąNr P-06 Zakupy.

5. Ujednolicić zapisy dotyczące działalności podstawowej Instytutu zawarte ri- KRS i Statucie
IPO w Warszatvie

6. Doprecyzować zapisy w Regulaminie organizacyjnym dotyczące przedmiotl.t regulacji
i komórek organizacyjnych IPo oraz w l4lewnętrznym Regulaminie ol'gttlti:tlcvfnl'nl IP()
oddział w Pszczynie dotyczące komórek organizacyjnych.

]. Bieżąco aktualizować regulacje wewnętrzne w tym Wykaz prlc \ IPO v':bronionych
młodocianym'

8. Dostosować treść Regulaminu pracy IPo Oddział w Pszczynie do oboirilzu.ta-cich regulacji
prawnych.

9. Dostosować treść Regulaminu Wynagradzania IPo oddziały,Pszcłliil tak Ł,r nie zawterała
zapisów mniej korzystnych niż wprowadzone obowiązującym \\, IPo Z,;-::.;'it]\t\tłt L-kłądem
Zbiorowym Pracy.

10. Przeprowadztc czynności mające na celu ujednolicenie informacji o bucr lr;Ch i budori'lach
będących własnością Instytutu, zawartych w Wypisach z re-ie.srrlł ̂ .,-i.'.,:.:.i',r'. księgach
wieczystych i KsiąŻkach obiektu budowlanego.

11.Wprowadzic w Książkach obiektu budowlanego założon.vch dla b*..,:.i.iił i budowli
Instytutu zlokaltzowanych w Pszczynie Zaplsy, prarr'i;:i'.', -- \\ skazujące
właŚc i c i ela/ zar ządzaj ące go budynkami i budowlami.

Przedstawiając powyŻsze uprzejmie proszę Panią Dyrektor o pointc-'.;_",..::e rr Sposobie
realtzacjt zalecen pokontrolnych, a takŻe o podjętych działania.'h .-: ::z'.czrnach ich
niepodjęcia, wterminie 21 dni od dnia ottzymanianiniejszego W1,stąpier;.;.j' i. ;.:,' l.11c?().

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarz:;l.:
Egz. Nr 1 - Instytut Przemysłu organicznego.
Egz. Nr 2 - Biuro Audytu Wewnętrznego, Ewaluacji i Kontroli.
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