Warszawa, dnia

kwietnia 2015 r.

MINISTER
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
DKS1W-WKiN.081 1.29.2014
Egz. Nr

Pan
dr inż. Jerzy Żurek
Dyrektor
Instytutu Łączności w Warszawie
WYSTĄPlENIE POKONTROLNE
z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie kontroli do realizacji przez Departament
Kontroli, Skarg i Wniosków MAC w roku 2014, zatwierdzonym przez Ministra Administracji
i Cyfryzacji w dniu 19 grudnia 2013 r. na temat: Ocena działalności Jnansowej, organizacji I jakości
pracy oraz jakości zarządzania instyttltem w Instytucie Łączności (dalej: IŁ) mieszczącym się
w Warszawie (04-894) przy ul. Szachowej 1.
Zgodnie z art. 47 w związku z art. 46 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rządowej”, po rozpatrzeniu zastrzeżeń do Projektu wystąpienia pokontrolnego,
przekazuję Panu Dyrektorowi Wystąpienie pokontrolne.
Zespół kontrolny Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
w składzie:
1)

główny specjalista w Wydziale Kontroli i Nadzoru Departamentu
Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji kierownik zespołu,
—

—

2)

główny specjalista w Wydziale Kontroli i Nadzoru Departamentu
Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji członek zespołu,
—

—

3)

starszy specjalista w Wydziale Kontroli i Nadzoru Departamentu Kontroli,
Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji członek zespołu,
—

—

4)

starszy specjalista w Wydziale Kontroli i Nadzoru Departamentu Kontroli,
Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji —członek zespołu,
-

przeprowadził na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy o kontroli w administracji publicznej w dniach
11-31 grudnia 2014 r. kontrolę w trybie zwykłym.
Celem kontroli było dokonanie oceny funkcjonowania IŁ w zakresie:
działalności finansowej,
organizacji i jakości pracy,
jakości zarządzania IŁ.

Dz. U. Nr 185, poz. 1092.
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Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2014 r., natomiast w zakresie
działalności finansowej (lit. A pkt 1-5) wyłącznie 2013 rok.
Podstawę prawną działania IŁ stanowi ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych2
oraz Statut IŁ wprowadzony zarządzeniem Nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r.
Instytutem badawczym w rozumieniu ustawy jest państwowa jednostka organizacyjna, wyodrębniona
pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, która prowadzi badania
naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Zgodnie
z 7 Statutu organem nadzorującym IŁ jest minister właściwy do spraw łączności. Organem
sprawującym nadzór nad IŁ zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
9 stycznia 2012 r. w sprawie wykazit jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Administracji
i Cyj5yzacji lub przez niego nadzorowanych jest Minister Administracji i Cyfryzacji. Stosownie do
art. 36 ustawy o instytutach badawczych Minister nadzorujący, nie rzadziej niż raz na 3 lata,
przeprowadza kontrolę instytutu.
W kontrolowanym okresie funkcję Dyrektora IŁ pełnili:
1. Pan Wojciech Hałka
2. Pan Jerzy Żurek

—

—

w okresie od 15 tipca 2009 r. do 14 lipca 2014 r.,

powołany na stanowisko z dniem 15 lipca 2014 r. na 5-letnią kadencję.

Funkcję Zastępcy Dyrektora IŁ do spraw ekonomicznych pełnił Pan
powołany
w dniu 25 lipca 2005 r., natomiast funkcję zastępcy dyrektora do spraw naukowych w IŁ pełnił
Pan prof. dr. hab. inż.
powołany na stanowisko w dniu 1 września 2009 r.
Funkcję Głównego Księgowego pełniła Pan
zatrudniona na stanowisku od dnia
I października 2007 r.
„

(Dowód: akta kontroli str. 56-59, 66-73)

Na podstawie analizy dokumentacji źródłowej oraz otrzymanych pisemnych wyjaśnień zespół
kontrolny ocenił działalność finansową, organizację i jakość pracy oraz jakość zarządzania IŁ
w następujący sposób:
1.
2.
3.

Działalność finansowa pozytywnie z uchybieniami.
Organizacja ijakość pracy pozytywnie z uchybieniami.
Jakość zarządzania IŁ pozytywnie.
—

—

—

Podsumowując wyniki analizy dokumentacji źródłowej dotyczącej kontrolowanych zagadnień oraz
otrzymanych pisemnych wyjaśnień pozytywnie z uchybieniami oceniono funkcjonowanie IŁ we
wskazanych wyżej obszarach.
Powyższa ocena wynika ze stwierdzonych w toku kontroli następujących ustaleń:

A. Działalność finansowa
1. Plan finansowy oraz sprawozdanie finansowe
Kontrolą objęto Plan finansowy na 2013 rok, Sprawozdanie finansowe za 2013 rok oraz dokumenty
powstałe w wyniku opiniowania Planu finansowego.
Sprawozdanie finansowe zawierało elementy określone w art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości3, tj.:

2

Dz. U. Nr 96, poz. 618.
Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.
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•
•
•

bilans,
rachunek zysków i strat,
informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia,
• rachunek przepływów pieniężnych,
• zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.
Sprawozdanie finansowe zostało pozytywnie zaopiniowane przez biegtego rewidenta, który
zgodnie z art. 66 ustawy o rachunkowości został wybrany przez Ministra Administracji
I Cyfryzacji. Opinia I raport z badania zostały sporządzone w dniu 8 kwietnia 2014 r.
Plan fmansowy na 2013 rok przewidywał przychody ogółem na poziomie 26,6 mln zł, natomiast
koszty na poziomie 26,4 mln zł. Według Sprawozdania finansowego zrealizowane w 2013 roku
przychody wyniosły 25 456 011 zł, natomiast koszty 25 247 414 zł. Zysk wyniósł 208 596,76 zł brutto
(179 778,76 netto). Wyliczono podatek dochodowy na kwotę 28 818,00 zł.
W wyniku kontroli stwierdzono, że:
• plan finansowy na 2013 rok został sporządzony zgodnie z ustawą o instytutach badawczych.
Plan został podpisany w kwietniu 2013 roku i w 2013 roku nie był korygowany4,
• plan finansowy został zaopiniowany przez Radę Naukową IŁ w dniu 16 maja 2013 r.
protokół Nr 18 (2011-2015) w sprawie zaopiniowania rocznego Planu J7nansowego Instytutu
łączności —PIB na 2013 rok,
• sprawozdanie finansowe za rok 2013 zostało sporządzone i przekazane przez IŁ do
zatwierdzenia przez Ministra nadzorującego, co jest zgodne z ustawą o rachunkowości,
• sprawozdanie finansowe IŁ za rok 2013 zostało zatwierdzone przez Ministra nadzorującego
decyzją Nr 13 z dnia 25 czerwca 2014 r., tj. w terminie określonym w ustawie
o rachunkowości,
• decyzją Nr 14 Minister nadzorujący wyraził zgodę na przekazanie całego zysku netto za
2013 rok na zwiększenie funduszu rezerwowego.
-

(Dowód: akta kontroli str. 476-522)

2. Polityka rachunkowości, procedury kontroli finansowej
Przyjęte w IŁ zasady prowadzenia rachunkowości zostały określone w zarządzeniu Nr 15 Dyrektora
IŁ z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki)
prowadzenia rachunkowości w Instytucie Łączności. Ostatnie zmiany wprowadzono decyzjami
Dyrektora Nr 13 i 14 z 2013 roku.
Przyjęty dokument spełnia wymogi określone w art. 10 ustawy o rachunkowości, tj. określa
w szczególności:
• rok obrotowy i wchodzące W jego skład okresy sprawozdawcze,
• metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
• sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych,
• system służący ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg
rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.
Księgi rachunkowe prowadzone

są przy użyciu komputera w programie System FK Mercomp.
—

Obowiązująca w IŁ Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów Jnansowo-księgowych została
wprowadzona zarządzeniem Nr 12 Dyrektora IŁ z dnia 10 maja 2005 r., ze zmianą wynikającą
z aneksu Nr 1 z dnia 28 grudnia 2007 r.

„

Pismo Dyrektora Instytutu z dnia 23 grudnia 2014 r.
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Stosowanie przez IŁ procedury obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowej zbadano na
próbie 100 faktur zakupów materiałów za czerwiec 2013 roku. Kontroli poddano wszystkie faktury
z ww. okresu5.
Stwierdzono, że:
• zbiór był prowadzony w układzie chronologicznym, a wszystkie dowody oznaczone kolejnym
numerem,
• dokumenty księgowe były sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym (przez Główną
Księgową tub upoważnionego pracownika) oraz pod względem merytorycznym,
• dokumenty księgowe zostały zatwierdzone do realizacji przez Dyrektora lub osobę
upoważnioną,
• dokumenty zostały właściwie zadekretowane w odpowiednich urządzeniach księgowych,
zgodnie z zasadami obowiązującymi w zakładowym planie kont.
Stosownie do art. 4 pkt 5 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za
wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru,
również w przypadku gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości zostaną powierzone innej
osobie. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę lub przedsiębiorcę powinno być stwierdzone
wformie pisemnej. Stosownie do przedłożonych pełnomocnictw, Dyrektor IŁ upoważnił:
• Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomicznych do występowania w imieniu Spółki w zakresie praw
i obowiązków majątkowych dotyczących zwykłego zarządu jak również do zaciągania
zobowiązań majątkowych i wekslowych,
• Głównego księgowego
do składania oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków
majątkowych dotyczących zwykłego zarządu, a wynikających z zakresu działania jako
Głównego księgowego IŁ.
—

—

(Dowód: akta kontroli str. 876, 883)

3.

Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej

Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą sytuacji ekonomiczno-finansowej, w tym Sprawozdanie
Jnansowe za rok 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta z badania Sprawozdania.
Mając na uwadze, że od 3 tat następowała systematyczna poprawa wyników finansowych jednostki
a w 2013 roku IŁ osiągnął dodatni wynik finansowy, tj. zysk netto w wysokości 179 778,76 zł należy
uznać, że w kontrolowanym okresie sytuacja ekonomiczno-finansowa IŁ była stabilna.
Sprawozdanie było badane przez biegłego rewidenta. Stosownie do art. 65 ustawy o rachunkowości
celem badania sprawozdania Jinansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii
wraz z raportem o tym, czy sprawozdanieJnansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką)
rachunkowości oraz czy rzetelnie ijasno przedstawia sytuację majątkową iJnansową, jak też wynik
jinansowy badane]jednostki.
Z przeprowadzonego badania biegły rewident wydał pozytywną opinię o Sprawozdaniu.
(Dowód: akta kontroli str. 825-826)
4.

Działalność podstawowa oraz działalność inna niż podstawowa

IŁ prowadzi działalność inną niż podstawowa zgodnie z 12 pkt 4 Statutu. Działalność ta dotyczy
wynajmu wolnych powierzchni pomieszczeń i budynków w drodze umów najmu6.
Działalność powyższa zgodnie z ustawą o instytutach badawczych została wyodrębniona pod
względem finansowym i rachunkowym z działalności podstawowej.

Zestawienie kontrolowanych faktur za miesiąc czerwiec 2013 r.
Pismo Dyrektora IŁ z dnia 23 grudnia 2014 r.
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Koszty i przychody z tej działalności są wydzielone na następujących kontach syntetycznych: 703,
704 i 705.
(Dowód: akta kontroli str. $34)

5.

Środki z tytułu dotacji oraz ewidencjonowanie przychodów i kosztów z nimi związanych

Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą wystąpienia IŁ o przyznanie środków finansowych na
działalność statutową na 2013 rok, w tym przyjętych i stosowanych w Instytucie zasad
ewidencjonowania środków publicznych.

W wyniku kontroli stwierdzono, że IŁ zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o zasadach Jinansowania nauki7 otrzymał na rok 2013 dotacje Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przyznane decyzjami:
• Nr 3674JE-242/S/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. IŁ otrzymał dotację podmiotową na
utrzymanie potencjału badawczego w 2013 roku w wysokości 7 224 960 zł,
• Nr 3674JE-242,”M/2013 z 15 marca 2013 r. IŁ otrzymał dotację celową na prowadzenie
w 2013 roku badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych
w wysokości 46 540 zł,
• Nr 3674/E242/SPUB/2013/1 z dnia 28 maja 2013 r. IŁ otrzymał dotację podmiotową
w wysokości 567 040 zł na finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem specjalnego
urządzenia badawczego.
Ww. decyzje zostaly wydane po rozpatrzeniu Wniosku o przyznanie środków Jinansowych na
działalność statutową na rok 2013 z dnia 13 września 2012 r. Wniosek obejmował dotację na
utrzymanie potencjału badawczego, na prowadzenie w 2013 roku badań naukowych lub prac
rozwojowych oraz zadań z nimi związanych oraz m.in. dotację na utrzymanie specjalnego
urządzenia badawczego.
•

Nr 6256/IB/632/2012 z dnia 15 marca 2012 r. IŁ otrzymał dotację celową na finansowanie
w latach 20 12-2013 kosztów realizacji inwestycji budowlanej w łącznej wysokości
1 400000zł,wtymna20l3 r.—400000z1
Decyzja została wydana na podstawie wniosku o przyznanie dotacji na inwestycję budowlaną
w 2012 roku w wysokości 1 400 000 zł. Z tej sumy 400 000 zł miało zostać wykorzystane
w pierwszym kwartale 2013 roku. W dniu 25 sierpnia 2011 r. wniosek został złożony
w kancelarii ogólnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

•

Nr 1366/IA LAN/2013 z marca 2013 r. IŁ otrzymał dotację celową w wysokości 240 000 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2013 roku zadania inwestycyjnego pod nazwą
Rozbudowa fnfrastruktuy wirtualizacyjnej zwiększającej potencjał badawczy Instytutu
Łączności PIB.
—

—

Decyzja została wydana na podstawie wniosku z dnia 23 sierpnia 2012 r. o przyznanie
środków finansowych na działalność statutową na rok 2013. Obejmował on również dotację
na dofinansowanie w 2013 roku zadania inwestycyjnego pod nazwą Rozbudowa Infrastruktury
wirtualizacyjnej zwiększającej potencjat badawczy Instytutu Łączności PIB.
—

Ustalono, że przychody i koszty dotyczące projektów realizowanych w ramach przyznanych
dotacji są ewidencjonowane na wyodrębnionych kontach, zgodnie z obowiązującymi w U.
zasadami rachunkowości.
(Dowód: akta kontroli str. 846-875)

.

Dz. U. z 2014 r., poz. 1620.
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6.

Czynności prawne dokonywane w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwalych

W wyniku kontroli stwierdzono, że w kontrolowanym okresie IŁ nie dokonywał czynności prawnych
w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwalych, wymagających zgody Ministra Skarbu
Państwa8 oraz nie dokonywano czynności prawnej, o której mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o instytutach
badawczych. IŁ nie zgłaszał Ministrowi nadzorującemu (Ministrowi Administracji i Cyfryzacji)
zamiaru dokonania takiej czynności prawnej9.
(Dowód: akta kontroli str. 764)
7. Rozporządzanie składnikami mienia trwałego
Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą regulacji wewnętrznych normujących w IŁ zasady
rozporządzania składnikami mienia trwałego, w tym zgodność postępowania przy rozporządzaniu
składnikami mienia trwałego z przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
Zasady sprzedaży środków trwałych w okresie objętym kontrolą regulowały:
• zarządzenie Nr 7 Dyrektora IŁ z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
przetargu na sprzedaż zbędnych środków trwałych w Instytucie Łączności Państwowym
Instytucie Badawczym. Regulamin przetargu na sprzedaż zbędnych środków trwałych został
sporządzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r.,
• zarządzenie Nr 9 Dyrektora IŁ z dnia I czerwca 1998 r. w sprawie powołania Stale] Komisji
ds. wyceny i zagospodarowania składników majątkowych wycofanych z eksploatacji oraz
aparatury specjalnej pozostawionej po zakończeniu prac naukowo-badawczych; powołania
Stałego Zespołu Likwidacyjnego, działającego na terenie Instytutu Łączności w Warszawie.
Zarządzenie to jednak nie odnosi się do rozporządzania składnikami majątku trwałego
w formie wynajmu.
• wewnętrzna procedura wynajmu powierzchni w budynkach IŁ obowiązująca pracowników
Działu Administracyjnego podpisana przez kierownika Działu Administracyjnego z mocą
obowiązywania od 13 stycznia 2013 r.

Ponadto, w dniu 18 czerwca 2013 r. Dyrektor IŁ wydał decyzję Nr 25 w sprawie powołania komisji
do przeprowadzenia przetargu ofertowego nieograniczonego na wynajem powierzchni użytkowej
w budynkach IŁ
PIB w Warszawie przy ulicy Szachowej 1. Miała ona jednak charakter
jednorazowy.
W 2013 roku zawarto 11 umów najmu oraz 16 aneksów do umów, zaś w 2014 roku 20 umów najmu
oraz 20 aneksów do umów. W wyniku analizy dokumentacji dotyczącej tO umów10 nie stwierdzono
nieprawidłowości ani uchybień.
—

(Dowód: akta kontroli str. 893-904)

8.

Spółki posiadane przez R oraz wykonywanie praw z tytułu posiadanych akcji I udzialów
W wyniku kontroli stwierdzono, że w badanym okresie IŁ posiadał:
• 57 akcji o wartości 10 zł każda Spółki Akcyjnej BIAZET, które uzyskał w dniu 30 czerwca
1996 r. za zaległe zobowiązania Spółki BIAZET w stosunku do IŁ na podstawie ugody
bankowej,
• 20 udziałów o wartości 500 zł każdy w Parku Naukowo-Technologicznym Polska Wschód
w Suwałkach od dnia 24 lutego 2005 r., którego IŁ był współzałożycielem razem z Miastem
Suwalki.

Pismo Dyrektora IŁ z dnia 23 grudnia 2014 r.
Pismo Dyrektora IŁ z dnia 23 grudnia 2014 r.
„°
Umowy wybrane wg najwyższej wartości: 5/2005, 10/2006, 12/2011, 17/2011, 4/2013, 5/2013, 11/2013, l/2014, 8/2014,
15/2014.
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Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych brał udział w Zwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników
Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach na podstawie stosownego
pełnomocnictwa, a do dnia 17 maja 2013 r. był członkiem Rady Nadzorczej w Parku NaukowoTechnologicznym Polska-Wschód w Suwałkach.
Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Ił)”:
• nie wykonywał żadnych praw z tytułu posiadania akcji i udziałów, o których mowa w art. 17
ust. 5 ustawy o instytutach badawczych i w związku z tym nie występował o zgodę, o której
mowa w art. 17 ust. 7 ustawy o instytutach badawczych,
• nie tworzył spółek i nie obejmował udziałów, ani nie nabywał akcji w spółkach prawa
handlowego oraz nie osiągał przychodów z tytułu posiadanych udziałów i akcji w spółkach
prawa handlowego,
• Dyrektor IŁ, Zastępca Dyrektora IŁ ds. Ekonomicznych, Główna Księgowa oraz były
Dyrektor IŁ nie posiadają akcji ani udziałów oraz nie pozostają w stosunku pracy, a także nie
świadczą na innej podstawie usług lub pracy na rzecz spółek, których udziały lub akcje
posiada IŁ”2.
(Dowód: akta kontroli str. 909-918)

9. Zamówienia publiczne udzielone na realizację zadań finansowanych ze środków
publicznych
Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą regulacji wewnętrznych w IŁ w zakresie zasad udzielania
zamówień publicznych oraz zgodność postępowania przy udzielaniu zamówień, których wartość
przekraczała wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14 000/30 000 euro z przepisami
zewnętrznymi i wewnętrznymi.
W okresie objętym kontrolą w Instytucie obowiązywały niżej wymienione zarządzenia:
• zarządzenie Nr 11 Dyrektora IŁ z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji
udzielania zamówień publicznych w Instytucie Łączności, ze zmianami wynikającymi
zaneksówNr 1,213,
• zarządzenie Nr 16 Dyrektora IŁ z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie Instrukcji Udzielania
zamówień publicznych w Instytucie Łączności Państwowym Instytucie Badawczym.
ww.
zarządzeń dołączono Regulaminy pracy Komisji przetargowej.
Do
Z wyżej wymienionych dokumentów wynika, że procedury odnoszą się do postępowań o wartości
przekraczającej równowartość kwoty 14 000 euro.
W IŁ nie ma natomiast uregulowanych procedur dotyczących zamówień publicznych poniżej kwoty
określonej w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych”3.
W ocenie Dyrektora IŁ nie są one konieczne, gdyż ogólne przepisy ustawy Pzp dotyczące procedur
zakupów są wystarczające isą stosowane w Instytucie Łączności”3.
W związku ze zmianą ww. ustawy z dniem 16 kwietnia 2014 r. dotyczącą kwoty określonej w art. 4
pkt 8, w IŁ nie dokonano zmian w zarządzeniu Dyrektora IŁNr 16 z dnia 19 lipca 2013 r. Z wyjaśnień
Dyrektora IŁ wynika jednak, że zakupy realizowane są zgodnie ze zmianami wprowadzonymi
w ustawie.
Kontroli poddano dokumentację dotyczącą czterech postępowań o zamówienie publiczne
oznaczonych znakami: DAG/G/03/14, DAG/G/01/13, DAG/G/16/14 oraz DAG/G/16/13 na łączną
kwotę 2 $14 861,15 zł.
—

C

„Pismo Dyrektora IŁ z dnia 30 grudnia 2014 r.
Stosowne oświadczenia wskazatiych osób z dnia 30 grudnia 2014 r. oraz 7 stycznia 2015 r.
„
Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.
„„
Pismo Dyrektora IŁ z dnia 23 grudnia 2014 r.
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W wyniku kontroli stwierdzono, że:
• zamówienia przeprowadzono w formie pisemnej w trybie przetargu nieograniczonego,
• ogłoszenia o udzieleniu zamówień zostały opublikowane w prawidłowej formie,
• osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły pisemne oświadczenia o braku lub
istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z postępowania,
• powołane zostały komisje do przeprowadzenia postępowań,
• SIWZ zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawy. Ponadto nie dokonywano zmian
w SIWZ w badanych przypadkach, a jedynie uszczegóławiano SIWZ poprzez odpowiedzi na
pytania potencjalnych uczestników postępowania o zamówienie publiczne,
• sporządzono protokoły z postępowań w trybie przetargu nieograniczonego,
• zamówienia zostały udzielone wybranym Wykonawcom.
Spośród zbadanych postępowań jedno: Nr DAG/G/16/14 nie podlegało przepisom ustawy Prawo
zamówień pztbticznych, gdyż przewidywana wartość zamówienia była niższa niż 30 000 euro. Pomimo
powyższego, zamówienie zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.
Podkreślić należy, że brak jest podstaw prawnych dla stosowania przepisów cyt. ustawy do
zamówienia publicznego, którego wartość oszacowano na kwotę niższą niż 30 000 euro. Przepis art. 4
pkt 8 cyt. ustawy w sposób jednoznaczny wskazuje, że przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień
i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
Mając na uwadze, że w IŁ w okresie objętym kontrolą nie obowiązywały żadne wewnętrzne
procedury normujące przeprowadzanie postępowania o zamówienie publiczne, do których nie mają
zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, należy rozważyć wprowadzenie
wewnętrznych regulacji dotyczących takich postępowań. Dokumenty prawa wewnętrznego, określając
w sposób wyczerpujący zasady wydatkowania środków publicznych, powinny dać kierownikowi
jednostki zapewnienie, że przy ich wydatkowaniu przestrzegane są zasady określone w art. 44 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ojinansach publicznych”5.
Ponadto uregulowania wewnętrzne powinny przyczynić się do uproszczenia procedury, co
w konsekwencji będzie służyć efektywności działania. Dodatkowymi argumentami są konieczność
zachowania przejrzystości przy udzielaniu zamówień, które nie podlegają przepisom ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz zachowanie ciągłości postępowania w przypadku zmian kadrowych.
(Dowód: akta kontroli str. 523-624)

10. Umowy cywilnoprawne, w tym zawierane z pracownikami IŁ oraz zlecanie
podwykonawcom zewnętrznym realizacji zadań w ramach prowadzonych projektów
badawczych i prac rozwojowych
W okresie objętym kontrolą zawarto 164 umowy, z tego 23 umowy zostały zawarte z pracownikami
IŁ. Dokonano analizy 21 losowo wybranych umów16 (tj. 12%) oraz 3 umów zawartych
z pracownikami”7 (tj. 13%).
W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia polegające na:
•
•

braku wskazywania sposobu rozliczeń ze zleceniobiorcą,
braku kar umownych bądź innych zabezpieczeń z tytułu niewykonania umowy.
(Dowód: akta kontroli str. 98-164)

Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.
l/2013, 2/2013, 3/2013, to/2013, 16/2013, 37/2013, 44/2013, 59/2013, 74/2013, 78/2013, 79/2013, 4/2014, 5/2014,
7/2014, 26/2014, 49/2014, 50/2014, 5112014, 55/2014, 65/2014 oraz 68/2014.
„ 1/2013,
4/2OJ4oraz68/2014.
16
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B. Organizacja I jakość pracy
1. Aktualność wpisów w 1(1(5, akty założycielskie
Zespół kontrolny przeanalizował statut, dokumenty dotyczące powołania dyrektora IŁ oraz dane
ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym18 i potwierdził aktualność wpisów w KRS oraz nie
stwierdził rozbieżności w informacjach zawartych w ww. dokumentach.
(Dowód: akta kontroli str. 32-37)

2. Struktura organizacyjna oraz akty wewnętrzne
IŁ posiada następującą strukturę organizacyjną:
A. komórki prowadzące badania naukowe, prace rozwojowe oraz działalność wspomagającą badania:
1. zakłady naukowo-badawcze:
•
(Z-l) Zakład Badań Systemów i Urządzeń,
•
(Z-2) Zakład Sieci i Usług Społeczeństwa Informacyjnego,
•
(Z-3) Zakład Architektur i Zastosowań Internetu,
•
(Z-6) Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych,
•
(Z-8) Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych w Gdańsku,
•
(Z-lo) Zakład Zastosowań i Zasilania Łączności Elektronicznej,
•
(Z-12) Centralna Izba Pomiarów Telekomunikacyjnych,
•
(Z-1 4) Zakład Teletransmisji i Technik Optycznych,
•
(Z-2 1) Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej .we Wrocławiu;
2. laboratoria:
pion badawczy:
•
Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych (w Warszawie),
•
Laboratorium Badań EMC (we Wrocławiu),
pion wzorcujący:
•
Laboratorium Metrologii Elektrycznej, Elektronicznej i Optoelektronicznej
(w Warszawie),
•
Laboratorium Aparatury Pomiarowej EMC (we Wrocławiu);
3. Ośrodki:
•
Ośrodek Informatyki (Ol),
•
Ośrodek Informacji Naukowej i Promocji (OINP),
•
Ośrodek Szkolenia (OS);
B. komórki prowadzące działalność funkcjonalno-obsługową:
1. Dział Administracyjno-Gospodarczy (DAG),
2. Dział Finansowo-Księgowy (DFK),
3. Dział Gospodarki Aparaturą (DGA),
4. Dział Organizacji i Koordynacji (DOK),
5. Dział Spraw Pracowniczych (DSP);
C.
Pion Ochrony Informacji Niejawnych (PlN).
-

-

IŁ nie posiada wydzielonych oddziałów zamiejscowych i funkcjonuje w strukturze jednooddziałowej.
Poza siedzibą IŁ posiada również dwie inne lokalizacje: w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Jaśkowej
Doliny 15 gdzie funkcjonuje Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych oraz Zespół ds. Zarządzania
Zasobami IT w Gdańsku będący częścią Działu Administracyjno-Gospodarczego, a także we
gdzie
funkcjonuje
Zakład
Kompatybilności
Wrocławiu
przy
ul. Swojczyckiej 38,

https://ems.ms.goy.pl/krslwyszukiwaniepodmiotu?t:lbt numer KRS 0000023097.
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Elektromagnetycznej oraz Zespół ds. Zarządzania Zasobami IT we Wrocławiu, będący częścią Działu
Administracyjno-Gospodarczego.
W okresie objętym kontrolą w IŁ w zakresie polityki kadrowej obowiązywały niżej wymienione
przepisy wewnętrzne:
1.

Regulamin organizacyjny Instytutu Łączności
Państwowego
wprowadzony zarządzeniem Nr 2 Dyrektora IŁ z dnia 30 marca 2012 r.
—

Instytutu

Badawczego

2. Regulamin Pracy Pracowników Instytutu Łączności
Państwowego Instytutu Badawczego
wprowadzony zarządzeniem Nr 12 Dyrektora IŁ z dnia 15 grudnia 2011 r.
—

3. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy z dnia 29 lipca 2011 r. oraz Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy
z dnia I lipca 2014 r. regulujące zasady wynagradzania. Dokumenty te były prawidłowo zgłaszane
do Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie.
4. Regulamin premiowania i nagród w Instytucie Łączności wprowadzony zarządzeniem Nr 14
Dyrektora IŁ z dnia 30 grudnia 2010 r. oraz zarządzeniem Nr 9 z dnia 4 czerwca 2013 r.
Regulamin określa rodzaje przyznawanych premii i nagród, tj.: premia uznaniowa, premia
rynkowa, premia projektowa, premia zadaniowa oraz nagroda za publikacje i nagroda za projekty
wynalazcze.
5. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Instytucie Łączności wprowadzony
zarządzeniem Nr 4 Dyrektora IŁ z dnia 26 marca 2013 r. oraz zarządzeniem Nr 3 z dnia
31 stycznia 2014 r.
Zapisy obydwu regulaminów ZFŚS w 6 pkt 7 i 8 oraz
8 pkt 2 w zakresie dotyczącym
12-miesięcznego okresu zatrudnienia oraz wysokości dofinansowania proporcjonalnej do wymiaru
czasu pracy są niezgodne z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym fUndUSZU świadczeń
socjalnych19, co stanowi uchybienie.
Podkreślić należy, że zgodnie z art. 8 ww. ustawy przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz
wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby
uprawnionej do korzystania z Funduszu. Powyższe oznaczą, że pracodawca ma obowiązek ocenić
sytuację życiową, rodzinną i materialną pracownika i na tej podstawie odrzucić jego wniosek lub
ustalić kwotę pomocy ze środków ZFŚS. Brak jest natomiast podstaw do stosowania dodatkowych
kryteriów, np. dotyczących minimalnego stażu pracy. Potwierdza to również wyrok Sądu
Najwyższego20, który wskazuje, że postanowienia wewnętrzne regulaminu ZFŚS muszą być
zgodne z zasadą przyznawania świadczeń według kryterium socjalnego.
(Dowód: akta kontroli str. 12-31)

3. Polityka kadrowa
Stan
•
•
•

osobowy IŁ w okresie objętym kontrolą przedstawiał się następująco:
na dzień I stycznia 2013 r. —236 osób na 2 17,75 etatach,
na dzień I stycznia 2014 r. —221 osób na 208,75 etatach,
na dzień 30 września 2014 r. —220 osób— na 208,90 etatach.
—

—

(Dowód: akta kontroli str. 7-8)

Zespół kontrolny dokonał przeglądu 26 losowo wybranych teczek akt osobowych pracowników IŁ,
w tym teczki kierownictwa.
Akta osobowe pracowników IŁ są prowadzone w sposób uporządkowany i czytelny, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu

19
Dz. U. 2012 r. Nr 592, z późn. zm.
20Wyrok SN z 20.08.2001 r. I PKN 579/00 OSNO 2003/14/331.
-
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prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika21.
W teczkach osobowych kierownictwa IŁ, zgodnie z obowiązującymi przepisami znajdowaly się
umowy o zakazie konkurencji22. W okresie objętym kontrolą, pracownicy trzykrotnie występowali
o zgodę na dodatkowe zatrudnienie zgodnie z art. 47 ustawy o instytutach badawczych.
We wszystkich 3 przypadkach taka zgoda została udzielona.
.

(Dowód: akta kontroli str. 78-87)

Zgodnie z 19 Statutu IŁ23 zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem.
W okresie objętym kontrolą w IŁ zostaly przeprowadzone trzy konkursy. Każdy konkurs poprzedzony
jest wydaniem zarządzenia wraz z regulaminem postępowania konkursowego, który składa się
z dwóch etatów. Etap pierwszy to ustalenie czy kandydat spełnia warunki formalne określone
w ogłoszeniu, natomiast etap drugi to przeprowadzenie rozmów z kandydatami.
1) Zarządzenie Nr 5 Dyrektora IŁ PIB z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko adiunkta w Instytucie Łączności PIB.
W dniu 16 kwietnia 2013 r. został sporządzony Protokół Komisji Konkursowej
z postępowania konkursowego na stanowisko adiunkta w IŁ PIB. Z protokołu wynika, że do
konkursu przystąpiły dwie osoby, spośród których Komisja wybrała kandydaturę Pana
W dniu 16 maja 2013 r. Rada Naukowa24 pozytywnie zaopiniowała kandydaturę
Pana
na ww. stanowisko adiunkta. Umowę zawarto w dniu I czerwca 2013 r.
-

2) Zarządzenie Nr 15 Dyrektora IŁ PIB z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko asystenta w Instytucie Łączności PIB.
W dniu 19 lipca 2013 r. został sporządzony Protokół Komisji Konkursowej z postępowania
konkursowego na stanowisko asystenta w IŁ PIB. Z protokołu wynika, że do konkursu
przystąpił jeden kandydat. W dniu 24 października 2013 r. Rada Naukowa25 pozytywnie
na stanowisko asystenta. Umowę
zaopiniowała kandydaturę mgr inż.
zawarto w dniu 1 listopada 2013 r.
—

3) Zarządzenie Nr 4 Dyrektora IŁ PIB z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu
na stanowisko asystenta w Instytucie Łączności PIB.
W dniu 27 marca 2014 r. został sporządzony Protokół Komisji Konkursowej z postępowania
konkursowego na stanowisko asystenta w IŁ PIB. Z protokołu wynika, że do konkursu
przystąpił jeden kandydat. W dniu 27 marca 2014 r. Rada Naukowa26 pozytywnie
na stanowisko asystenta. Umowę
zaopiniowała kandydaturę mgr inż.
zawarto w dniu I kwietnia 2014 r.
—

Z przedstawionych dokumentów wynika, że postępowania konkursowe zostały przeprowadzone
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Poza ww. konkursami trzech pracowników naukowych zostało awansowanych:
z asystenta na adiunkta;
— z adiunkta na profesora nadzwyczajnego,
z asystenta na adiunkta.

-

—

—

21

Dz. U. z 1996 r., Nr 62, poz. 286, z późn. zm.
Rozdział 11 a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
23
Zarządzenie Nr 19 Ministerstwa Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r.
24 Wyciąg
Nr 6 z protokołu Nr 9 (2011-2015) posiedzenia Rady Naukowej w dniu 16 maja 2013 r. Rada Naukowa
do zatrudnienia na stanowisku adiunkta.
pozytywnie zaopiniowała kwalifikacje dr inż.
25 Wyciąg Nr 2 z protokołu Nr 10 (2011-2015) posiedzenia Rady Naukotyej w dniu 24 października 2013 r. Rada Naukowa
pozytywnie zaopiniowała kwalifikacje mgr inż.
do zatrudnienia na stanowisku asystenta.
26 Wyciąg Nr 3 z protokołu Nr 12 (20t1-2015) posiedzenia Rady Naukowej w dniu 27 marca 2014 r. Rada Naukowa
do zajmowania stanowiska asystenta.
pozytywnie zaopiniowała kwalifikacje mgr inż.
22
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Z dokumentów wynika również, że ww. pracownicy podnieśli swoje kwatifikacje:
1. dr hab. inż.
w dniu 17 grudnia 2013 r. otrzymał stopień naukowy
doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie Telekomunikacja.
W dniu 13 stycznia 2014 r. Dyrektor IŁ zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady
Naukowej IŁ PIB o zatrudnienie Pana
na stanowisku profesora
nadzwyczajnego. Komisja ds. Kadrowych po zapoznaniu się z dokumentacją
zarekomendowała Radzie Naukowej wydanie pozytywnej opinii w sprawie zatrudnienia
dr hab. inż.
na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Z Protokołu
Nr 11 posiedzenia Rady Naukowej IŁ w dniu 20 lutego 2014 r. wynika, że Rada Naukowa
pozytywnie zaopiniowała kwalifikacje dr hab. inż.
do zatrudnienia
na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
2. dr inż.
po otrzymaniu stopnia doktora nauk technicznych w dniu 19 czerwca
2013 r. zwrócił się z prośbą do Dyrektora IŁ o przeniesienie ze stanowiska asystenta na
stanowisko adiunkta. Komisja ds. Kadrowych po zapoznaniu się z dokumentacją
zarekomendowała Radzie Naukowej wydanie pozytywnej opinii w sprawie zatrudnienia
dr inż.
na stanowisko adiunkta. Z Protokołu Nr 10 posiedzenia Rady Naukowej
IŁ w dniu 24 października 2013 r. wynika, że Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała
kwalifikacje dr inż.
do zajmowania stanowiska adiunkta.
—

—

—

3. dr inż.
w dniu 20 listopada 2012 r. otrzymał stopień naukowy doktora
nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. W dniu 27 listopada 2012 r. Dyrektor IŁ
zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady Naukowej IŁ PIB o zatrudnienie Pana
na stanowisku adiunkta. Komisja ds. Kadrowych po zapoznaniu się
z dokumentacją zarekomendowała Radzie Naukowej wydanie pozytywnej opinii w sprawie
zatrudnienia dr inż.
na stanowisko adiunkta. Z Protokołu Nr 7
posiedzenia Rady Naukowej IŁ w dniu 13 grudnia 2012 r. wynika, że Rada Naukowa
pozytywnie zaopiniowała kwalifikacje dr inż.
do zatrudnienia na
stanowisku adiunkta.
—

—

(Dowód: akta kontroli str. 426-467)

4.

Oceny okresowe dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczotechnicznych

Zgodnie z zapisami art. 44 ust. 3 i 4 ustawy o instytutach badawczych pracownicy naukowi podlegają
okresowym ocenom dorobku naukowego i technicznego, dokonywanym przez radę naukową.
Pracowników zatrudnionych na stanowiskach profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego
ocenia się nie rzadziej niż raz na 4 lata, a pracowników zatrudnionych na stanowiskach asystenta
i adiunkta nie rzadziej niż raz na 2 lata.
W dniu 11 października 2012 r. Dyrektor IŁ wydał zarządzenie Nr 13 w sprawie regulaminu
określającego tryb okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych
i badawczo-technicznych IŁ PIB. Kolejne zarządzenie Nr 6 zostało wydane w dniu 24 marca 2014 r.
W Instytucie dokonywano ocen dorobku naukowego zgodnie z ww. zarządzeniami.
W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych poddano analizie dokumentację z przeprowadzonych
w kontrolowanym okresie ocen niżej wymienionych pracowników:
.

.

.

Imię i nazwisko

Lp.

1.
—

dr hab. inż.

.

Stanowisko

profesor
nadzwyczajny

Okres objęty
oceną

20 12-2013

Ocena

ocena
wyróżniająca

Stanowisko Rady
Naukowej

Rada Naukowa
zaakceptowała
ocenę Zespołu
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2.

profesor

2010-2013

ocena
wyróżniająca

3.

profesor

2008-20 12

ocena
pozytywna

4.

profesor

2008-201 I

ocena
pozytywna

5.

adiunkt

2010-2011

ocena
pozytywna

6.

adiunkt

2010-2011
2012-2013

ocena
pozytywna

7.

adiunkt

2010-201 I

ocena
pozytywna

8,

adiunkt

20 10-2011

ocena
pozytywna

9.

adiunkt

20 10-2012

ocena
pozytywna

10.

adiunkt

2010-201 1
2012-2013

ocena
pozytywna

Oceniającego
Rada Naukowa
zaakceptowała
ocenę Zespołu
Oceniającego
Rada Naukowa
zaakceptowała
ocenę Zespołu
Oceniającego
Rada Naukowa
zaakceptowała
ocenę Zespołu
Oceniającego
RadaNaukowa
zaakceptowała
ocenę Zespołu
Oceniającego
Rada Naukowa
zaakceptowała
ocenę Zespołu
Oceniającego
Rada Naukowa
zaakceptowała
ocenę Zespołu
Oceniającego
Rada Naukowa
zaakceptowała
ocenę Zespołu
Oceniającego
Rada Naukowa
zaakceptowała
ocenę Zespołu
Oceniającego
Rada Naukowa
zaakceptowała
ocenę Zespołu
Oceniającego

W wyniku analizy dokumentów stwierdzono, że oceny dorobku naukowego i technicznego
sporządzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.
(Dowód: akta kontroli str. 347-399)

Decyzją Nr 9 z dnia 29 stycznia 2013 r. Dyrektor IŁ powołał 4-osobową Komisję ds. oceny kadr za
rok 2012, która pracowała w okresie od 11 do 28 lutego 2013 r. Do zadań Komisji należała:
• ocena dotychczasowej działalności każdego pracownika,
• analiza kompetencji pracowników w kontekście prac planowanych do realizacji w kolejnych
latach,
• przygotowanie raportu z pracy Komisji.
Po dokonaniu ocen pracowników IŁ Komisja sporządziła raport, z którego wynika, że oceny dokonała
na podstawie Kart oceny pracowników za 2012 rok, wypełnionych przez Dział Spraw Pracowniczych
oraz kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych, podpisanych przez pracowników.
Ponadto z raportu wynika, że Komisja oceniła 240 pracowników zatrudnionych na 217,6 etatach.
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Kolejną decyzją Nr I z dnia 13 stycznia 2014 r. Dyrektor IŁ powołał 4-osobową Komisję ds. oceny
pracowników za rok 2013. Z raportu wynika, że Komisja dokonała oceny 227 pracowników
zatrudnionych na 2 14,1 etatach.
(Dowód; akta kontroli str. 400-425)

5. Konkurs na stanowisko dyrektora IŁ
Procedurę konkursu na stanowisko dyrektora instytuhl badawczego IŁ określa Rozporządzenie
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego27.
—

—

W protokole Nr 11 posiedzenia Rady Naukowej IŁ, które odbyło się w dniu 20 lutego 2014 r.
wskazano, że w dniu 15 lipca 2014 r. kończy się kadencja dyrektora IŁ. W związku z powyższym
Rada Naukowa IŁ zawiadomiła Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Administracji
i Cyftyzacji, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych o zamiarze przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora IŁ i wystosowała prośbę o wyznaczenie przez powyższe instytucje swoich
przedstawicieli do komisji konkursowej.
W dniu 27 marca 2014 r. Uchwałą Nr 23 (2011-2015) Rada Naukowa IŁ ogłosiła konkurs na
stanowisko Dyrektora IŁ PIB.
-

W dniu 28 marca 2014 r. do Biura Ogłoszeń Prasowych zostało wysłane pismo z prośbą
ó zamieszczenie w „Gazecie Wyborczej Ogólnopotskiej” w dniu 1 kwietnia 2014 r. ogłoszenia pn.:
Konkurs na stanowisko Dyrektora IŁ PIB.
-

Do konkursu na stanowisko dyrektora IŁ zgłosiło się 4 kandydatów:
1. Prof.dr hab.
2. Dr
3. Dr
4. Prof. dr hab. inż.
W dniu 5 czerwca 2014 r. Komisja Konkursowa wydała Uchwałę, z której wynika, że na podstawie
11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego
w związku z art. 25 ust. 4 pkt 3 ustawy o instytutach badawczych Komisja Konkursowa po
przeprowadzeniu w dniach 27 marca 2014 r.
5 czerwca 2014 r. postępowania konkursowego
wyłoniła kandydata, którym został dr inż.
—

Uchwała została podpisana przez S członków Komisji Konkursowej.
Z dokumentów wynika, że konkurs na stanowisko dyrektora IŁ odbyt się zgodnie
z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą o instytutach badawczych oraz rozporządzeniem
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu
badawczego.
(Dowód, akta kontroli str. 50-65)

6. Rada Naukowa i jej działalność
W Instytucie w okresie objętym kontrolą działała Rada Naukowa powołana w dniu 8 lipca 2011 r. na
4-letnią kadencję w 24-osobowym składzie. Rada Naukowa działa zgodnie z Regulaminem
uchwalonym na posiedzeniu w dniu 14 października 2011 r.

27Dz. Uz2OlOr.Nr215,poz. 1412.
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Rada uczestniczyła w realizacji wszystkich prowadzonych w okresie objętym kontrolą zadań
wskazanych w art. 29 ust. 2 ustawy o instytutach badawczych.
(Dowód: akta kontroli str. 225-346)

7. Prace realizowane w ramach dziatalności podstawowej i w ramach działalności innej niż
podstawowa, ici powiązanie z zadaniami określonymi w statucie oraz badania naukowe
i prace rozwojowe

Zgodnie z przedstawioną Zespołowi kontrolnemu dokumentacją i informacjami, w okresie objętym
kontrolą realizowano prace w ramach działalności podstawowej oraz badania naukowe i prace
rozwojowe w ramach, min.:
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Projektu ALICANTE Media Ecosystem Deployment through Ubiquitous Content-Aware
Network Enyironments,
Projektu PtAST Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności
elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych
i teleinformatycznych,
Projektu IDEALIST Industry-Driyen Etastic and Adaptiye Lambda Infrastructure for Seryjce
and Transport Networks,
Projektu SMIT System Monitorowania Infrastruktury Telekomunikacyjnej,
Projektu PATKON Ochrona prawna własności przemysłowej dla wynalazków w zakresie
zdalnej kontroli baterii akumulatorów telekomunikacyjnych,
Projektu DELTA Network-Aware Deliyery Clouds for User Centric Media Eyents,
Projektu PIBUK Platforma informatyczna systemu badań i diagnozowania właściwości usług
komunikacji elektronicznej,
Projektu SKOT System kontroli rezerwy energetycznej obiektów telekomunikacyjnych,
Projektu: PL-LAB2O2O Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont
2020,
Opracowanie metody automatycznego pozyskiwania i prezentacji
Projektu LDUiTV
w czasie rzeczywistym treści lokalnych dostawców usług w sieciach operatorów
interaktywnej telewizji cyfrowej.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tryb zgłaszania, wyboru, monitorowania oraz rozliczania badań naukowych i prac rozwojowych w IŁ
został określony w zarządzeniu Nr 8 Dyrektora IŁ z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie: tiybu
planowania, realizacji i odbiorów prac cL”ialatności statutowej.
Prace realizowane w ramach działalności podstawowej byty powiązane z zadaniami określonymi
w 10 I 11 Statutu, zaś objęte kontrolą zadania realizowane przez IL w ramach działalności
innej niż podstawowa były zgodne z treścią 12 Statutu.
(Dowód: akta kontroli str. 476-522, 846-862)

8.

Komisja dyscyplinarna i rzecznik dyscyplinarny

W IŁ, w wyniku przeprowadzonych w dniu 13 września 2011 r. wyborów, została powołana Komisja
Dyscyplinarna w składzie:
drinż.
mgr inż.
prof. dr hab. inż.
Na posiedzeniu Rady Naukowej w dniu 14 października 2011 r. został natomiast wybrany Rzecznik
Dyscyplinarny w osobie dr inż.
—

—

—

(Dowód: akta kontroli str. 468-475)
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C. Jakość zarządzania IŁ
1.

System zarządzania jakością

IŁ wdrożył28 zasady postępowania obowiązujące zarówno pracowników jak i kadrę zarządzającą
w formie „Kodeksu Postępowania”. Dokument ten opublikowany jest na stronie internetowej IŁ29
i został udostępniony dla wszystkich partnerów współpracujących z IŁ.
Ponadto 5 laboratoriów funkcjonujących w IŁ wdrożyło procedury kontroli jakości i posiadało
w okresie objętym kontrolą stosowne akredytacje:
Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych certyfikat AB 121 ważny do 30 lipca
2015 r.;
Laboratorium Aparatury Pomiarowej EMC
certyfikat AP 016 ważny do 29 października
2015 r.;
Laboratorium Badań EMC certyfikat AR 666 ważny do 30 stycznia 2016 r.;
Laboratorium Metrotogii Elekttycznej, Elektronicznej i Optoelektronicznej certyfikat AP 015
ważny do 20 grudnia 2015 r.;
Jednostka ds. Porównań Międzylaboratoryjnych certyfikat PT 001 ważny do 21 maja 2017 r.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

(Dowód: akta kontroli str. 795-XII)

2. Perspektywiczne kierunki działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej oraz
kierunkowe plany tematyczne badań naukowych i prac rozwojowych
W IŁ opracowano dwa dokumenty dotyczące strategii funkcjonowania, tj.:
Misja Instytutu Łączności3° wskazująca na misję oraz naczelne wartości IŁ,
Perspektywiczne kierunki działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej Instytutu
Łączności3”
dokument wskazywał pożądane kierunki rozwoju IŁ w zakresie działalności
naukowo-badawczej obejmującej m.in. tematykę społeczeństwa informacyjnego, optoelektroniki
i fotoniki, architektur i protokołów dla sieci telekomunikacyjnych nowej generacji.
—

—

—

—

(Dowód: akta kontroli str. 8 12-824)

3.

Roczny plan działalności IŁ oraz roczne sprawozdanie dyrektora z wykonania zadań

Plany działatności IŁ zostaly zawarte w Planach rzeczowych na 2013 i 2014 rok, będącymi częścią
Planu Finansowego IŁ odpowiednio na rok 2013 i 2014.
Sprawozdanie Dyrektora IŁ z wykonania zadań w 2013 roku było przedmiotem analizy i oceny Rady
Naukowej w dniu 27 marca 2014 r.32
—

—

(Dowód: akta kontroli str. 315-326, 476-522)

W zakresie jakości zarządzania 1L nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości.

*

*

*

28

Decyzja Nr 58 Dyrektora IŁ z dnia 10 grudnia 2012 r.
29www.itl.waw.pI
30 Dokument
zamieszczony w sieci Intranet w dniu 1 lutego 2005 r.
31 Opracowane
w dniu 15 czerwca 2010 r. przez Komisję Rozwoju Rady Naukowej [Ł.
32 Protokół
Nr 12 posiedzenia Rady Naukowej IŁ w dniu 27 marca 2014 r.
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Biorąc pod uwagę powyższe oceny, uwagi i wnioski oraz działania już podjęte przez Instytut
Łączności
za 1 e c a m
J.

Opracowanie procedury wewnętrznej regulującej udzielanie
wyłączonych spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

zamówień

publicznych

2. Zamieszczanie w zawieranych umowach cywilnoprawnych zapisów dotyczących sposobu
rozliczeń ze zleceniobiorcą oraz kar umownych bądź innych zabezpieczeń z tytułu
niewykonania umowy.
3. Zmianę Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Instytucie Łączności
poprzez usunięcie zapisów 6 pkt 8, dotyczących wysokości dofinansowania proporcjonalnej
do wymiaru czasu pracy.
Uwzględniając informację33 odnoszącą się do zmiany34 w Regulaminie ZFŚS IŁ PIB, polegającej na
usunięciu zapisu dotyczącego nabycia prawa do świadczeń po przepracowaniu 12 miesięcy
w Instytucie, odstąpiono w tym zakresie od sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej,
oczekuję od Pana Dyrektora, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia
pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania wyżej wymienionych uwag i wniosków, a także
o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Minister Administracji i Cyfryzacji

z up. Stanisław HUSKOWSKI
Sekretarz Stanu
Wykonano 2 e%z.:
Egz. Nr I Instytut Lączności ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
Ez. Nr 2— a/a.
Sporządził: Zespół kontrolny
ty

—

u Pismo Dyrektora IŁ z dnia li marca 2015 r. DJ/073/06/2015/14.
Regulam oo zmianach wszedł w Źyr
313fftb.211r.
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