MINISTERSTWO ROZWOJU

Biuro Kontroli

Egz. Nr

1

Wystąpien ie pokontrol ne

z kontroli problemowej dotyczącej działalnościfinansowej , organizacji ijakości
pracy oraz jakości zarządzania lnstytutem Ceramiki i Materiałow Budowlanych
w 2015 roku

Warszawa, paŹdziernik 2016 roku

I. Nłzwłr ADREs JEDNosTKI KoNTRoLowANEJ.
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, z

siedzibą

ul. Postępu 9, zwany dalej ,,Instytutem'' lub
',ICiMB''.

il.

w

Warszawie (02-676), przy

KoNrRoluJĄCY oRAZ TERMIN I PoDSTAwA PRAwNA PRZEPRowADZENIA KoNTRoLI.

Na podstawie upowaznienia do kontroli Nr MR/462-UM/16 z dnia 15 czerwca2016 r.
Robert

Fedorczyk

-

starszy specjalista

przeprowadził kontrolę w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych w dniach od 20
czerwca do 1 lipca 2016 r.
Podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli stanowi art. 36 ust. 1 ustawy o instytutach
badawczych|), oraz art. 16 ust. 2 ustawy o kontroli w ądministracji rzqdowĘ).

IIL

Tnmłt, ZAKRES PRZEDMIoTowY

I

oKRES oBJĘTY KoNTRoLĄ.

Działalnośófinansową organizacjai jakośćpracy oraz jakośó zarządzantalnsĘtutem w 2015 roku.

Zakres przedmiotowy kontroli.

A.
B.
C.

Działalnośćfinansowa.
organizacja ijakośó pracy.
Jakośćzaruądzania.

okres objęty kontrolą.
2015 rok.

Iv.

DłNn KIERowNIKA JEDNosTKI KoNTRoLowANEJ.

Dyrektorem Instytutu w dniu prowadzenia czynności kontrolnych był Pan Adam Witek
powołanyj) z dniem 2 czerwca}Ol4 r. przęZ Ministra Gospodarki na okres 4 lat.

v. Usrłr-rNrłKoNTRoLI

I oCENA

sKoNTRoLowANEJ DZIAŁALNoŚct w PoszCzEGÓLNycrr

OBSZARACH.

A. Dztłł,łLNoŚC FINANsowA.

1. Plan

finansowy oraz sprawozdanie finansowe.

Kontrolą objęto dokumentacj ę dotyczącą opracowania, opiniowania i przekazania przez Instytut
do właściwychorganów: Pląnu finansowego na 20]5 rok oraz sprawozdania finansowego
za20l5 rok.
W wyniku kontroli stwierdzono, że:
_ Plan finansowy na 2015 rok sporządzono zgodnie z ustawą oib i po uzyskaniu pozytywnej
opinii Rady Naukowej Instytutuprzekazano do ówczesnego Ministęrstwa Gospodarki,
_ Sprawozdanie finansowe za 20]5 rok spotządzono zgodnie z ustawą o rachunkowościa)
i po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Naukowej Instytutu przekazano do zatwierdzenia
do ministra nadzorującego.
[Akta kontroli str. 123-132,4711
Kontrolujący w zbadanym zakresie nie stwierdził nieprawidłowościani uchybień.

2.

AnalŁa sytuacji ekonomiczno_finansowej Instytutu.

Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą sytuacji ekonomiczno-finansowej Instytutus), w tym
Planfinansowy na 20]5 rok, olcresowe informacje o instytucie badawczym wg stanu na dzień
r. Q.t.Dz.IJ. z2Ol5 r. poz. l095, zpóźI.t. zm.). Dalej ,,ustawa oib".
.201I r. (Dz. U. Nr I 85, poz. 1092).
Pismo z dn. 20.0 5.20 I 4 r. znak'. DNP-IV- 1 24 -2 I 13 I I 4.
o)
Z dn. 29 .O9 '1994 r. Q.t. Dz.IJ . z2O13 r., poz. 33O, zpóźn. zm.). Dalej ,,uof'

') Z dn. 30.04.20l0

:'

"

Z dn.

15 .07

.
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31 grudnia 20]5 r. i jt grudnia 20]4 r., Sprawozdąniefinansowe za 2015
biegłe go rewidenta z badania Spr aw o z dani a.

rokwrazzopinią

Zgodnie ze Sprawozdaniem finansowym za 20]5 rok,Instfit uzyskał dodatni wynik finansowy
(ł'k netto) w wysokoś ci I 5Ż],5 tys. zł6), który w porównaniu do roku 2014 i Ż0I3 był niŻszy
odpowiednio o 2 8Ż] ,4 Ęs. zł i 390 tys. zł.

Jak przedstawiono kontro1ując"m.r7) w ŻOI4 r. na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego
oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju, oddział Ceramiki i Materiałów Budowlanych w
Krakowie dokonał przekazania częścinieruchomości gruntowej będącej w uż1'tkowaniu
oddziału wraz Zposadowionymi na niej budynkami, na rzecz PKP PLK. Różnica wyniku
finansowego osiągniętego w 2015 roku w porównantu z 2014 rokiem wynikała z otrzymanego
odszkodowania za utracone prawo użytkowania wieczystego do przedmiotowej nieruchomości
3 594 937,50 zL.

Przychody ogółem z działalnościInstytutu8) wyniosły w 2015 roku 42051 312,89 zŁ i były
'niŻszę o 6,6ońw stosunku do roku 2014ivłyŻsze o 5,7 oń w stosunku do 2013 roku.
Przychody ze sprzedazy usług badawczo-rozwojowych w 2015 roku wyniosły 1 982 866,56 zł i
były niŻsze w stosunku do roku 2014 o I2,8ońtwyŻsze w stosunku do roku 2013 o23,2yo.
Z tytlłłudziałalnościinnej niz podstawowa Instytut w 2015 roku uzyskał ujemny wynik
finansowy w wysokości ŻI ]48,6I zł. Działalnośćinna niż podstawowa, zgodnie z ustawą oib
była wyodrębniona pod względem finansovvym i rachunkowymz dzlałalnościpodstawowej.
Jak wyjaŚnił Dyrektor Instytutug) w celu wyeliminowania w przyszłoŚci ponownego wystąpienia
ujemnego wyniku finansowego dokonano zmian orgartizacyjnych, które spowodują obnizenie
kosztów. Podjęto równiez działanla w celu zwiększenia sprzedazy poprzez uzyskanie nowych
kontrahentów na zakup usług i wyrobów Instytutu.
[Akta kontroli str. 1 1 I, 123-132,319, 471-472]

Kontrolujący w zbadanym zakresie nie stwierdził nieprawidłowościani uchybień.

3.

Zasady (polĘka) rachunkowości i jej zgodnośćz wymogami ustawy o rachunkowościlU).

Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą regulacji wewnętrznych normujących w Instytucie
zasady prowadzenia rachunkowości i jej zgodnoŚó z wymogami uor.

Stosowane przez.InsĘrtut w okresie objętym kontrolą zasady
(polityka) rachunkowości, wprowadzone zarządzetieml1) Dyrektora InsĘtutu spełniaływymogi uor.

W wyniku kontroli stwierdzono' Ze

[Akta kontroli str. 1 33-1 3 6, 472]
ani uchybień.
nieprawidłowości
Kontrolujący w zbadanym zakresie nie stwierdził

4.

Stosowanie zasad kontroli finansowej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych.

Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą regulacji wewnętrznych normujących w Instytucie
zasady sprawowania kontroli finansowej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych, w tym
zgodnośćpostępowania w baianym zakresie zprzepisami wewnętrznymi.
Sposób postępowania z dowodami księgolvymi przyjęty w ICiMB jest tozsamy ze sposobem

postępowania z inn1łni dokumentami w1.tworzonymi lub przyjętymi w Instytucie i uregulowany jest
w odrębnych dokumentach przyjętych dla poszczególnych Jednostek organizacyjnych Instytutu.

') W skład InsĘtutu wchodzą:
_ i Opolu.
u)Na'który

-

')
')

Jednostki organizacyjnę w: Warszawie (Centrala InsĘtutu), Krakowie, Gliwicach

składał się (w tys. zł): zysk siedziby głównej InsĘrtutu w wysokości.597,4-oraz O. Materiałów
ogniotrwaĘch w Gliwicacń w wyso[ości 295,1,-o. Szkła i M-ateriałów Budowlany-ch w Krakowie w wysokości
59"8,3 i o. Iiizynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w opolu w wysokoŚci 36,7.
Pismo Głównei Księgowej ICiMB z dn. 2l.06'2016 r.
Na które składiją siĘiprzychody ze sprzedaĘ produktów i usług działalnoŚci podstawowej, pozostałe przychody

operacyjne i przychody finansowe.
o' Pkt
4 pisma ż dn. l.07.20l6 r.,znakDNi 1812/2016.
września 1994 r. Q.i.oz'IJ. z20|3, poz. 330' zpóźn. zm.). Dalej: ,,u9r|'. _
z
anłi29
'o
ICiMB'
'') Nr 1 z dn.2.0I'2OL3 r. dot.lZąsad rąchunkowościprzyjęĘch do stosowąniąw
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Analtza dokumentów wprowadzających przedmiotowe regulacje wewnętrzne wykazała, iŻ
w oddziale Materiałów ogniotrwałych w Gliwicach zarządzeniem Dyrektora Instytutu
Materiałów ogniotrwałYchl2l wprowadzono w dniu 24 sierpnia 2004 r. Instrukcję Kancelaryinq
(obiegu poczty) Instytutu Materiałów ogniotrwałych w Gliwicach oraz Instrukcję dla Archiwum
ZaHadowego InsĘtutu Materiałów ogniotrwałych. Faktycznie w2015 r. w miejsce Instrukcii
dlą Archiwum Ząkładowego stosowana była Instrukcja o organizacji i zakresie dziąłania
archiwum zakłądowego ICiMB odziął Materiałów ogniotrwałych w Gliwicąch z dnia 10 maja
2010 r. Brak w dokumentacji Instytutu informacji o uchyleniu Instrukcji Kancelaryjnej (obiegu
poczty) InsĘtutu Materiałów ogniotrwałych w Gliwicach lub dokumentu wprowadzającego do
stosowania Instrukcję o organizacji i zakresie działania archiwum zaHadowego ICiMB odział
Materiałów ogniotrwałych w Gliwicach. Dodatkowo w przedmiotowej Instrukcji jako podstawę
pfawną regulacji wewnętrznych wskazano uchylone z dniem 1 listopada 20T5 r. rozpotządzente
Ministra Kultury w Spr. postępowania z dokumentacjq, zasad jej klasyfikowania oraz zasad
i trybu przekaz1łvania materiałów archiwalnych do archiwów państwowychl3).
Dla weryfikacji przestrzegania w Instytucie zasad kontroli finansowej oraz obiegu dowodów
księgowych losowo wytypowano do kontroli faktury wystawione dla zakupów dokonanych
ptzez Centralę, z miesiąca azęrwca2)I5 r. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono:
1. Brak udokumentowania przeprowadzenia kontroli pod względem mer7torycznym' formalnym
i rachunkowym w sposób okreŚlony w częściDowody księgowe obowiązujących w Instytucie
ząsad rachunkowości, zarowno co do formy udokumentowania jak i treści- dotyczy I00 %
badanej próby. W rzeczywistoŚci na dowodach księgowych:
_ umieszczane były zdawkowe, hasłowe bądŹ numeryczne zapisy, zktorych nie wynika' czy
są techniczną, porządkową notatką, czy potwierdzeniem prawidłowościmery.torycznej
dowodu;
_ powyższe zapisy pozostają niepodpisane przez ich autora' bądŹ umieszczonę są przy nich
parafy' co nię stanowi udokumęntowania informacji o osobie oraz jej właściwoŚcido

potwierdzenia przeprowadzonej kontroli merlorycznej na skontrolowanych 168
dowodów jedynie w jednym przypadku wskazano osobę dokumentuj ącą zapis poprzez
umieszczenie przy podpisie jej pieczęci imiennej, stwierdzono teŻ przypadki czy.telnego
podpisywania;
- brak jest jednoznacznego udokumentowania sprawdzenia czy dane zawarte w dokumencie
Są zgodne z zamowteniem, umową' zleceniem i obowipującymi przepisami oraz
potwierdzenla czy wyrażona w dowodzie operacja gospodarcza jest celowa z punktu
widzenia ekonomicznego Instytutu.
2. Dokonywante zmian treści dowodów księgowych (faktur) w sposób niezgodny z opisanym
w art. 25 ust. I uor otaz w częściDowody księgowe obowiązujących w Instytucie zasad
rachunkowości, to jest poptzez przeprawienie pierwotnego zapisu, bądź zasłonięcie
pierwotnego zapisu koręktorem i wprowadzenie nowego bez udokumentowania daty
wprowadzonej zmiany otazbęz autoryzacjt zmlany _ dotyczy 6,5 oń badanej prÓbyla).
l
Zgodnie ze złoŻonymi wyj aśnieniami 5)
_ dowody księgowe objęte są w Instytucie kontrolą merytoryczną' formalną i rachunkową
zgodnie z Zaplsamlobowiązujących od dnia} stycznia 2013 r. zasad rachunkowości;
_ zapisy na dowodach księgowych, potwierdzające ich kontrolę merytoryczną, mogą mieó
formę hasła lub zapisu numerycznego _ hasła, opisujące dowody księgowe' są efektem
stosowanej w Instytucie praktyki i są ztozumiałe dla wszystkich pracowników, ktorzy
uczestniczą w procesie ewidencji i rozliczania dokumentów;
:

Nr 10i04 z dn. 24.O8.2OO4 r. clot.: wprowaclzenia Instrukcji Kancelaryjnej
,.' Z a k ł a d ow ego I n s Q t u tu Mat er i ał ów o gni otrw ały c h.
" ' Z dn. 16.09 .2002 r. (Dz. U. nr 167 , poz. 137 5).
t])
t l dowodów księgowych ze 168 objętych baóaniem.
Punkty
6 i 7 pisńi Głównej Księgowej z dn.27 '06.20l6 r.
'5'

'')
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orąz Instrukcji Archiwum

w formie określonej w zasadach rachunkowości
stanowi formalne uchybienie i nie jest jednoznaczne z brakięm udokumentowania
przeprowadzonej kontroli merytorycznej i formalnej tych dokumentów a podpisy osób

_ brak pieczątek na dowodzie księgowym

dokonującychtych czynności wformie parafy sądopuszczalnew codziennej praktyce;
- w InsĘtucie sporadycznie zdaruają się przypadki przeprawiania zapisu lub stosowania
korektora co wynika z pośpiechu pracowników przy ewidencji dokumentów;
_ pracownicy zostali ponownie poinformowani o konieczności stosowania prawidłowych zasad
korekt.
fAkta kontroli str. 1354'228, Ż3 l' 47 2-47 4]
Kontrolujący w zbadanym zakresie stwierdził wystąpienie nieprawidłowościi uchybień.

Procedury udzielania zamówień publicznych oraz ich zgodnośćz przepisami ustawy
Prawo zamówień p ublicznychl6) .
Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą regulacji wewnętrznych normujących w Instytucie
zasady udzielania zamówięń publicznych, w tym zgodnośó postępowania przy udzielaniu
zamówień w trybie przepisów ustavły pzp zprzepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

5.

W wyniku kontroli stwierdzono, że Roczne Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku
20]5 zostało sporządzone i przekazane Prezesowi Urzędu Zarlówień Publicznychprzez Instytut
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy pzp.

Na podstawie anallzy treściRegulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych
w ICiMB stwierdzono zapis w $ 1 ust. 10: podstawq podejmowania działańw zalłesie zamówień
na dostawy, usługi i roboty budowlane jest roczny plan zamówień publicznych, opracowany
przez komórki organizacyjne zobowiqzane do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień
publicznych.

Jak wyjaśnionol7):ustawa Pzp nie przewiduje obowiqzku sporzqdzania planu

zamówień
publicznych natomiast zapis w regulaminie postępowania przy udzielaniu ząmówień publicznych
(...) dotyczqcy podejmowania działań w zalcresie zamówień w oparciu o (...) roczny plan
zamówień publicznych, został wprowadzony w celu umożliwienia uzyskania pełnej wiedzy na
temat planowanych zakupów. Jednakze w działalnościInsĘtutu istnieje wiele uwarunkowań,
które powodujq, że sporzqdzenie takiego planu napotyka na trudności i staje się niecelowe (...).
Mimo, że nie sporzqdzono planu zamówień publicznych (...), zakupy w ICiMB realizowane sq
w oparciu o przepisy ustawy Pzp oraz regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień
publicznych ob owiqzuj qcy w Instytucie.

Badaniem kontrolnym objęto dokumentację dwóch zamowiefr publicznych udzielonych
w Centrali Instytutu w Ż0I5 roku i stwięrdzono:
a b r am ow e.i fr e z ar ki nar z ę dz i ow e-i s t e r ow an e.i num e rv c z ni e C N C :
1)błędne zaptsy w Protokole postępowąnia w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie
wartościzamówienia, informacji o podstawie oszacowania waftości przedmiotu zamówienia'
8)
dokumentu powołuj ące go Komi sj ę przetargową
;
w ogłoszeniu o zamówieniu _ dostawy
opisanymt
z
warunkami
niezgodnej
oferty
2)przyjęcie
oraz w SIWZ w zakresie złoŻenia zaparufowanego i wypełnionego przez oferenta wzoru
umowy.

D

o s t aw

1

Jak wyjaŚniono19):
1.W protokole z postępowaniaw trybie przetargu nieograniczonego z dn. 9.02.2015 r.:

Z dnia 29 sĘcznia 2004 r. (i .t. Dz. IJ . z 2015 r ., poz. 2|64) ' Dale| ,,vstawa pzp"
"' Pismo Głównei Księgowej z dn.28.06.2016 r.
'')Wskazano, zć ,r"iłŁa pówołana zarządzeniem Dyrektora ICiMB nr l z dn' l4.01.20ll
.

'u-)

zarzadzęniem nr 2L zdn. 2.1 1.20 l

'n)

1

r.

Pismo Głównej Księgowej zdn.23.06.20116r'
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anlenlonym

_ w hłocie jakq Zamawiajqcy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia została
popełniona niezamierzona niedokładnośćtzw. omyłka pisarska - wpisano 300 00,00 zł

brutto zamiast 300 000,00 zł brutto;
_ popełniono niezamierzony błqd edytorski w pozycji ustalenia wartościzamówienia. Wartość

zamówienia została ustalona

w

oparciu

o

ofertę

./ir-y PoLCoM oraz

przeglqd

internetowych stron producentów podobnych urzqdzeń.
2. Skład Komisji prowadzącej przedmiotowe postępowanie zgodny jest ze składem powołanym
z dniem 1 lipca 2014 r. zarządzenl'em Dyrektora'u) ICiMB.
3.Zamawiajqcy w wyniku przeoczenia zaakceptował zaparafowany lecz niewypełniony wzór
umowy.
o c hr o na fi ąv c zna mi e ni a w r az z moni t or in gi e m o b i e kt ów IC i M B
I)Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu 11.07.2015r. i 30.07.2015 r. pomimo
nieobecnościw dniu 14 lipca 2015 r. dwóch członków Komisji:
_ nie zawiera informacji o pracy Komisji w niepełnym składzie,
_ został podpisany przez wszystkich członków Komisji;
Z)ośwtadczenia, do których złoŻęnta obliguje członków Komisji Przetargowej treśćart. 17 ust.
2 ustawy pzp i $ 3 ust. 2 obowiązującego w ICiMB Regulaminu Komisji Przetargowej nie
zostały złoŻone ptzez dwóch członków Komisji, co powoduje, Że zgodnie z obowiązĄącym
w Instytuci e Re gul aminem Komi sj i P r zetar gow ej'.
$ 3 ust. 3 lit. b Przęwodniczący Komisji winien v,ryłączyc z jej prac człor'lka, który nie złożył
oświadczeniaw termin|e wznaczonym przęz Przewodniczącego Komisji'
4
1 cąmnoŚci Komisji' jeŻeli zostały dokonane z udziałęm członka podlegającego
ust.
$
wyłączeniu, powinny byó powtórzone' chyba Żę postępowanie powinno zostać
uniewaznione - zasadę tę stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której członek Komisji
zostanie vłyłączonyz powodu nlę złoŻenta oświadczenia o zaistnieniu lub braku istnienia
oko l i czno ści vłyłączĄącyc h z udziału w p o stęp owaniu,
członkowie Komisji, ktorzy nte złożylt stosownych oŚwiadczeń nie zostali v'yłączeni z prac
Komisji, ani postępowanie nie zostało uniewaznione;
3)w Protokole z posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu 14.07.2015 r. i 30.07.2015 r.
i w ogłoszeniu umieszczonym w siedzibię zamawlającego, błędnie sformułowano przedmiot
zamówienia jako całodobowa ochrona fizyczna mienia wraz z monitoringiem wybranych
obiektów ICiMB;
4)w Protokole postępowania w trybie przetargu nieograniczonego udokumentowano błędną
informację o zarńeszczeniu w dniu 29 maja 2015 r. w Biuletynię Zamowień Publicznych
ogłoszenia o zamówieniu;
5)przyjęto ofertę niezgodną z waruŃami opisanymt w ogłoszeniu o zamówieniu - dostawy
oraz w SIWZ w zakresie złoŻenia zapatafowanego i wypełnionego przęz oferenta wzoru

C ał o do b ow a

:

umowy.

Jak poinformo*urott):
1. Na protokole z posiedzenia Komisji Przetargowej z dn. 14.07 '2015 r. i30.07.2015 r. zostały
złożonę podpisy nieobecnych w dniu 14.07.2015 r. członków Komisji poniewaz w dniu
30.01.2015 r. byli obecni na posiedzeniu komisji i zapoznali się szczegółowo z caŁą
dokumentacją dotyczącą ptzetargu z dnia L4.07.2015 r. SporządzĄąc Protokół Sekretarz
Komisji Przetargowej w wyniku przeoczenia nie zapisał w jednym z punktów Protokołu
informacji o nieobecnościdwóch członków Komisji dn. 1,4'07.2015 r.
2. Na oświadczentach, zgodnie ze stanem faktycznym w miejscu podpisów nieobecnych
członków Komisji zostało wpisane nieobecny - urlop wypoczynkowy. oświadczenia te są
Zarządzeniem Nr 14 z dtt. |9.09.2014 r. w Spr.: zmiarty sHadu Komisji Przetargowej w Centrąli ICiMB
..'w ltarszawie powołanej zarzqdzeniem Nr I Ąrektora ICiMB z dn. 14.01.2011 r.
''' Punkry l:4 pismaGłównej Księgowej zdn.27.06.20I6t.

20)
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załącznikiem do Protokołu z otwarcia ofert czy\i z dn. 14.07.2015 r. dlatego tęż nie mogły
zostać podpisane przez osoby nieobecne w pracy.
3. W Protokole z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dn. 14.07.2015 r.
i30.O7.20I5 r. oraz ogłoszeniu umieszczonym w siedzibie Zamawiającego popełniono
w tytule przedmiotu zamówienia niezamierzony błąd pisarski.
4. w Protokole z postępowania w trybie ptzetargu nieograniczonego z dn. 10.09'2015 r.
w dacie zamieszczenia ogłoszeniao zamówieniu popełniono niezamierzony błąd edyorski.
5. Zamawiający w wyniku przeoczenta zaakceptował zaparafowany lecz niewypełniony w $ 6
wzór umowy.
fAkta kontroli str. 93-97 , Ż29-294, 474'477]
Kontrolujący w zbadanym zakresie stwierdził wystąpienie nieprawidłowościi uchybień.

6.

Zawieranie umów cywilnoprawnych, w tym z własnymi pracownikami.

Kontro|ą objęto dokumentację dotyczącą regulacji wewnętrznych normujących w Instytucie
zasady zawierania umów cywilnoprawnych, w tym z pracownikami Instytutu oraz zgodność
postępowaniaptzy zawieraniu irozliczaniu umów zptzepisarti wewnętrznymi i zewnętrznymi.
W wyniku ana|izy regulacji wewnętrznych w przedmiotowym zakresię stwierdzono w:
I.Zarządzeniu z dnia 10 kwietnia 2010 r. zmieniającym Procedurę, zapis w $ 1 nie mąący
kontynu acj i i n i e maj ący p ow iązania z p ozo stałą tre ści ą zat ządzenia.
2. Procedurze w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych zawieranych przez Instytut
z osobami fizycznymi j ako wykonawcami lub zleceniobiorcami określenie w punkcie 4 ppkt 1 a
warunków' w których dopuszczalne jest za-warcie umowy cywilnoprawnej z pracownikiem
Instytutu v"ryłącznie przy spełnieniu warunków, Że z|ecana praca nie będzie miała cech
podporządkowania pracowniczego i nie możę dotyczyc czynnościobjętych umową o pracę
zawartą z Instytutem. Brak jest wskazartia, Że moŻe byó wykonywana wyłącznte poza
godzinami pracy wynikającymi z zawartej z Insty'tutem umowy o pracę. Niemniej kierownik
komórki organizacyjnej, na tzecz której wykonano przedmiot zamówienia' pisemnie
potwierdza rcaltzację umowy z\ecenia/o dzieło między innymi poza czasem pfacy
wynikającym z zawartej pomiędzy wykonawcą a Instytutem umowy o pracę.

AnaIizą objęto dokumentację 10 spośród 53 zawartych w 2015 r. w Centrali umów zlecenia
i umów o dzieło2z) z czego 7 z nich zawartychbyło z pracownikami Instytutu. Stwierdzono brak
zgodności treŚci umów zlecenia zawieranych z pracownikami Instytutu z obowiązującym
w ICiMB wzorem umowy zlecenia, w zakresie treści$ 5.
[Akta kontroli str. 81-92, 295-316,477-478]
Kontroluj ący w zbadanym zakresie stwierdził wystąpienie uchybienia.
7. Stosowanie ustaworvych procedur do crynnościprawnych, o których mowa w art. 17
ust. 1-3 ustawy oió.

7.|. Dokonywanie czynnoŚci prawnych w zakresie rozporządzania składnikami

akĘwów trwaĘcho których równowańość w złotych przekracza kwotę 50 000 euro.
Ustalono, że Instytut na podstawie art. 5a ustawy o zasadach wykonywania uprawnień
przysługujqcych Skarbowi Pańsrwd3), w dniu 8 maja 2015 r. wystąpił do Ministerstwa Skarbu
Państwa z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie czynnoŚci prawnej polegającej na
rozporządzeniu składnikami aktywów trwałych' poprzez ustanowienie służębnościprzesyłu na

częścigruntów Skarbu Państwa o powierzchni 105 m'Ż.
Wartośćrynkową prawa wieczystego użytkowartia przedmiotowego gruntu w wysokości 376
służebności
913,00 zł określono na podstawie operatu szacunkowego olcreślenia
przesyłu z dniaŻ4 stycznta2}Il r.
'Ą ZgodniezWykazemumów
tt)

22.30.36, 50:53).

zleceniaiumów o dziełozawartychw Instytuciew 20I5 roku,Centrala(lp.: I,13,|4,

z dn. 8.08.1996 r. (t.i. Dz.U. 22012 r..poz. 1224).
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Minister Skarbu Państwa v,yraził zgodę na dokonanie czynności prawnej2a) polegającej na
ustanowieniu słuzebnościprzesyłu na zabudowanej nieruchomości gruntowej na tzecz RWE
Stoen operator za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie II3 073 złnetto.
Na podstawie aktu notarialnego dotyczącego umowy ustanowienia słuzebnościprzesyłu
pomiędzy Instytutem a RWE Stoen operator, informacje o ustanowieniu odpłatnej
i nieograniczonej w czasie służebnościprzesyłu wpisano do księgi wieczystej nieruchomości2s).

Kontrolą objęto takze dokumentację dotyczącą tozpotządzania w 2015 r. składnikami aktywów
trwałych, o równowartości przekraczającej 50 tys. euro, to jest cztery aneksy do umowy najmu
placu zawartej z P.P.H.U. Elektropaks w dniu 30 maja 2OI4 t., wprowadzaj ące zmiany
w zakresie czasu, na jaki zostałazawartaumowa i stwierdzono:
_ zawarcię dwóch anęksów o tym samym nlmeIzę, ńŻniących się jedynie przedziałem
czasowym obowiązywania'
_ brak w aneksach informacji o dacie ich sporządzenia lub ich podpisania.
Zgodniezprzedstawionymiwyjaśnieniarrri26):
Treśćdwóch anelrsów o tym samym numerze, doĘczy jedynie olcresu obowiq4nłania umowy ('..)
oba dokumenty anel<sowe przedłuzajq umowę od dn' 1 października 20]5 r. Ich olcresy
przedłuzenia wzajemnie się polływajq. W zwiqzku Z czym oba dokumenty sq obowiqzujqce we
wskazanych przez nie olrłesach. Podstawq do sporzqdzenia anelrsów była korespondencja emailowa pomiędzy ICiMB a P'P.H.U. Elehropaks, opatrzona decyzjq Ęrektora z dn. 25 września
20] 5 r. o przedłużeniu odpowiedniej umowy. Mozna zatem przyjqć, że dla obu dokumentów, wobec
powyższego następstwa cząSowego, data wprowadzenia zmiany w Umowie jest datq sporzqdzenia
anelrsu. Powyzsza uw(tga dotyczy również dat sporzqdzenia pozostałych aneksów'
fAkta kontroli str. 29, 3 I, 3 17 -3 19, 321 -328, 47 8-47 9]
Kontrolujący w zbadanym zakresie stwierdził wystąpienie uchybień.

7.2. Sprzedaż środków trwaĘch.
Ustalono, że sprzedaŻ środków trwałych w Instytucie, w okresie objętym kontrolą, prowadzona
była z zastosowaniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad
organizowania przetargu na sprzedaż'środkówtrwałych przez przedsiębiorstwa pąństwowe oraz
w arunków odstqpienia od przetar gu21) .
Instytut w 2015 r. uzyskał przychody ze sprzedaży środków trwałych w wysokoś ci 57 976,36 zł.
fAkta kontroli str. 30, 479-4801
Kontrolujący w zbadanym zakresie nie stwierdził nieprawidłowościani uchybień.

w zakresie rozporządzania składnikami
akĘwów trwaĘch, o których mowa w art. 17 ust.3 ustawy oió.
Ustalono, ze w okresie objętym kontrolą ICiMB wystosował zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy oió
wniosek o wyrazenie zgody na dokonanie czynności prawnej polegającej na rozporządzeniu
składnikami aktywów trwałych, poptzęz ustanowienie słuzebnościprzesyłu na c'ęścigruntów
Skarbu Państwa o powierzchni 105 m2' wchodzących w skład terenu Instytutu Ceramiki
i Materiałów Budowlanych zlokaltzowanych w Warszawie' skierowany do Ministra Skarbu
7.3. Dokonywanie crynnościprawnych

Państwa, który został równiez przesłany do Ministerstwa Gospodarki.

Ministerstwo Gospodarki28)

w

piŚmie skierowanym do Ministerstwa Skarbu Państwa

poinformowało, Że nie wnosi zastrzeŻęn do wniosku Instytutu.

fAkta kontroli str.29-31, 480]
Kontrolujący w zbadanym zakresie nie stwięrdził nieprawidłowościani uchybień.
rismo z dn.3.06.2015 r., znak: MSP.DMSP.5541.227.2ot5 DMSp/sK/wn.10198.
Na p^odstawie Syn-tetyczńej informacjiw ząk,esie aznłatno|śńfiińsowei InsĘtutu.
"
::' Pkt 3 pisma Dyrektora ICiMB z dn. 1.07.2016 r,, mak DN/l8i2l2016.
|.', z dn. 5. l0. 1993 r. 1Dz. U. Nr 97, poz. 443 z pózn.zm.)
""' z dn. 12.05.2015 r., znak: DNP-IV-MSP-403711 L.d2.2640t2015.
]])

25)
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ocena cząstkowa dotyczącadziałalności finansowej Instytutu: porytywna mimo stwierdzonych
nieprawidłowości.

B.

OncłNrzłCJA I JAKoŚc rnłcy.
1. Perspektywiczne kierunki działalnoŚci naukowej, ronvojowej i wdrożeniowej oraz
kierunkowe plany tematyczne badań naukowych i prac ronvojowych.

Kontrolą objęto dokumentację zawierającą perspektywiczne kierunki działalnościnaukowej,
rozwojowej i wdrozeniowej oraz kierunkowe plany temaĘczne badań naukowych i prac
rozwoj owy ch wt az z dokument acją z ich opiniow ania przez Radę Naukową.

Perspektywiczne kierunkt działalnościnaukowej, rozwojowej i wdrozeniowej Instytutu zostały
ujęte w dokumenci e pn. Strategia roałoju InsĘtutu Ceramiki i Materiąłów Budowlanych na lata
2 0 1 2 - 2 0 2 0, przyj ęty m pt zez Radę Naukową Instytutu''''

i prac rozwojowych wynikaj ą z vłyŻej
perspektywie
zawarte sąw Planie prac statutowych
w
krótkiej
rozwoju,
a
Strategii
wymienionej
planowanych do realizacji na 20]5 rok w ICiMB, który wraz z wprowadzonymi zmianami
dotyczącymirealizacji zadaibadawczych był pozytywnie zaopiniowany przez Radę Naukową'u'
i zatwierdzony ptzez Dyrektora ICiMB. Plan prac statutowych zawarty jest we wniosku
o przyznanie środków finansowych na działalnośóstatutową na rok 201 5.
[Akta kontroli str. 65-67, 329-340, 4811
Kontrolujący w zbadanym zakresie nie stwierdził nieprawidłowoŚci ani uchybień.
Kierunkowe plany tematyczne badan naukowych

2,

Roczny plan działalnościInsĘtutu, w tym plan działalnoŚci statutowej.

Ustalono, ze w ICiMB plan działalnościnaukowo-badawczej w 2015 r. zawafiy został w Planie
prac statutowych planowanych do realizacji na 20] 5 rok w ICiMB, stanowiącym część,wniosku
o przyznanię środków finansowychna działalnośćstatutową na rok 2015.

W ujęciu finansowym p|an działalnościna20l5 r. kwotowo został ustalony w Planie rzeczowofinansowym na 2015 r. zbiorczym.
[Akta kontroli str. 333-340, 481]
Kontrolujący w zbadanym zakresie nie stwierdziłnieprawidłowościani uchybień.
realizowan€ w ramach działalnościpodstawowej i ich powiązanie z zakresem
działalnościInsĘtutu określonymw statucie oraz w ramach działalnościinnej niż

3. Prace

podstawowa.

Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą dziaŁa|ności prowadzonej przez Instytut, w tym Statut,
Wniosek o przyznanie środków finansowych na działalnośćstatutowq na rok 20]5, Plan
finansowy na 2015 rok.

Przedmiot podstawowej działa\nościi szczegołovły zakres działania Instytutu zostŃ' określony

w$4ust. 1i2Statutu,natomiastdziałalność,innąnizpodstawowaokreŚla$4ust.6Statutu.

Na podstawie anaLizy dokumentacji przedłożonej przez Instytut ustalono, Że ptowadzone w 2015
roku badania naukowe i prace rozwojowe w ramach działalnościpodstawowej były powiązane
zzadaniarti określonymi w Statucie Instytutu. Ponadto w okresie objętym kontrolą Instytut
prowadził inną działalnośó w rozumięniu art. 2 ust.4 ustawy oib dotyczącą m.in.: działalności
inzynierskiej, technicznej i laboratoryjnej, szkoleniowej, wystawienniczej, ogolnotechnicznej
i informacji naukowej, produkcji barwników i pigmentów, farb, lakierów itp., sptzedaŻy
towarów i wynajmu wolnych powierzchni.
[Akta kontroli str. 31-58, 99, 481-482]
ani uchybień.
nieprawidłowości
nie
stwięrdził
zakresie
Kontrolujący w zbadanym
'n)

'o)

Uchwała RN ICiMB podjęta w dn.29.03.2012 r. w spr. przyjęcia,,Strategii rozwoju IciMB na1ata20l0-2020".
Uchwała RN ICiMB_z di. zl.oe.zot| r. oraz uchwała RN ICiMB z dn.30.03.2015 r. w spr.: zmiany w Planie
prac statutowych planowanych do realizacji na 2015 r. w ICiMB.
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4.

Roczne sprawozdanie dyrektora Instytutu z wykonania zadań.

Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą sprawozdaliazwykonania zadńw InsĘrtucieza20l5 rok.

W Instytucie przygotowano Sprawozdanie Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów
Budowlanych z wykonania zadań w roku 20] 5, które zostało przedstawione Radzie Naukowej na
posiedzeniu w dniu 22 marca20l6 t.,kiedy to uzyskało pozy|ywnąopinię3l) Rady.
fAkta kontroli str. 58-60, 341-344,482]
Kontrolujący w zbadartym zakresie nie stwierdził nieprawidłowościani uchybień.
5.

Ocena parametryczna i kategoria naukowa Instytutu.

Kontrolą objęto wniosek o przyznarlie kategorii naukowej wTaz z Ankietq InsĘtutu Ceramiki
i Materiałów Budowlanych za lata 2009-2012, Decyzję o przyznaniu kategorii naukowej.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego' na podstawie oceny jakościdziałalnościnaukowej lub
badawczo-rozwojowej prowadzonej w latach 2OO9-2O12, przyznał3z) Instytutowi kategorię
naukową ,'B''.

Jak wynika z przedstawionej do Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŻszego AnkieĘ jednostki
naukowej oraz wyników oceny przedstawionej w decyzji3z) o przyznaniu kategorii naukowej
najsilniejszą stroną Instytutu w ramach przyznanej kategorii jest potencjał naukowy.
Najsłabszą stroną InsĘńutu spośród decydujących o przyznanej kategorii naukowej Są
materialne efekty działalnościnaukowej.

Instytut podejmuje działanta w celu poprawy oceny parametrycznej w najsłabiej ocenionych
obszarach.

[Akta kontroli str. 345 -3 52, 482-483]
Kontrolujący w zbadanym zakresie nie stwierdził nieprawidłowościani uchybień.
ocena cząstkowa dotycząca organlzacji

C. JłxoŚc
1.

i

jakości placy w Instytucie: pozytywna.

ZARZĄDZANIA.

Instrumenty wspierające jakośćzarządzania.

Jednym z najistotniejszych instrumentów wspierających jakośćzarzadzania w ICiMB jest
wprowadzony i utrzymywany system jakości"'. We wszystkich jednostkach organtzacyjnych
Insty.tutu znądują się komórki objęte systemem.
[Akta kontroli str. 60-62,353-364, 4851
Kontrolujący w zbadanym zakresie nie stwierdził nieprawidłowościani uchybień.

2.

Struktura organizaryjna Instytutu oraz akĘ wewnętrzne.

W 2015 r.' zgodnie ztreścią$ 10 ust. I Regulaminu organizacyjnego ICiMB Dyrektor zarządzaŁ
Instytutem przy pomocy:
Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych i Zaruądzartia Jakością- powołanego z dniem 31 stycznia
2012

r.3a),

Głównego Księgowego _ zatrudnionego na stanowisku z dniem 1 stycznia 1984
31)

12)

Uchwała RN ICiMB
w roku 20 15.
Decyzj a Nr

2

14/KAT

z dn.22.03.20l6

r. odnoŚnie: rocznego sprawozdania Dyrektora

12013 z dn. 25. 1 0.20

''' Zestawienie informacji

1

r.35),

ICiMB zwykonania

zadań'

3 r.

dokumentów oraz danych do kontroli, przykładowe dokumenĘ rvystawione dla Centrali

przez Polskie Cęntrum Badań i Certyfikacji: Certyfikat Systemu Zarządzania JakoŚcią Nr 640-al9l2015, 640_
bl9l20l5,640-cl912015' CeĘfikat Systemu Zarządzania - wyroby medyczne Nr M-36/l/20l5' Certyfikat WE Nr
I434-MDD-712016 - pełny system zapewnienia jakości;wydane przez Polskie Cęntrum Akredyacji: Certyfikat

Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB ll5, CeĘfikatęm Akredyacji Laboratorium Jędnostki
Certyfikującej Wyroby Nr AC 008.
'"
'*'Pismo z dn.3l'0I.20|2 r., mak: DN/2012, powołanego po poz},tywnym zaopiniowattiuprzez RN (uchwała RN
z dn.21.12.201 I r.).
'') Pismo Dyrektora lnstytutu Szkła i Cęramiki powołujące
23.12.1983 r. (DK-170i83).
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na stanowisko Głównego Księgowego, z

dn.

Dyrektora oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie - powołanego z dniem
I stycznta}OlO r.36),
Dyrektora oddziału Materiałów ogniotrwałych w Gliwicach - powołanęgo z dniem 9 kwietnia
20IO

r.37),

Dyrektora oddziału Inżynierii Procesowej Matęriałów Budowlanych w opolu

stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora
2014

z

powołanego na
dniem l paŹdziernika

-

r.38),

Pelnomocników.

2.1. Statut.
Kontrolą objęto Statut ICiMB, dokumenty wprowadzające zmiarty

do

Statutu wtaz

z dokumentacjąz ich uzgodnień.

W 2015 r. w Instytucie obowiązywał Statut

i

Materiałów Budowlanych
przez
Ministra Gospodarki
w Warszawie uchwalony przęz Radę Naukową'o), zatwięrdzony
w dniu 19 częrwcaZjIZ r.
[Akta kontroli str.375-376, 486]
2.2. Regulamin organizacyjny.
Ins^Ętutu

Ceramiki

Kontrolą objęto regulaminy organizacyjne wprowadzone w ICiMB otaz w Jednostkach
organizacyjnych Instytutul wTaz z dokumentami je zmieniającymi, dokumentacją z uzgodruen
tych regulaminów i zmiarl do nich wprowadzanych.
W okresie objętym kontrolą struktura organizacyjna Instytutu określona była w Regulaminie
organizacyjnym Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych vłprowadzonym z dniem 28
czerwca ŻOI4 r' zarządzeniem Dyrektora ICiMBoo)' * treŚci zmienionej z dniem 7 listopada
2014 r. w zakresie schematu organizacyjnego Instltutu.

Zgodnie z $ 37 strukturę organizacyjnq Jednostki organizaĘnej oraz jej regulamin
funkcjonowania ustala Ęrektor oddziału w uzgodnieniu z Dyrektorem Instytutu. Regulaminy
organizacyjne poszczególnych Jednostek organizacyjnych stanowiq załqczniki do Regulaminu
Organizacyjnego.
Natomiast w $ 19 Regulaminu organizacyjnego zapisano, iŻ wewnętrzne regulacje prawne
i dokumenty organizacyjne wprowadzane sq w zycie zarzqdzeniem Dyrektora InsĘtutu lub
pismem okólnym Ąrektorów oddziałów, działajqcych w ramach udzielonych pełnomocnictw.
Powyzsze sprawiło' Że załączniki dokumentu wprowadzonego w Życie zarządzeniem Dyrektora
Instytutu zmieniane są pismami okólnymi Dyrektorów oddziałów.

Analizując dokumenty obowiązujące w Instytucie w przedmiotowym obszarze stwięrdzono' Zę:
1.W $ 1 Regulaminu organizacyjnego ICiMB wskazano podstawę prawną prowadzenia
działalnościodmienną od uwidocznionej w Statucie.
2.W $ 11 ust. I Regulaminu organizacyjnego wskazano, ze Dyrektor Instytutu powołuje
selrretarza naukowego, podczas gdy ustawa oib nie przewiduje powoływania do pełnienia
funkcji selłetarza.

'u)

Pismo z dn. 1.0l.2010 r., mak: DN/l3120l0, powołanego po pozyĘwnym zaopiniowaniuprzez RN (opinia RN

z dn.28.08.2007

''' Pismo z

r.).

dn.9.O4.2O10 r.' znak: DN/994/2010, powołanego po pozyĘwnym zaopiniowaniuprzez
RN z dn. 8.04.2010 r.).

'') Pismo

z dn'

I.10.2614

r.,

znak: DNl2233l20t4, D1'rektor oddziafu został powołany na stanowisko po

pozyfywnym zaopiniowaniuprzezRN (uchwała RN z dn. l7.l2.20l5 r.).
^ .
'o) Uchwala RN tCiMB w dn. 6.06.2012 r.

oo)

RN (uchwała

Nr I I z

dn. 28.06.2014 r. w spr.: Regulaminu Organizacyjnego ICiMB, po zaopiniowaniu przez RN
(odpowiednio uchwałą RN IciMB z dn' 27.06.2014 r. w spr.: zaopiniowania Regulaminu organizacy_jnego
iciup i uchwałą RN z dn. 6.l|.2014 r. w spr.: zaopiniowania zmiany Regulaminu organiz'acyjnego ICiMB) or.az
Związek Zawodówy Pracowników ICiMB_, KomiśjęZakładową organizacji Zwtązkowej'Nszz ,,Solidamość''
i roinisję oddziałówą organizacji Związkowej NSZZ ,,SolidarnoŚć'' (Pieczęcie i podpisy na stosownych
dokumentach).
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3.W $ 13 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego wskazano, że Dyrektor powołuje i odwołuje

kierowników komórek organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych na wniosek dyrektora
oddziału - podczas gdy kierownicy komórek organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych
są zatrudniani na podstawie umowy o pfacę' a nie aktu powołania.
4' Rada Naukowa zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 8 ustawy oló opiniowała jedynie Regulamin
organizacyjny ICLMB, v',yłączone spod opiniowania były załączniki do Regulaminu będące
re gul aminam i or garizacyj nymi J e dno stek O r gantzacy jnych.

Zgodnie

z

przedstawionym wyjaśnieniemal) zadanie wprowadzenia obecnego standardu dla
schematów organizacyjnych na poziomie oddziałów podjęły organy Instytutu wraz Ze zmianq
Dyrekcji na poczqtku 2014 r. (...) Jako propozycja dyrektora zasady te stały się częściq nowego
Regulaminu organizacyjnego przedłożonego w celu uzyskania opinii Rady Naukowej na
posiedzeniu w dniu 24 marca 20]4 r. (...) Równolegle treśćRegulaminu została skierowana do
Zwiqzków Zawodowych, których opinie przedłożono 26 czerwca 20]4 r. Tym Samym przyjqć
nalezy, że Rada Naukową zaopiniowała pozyĘwnie standardy tworzenia schematów
o r ganiz a cyj ny c h w Je dno s tkąc h or gani z aĘ ny c h (o ddz i ał ach).
Należy jednak zauważyc, Że zarówno w art. 6 ust. 4 ustawy oib, jak również w art. 29 ust. 2 pkt
8 tej ustawy wskazano na uprawnienia Rady Naukowej do opiniowania Regulaminu
organizacyjnego. Ustawa oib nie daje uprawnienia Radzie, do wyłączenia się z realtzacji
powyższego zadania. Regulaminy organizacvjne Jednostek organizacyjnychbędąc zaŁączntkarni
do Regulaminu organizacyjnego Instytutu, stanowiąjego integralnączęśiiztegopowodu Rada
powinna takze opiniować ich treŚć.
Biorąc pod uwagę treśćart. 29 ust. 5 ustawy oib wskazującą, Że rada naukowa jest uprawniona
do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach doĘczqcych działalnościinstytutu oraz fakt,
że w Radzie zasiadająprzedstawiciele wszystkich Jednostek organizacyjnych Insty.tutu, przez co
Rada z własnej inicjatywy może podjąć się vłyruŻenia opinii na tęmat regulaminu
or gantzacyjne go o ddziału powyższe stanowi uchybienie formalne.

Analizując treśó regulaminów organtzacyjnych Jednostek orgartizacyjnych, oraz pism okólnych
wprowadzających je do stosowania stwierdzono pl?ywołanie w piŚmie okólnym Dyrektora
oddziału Materiałów ogniotrwałych w Gliwicachu'' jako podstawy prawnej wprowadzenia
regulaminu organizacyjnego oddziału, nie mający zastosowania $ 37 ust. 2 Regulaminu
Or ganizacyj nego ICiMB.
[Akta kontroli str. 377 -400, 486-488]
2.3. Regulamin Pracy.
Kontrolą objęto Regulamin Pracy ICiMB wTaz z dokumentacją
w życie.

z

uzgodnień

i

wprowadzenia

W okresie objętym kontroĘ w ICiMB obowiąywał Regulamin Pracy ICiMB wprowadzony w zycie
zaruądzetiem Dyrektotao') , dniem 1 stycznia 2010 i., po uzgodnietiu z zaidadową oiganliacją
nvirykowąw brzmieniu trzykrotnie zmienionymu*).
Analiza dokumentów obowiązujących w Instytucie w przedmiotowym zakresie urykazaław:
$ 2 ust. 1 pkt 5 wskazanie pracowników zarządzĄących Instytutem w imięniu pracodawcy
odmiennych niż wymienionych wtreści$ 10 ust' 7 Regulaminu organizacyjnego ICiMB;
7
ust.
1 zapis, zgodnie z ktorym zatrudnienie kierowników zakładów naukowo-badawczych
$
następuje po zaopiniowaniu przez Radę Naukową podczas gdy w $ 13 Regulaminu
organizacyjnego ICiMB zapisano' iŻ Rada Naukowa opiniuje kandydatów na kierowników
ot)Pismo

Dyrektora ICiMB 2dn.24.06.2016 r. (mak: DNll7Z3ll6).
"''Pismo okólnę Nr 21l20l5 z dn. 14'12'2015 r. w Spr. wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu

Organizacyjnego Jednostki Organizacyjnej ICiMB w GliwiCach.
14 Dyrektora-Instytutu Szkła' Ceramiki, Materiałów ogniotrwaĘch i Budowlanych z dn' 16.12.2009 r. w spr.:
oo,\Pr9wadz.enia Regulaminu Pracy Instytutu Szkła, Cerąmiki, Materiąłów ogniotrwałych i Budowlanych.
""' Aneksami nr l .3 z dn. odpowiednio: l6 grudnia 20 l0 r., l6 grudnia 20l l r.,ó czerwca2Ol2 r.
,.,
-''Nr
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kamórek o;rganizacyjrrych w pionie naukawm z wyjqtkiem kierowników zespołów naukowych
do realizacji zadańfinansowanych z dotacji celowych;
15ust.
8 uregulowano kwestię dodatkowego wynagrodzerua dla pracowników zarządzających
$
InsĘrtutem zaptacę poza normalnymi godzinami pracy zzasttzeŻeriem ust. 10, w którym mowa
o komórce prowadzącej Ąestr czasu pracy w godzinach nadliczbolvych.
Ponadto w Regttlaminie Piacy nie ustalono wszystkich aspektów wymienionych w art. 1041 $ 1
Kodeksu pracy, to jest:
_ wykazu lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu
niŻ przy gotowanie zawo dowe ;
_ sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które ,ńrye się z wykonywarrą pracą.
Podczas kontroli, na postawie dokumentów za|ączonych do akt osobowych pracowników 3
losowo wytypowanych komórek organizacyjnycha5) zweryfikowano wypełnienie obowiązku
wynikającego Z $ 1 ust. 3 Regulaminu Pracy, zgodnie z którym pracownik własnoręcznym
podpisem w oświadczeniu potwierdza znajomośćRegulaminu. Do wszystkich zbadanych akt
osobowych dołączono stosowne oświadczenia.
fAkta kontroli str. 401-410, 488-490]

2.4. Regulamin wynagradzania.

Kontrolą objęto Regulamin Wynagradzania Pracowników InsĘtutu Cerąmiki i Materiałów
Budowlanych vraz z dokumentami zmieniającymi, wprowadzającymi je do stosowania oraz
dokumentam i z tch opiniowania.

W

2015 r. w Instytucie obowiązyrvał Regulamin Wynagradzania Pracowników ICiMB
wprowadzony zaruądzeniem Dyrektoraa6), obowiązujący od 1 stycznia 2011 r'' w brzmieniu
czterokrotnie zmienionym aneksamiaT).
Podczas kontroli' na postawie dokumentów załączonych do akt osobowych pracowników 3
losowo wytypowanych komórek organizacyjtychas) zweryfikowano wypełnienie obowiązku
wynikającego Z $ 1 ust. 8 Regulaminu, zgodnie z ktorym pracownik składa oświadczenie
o zapoznaniu się z Regulaminem. Do wszystkich zbadanych akt osobowych dołączono stosowne
oświadczenia.

fAkta kontroli str. 411-416,4901

2.5. Regulamin ZFŚS.

Kontrolą objęto regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wTaz z dokumęntami
wprowadzającymi do stosowania i z opiniowania.
W okresie objętym kontrolą w Inst}tucie obowiązywał Regulamin Zakładowego Funduszu Swiadczeń
Socjalnych w IC\MB wprowadzony zarządzeniem Dyrekto#8) w porozumieriu zzal<ładową
orgarizacjązwtrykową. Regulamin wobecnej tręściobowiązuje od dnia 1 Ęcmia 20I2r.
[Akta kontroli str. 417 -418, 490-4917
2.6. Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami
własnościprzemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych
i prac ronvojowych.
Kontrolą objęto Regulamin zarzqdzania prawami autorskimi i prawami własnościprzemysłowej
oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac ronvojowych IC|MB z dnia
3] marca 2015 r. wrazz dokumentami wprowadzającymi tzuzgodtien.

2015 r. prawa i obowipki instytutu, pracowników oraz doktorantów w zakresie ochrony
i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własnościprzemysłowej, zasady

w
a5)

Komórki organizacyjne Cęntrali InsĘtutu: Zakadu Technologii Ceramik, ZaŁJadu Nanotechnologii, Działu
.- Gospodarki Materiałowej i Transportu.
"o'Nr l6 zdn. 16.12.2010 r.
a')
wprowadzonymi po uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi odpowiednio zarządzeniem
Dyrektora: nr 8 z dn. 1"1.09.2012 r., nr 3 zdn.18.02.2013 r., nr l5 z dn. 18.12.2013 r., nr 19 2dn.19.11..2014r.
o*'
Ni 3 z dn.27 .O2.2Ol2 r ' w spr' wprówadzenia Regulaminu ZFŚS w ICiMB.
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podziału środków uzyskanych z komercjalizacji, zasady i procedury komercjalizacji wyników
badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how, jak równieŻ zasady korzystania
zmajątku instytutu wykorzystywanego do komercjalizacji wyników badan naukowych iprac
rozwojowych otaz świadczenia usług naukowo-badawczych opisane były w Regulaminie
zarzqdzania prawami autorskimi i prawami własnościprzemysłowej oraz zasad komercjalizacji
wyników badań naukowych i prac ronłojowych ICiMB z dnia 3] marca 2015 r'

Regulamin został wprowadzony w Życie z dniem 31 marca 2015 t. zarządzeniem'Dyrektora
0).
Instyutuag), po zaopiniowaniu przez Radę Naukową5
Analiza treściRegulaminu v,rykazała, że nie określono w nim zasad vrynagradzania twórców.
Wtym zakresię wskazano jedynie w $ 7 ust. 1+3 zasady podziału środków uzyskanych
z komercja|izacji oraz w $ 7 ust. 4, Że wynagrodzenie dla twórcy za publikację wydawanq przez
Ins Ętut olrr e ślao ddzi elny r e gul amin.
Jak wyj aśniłDyrektor Instytutus

l)
:

został wprowadzony na podstawie wzoru rekomendowanego dla instytutów
technicznych przez Radę Główną Instytutów Badawczych, a przed wprowadzenięm został
zaopiniowany przęz Radcę Prawnego Instytutu i Radę Naukową;
Regulamin określa w $ 7 zasady v'ynagtadzania twórców' a kwestie te dodatkowo
definiowane Są w Regulaminie wynagradzania, do którego delegację zawtęra $ 7 ust. 4

- Regulamin
-

-

omawianeg o Re gul aminu;
zasady vłynagradzania twórców ujmują równiez umowy o współwłasnościpatentów i licencji.
[Akta kontroli str. 349, 419-424, 49 I -492]

Kontrolujący
formalnych.

3.

w

zbadanym zakresie stwierdził wystąpienie nieprawidłowościi uchybień

Stan i struktura zatrudnienia.

Kontrolą objęto zmiarty stanu i struktury zatrudnienia w Instytucie, w poszczegolnych grupach
pracownikóW, W roku 2015 w porównantu z latami 2013 i 20|4, odrębnie dla pracowników
Insty.tutu zatrudnionych w Warszawie, Krakowie, Gliwicach i Opolu.
Instytut podejmuje działania celem ograniczenia ryzyka wystąpienia luki kadrowej wŚród
pracowników naukowych52).
fAkta kontroli str. 62-65, I 03-105, 492-493]
Kontrolujący w zbadanym zakresie nie stwierdził nieprawidłowościani uchybień.

4, Umowy o zakazie prowadzenia działalnoŚci konkurencyjnej wobec Instytutu przez
pracowników naukowych, badawczo-technicznych, inrynieryjno_technicznych
i członków Kierownictwa Instytutu oraz podejmowanie dodatkowego zatrudnienia
przez pracowników.

Kontrolą objęto rrmowy o zakazie prowadzenia działalnościkonkurencyjnej wobec Instytutu
zawierane przez pracowników naukowych, badawczo-technicznych, inzynieryjno-technicznych
i członków Kierownictwa Insty.tutv oraz stosowne wystąpienia do Dyrektora ICiMB o zgodę na
podej mowanie dodatkowego zatrudnienia przez pracowników.

W ICiMB nie wprowadzono wewnętrznych regulacji w zakresie podejmowania dodatkowego
zatrudnienia ani za'warcia umowy o zakazie konkurencji, uznając zapisy ustawowe za
wystarczaj ące w przedmiotowych zakresach.
on)Nr 8
-^'

z

dn.31.03.2015 r. w spr.: wprowadzenia Regulaminu zarzadzania prawami autorskimi i prawami

własnościprzemysłowej orąz zasąd komercjalizacji wyników badań nąukowych i prac rozwojowych ICiMB.

z dn. 30.03.2015 r. odnośnie: wydania opinii w sprawie ,,Regulaminu zarzqdzania prawami
autorskimi i prawami polłrewnymi orąz prcwami własnościprzemysłowej orąz zasad komercjalizacji wyników
-. badań naukowch i prac rorwojowchw ICiMB w Warszawie".

'u'Uchwała RN

'l) Pismo z dn. 30.06.2016 r., znak: DN/1803/2016.
52)
Zestąwienie informacji i dokumentów oraz danych do kontroli.
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Na potrzeby zawarcia umowy o zakazie konkurencji w Instytucie stosowany jest jednolity wzór
Umowy o zakazie konkurencji (w czasie trwania stosunku pracy).W wyniku analizy treściUmowy
stwięrdzono w:
zgody
$ 1 ust.3 zapis niezgodny z art. 47 ust 1 ustawy oib, w zakręsie terminu uzyskania
dyrektora instytutu na pojęcie dodatkowego zatrudnieniabądź działalnościgospodarczej;
interes
$ 1 ust.4 zapis,zgodnie z którym podjęcie działalnościfaktycznie lub prawnie naruszającej
pracodawcy wymaga pisemnej zgody pracodawcy - niezgodny z art. 47 ust.5 i 7 ustawy
oib, bezwzględnie zakazujący pracownikowi naukowemu, badawczo-technicznemu
i inzynieryjno-technicznemu wykonywania dziaŁa\ności konkrrrencyjnej, a więc będącej
przedmiotem (Jmowy;
w tajemnicy informacji
$ 2 ust.2 niezrozumia\y zapis zobowiązujący pracownika do zachowania
polegajqcej
na (...);
działalności
(...),
a
w
szczególności
(...), porfnych danych
w tajemnicy działalności
$ 2 ust.2 lit. c+d, w którym zobowiązano pracownika do zachowania
gdy
ustawy oib ntę
podczas
regulacje
Polski,
na
terenie
podejmowanej
konkurencyjnej
natomiast
wskazują
ograntczają w żaden sposób zakresu objętego zakazęm konkurencji'
wart' 47 ust. 6, Że vnykonywanie przez pracownika działalnościkonkurencyjnej stanowi
podstawę do tozwtryania stosunku pracy;
pracownika z obowiązku przestrzegania
$ 4 ust.2 zapis,zgodnie zktórympracodawca może zwolnić
przyczyny
uzasadniającej bezzasadnośó
zakazu konkurencji' w wypadku wystąpienia
_
zgodnie z zapisallrli ustawy oib pracowruków naukowych' badawczo
dalszego jej trwania
i inzynieryjno-technicmych obowiązuj e berwzględny zakaz konkurencji; brak jest delegacji
ustawowej do nvolnienia pracownik a z ptzedmiotowego zakazts.

obowiąek z4warcia umów o zakazię konkurencji zweryfikowano na podstawie przeglądu akt
osobowych Kierownictwa Instytutu otaz pracowników z 3 losowo wytypowanych komórek

organizacyjnychas). Do wszystkich zbadanych akt osobowych dołączono podpisane Umowy.
fAkta kontroli str. 67 -7 6, 493-494]
formalne.
uchybienia
stwierdził
Kontrolujący w zbadanym zakresie

5.

Rada Naukowa Instytutu oraz jej działalność.

Kontrolą objęto regulacje dotyczące wyborów do Rady Naukowej, Regulamin działania Rady
Naukowej wrz z dokumentami z ich opiniowania i wprowadzeńa w Ęcie oraz dokumenty
z wyborów do Rady i uchwały Rady podj ęte w 20 1 5 r. bądź doĘczące Ż0I5 r.

W okresie objętym kontrolą w ICiMB działałaRada Naukowa kadencji:
20II-2015 do dnia 10 lipca 2015 r.,
2OI5-20|9 od dnia 10 lipca ŻOI5 r., wybrana w wyborach przeprowadzonych w dniu 14
maja}Oll r.53)

i tryb przęprowadzenia wyborów określonezostały w Regulaminie wyborów do.^Rady
Naukowej ICiMB, wprowadzonym -4. dniem 1 kwietnia 2015 zarządzeniem Dyrektora'*', Po
Zasady

).

zaopiniowan iu przez Radę -Naukową''
Zarządzeniem Dyrektora56) w Instytucie powołana została Komisja Wyborcza na potrzeby
przeprowa dzenia wyborów do Rady Naukowej kadencj i Ż0 I 5 -2aI9 .
Rada Naukowa kadencii2OI5-20I9 działałanapodstawie uchwalonęgo pIzęz siebie Regulaminu
działania Rady Nauko.ejs') .

53)

Protokół

z

posiedzenia

Iłyborczej do

RaĄ

Naukowej odbytego w formie

15.04.2015 r. w ICiMB.
Wyborów do Rady Naukowej ICiMB w Warszawie.
'o) Nr 9 z dn. I.O4.2Ol5 r. w spr.: ustąnowienia Regulaminu

w

dn.

do
'')Uchwała Rady Naukowej'z dn. 30.03.2015 r.-odnośnie ńydania opiniiw sprawie ,,Regulaminu łI/yborów
Rądv Naukowei w ICiMB w Warszawie".
'u) Nril zdn. l0.oą.20l5r.wspr.:powołaniaKomisjiWyborczejdoprzeprowadzeniąwyborówdoRadyNaukowej
ICiMB w Wąrsząwie.

w dn. 10.07'.2015 r.
'D Punkt 4 protokołu z posiedzenia Rady Naukowej ICiMB w Warszawie
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Rada Naukowa ICiMB uczestniczyła we wszystkich zadaniachs8) wymienionych w art. 29 ust.2
ustawy oib rea|izowanych w Instytucie w 2015 r., poza opiniowaniem załącznika o do
Regulaminu organizaĘnego ICiMB to jest Regulaminu organizacyjnego ICiMB - Jednostki
Organizacyjnej w Opolu.
[Akta kontroli str. 3 17, 427 -448, 494-496]
Kontrolujący w zbadanym zakresie stwierdził wystąpienie uchybienia formalnego.

6. Okresowe oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników
i badawczo-technicznych InsĘtutu.

naukowych

Kontrolą objęto regulacje wewnętrzne dotyczące prowadzenia okresowej oceny dorobku
naukowego i technicznego pracowników wrM z dokumentacją z tch uzgodnienia
i wprowadzenia do stosowania oraz dokumentację z ostatniej przeprowadzonej oceny.

Ostatnia przeprowadzona w ICiMB okresowa ocena dorobku naukowego i technicznego
pracowników miała miejsce w 2015 r. i obejmowała dorobek z lat 2013-2014 pracowników
zatrudnionych na stanowiskach adiunktów' asystentów i pracowników badawczo-technicznych.
ocenę osiągniętego w latach 2013 - 2016 dorobku naukowego i technicznego profesorów
zatrudnionych w Instytucie zaplanowano na2017 r.
Zasady i tryb przeprowadzenia oceny zostały opisane w Regulaminie dokonywania olcresowych
ocen dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych
ICiMB, wprowadzonymZ dniem 29 paździemika 2015 r. zarządzeniem Dyrektoras9).

Wyniki oceny przedstawiono Radzie Naukowej na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2015 r., na
którym zostały przyj ęte ptzez Radę60).

Weryfikacji poddano obowiązek dołączenia dokumentów z przeprowadzonej oceny do akt
osobowych ocenianych pracowników, wynikaj ący Z treści$ 4 ust. 7 Regulaminu dokon1łvania
olcresowych ocen (...).Na podstawie analtzy akt osobowych pracowników z wytypowanych
_dołączóne
losowo 3 komórek organizacyjnyc|as) stwierdzon o, Że karty oceny pracownik a zostały
do akt wszystkich znajdujących się w badanej próbie pracowników, objętych oceną w 2015 r'
[Akta kontroli str. 449-456, 496]
Kontrolujący w zbadanym zakresie nie stwięrdził nieprawidłowościani uchybień.

7.

Powołanie komisji dyscyplinarnej i tzecznika dyscyplinarnego.

Kontrolą objęto dokumentację z wyborów i powołania Komisji Dyscyplinamej oraz Rzecznika
Dyscyplinamego.
okres objęty kontrolą obejmuje kadencje:
Komisj i dyscyplinamej :
2OlI _201561) powołanej z dniem 15 kwietnia 2OI1r. po pozytywnym zaopiniowaniu przezFtadę
Naukową, w składzię zmienionym po zaopiniowaniu przez Radę z dniem 1 kwietnia 2014 r.,
2015 _2OI9 - powołanej z dniem 15 kwietnia 2015 r'62), po pozy.tywnym zaopiniowaniu przez
Radę Naukowąo'':

Rzecznika Dyscyplinamego :
2010 _ 2014 - powołaneg o ptzez Radę Nauk ową Z dniem

1

grudnia 20IO

r.6a) ,

wytaz uchwał podjętych przez Radę Naukową Instytutu w 2014 r. i 20l5 r.
''' Nr 24 z dn.29.10.2015 r. w spr, wprowadzenia Regulaminu dokorynłania okresowych ocen dorobku naukowego
.^' i technicznego pracowników naukowych i bądąwczo-technicznych ICiMB.
uu)
Pkt 6 Protokótu z posiedzenia Rady Ńaukowej ICiMB w dtt. t7.tz.z}ls r.
""Powołanej zarządzeniem Nr 9 Dyrektora ICiMB zdn. 15.04.2011 r. w spr.: powołania Komisji dyscyplinarnej
wICiMB (uchwała RN z dn.3l.03.20ll r.), zmienionym zarządzeniem Nr 2 Dyrektora ICiMB z dn'
24'02.2014r'w spr.: zmiany składu Komisji dyscyplinarnej w ICiMB powołanej zarzqdzeniem Nr I6 Ęrektora
ICiMB z dn. 22'08.2011 r., po zaopiniowaniuprzez Radę Naukową (uchwała RN z dn. 1L02.2014 r' w spr.:
||)

-'wydania opinii odnośnie kandydata do składu Komisji Dyscyplinarnej w ICiMB).
"'' Zarządzenięm nr 12 Dyrektora ICiMB zdn. 15.04.2015 r.
Komisji dyscyplinarnej w ICiMB.
-' w spr.:
-r " powołania
r'
u3)
Uchńała RN z dn. 30'Ó3.2015 r.
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Żu5 _

2OI9 _ powołaneg o przezRadę Nauk ową z dniem 30 marca 2OI5 r.65)

Zgodnie z treściąart. 57 ust. 1 ustawy oib rzecztik dyscyplinamy powinien posiadaó stopień
naukowy co najmniej doktora habilitowanego, podczas gdy powołany w 2010 r. był magistrem inzynierem, a powołany w 2015 r. jest doktorem _ inzynierem.
Jak poinformował Dyrektor Instytutu3a) :
- w art. 57 ust. 1 ustawy oib mowajest

o rzeczniku dyscyplinarnym w instytucie t rzeczniku
dyscyplinarnym przy komisji dyscyplinamej do spraw pracowników naukowych i badawczotechnicznych instytutow przy ministrze właściwymdo spraw nauki i to właśniejego dotyczy
!\rymóg posiadania stopnia naukowego doktora habilitowanego przez co wybór
dotychczasowych rzęczników dyscyplinarnych w ICiMB był prawidłon.y;
- do dnia kontroli w Instytucie kwestionowani rzecznicy dyscyplinami nie uczestniczyli
w żadnym postępowaniu dyscyplinamym.
[Akta kontroli str. 349, 457 -464, 496-49]l
Kontroluj ący w zbadanym zakresie stwierdził wystąpienie nieprawidłowoŚci.

8. Okresowe kontrole obiektów budowlanych
budowlanych dla uĘtkowanych obiektów.

oraLz prowadzenie

książek obiektów

Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą obiektów budowlanych uzytkownych przez Instytut,
zlokalizowanych w Warszawie,ptzy ul. Postępu 9' a wŚród niej:
_ ksiązki obiektów budowlanych,
- protokoły z okresowych rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego budynków,
_ protokoły z okresowych kontroli instalacji elektrycznej oraz odgromowej,
_ protokoły z okresowych kontroli przewodów spalinowych, kominowych i wentylacyjnych,
- protokoły zbadania szczęlności instalacji gazowej,
_ dokumentacjaz okresowych przeglądów dŹwigów i cięgników.
W wyniku analizy powyzszej dokumentacji stwierdzono, ze:

* badania okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych i instalacji w nich
zamontowanych, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo bucJowlaneuu), ,ą bieŻąco
wykonywane dla wszystkich budynków zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Postępu 9;

_ w 2015 r. brak było ksiązek obiektów budowlanych dla budyŃów Ra, J i P, co było
niezgodne z art.64 ust. 1 ustawy Prawo budowlane _ ksiązki załoŻono w częrwcu 2016 t.

[Akta kontroli str. 101-103, 317, 497 -4991
Kontroluj ąc y w zb adanym zakresie stwierdził wy stąpienie nieprawidłowo Ści.

9. Realizacja

zalecefi pokontrolnych
ministra nadzoruj ącego.

z

poprzedniej kontroli przeprowadzonej przez

Kontrolą objęto realizację zalecęf. pokontrolnych sformułowanych po kontrolach
przeprowadzonych57) w 2OI3 r. orazw 2OI4 r. i stwierdzono brak skutecznej realizacji zalecen:
l.Dochować starannościzwiązanej z przeprowadzaniem kontroli pod względem formalnorachunkowym dokumęntów finansowo-księgowych - działania podjęte celem rea|izacjt
zaIecenia pokontrolnego nie zapewniły trwałego usunięcia stwierdzonych uchybień; podczas
niniejszej kontroli stwięrdzono nieprawidłowośó i uchybienia w przedmiotowym zakresie
opisane w punkcie 4 częściV' A niniejszego Projektu wystqpienia pokontrolnego.
2. Dokładaó staranności w zakresie przywoływania właściwychdokumentów _ działania podjęte
celem realizacjt zaIecenia pokontrolnego nie zapewniły trwałego usunięcia stwierdzonych
6a)

Uchwała RN z dn. l.12.2Ol0

r.

ICiMB z dn. 30.03.2015 r.
on l.ol.tsÓą r. (Dz. i' z2013 r.,poz.l4O9, zpóźn. zm').
i|]
o') "
w dniach od 28 sĘcmia do 8lutego 2013 r'w zakresie działalnościfinansowej, w tymwydatkowania środków
publicznych, orgańizacji i jakości"pracyoraz jakościzarzqdzania lńsQtutem ń zoiz ,."ora, w dniach od 22
!]] ucłrwał{ Rady Naukowej

stycznia do 5 lutego 2014 r. w zakresie działqń InsĘtutu Ceramiki i Mąteriałów Budowlanych kwestionowanych

w korespondencji kierowanej do Ministra Gospodarki, opisujqcej nieprawidłowości w działalności Instytutu.
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uchybień; podczas niniejszej kontroli stwierdzono uchybienia w przedmiotowym zakresie
opisane częŚci V. C niniejszego Projektu wystqpienia pokontrolnego.
3.Dochować starannośct, związanej z datowaniem powstających w Instytucie dokumentów,
w szczególnoŚci w;,twarzanych przez Komisję przetargową _ działania podjęte celem
realizacjl zalecenia pokontrolnego nie zaperłniłytrwałego usunięcia uchybienia; podczas
niniejszej kontroli stwierdzono niniejsze uchybienie przy sporządzaniu aneksów do umowy
najmu placu, co opisano w punkcie 7.1 częściV. A niniejszego Projektu wystqpienia
pokontrolnego.
4. Dokumentowaó działaria Komisji przetargowej w sposób nie budzący wątpliwości,
w szczególności w zakręsiejej składu w ramach przetargu - działaniapodjęte celem realizacji
zalecenta pokontrolnego nie zapewnlły trwałego usunięcia stwierdzonych uchybień; podczas
niniejszej kontroli stwierdzono nieprawidłowośó i uchybienia w przedmiotowym zakresie
opisane w punkcie 5 częściV. A niniejSzego Projehu wystqpienia pokontrolnego.
fAkta kontroli str. 1 05 - 1 0 9, 465 -47 0, 499 -5 02]
Kontroluj ą cy w zb adanym zakresię stwierdził wystąpienie nieprawidłowo Ści.

ocena cząstkowa dotycząca jakości zarządzania w Instytucie: pozyĘwna
stwierdzonych nieprawidłowości.

vI. ocBNł sKoNTRoLowANEJ DZIAŁALNoŚCI' ZAKRES'
STWIERDZoNYCH NIEPRAWIDŁoWoŚCI.

PRZYCZYNY

I

mimo

SKUTKI

Kontrolujący ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowoŚci68) działalnośó
Instytutu, w zakresie objętym kontrolą. Powyższą ocenę uzasadniają ustalenia zawarte
w poszczególnych obszarach objętych kontrolą.

W wyniku kontroli działalnościInstytutu objętej zakresem przedmiotowym kontroli stwierdzono
następujące nieprawidłowościi uchybienia, które nie zostały usunięte do czasu zakonczęnia
czynnoŚci kontrolnych:
Nieprawidłowości:

1.

Dokonywanie korekt treścidowodów księgowych niezgodne z treŚcią arr. 25 ust. I uor oraz
obowiązuj ących w Insty.tucie z a s ad r ąc hunkow o śc i.

2. W

postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego na całodobową ochronę ftzyczną
mienia wraz z monitoringiem obiektów ICiMB dwóch członków Komisji Przetargowej nie
złoŻyłooświadczeń, o których mowa w art. 17 ust. 2ustav'ry pzp.

3. W

Regulaminie zarzqdzania prawami autorskimi i prawami własnościprzemysłowej oraz
zasad komercjalizacji wyników bądań naukowych i prac ronvojowych ICiMB z dnią 3]
marcą 2015 r. nie określonozasad vłynagtadzania twórców, co Stanowi naruszenie treŚci ań.
24ust lapkt 2ustary oib.

4.

Powołany w ICiMB Rzecznik Dyscyplinarny kadencji 2010-2014 i 2015-2019 nie posiadał
stopnia naukowego co najmniej doktora habilitowanego, co jest niezgodne z art. 57 ust. I
ustawy oió.

5.

Cztery spoŚród zalęcęn sformułowanych po kontrolach przeprowadzonych w Inst1tucie
pTzęz pracowników Ministerstwa Gospodarki w 2013 i 2014 r' nie zostały zrea|izowanę
w sposób zapewniający trwałe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowościi uchybień.

u*)

ocena działalnościInstytutu jest dokonywana przęZ Ministęrstwo Rozwoju według 4 stopniowej skali ocen:
ocena pozyfywna, poz}tywna z uchybieniami' pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowoŚci i ocęna
negatywna.
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Uchybienia:

1. Brak

dokumentu uchylającego Instrukcję dla Archiwum Zakładowego Instytutu Materiałów
ogniotrwałych, a wprowadzającego do stosowania Instrukcję o organizacji i zalcresie
działania archiwum zaWadowego ICiMB oddział Materiałów ogniotrwałychw Gliwicach.

Instrukcji o organizacji i zalcresie działania archiwum zaHadowego ICiMB oddział
Materiałów ogniotrwałych w Gliwicach zamięszczono odwołanie do uchylonegÓ z dniem
1 listopada 2015 r. rozporządzenia Ministra Kultury w Spr. postępowania z dokumentacjq,
zasad jej klasyfikowania oraz zasad i trybu przeka4,wania materiałów archiwalnych do

2. W

archiwów państwowych.

Przeprowadzenie kontroli dowodów księgowych pod względem mer1torycznym
i rachunkowym dokumentowano niezgodne z regtil.arni opisanymi w zasadach

3.

rachunkowości.

4. Nie

sporządzono rocznego planu zamówień publicznych naŻ0I5 r' wymaganego w $ 1 ust.
I0 Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w ICiMB.

5.

W badanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego:

_ udokumentowano błędne informacj e doty czące prowadzonego postępowania,
_ przyjęto oferty nie spełniające wymagafi zalrieszczonych w ogłoszeniu o zamówieniu
i SIWZ w zakresie wypełnienia i parafowania wzoru umowy.

6. W

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Całodobowq ochronę fizycznq
mienia wraz Z monitoringiem obiektów ICiMB nie vłyłączonoZ prac Komisji Przetargowej
członków, ktorzy nie złożylioświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust' 2 ustawy pzp, ani
nie unieważniono czynności z ich udziałem.

7.
8.

9.

Zawierane Z pracownikami Instytutu umowy zlecenia były niezgodne w zakresie treści$

5

z obowiązlĄącym w Instytucie wzorem.

Aneksy do zawartej umowy najmu placu sporządzone zostały:

_ b ez udokumentowania dat ich spor ządzenia b ądź po dpisania'
_ w dwóch przypadkachztym Samym numerem rejestru.

W Regulaminie Organizacyjnym ICiMB wskazano:
_ podstawę prawną prowadzeniadziałalności odmienną niz wymieniona w Statucie,
- na powołanie sekretarza naukowego otaz kierowników komórek organizacyjnych
w jednostkach organizacyjnych, podczas gdy brak jest podstaw prawnych ich powołania,
a stosunek ich pracy wynika Z umowy o pracę.

I0. Załącznik do Regulaminu organizaĘnego IC|MB, który stanowi regulamin otgantzacyjny
Jednostki organizacyjnej Instytutu zmieniany w 2015 r. nie został zaopiniowany przez Radę
Naukową.
11.

W

dokumencie wprowadzĄącym regulamin organizacyjny oddziału w Gliwicach

przywołano niewłaściwąpodstawę prawną.
12. W Regulaminie

Pracy ICiMB:

_w$2ust. 1pkt5i$7ust. Izarrieszczonozapisyniezgodneztreściąodpowiednio$10ust.
i $ 13 Regulaminu Organizacyjnego ICLMB,
_ w $ 15 ust. 8 umieszczono błędne odesłanie do ust. 10,
_ nię ustalono wszystkich aspektów wymienionych w art.

13.

w

1

1041 $ 1 Kodeksu pracy.

zawieranej w lnsĘtucię Umowie o zakazie konkurencji (w czasie trwania stosunku pracy),

w$ 1ust. 3, $ 1ust.4, $2ust.Zlit.c+d, $4ust.2umieszczono zapisyniezgodne 2art.47
ust 1 i 5+7 ustavłv oib.
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Fakt przeprowadzenia kontroli w Instytucie odnotowano w Książce kontroli Inst1tutu.

VII. ZALECENIA POKONTROLNE.
Biorąc pod uwagę ustalęnia kontroli oraztreśÓ pisma Dyrektora Instytutu69) za|ecam'.

1.

Dowody księgowe:

_ korygować zgodnie

z

treściąart. 25 ust. 1 uor oraz obowiązujących w Instytucie zasad

rachunkowości,

_ podczas kontroli pod względem mery.torycznym i rachunkowym opisywać zgodnie
Z W maganiami zaw arty mi w z ą s a d a c h r a c h un k o w o śc i
2. Wyznaczyc spośród członków Komisji Przetargowej osobę odpowiedzialną za kompletnośó
i prawidłowośćdokumentacji sporządzanej i przyjmowanej podczas przepfowadzania
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego' w tym odpowiedzialną Za
egzekwowanie obowiązku złozenia przez osoby wykonujące czynnoŚci w postępowaniu
oświadczenia, o którym mowa w art' 17 ust. I ustavły Pzp.
.

określićw Regulaminie zarzqdzania prawami autorskimi

-

J.

i prawami

własności

przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych
IC|MB z dnia 3 ] marca 20] 5 r' zasady wynagradzania twórców, o których mowa w art. 24
ust la pkt2 ustav,ry oib.

4.

Powołać w Instytucie Rzecznika Dyscyplinamego' spełniającego zgodnie z art' 57 ust'
ustawy oib wymogposiadania stopnia naukowego co najmniej doktora habilitowanego.

Zalecenia pokontrolne realizować

5.

w taki

sposób,

by

1

wyeliminować występowanie

w przyszłoŚci nieprawidłowoŚci i uchybień, których dotyczą.

i

6.

zalcresie działania archiwum zakładowego
ICiMB oddział Materiałów ogniott'wałych w Gliwicąch otaz formalnie uregulować
wprowadzenie jej do stosowania.

7.

Przestrzegać wymagania zawafiego w $ 1 ust. 10 Regulaminu postępowania przy udzielaniu
zamówień publicznych w ICiMB w zakresie sporządzania rocznego planu zamówień
publicznych.

Zaktualizowaó treśćInstrukcji o organizacji

Pruestrzegać wymagań zawartych w $ 3 ust. 3 lit. b i $ 4 ust. I Regulaminu Komisji
Przetargowej oraz zidentyfikowaó i wyjaśnió przyczyny braku ich zastosowania podczas
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Cąłodobowq ochronę fizycznq
mienia wraz z monitoringiem obiektów IC|MB, w związku zniezłożęniem przez dwóch
członków Komisji oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2ustavły pzp.

8.

9.

Pruestrzegać stosowania obowiązującego w InsĘ.tucie WZoru umowy zlecenta takżę
w przypadku zavłteraniajej z pracownikami ICiMB.

10.

Dokumenty, sporządzac zę wskazaniem daty ich utworzenia bądż podpisania'
aw przypadku ich rejestrowania nadawać im niepowtarzalne cechy identyfikujące.

11.

W odniesieniu do Regulaminu Organizacyjnego ICiMB:
ujednolicić wskazaną w nim podstawę prawną prowadzenia działalnościz wymienioną
w Statucie,

skorygować zapisy błędnie wskazujące na powoływanie sekretarza naukowego oraz
rek oryanizacy jnych w j e dno stkach or ganizacy jnyc h,
_ przestrzegać obowiązku opiniowania przez Radę Naukową kazdorazowych Zmlan
wprowadzanych do Regulaminu w tym do załączników stanowiących jego integralne częśct,
- dokonać korekty podstawy prawnej wprowadzenia załącznika G do Regulaminu to jest
Regulaminu Organizacyjnego ICiMB - Jednostki Organizacyjnej w Gliwicach.

-

6e)

ki ero wni kó w komó

z dn.23.09.2016 r.

(znak'. DNl2625l20l6).
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12. W odniesieniu do Regulaminu Pracy ICiMB:
ujednolicić zapisy względem regulacji zawartychw Regulaminie organizacyjnym ICiMB,
skorygować w $ 15 ust. 8 błędne odesłanie do ust. 10,
uzupełnió zapisy,by określĄ wszystkie aspekty wymienione w art. 1041 s I Kodelrsu pracy.
13. Dostosowaó treŚó IJmowy o zakazie knnkurencji (w czasie trwania stosunku pracy) do
wymagń zawartychw art. 47 ust1i 5+7 ustawy oló.

Przedstawiając powyŻsze uprzejmie proszę Pana Dyrektora o poinformowanie o sposobie
rea|izacji zalęcen pokontrolnych, a takŻe o podjętych działaniach \ub przyczynach ich
niepodjęcia, w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego Wystqpienia pokontrolnego.
Wystqpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:
Egz. Nr 1 - Insty'tut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Egz. Nr 2 - Biuro Kontroli.
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