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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli I/16/003 - Zawieranie, realizacja i rozliczanie umów cywilnoprawnych w Instytucie 
Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie w latach 2010–2016 

Okres objęty kontrolą Lata 2010-2016 (I półrocze) 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontrolerzy 1. Wanda Bącal, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LLU/23/2016 
z dnia 29 kwietnia 2016 r. 
2. Ewa Kulik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/24/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, ul. Jaczewskiego 2, 20-950 
Lublin (dalej: „IMW” lub „Instytut”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Iwona Bojar, Dyrektor Instytutu od 19 grudnia 2014 r.1. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 84) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

W latach 2010-2014 mieniem Instytutu gospodarowano niezgodnie z art. 16 ust. 4 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych3, tj. z naruszeniem 
zasad legalności, rzetelności, celowości, gospodarności i oszczędności. Mimo 
niekorzystnej sytuacji finansowej, Kierownictwo IMW nie przeprowadzało analiz 
możliwości wykonania zleconych usług badawczych jak najmniejszym nakładem 
kosztów w celu uzyskania największych oszczędności, przy porównywalnym 
efekcie. Czynności związane z realizacją poddanych badaniu usług badawczych 
zlecano podmiotom zewnętrznym lub osobom fizycznym bez kalkulacji 
wynagrodzenia, a ponadto osobom fizycznym, w tym pracownikom, powierzano 
wykonanie prac nawet wówczas, gdy należały one do obowiązków pracowników, 
wynikających ze stosunku pracy.  
W latach 2015-2016 (I półrocze) podjęto działania zmierzające do realizacji zadań 
mniejszym nakładem środków finansowych. Instytut zaprzestał zlecania wykonania 
zadań związanych z realizacją objętej kontrolą umowy z Generalną Dyrekcją Lasów 
Państwowych (GDLP). Zadania te wykonywane były przez pracowników Instytutu 
w ramach obowiązków ze stosunku pracy, a pracownicy zaangażowani w realizację 
tego projektu nie otrzymali z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia, nie 
zarejestrowano też pracy w godzinach nadliczbowych. 

                                                        
1 Poprzednio Instytutem kierowali: od 24.08.2007 r. do 16.02.2010 r. prof. dr hab. Leszek Wdowiak (Dyrektor), od 23.02. do 

30.09.2010 r. dr n. med. Czesław Horoch (Kierownik), od 01.10.2010 r. do 15.11.2012 r. dr n. med. Andrzej Wojtyła (Dyrektor), 
od 16.11.2012 r. do 15.05.2013 r. dr n. med. Cz. Horoch (Kierownik), od 16.05.2013 r. do 13.01.2014 r. dr n. med. Cz. Horoch 
(p.o. Dyrektora), od 14.01. do 18.12.2014 r. prof. dr hab. Jerzy Zagórski (Kierownik). 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 1158, dalej „ustawa o instytutach badawczych”. 

Ocena ogólna 



 

3 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały w szczególności na: 

– nierzetelnych działaniach związanych z realizacją w latach 2010-2011 - na 
zlecenie organów inspekcji sanitarnej - badań próbek tzw. „dopalaczy”. 
Przeprowadzenie badań zlecono - bez zgody zleceniodawców, wyrażonej 
w formie aneksów do zawartych umów - Katedrze Chemii Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego (KUL), a w grudniu 2010 r. (przed zawarciem 
pierwszej umowy) nie skalkulowano wynagrodzenia za zrealizowanie badań, 
które wyniosło łącznie 1.208.550 zł brutto. Ponadto wbrew postanowieniom 
umów zawartych z organami inspekcji sanitarnej nie dokonano analiz 
ilościowych4 związków wykrytych w badanych próbkach; 

– niegospodarnym zawarciu umów cywilnoprawnych z dziewięcioma osobami 
prywatnymi zaangażowanymi w badanie próbek dopalaczy i wypłacenie na ich 
podstawie honorariów o łącznej wartości 768.752 zł brutto, mimo że 
wynagrodzenie dla zespołu badawczego - zgodnie z treścią umowy zawartej 
29.11.2010 r. z [...]*) „Kierownikiem Projektu”5 - było uwzględnione w ustalonym 
wynagrodzeniu ogółem i przekazanym na rachunek KUL w dniu 31.12.2010 r. 
w kwocie 1.190.825 zł; 

– niegospodarnym lub stanowiącym obejście przepisów o czasie pracy 
powierzeniu pracownikom, na podstawie umów cywilnoprawnych, prac 
związanych z realizacją w latach 2012-2014 usługi naukowo-badawczej na 
zlecenie Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych6, w tym zadań pracowników 
należących do ich obowiązków, wynikających ze stosunku pracy; 

– niegospodarnym zawarciu sześciu umów o dzieło, przedmiotem których było 
wykonanie opracowań dotyczących wypadkowości w leśnictwie, na podstawie 
których Instytut w latach 2012-2014 wydatkował 48.000 zł, a dane zawarte 
w wykonanych dziełach nie były niezbędne dla zrealizowania umowy z GDLP 
i nie zostały przez IMW wykorzystane; 

– zawarciu w latach 2012-2015 pięciu umów prawa cywilnego na łączną kwotę 
68.515 zł, z naruszeniem art. 108 Kodeksu cywilnego7, w których po jednej 
stronie Dyrektor/Kierownik Instytutu występował jako organ osoby prawnej, 
reprezentowany przez pełnomocnika, zaś po drugiej stronie (działając we 
własnym imieniu i na własną rzecz) jako wykonawca, któremu IMW zleca 
wykonanie na rzecz Instytutu określonych prac; 

– wypłacie osobom zatrudnionym na stanowiskach wymienionych w art. 2 pkt 1-2 
i 4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi8, dodatkowego wynagrodzenia w łącznej kwocie 
84.500 zł, z naruszeniem przepisów art. 5 w zw. z art. 1 pkt 9 i art. 2 pkt 1, 2 
oraz pkt 4 tej ustawy. W związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia, 
miesięczne wynagrodzenie [...]*) Dyrektora Instytutu za lipiec 2011 r. oraz 
styczeń i wrzesień 2012 r. przekroczyło maksymalne wynagrodzenie 
miesięczne, ustalone zgodnie z przepisami art. 8 pkt 5 lit. a) tej ustawy; 

– niegospodarnym zleceniu prac związanych z organizacją XX 
Międzynarodowego Seminarium Ergonomii, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
w Rolnictwie, pokrywających się z obowiązkami służbowymi pracowników 
i wydatkowaniu z tego tytułu 7.400 zł na wynagrodzenia bezosobowe 
pracowników IMW; 

– nierzetelnym i niegospodarnym przygotowaniu i rozliczeniu w II kwartale 2014 r. 

                                                        
4 Tj. nie określono ilości poszczególnych składników znajdujących się w badanej substancji. 
5 Umowa o wykonanie i finansowanie projektu naukowo-badawczego „Opracowanie metod wykrywania obecności 
i identyfikacji substancji psychoaktywnych w różnego rodzaju produktach zwanych potocznie dopalaczami”. […]*) podpisała 

umowę z pieczątką KUL Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Katedra Chemii.  
6 Realizowanej na podstawie umowy z dnia 14.11.2011 r. 
7 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.). 
8 Dz. U. z 2015 r. poz. 2099, ze zm., dalej „ustawa z dnia 3 marca 2000 r.” 
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remontu mającego na celu usunięcie szkód, które wystąpiły po ulewnych 
deszczach.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przychody, koszty oraz wynik finansowy Instytutu 

1.1. W latach 2010-2014 roczne przychody netto ze sprzedaży wahały się i wynosiły 
od 17.165,0 tys. zł (w 2014 r.) do 20.267,3 tys. zł (w 2010 r.). W 2015 r. przychody 
wynosiły 17.722,5 tys. zł i w porównaniu do roku poprzedniego (w którym były 
najniższe w całym analizowanym okresie) wzrosły o 3,2%. Znacznym wahaniom 
ulegały również koszty działalności operacyjnej, które wynosiły od 17.872,9 tys. zł 
(w 2015 r.) do 22.219,7 tys. zł (w 2012 r.). W latach 2010-2014 koszty przewyższały 
przychody, a działalność Instytutu (po uwzględnieniu kosztów i przychodów 
z pozostałej działalności operacyjnej oraz kosztów i przychodów finansowych) 
zamykała się stratami netto, przy czym najwyższy deficyt odnotowano w 2012 r. 
(1.495,6 tys. zł). W 2013 r. strata zmniejszyła się do 1.177,0 tys. zł, ale w 2014 r. 
wzrosła do kwoty 1.458,0 tys. zł. W 2015 roku, w wyniku wzrostu (w porównaniu do 
roku poprzedniego) przychodów ogółem, przy jednoczesnym spadku kosztów, 
odnotowano zysk netto w wysokości 209,5 tys. zł.  
W analizowanym okresie największy udział w kosztach miały koszty osobowe 
(wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników), które wynosiły od 
12.143,6 tys. zł (w 2015 r.) do 14.656,8 tys. zł (w 2012 r.) i stanowiły od 66,0% 
(w 2012 r.) do 69,7% (w 2013 r.) kosztów działalności operacyjnej.  
Zobowiązania krótkoterminowe IMW na 31 grudnia lat 2010-2015 wynosiły od 
2.667,0 tys. zł (w 2012 r.) do 4.174,8 tys. zł (w 2013 r.). Na 30 czerwca 2016 r. 
zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 3.481,4 tys. zł i w porównaniu do stanu na 
koniec 2015 r. zmalały o 14,8%, ale w dalszym ciągu były wyższe od stanu na 
koniec 2010 r. (3.066,1 tys. zł). Wskaźnik płynności bieżącej9 w latach 2010-2014 
wykazywał tendencję malejącą, przy czym w latach 2012-2015 był niższy od 
minimum bezpieczeństwa finansowego (przyjmowanego w wysokości 1,2) oraz 
dwu-trzykrotnie niższy od optymalnego poziomu (wynoszącego od 1,5 do 2,0) 
i osiągał wartości od 0,73 (w 2012 r.) do 0,36 (w 2014 r.).  

1.2. Ewidencja księgowa pozwalała na ustalenie przychodów i kosztów według 
rodzajów działalności, a na kontach analitycznych przychody i koszty grupowano 
również według realizowanych tematów statutowych/umów/zleceń.  
Roczne przychody z działalności naukowo-badawczej w latach 2010-2014 
wykazywały tendencję malejącą i wynosiły od 8.946,7 tys. zł do 5.294,3 tys. zł. 
W 2015 r. przychody z tej działalności wynosiły 6.031,0 tys. zł i wzrosły 
w porównaniu do roku poprzedniego o 13,9%, ale w dalszym ciągu były niższe od 
uzyskanych w 2010 r. Podobna tendencja charakteryzowała koszty działalności 
naukowo-badawczej, które zmalały z 9.671,4 tys. zł w 2010 r. do poziomu 
5.584,5 tys. zł w 2014 r., a w 2015 r. wynosiły 5.839,9 tys. zł. Działalność naukowo-
badawcza zamykała się stratami, które w 2010 r. wynosiły 724,7 tys. zł, a w 2012 r. 
wzrosły do kwoty 1.390,6 tys. zł. Od 2013 r. straty z tej działalności wykazywały 
tendencję malejącą, a w 2015 r. z działalności naukowo-badawczej uzyskano zysk 
w kwocie 137,1 tys. zł. 
Przychody z działalności szkoleniowej w latach 2010-2014 wykazywały tendencję 
malejącą i wynosiły od 4.381,0 tys. zł do 2.646,2 tys. zł. W 2015 r. przychody z tej 
działalności wyniosły 2.907,6 tys. zł i w porównaniu do roku poprzedniego były 
wyższe o 9,9%, ale niższe od przychodów uzyskanych w 2010 r. Koszty działalności 

                                                        
9 Relacja majątku obrotowego do zobowiązań krótkoterminowych. 
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szkoleniowej wykazywały podobną tendencję – zmalały z kwoty 4.333,6 tys. zł 
w 2010 r. do 2.809,3 tys. zł w 2014 r., a następnie wzrosły do poziomu 
2.917,0 tys. zł w 2015 r. W 2010 r. z działalności szkoleniowej uzyskano zysk 
w kwocie 47,4 tys. zł. W latach 2012-2015 działalność szkoleniowa była deficytowa, 
a nadwyżka kosztów nad przychodami wynosiła od 31,5 tys. zł w 2012 r. do 
163,1 tys. zł w 2014 r. W 2015 r. strata zmniejszyła się do kwoty 9,4 tys. zł.  

W latach 2010-2015 dotacja z budżetu państwa na działalność statutową wynosiła 
od 2.304,0 tys. zł (w 2014 r.) do 3.227,1 tys. zł (w 2012 r.) i stanowiła od 13,5% do 
17,2% przychodów netto ze sprzedaży produktów. W latach 2010-2015 przychody 
uzyskane z umów zawartych z innymi podmiotami podlegały wahaniom. Najwyższe 
– w kwocie 4.230,9 tys. zł osiągnięto w 2010 r. (stanowiły one 19,5% przychodów ze 
sprzedaży produktów), zaś najniższe w wysokości 1.708,5 tys. zł w 2014 r. (9,7%). 
W 2015 r. przychody z tego tytułu wyniosły 2.546,6 tys. zł i stanowiły 14,1% ogólnej 
kwoty przychodów netto ze sprzedaży produktów. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 499-508) 

1.3. Przychody z tytułu usług badawczych polegających na badaniu tzw. dopalaczy, 
realizowanych na zlecenie organów inspekcji sanitarnej świadczonych w grudniu 
2010 r. i I półroczu 2011 r. wyniosły 3.428,3 tys. zł, a ujęte w ewidencji księgowej 
koszty tych usług – 3.357,0 tys. zł. Główną pozycję kosztów badania dopalaczy 
(42,3%) stanowiły koszty pośrednie10, na zakup usług wydatkowano 27,8%, a na 
wynagrodzenia bezosobowe – 22,9%.  
Przychody z tytułu usługi naukowo-badawczej11 realizowanej w latach 2011-2016 
(I półrocze) na zlecenie GDLP (na podstawie umowy z 14.11.2011 r.) wyniosły 
4.836,4 tys. zł (w poszczególnych latach stanowiły od 33,5% do 57,3%  przychodów 
z umów z innymi podmiotami) i były o 76,9 tys. zł niższe od kosztów tej usługi 
(4.241,2 tys. zł12) powiększonych o wydatki poniesione na zakup aparatury 
badawczej (672,1 tys. zł). Zasadniczą pozycję kosztów (36,6%) stanowiły 
wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe), 30% ogólnej kwoty kosztów przypadało na 
koszty pośrednie, na zakup usług wydatkowano 15,1%, a zakup materiałów 14,9%. 
W związku z organizacją XX Międzynarodowego Seminarium Ergonomii, 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie w styczniu 2014 r. IMW uzyskał 
przychody w kwocie 59,5 tys. zł, a koszty tego seminarium (wg ewidencji księgowej) 
wyniosły 55,7 tys. zł. Główną pozycję kosztów (42,7%) stanowiły wynagrodzenia 
bezosobowe, 35,7% stanowiły koszty usług gastronomicznych. 
Wynagrodzenie Instytutu za realizację w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2016 r. 
projektu „Zdrowie psychofizyczne kobiet w okresie około i pomenopauzalnym 
w aspekcie zachowania ich zdolności do pracy”)13, zaliczone do przychodów 
z działalności naukowo-badawczej wynosiło 266,9 tys. zł14. Koszty poniesione na 
realizację projektu w latach 2014-2016 (I półrocze) wyniosły 269,3 tys. zł, przy czym 
32,6% wydatkowano na zakup usług diagnostycznych, a ponad 22% na zakup 
odczynników, wynagrodzenia bezosobowe stanowiły 18,1%, a koszty pośrednie - 
16,2%. 
(dowód: akta kontroli tom I str. 62, 198, 227, 416, tom II str. 24-27, tom III str. 60-61, 

65-67, tom IV str. 94) 

                                                        
10 Koszty pośrednie naliczane były metodą wskaźnikową, jako iloczyn przyjętego wskaźnika procentowego i poniesionych 

kosztów bezpośrednich.  
11 Pn. „Wybrane zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy leśników w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem chorób 
zawodowych”. 
12 Koszty wynoszące według ewidencji księgowej (na koncie 502-01-18) 4.568,2 tys. zł pomniejszono o naliczoną w latach 

2011-2013 amortyzację środków trwałych, których zakup sfinansowała GDLP (327,0 tys. zł). 
13 Realizowanego na podstawie umowy (z 16.07.2014 r.) z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem 
Badawczym (CIOP-PIB) w Warszawie w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” (III etap). 
14 W formie zaliczek Instytut otrzymał z CIOP-PIB 350 tys. zł. 
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2. Zawieranie i realizacja umów cywilnoprawnych oraz 
gospodarowanie środkami publicznymi na finansowanie umów 
cywilnoprawnych i dodatkowych wynagrodzeń pracowników  

2.1. Uregulowania wewnętrzne określające tryb i zasady zawierania umów 
o dzieło i umów zlecenia 

W Instytucie nie ustalono pisemnych procedur, które określałyby: 
– tryb, zasady i osoby uprawnione do wnioskowania o zlecanie realizacji 

dodatkowych zadań pracownikom oraz innym osobom w formie umów 
cywilnoprawnych oraz osoby upoważnione do zatwierdzania tych wniosków; 

– obowiązek sporządzania uzasadnienia gospodarczego zlecania prac w ramach 
tych umów; 

– zasady i osoby odpowiedzialne za sporządzenie kalkulacji wynagrodzenia. 

Kontrolerom nie przedłożono dokumentów potwierdzających wnioskowanie 
o zlecanie dodatkowych zadań na podstawie umów cywilnoprawnych, dokonywanie 
analiz zasadności zlecenia zadań, określenie kwalifikacji niezbędnych do wykonania 
zadania, a także dotyczących wyboru wykonawców zadań, w tym potwierdzających 
spełnienie wymogów. 
Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych oraz 
celowości zaciągania zobowiązań15 w § 3 ust. 7 i 8 zobowiązywała do sprawdzenia 
umów pod względem finansowym przed ich zawarciem (zapewnienie środków 
finansowych niezbędnych do jej realizacji) oraz zalecała wykorzystanie wzorów 
umów zaakceptowanych przez radcę prawnego. W przedmiotowej Instrukcji nie 
wskazano stanowisk/osób potwierdzających wykonanie pracy i zgodność wydatku 
z planem finansowym. Zgodnie z ww. Instrukcją umowy podlegały 
ewidencjonowaniu w rejestrze umów prowadzonym przez Biuro Dyrektora Instytutu. 
W przedłożonych kontrolującym dokumentach, w tym w statucie i regulaminie 
organizacyjnym IMW nie były wskazane komórki organizacyjne oraz osoby 
odpowiedzialne za dokonywanie analiz i weryfikację wniosków o zlecenie zadań. 
Obowiązki w tym zakresie oraz związane z przygotowywaniem umów 
cywilnoprawnych nie były też powierzone pracownikom w zakresach czynności. 

(dowód: akta kontroli str. tom I str. 390-415, tom II str. 460, tom IV str. 233) 
Mimo pisemnej deklaracji, złożonej Ministrowi Zdrowia 3.12.2012 r. przez 
ówczesnego Kierownika Instytutu [...]*) (w odpowiedzi na wnioski pokontrolne 
sformułowane przez Ministra Zdrowia w wystąpieniu pokontrolnym z 14.11.2012 r.), 
iż procedury zawierania, sprawdzania i rozliczania umów cywilnoprawnych 
wprowadzone zostaną do 21.12.2012 r., a procedury odbioru przedmiotu umów 
będą opracowane do 30.12.2012 r., procedur tych nie opracowano do dnia 
rozpoczęcia niniejszej kontroli NIK. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 337, 409-410) 
Od 05.08.2013 r. w Instytucie obowiązywały Regulaminy udzielania zamówień 
publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej oraz przekraczającej 
równowartości w złotych 14.000/30.00016 euro, stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do 
zarządzenia p.o. Dyrektora IMW nr 11/2013 z dnia 28.06.2013 r. Zgodnie z § 2 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej równowartości w złotych 14.000/30.00017 euro, regulamin nie 
miał zastosowania do zawierania umów zlecenia i umów o dzieło z pracownikami 
IMW w przypadku wykonywania czynności innych niż z umowy o pracę (pkt 14), 
a także do umów zlecenia i umów o dzieło zawieranych w celu realizacji kursów, 

                                                        
15 Wprowadzonej zarządzeniem Kierownika IMW nr 7 z dnia 28.02.2007 r. 
16 Od 16.04.2014 r. 
17 Od 16.04.2014 r. 
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konferencji, seminariów, działalności Komisji Bioetycznej, itp. (pkt 15). Poprzednio 
obowiązujące przepisy wewnętrzne18 nie zawierały takich postanowień. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 460) 

2.2. Badanie tzw. „dopalaczy” 

2.2.1. W latach 2010-2011 IMW przyjął do realizacji 14 zleceń (jedno z Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego19 i 13 ze stacji sanitarno-epidemiologicznych), 
dotyczących wykrycia obecności i identyfikacji substancji psychoaktywnych 
w 2.11220 próbkach produktów zwanych potocznie „dopalaczami”, w tym na zlecenie 
GIS 1.755 próbek. Cena jednostkowa przebadania jednej próbki ustalona 
w umowach z GIS i z 11 stacjami sanitarno-epidemiologicznymi wynosiła 2.000 zł 
brutto, a w umowach z pozostałymi stacjami odpowiednio - 1.871,18 zł i 1.777,78 zł 
brutto. Wynagrodzenie otrzymane przez Instytut za realizację tych zleceń wyniosło 
łącznie netto 3.428.277 zł. Według § 3 ust. 1 i 2 umowy z GIS, z wykonania 
przedmiotu umowy IMW miał sporządzić protokół z realizacji przeprowadzonych 
badań, który miał stanowić podstawę do wystawienia faktury. Z kolei – w przypadku 
umów ze stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, w ich efekcie miały zostać 
opracowane opinie na temat przeprowadzonych badań. 
Mimo, że w umowie z GIS (§ 1 ust. 4), Instytut zobowiązał się do wykonania badań 
we własnym zakresie, zgodnie z najlepszą wiedzą, właściwą techniką analityczną 
oraz obowiązującymi przepisami, a w umowie zawartej z jedną ze stacji sanitarno-
epidemiologicznych (06.12.2010 r.) - do wykonania zamówienia własnymi siłami21, 
całość badań związanych z potwierdzeniem obecności i identyfikacją substancji 
psychoaktywnych została zrealizowana poza Instytutem i bez udziału pracowników 
IMW, tj. przez Katedrę Chemii KUL. Fakt ten potwierdziły zeznania złożone przez 
pracowników KUL ([...]*) i [...]*)) oraz IMW ([...]*),[...]*),[...]*),[...]*)). 
[...]*), która koordynowała działania IMW w zakresie badań „dopalaczy”22 zeznała, że 
uczestniczyła w czynnościach związanych z inwentaryzowaniem przekazywanych 
i odbieranych z Katedry Chemii KUL próbek oraz weryfikacją kompletności 
i archiwizacją sporządzonej przez tę jednostkę dokumentacji, zawierającej 
sprawozdania i raporty z przeprowadzonych badań. W pracach tych pomagali jej 
podlegli pracownicy Instytutu [...]*) i [...]*). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 5-7, 29-30, 93-95, 99-100, 104-106, 110-111, 115-
116, 120-121, 125-126, 130-131, 135-136, 140-142, 146-147, 264-265, 270, 302-

305, tom II str. 15, 77-81, 83-90, 104, 270-273, 276-280) 

W preambule umowy z GIS stwierdzono, że IMW był przygotowany do 
przeprowadzenia badań „dopalaczy” w zakresie merytorycznym, technicznym 
i infrastrukturalnym. Nie potwierdziły tego zeznania ówczesnego Kierownika Zakładu 
Toksykologii IMW - Prof. dra hab. [...]*), który stwierdził, że w rozmowach z [...]*) 

wskazywał, iż zespół Zakładu Toksykologii IMW był wyspecjalizowany w badaniu 
środków ochrony roślin, lecz nigdy nie prowadził badań nad „dopalaczami”. Poza 
tym zatrudnione w nim były tylko dwie osoby, które posiadały wyższe wykształcenie 
chemiczne. W tym okresie w Zakładzie Toksykologii nie było chromatografu 
cieczowego z detektorem masowym, który – w jego ocenie - powinien być użyty 
w takich badaniach. Na wyposażeniu był tylko jeden chromatograf gazowy 
z detektorem masowym, na którym ewentualnie można byłoby przeprowadzić 
oznaczenia niektórych substancji z tej grupy. W Zakładzie był również bardzo stary 

                                                        
18 Zarządzenie Kierownika IMW Nr 13/2007 z dnia 18.07.2007 r. oraz Zarządzenie Dyrektora IMW Nr 8/2012 z 26.07.2012 r. 
19 Umowa nr 74/10/GIS/inst zawarta 08.12.2010 r., przedmiotem której było wykonanie usługi badawczej polegającej na 
przeprowadzeniu identyfikacji substancji psychoaktywnych lub ich wyeliminowaniu oraz potwierdzenie obecności albo 

potwierdzenie braku obecności w wybranych próbkach zanieczyszczeń fizycznych i chemicznych (dalej: „umowa z GIS”). 
20 W tym: w okresie grudzień 2010 r. – marzec 2011 r. - 2.094 próbki i w grudniu 2011 r. - 18 próbek. 
21 § 1 ust. 3 umowy z 06.12.2010 r. nr 455/12/2010.  
22 Na podstawie zarządzenia Dyrektora IMW Nr 17 z 14.12.2010 r. 
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chromatograf cieczowy z detektorem UV i fluorescencyjnym, który nie mógł służyć 
do badań analitycznych tego typu, a ponadto laboratorium Zakładu nie posiadało 
akredytacji w zakresie badań dopalaczy. Prof. [...]*) nie pamiętał, czy dyrekcja 
Instytutu przekazywała mu informację o ilości próbek do przebadania. W rozmowach 
z kierownictwem IMW wskazywał na możliwości wykonania oznaczeń w innych 
laboratoriach, deklarując jednocześnie możliwość udziału w opracowywaniu 
wyników badań analitycznych i wpływu wykrytych substancji na zdrowie. Nie został 
jednak zaproszony przez dyrekcję Instytutu do uczestnictwa w realizacji umowy 
z GIS. Nie podano mu również listy substancji, które należało wykryć. Nie miał także 
wiedzy, kto został do tego wskazany w ramach IMW, ani kto przygotował 
charakterystykę substancji wykrytych w próbkach. Nie wiedział także, jakie prace 
i w jakim zakresie zostały zlecone do realizacji. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 5, 244-245, tom II str. 99-103) 

2.2.2. Przed zawarciem przez Dyrektora IMW [...]*) umów z GIS oraz stacjami 
sanitarno-epidemiologicznymi23, projektowane było zawarcie (z datą 25.11.2010 r.) 
umowy o współpracy naukowej i badawczo-rozwojowej, pomiędzy Instytutem 
Medycyny Wsi a KUL. W jej ramach Instytut miał powierzyć KUL wykonanie badań 
polegających na: opracowaniu i wdrożeniu metod analitycznych wykrywania 
obecności i identyfikacji substancji psychoaktywnych w różnego rodzaju produktach 
zwanych potocznie dopalaczami oraz przeprowadzeniu analiz wykrywania 
i identyfikowania substancji psychoaktywnych w produktach, dostarczonych przez 
IMW, których ilość wstępnie określono na 2.000. Całkowity koszt badania jednej 
próbki ustalono na 700 zł brutto, a łączne wynagrodzenie dla KUL na około 
1.400.000 zł. Przedmiotowa umowa została podpisana przez reprezentującego 
Instytut Dyrektora [...]*), lecz nie została zawarta, gdyż ówczesny Rektor KUL, 
ks. prof. [...]*), odmówił jej podpisania. Potwierdzała to odręczna adnotacja na jej 
egzemplarzu oparzona podpisem Księdza Rektora i datą 16.12.2010 r. 
Ks. prof. [...]*), odnosząc się do przyczyn odmowy podpisania przedmiotowej umowy 
stwierdził, że miał bardzo poważne wątpliwości, czy KUL będzie w stanie wywiązać 
się z proponowanych zobowiązań, tzn. odpowiedzialnie wykonać konkretne 
i wysoko wycenione badania naukowe. Wątpliwości pogłębiał zakres badań, 
kompetencje i liczba zaangażowanych do nich pracowników KUL, a przede 
wszystkim dostępność do specjalistycznej aparatury, którą KUL wprawdzie posiadał, 
ale obowiązywał zakaz używania jej do celów komercyjnych. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 379-384) 

2.2.3. Niezależnie od umowy, którą IMW projektował do zawarcia z KUL, Dyrektor 
IMW [...]*) zawarł z datą 29.11.2010 r. z [...]*) (kierownikiem projektu) umowę 
cywilnoprawną, której przedmiotem było wykonanie i finansowanie projektu 
naukowo-badawczego pt. „Opracowanie metod wykrywania obecności i identyfikacji 
substancji psychoaktywnych w różnego rodzaju produktach zwanych potocznie 
dopalaczami”24. Umowa ta została zawarta w ramach tzw. „Porozumienia stron 
o prowadzenie wspólnych projektów badawczych przez IMW oraz Katedrę Chemii 
KUL”, które z datą 15.11.2010 r., podpisał [...]*) i Kierownik wymienionej Katedry 
prof. dr hab. [...]*). Podpisując umowę [...]*) posłużyła się pieczątką Katedry Chemii 
Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego KUL. Wynagrodzenie za przebadanie 
2.000 próbek za ustaloną w umowie stawkę 575 zł wynieść miało 1.150.000 zł 
i przeznaczone miało być m.in. na: honorarium dla kierownika projektu (10%), 
honoraria i wynagrodzenia współpracowników (20%), pokrycie kosztów niezbędnych 
do prowadzenia badań oraz zakup odczynników i materiałów (25%), zakup 

                                                        
23 Co nastąpiło w okresie od 1 do 10 grudnia 2010 r. 
24 Umowa została zarejestrowana w elektronicznym rejestrze umów IMW pod datą 23.12.2010 r. i nr 439/12/2010. Instytut 
posiadał jedynie kopię tej umowy. 
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aparatury i niezbędnych urządzeń (20%), zapewnienie sprawności aparatury (5%) 
oraz koszty pośrednie (10%). Podstawą do wypłaty wynagrodzenia miało być 
przedstawienie przez kierownika projektu - nie później niż do 30.01.2011 r. - raportu 
typu „proof–of-concept”25 (§ 2 ust. 2 umowy). Wpłata przez IMW środków 
finansowych na badania naukowe miała być dokonana nie później niż do 
30.01.2011 r. na rachunek bankowy wskazany przez [...]*) (w umowie nie wskazano 
rachunku). Do przedmiotowej umowy załączone zostały rekomendacje [...]*) 
wystawione dla dyrekcji IMW 20.11.2010 r. przez [...]*). 
[...]*) wyjaśniła, że na badania próbek dopalaczy i współpracę z IMW miała zgodę 
przełożonego, tj. Kierownika Katedry Chemii [...]*). Podpisała ww. umowę w imieniu 
KUL, ale nie pamiętała z czyjej inicjatywny, ani czy do jej zawarcia miała 
pełnomocnictwo Rektora. Według [...]*) była to umowa przedwstępna, która 
pokazała, że „jesteśmy w stanie zrealizować właściwą umowę”, zawartą w grudniu 
2010 r. Według wyjaśnienia Dyrektor IMW [...]*), w dokumentacji będącej 
w posiadaniu Instytutu brak było upoważnienia udzielonego [...]*) przez władze KUL, 
a ówczesny Rektor KUL, wyjaśnił, że nie upoważniał (ani pisemnie ani ustnie) [...]*) 
do reprezentowania Uczelni i zawarcia umowy z IMW. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 8-11, 217, 378, 381-384, tom II str. 525-526, 276) 

W dniu 31.12.2010 r. IMW dokonał przelewu 1.190.825 zł z tytułu rozliczenia umowy 
zawartej 29.11.2010 r. z [...]*). W dokumentacji będącej w posiadaniu Instytutu nie 
było jednak raportu „proof–of-concept” ani dokumentu wskazującego rachunek 
bankowy, na który przekazano środki finansowe.  
[...]*) stwierdziła, że najprawdopodobniej przedłożyła raport „proof–of-concept” lub 
wydrukowaną metodę, osobie wyznaczonej przez IMW do kontaktu, lecz nie 
udokumentowała przekazania wykonanego dzieła, ani nie otrzymała żadnego 
potwierdzenia.  
Dyrektor Instytutu [...]*) i Główna Księgowa IMW [...]*) wyjaśniły: tego rodzaju 
dyspozycje przygotowywane były na polecenie ówczesnej głównej księgowej 
w formie ustnej lub na podstawie dokumentów źródłowych, lecz nie udało się ustalić 
dokumentu, na podstawie którego dokonano przedmiotowego przelewu. 
Ustalenia kontroli wskazują, że środki finansowe w kwocie 1.190.825 zł zostały 
przekazane 31.12.2010 r. na rachunek bankowy, którego posiadaczem był KUL. 
W dniu 07.01.2011 r. wymieniona kwota została zwrócona przez KUL na konto IMW, 
a w tytule przelewu wskazano: „zwrot mylnie przekazanych środków - brak umowy”. 
[...]*) wyjaśniła, że była kierownikiem projektu do spraw merytorycznych i nie 
przypomina sobie płatności, a także w jaki sposób i z czyjej inicjatywy został 
założony rachunek bankowy dla projektu. Stwierdziła, że nie przekazywała do IMW 
informacji o numerze rachunku, na który zostało przekazane wynagrodzenie. Nie 
wiedziała, dlaczego w styczniu 2011 r. kwota ta została zwrócona. 
Z kolei według zeznania [...]*): IMW pomylił się, gdyż zapłata powinna nastąpić za 
realizację zawartej przez niego (z dyrektorem IMW) umowy z 15.12.2010 r.26 
Stwierdził, że nie wie kto podał IMW numer konta do zapłaty za projekt. Przekazał 
na Uczelni informację, że IMW chce przelać pieniądze za wykonanie dzieła. 
Ówczesny Rektor KUL, stwierdził, że skoro nie podpisał umowy na badania, to tym 
samym nie mógł przyjąć od IMW żadnych środków finansowych, zaś po decyzji 
o ich zwrocie uważał sprawę badań nad dopalaczami za zamkniętą. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 12-14, 382, 384, tom II str. 114-117, 119, 272, 276-
277, 526, 539, 541) 

2.2.4. Dyrektor IMW [...]*) – powołując się na porozumienie o współpracy 

                                                        
25 Który miał demonstrować koncepcję rozwiązania problemu badawczego, przygotowanego dla próby 1.500-2.000 obiektów 
dostarczonych przez Instytut. 
26 Opisanej w punkcie 2, ppkt 4) wystąpienia pokontrolnego.  
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naukowej27, zawarte pomiędzy IMW a KUL28 z datą 13.10.2010 r.29 – w piśmie 
z 10.12.2010 r. zwrócił się do KUL30 z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie 
dwóch ekspertyz naukowych: 
1) „Analityczne wyzwania i ograniczenia kontroli produktów na zawartość środków 
odurzających i uzależniających, narkotyków i para-narkotyków”, 
2) „Nowoczesne metody analityczne kontroli produktów na obecność substancji 
psychoaktywnych oraz techniki interpretacji zgromadzonych w trakcie skrinigu 
danych”. 
W odpowiedzi z 13.12.2010 r. Kierownik Katedry Chemii [...]*), poinformował 
o przyjęciu ekspertyz do wykonania. Pierwsza z ekspertyz, miała zostać wykonana 
przez [...]*) i swym zakresem objąć analizę i ocenę naukowych i technicznych 
możliwości, uwarunkowań, wyzwań i ograniczeń kontroli produktów na zawartość 
środków odurzających i uzależniających, narkotyków i para-narkotyków. Drugą 
sporządzić miała [...]*) w zakresie prezentacji nowoczesnych technik 
spektroskopowych i chromatograficznych wykorzystywanych do wykrywania 
substancji psychoaktywnych oraz narzędzi analitycznych i informatycznych 
umożliwiających przeprowadzenie identyfikacji. Wynagrodzenie za wykonanie ww. 
ekspertyz Kierownik Katedry Chemii określił na 550.825 zł oraz 640.000 zł. 
W piśmie z 15.12.2010 r. – skierowanym do KUL – Dyrektor IMW zaakceptował 
zaproponowane warunki finansowe i poinformował, że ekspertyzy powinny zostać 
wykonane najpóźniej do 27.12.2010 r. Podstawą do wystawienia przez KUL faktur 
za ich realizację miały być protokoły odbioru podpisane przez zlecającego 
i wykonawców zamówienia. 
Na podstawie ww. oferty, z datą 15.12.2010 r. zawarta została umowa31 
o wykonanie badań naukowych32, którą podpisali Dyrektor IMW [...]*) i Kierownik 
Katedry Chemii [...]*) „za KUL”33. Zleceniobiorca zobowiązał się (w § 2 ust. 1) m.in. 
do: opracowania metod analitycznych wykrywania obecności i identyfikacji 
substancji psychoaktywnych w dopalaczach, sporządzenia bazy widm substancji 
psychotropowych, wdrożenia metod analitycznych, przeprowadzenia analiz 
wykrywania i identyfikowania substancji psychoaktywnych w dostarczonych przez 
zamawiającego próbkach, których liczbę wstępnie określono na dwa tysiące. 
Kierownik Katedry Chemii KUL zobowiązał się do wykonania zadania z należytą 
starannością, rzetelnością oraz w ścisłej współpracy z Instytutem, a także realizacji 
umowy z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury, urządzeń i innych przedmiotów 
niezbędnych do wykonania pracy badawczej. Wysokość wynagrodzenia przyjęto 
w umowie w kwotach zaproponowanych przez [...]*), tj. 550.825 zł (za pierwszą 
ekspertyzę) i 640.000 zł (za drugą ekspertyzę). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 15-17, 29-32, 217) 
[...]*) zeznał, że miał zgodę KUL na zawarcie umowy z 15.12.2010 r. i upoważnienie 
do działania w imieniu Uczelni. Jego zdaniem władze KUL musiały upoważnienie 
przesłać do IMW.  
Jednak według wyjaśnienia Dyrektor IMW [...]*): w dokumentacji będącej 
w posiadaniu Instytutu brak było upoważnienia udzielonego przez władze KUL 
Kierownikowi Katedry Chemii, a ówczesny Rektor KUL, wyjaśnił, że nie upoważniał 
ani pisemnie, ani ustnie [...]*) do reprezentowania Uczelni, tj. składania ofert czy 

                                                        
27 Porozumienie o współpracy naukowej przy realizacji badań, wspólnych programów naukowych, wymianie doświadczeń 
w zakresie prowadzonych badań, wzajemnej pomocy przy realizowaniu projektów badawczych i naukowych oraz wymianie 
ekspertów. 
28 Reprezentowanym przez ówczesnego Rektora – ks. prof. dra hab. [...]*). 
29 Przedmiotowe porozumienie zostało zarejestrowane w ewidencji umów IMW z datą 13.01.2011 r. pod numerem 58/01/2011. 
30 Bez wskazania do kogo kieruje pismo.  
31 Ujęta w elektronicznym rejestrze umów IMW z datą 31.12.2010 r., pod nr 480/12/2010. 
32 Ustalone w umowie tytuły badań były następujące: 1) „Naukowe i techniczne możliwości kontroli produktów na zawartość 
środków odurzających i uzależniających, narkotyków i para-narkotyków”, 2) „Nowoczesne metody analityczne kontroli 
produktów na obecność substancji psychoaktywnych oraz techniki interpretacji zgormadzonych w trakcie skriningu danych”.  
33 Cytat z umowy. 
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zawierania jakichkolwiek umów z Instytutem Medycyny Wsi. Ks. Rektor dodał: 
„zawsze wychodziłem z założenia, że umowy dotyczące działalności 
poszczególnych jednostek administracyjnych i całej Uczelni, podpisują władze 
Uczelni, a nie szeregowi pracownicy”. 

[...]*), zeznał, że przedmiotem umowy z 15.12.2010 r. było wykonanie pełnej analizy 
każdej próbki. Kwoty ujęte w ofercie z 13.12.2010 r. zostały uzgodnione 
w listopadzie 2010 r. Trudno było skalkulować cenę badania, gdyż próbki były 
różnych rodzajów z różnymi substancjami. Sugerowano się ogólną kwotą, którą 
wskazał IMW, czyli około 1.200.000 zł za całość badań. [...]*) nie podał z jakich 
względów przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. W jego ocenie 
nie miało to znaczenia, gdyż zobowiązani byli wykonać całość dzieła, tj. dwa tysiące 
próbek. 
Według [...]*) taki sposób podziału kwot został zaproponowany przez prof. [...]*). 
Podyktowany został tym, że badania analityczne próbek dopalaczy polegały nie 
tylko na technicznym ich zbadaniu, ale również na ich analizie i przygotowaniu 
raportu analitycznego do każdej próbki. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 384, tom II str. 271, 531-536, tom IV str. 300) 
[...]*) zeznała, że umowa z 29.11.2010 r. była umową przedwstępną, a umowa 
z 15.12.2010 r. umową na wykonanie badań. Stawkę zaproponował IMW, a my 
oceniliśmy, że jesteśmy w stanie to zrobić. W wyniku umowy powstały 
„Sprawozdania z badań produktu na zawartość środków odurzających 
i psychotropowych”, składające się z „raportów analitycznych” i „raportów 
chromatograficznych” oraz „aneksów” do raportów analitycznych. Podział 
przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia za jej wykonanie na dwie części wynikał ze 
względów praktycznych, projektowych, budżetowych. [...]*) stwierdziła, że nie 
pamięta, kto umowę przygotował i kto poprosił o takie zapisy. „Czasem potrzebny 
jest ładny tytuł, na przykład do habilitacji, celów naukowych” i stąd tytuły zawarte 
w umowie z 15.12.2010 r.” 

Protokoły „odbioru przedmiotu zamówienia” - ekspertyz naukowych zostały 
opatrzone podpisami wykonawców ([...]*) i [...]*)) i datą 27.12.2010 r.  
[...]*) wyjaśniła, że przedmiotem odbioru były „Sprawozdania z badań produktu na 
zawartość środków odurzających i psychotropowych” składające się z: „raportów 
analitycznych” i „raportów chromatograficznych”. Sprawozdania były oddawane do 
IMW sukcesywnie. Pierwsze były przekazane do IMW jeszcze przed świętami 
w grudniu 2010 r., a ostatnie w styczniu 2011 r. IMW sprawdzał sprawozdania i braki 
były na bieżąco uzupełniane. Według [...]*) do pierwszych dni stycznia 2011 r. strona 
analityczna badań była zamknięta, a interpretacja ukończona w 50-70%. Pełną 
dokumentację przekazano IMW najprawdopodobniej do końca lutego 2011 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 20-21, tom II str. 277) 
Według dwóch innych „protokołów odbioru ekspertyzy naukowej”, opatrzonych datą 
30.12.2010 r., przedstawiciele IMW (w osobach: [...]*),[...]*), i [...]*)) oraz Kierownik 
Katedry Chemii [...]*) potwierdzili, że przedmiotem odbioru przez Instytut było: 
- 2.071 „sprawozdań z badań produktu na zawartość środków odurzających 
i psychotropowych (raportów analitycznych) wykonanych w ramach ekspertyzy 
naukowej pt. „Naukowe i techniczne możliwości kontroli produktów na zawartość 
środków odurzających i uzależniających narkotyków i para-narkotyków”34. 
- 2.071 raportów chromatograficznych wykonanych w ramach ekspertyzy naukowej 
pt. „Nowoczesne metody analityczne kontroli produktów na obecność substancji 
psychoaktywnych oraz techniki interpretacji zgromadzonych w trakcie skriningu 

                                                        
34 W protokole stwierdzono, że „autoryzowane oryginały zostały przekazane Instytutowi w następujących terminach: 
20.12.2010 r. - 139 sprawozdań, 21.12.2010 r. - 300 sprawozdań, 22.12.2010 r. - 410 sprawozdań, 23.12.2012 r. – 
408 sprawozdań, 27.12.2010 r. - 814 sprawozdań”. 
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danych”35. 
[...]*) wyjaśnił, że protokoły z odbioru z 27.12.2010 r. i 30.12.2010 r. były potrzebne 
IMW celem okazania GIS. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 18-19, tom II str. 271) 
Kontrola wykazała, że zarówno 27 jak i 30 grudnia 2010 r. nie było jeszcze 
udokumentowanych wyników badań, gdyż te zostały zawarte dopiero w aneksach 
do raportów analitycznych opracowanych w styczniu i lutym 2011 r. Potwierdziła to 
w swoich zeznaniach [...]*), która stwierdziła, że protokoły z 30.12.2010 r. zostały 
sporządzone dopiero w trakcie 2012 r. (podczas kontroli z Ministerstwa Zdrowia). 
Ich podpisanie z ww. datą zlecił jej prawdopodobnie Dyrektor [...]*). Wiedziała, że 
w tym dniu nie było jeszcze wszystkich badań, gdyż cały czas trwały, ale zrobiła to 
na polecenie służbowe. 

Zapłata wynagrodzenia dla KUL, z tytułu realizacji przez Katedrę Chemii badań 
próbek dopalaczy na podstawie umowy z 15.12.2010 r., nastąpiła 20.01.2011 r. 
przelewem w kwocie 1.190.825 zł, na podstawie dwóch faktur wystawionych przez 
KUL z datą 30.12.2010 r.36 

(dowód: akta kontroli tom I str. 18-19, 22-26, 389, tom II str. 88) 
2.2.5. W dniu 31.12.2010 r. Instytut wypłacił dziewięciu osobom fizycznym (w tym 
siedmiu ówczesnym pracownikom Katedry Chemii) łącznie 757.425 zł z tytułu 
wynagrodzeń, za wykonanie dzieł (raportów)37, zleconych przez Dyrektora [...]*) na 
podstawie umów cywilnoprawnych. Na rachunkach podpisanych przez 
wykonawców, [...]*) potwierdził, że prace zostały wykonane i przyjęte bez 
zastrzeżeń. 

Osoby wymienione w zawartych umowach nie potwierdziły jednak autorstwa tych 
raportów. W oparciu o zeznania tych osób ustalono, że umowy zostały podpisane 
pod koniec grudnia 2010 r., z datami 26 i 30.11.2010 r. Ustalone w nich 
wynagrodzenia, stanowiły w rzeczywistości: honoraria za kierowanie i nadzór 
merytoryczny nad badaniami próbek dopalaczy (przyznane dla [...]*) i [...]*)), 
a w przypadku pozostałych siedmiu osób za udział w realizacji badań w zespole 
i stworzenie bazy substancji psychoaktywnych. 
Według wyjaśnienia [...]*) honoraria dla zespołu badawczego nie były planowane do 
zapłaty z kwoty wynagrodzenia dla KUL, gdyż badania nie były zrealizowane przez 
pracowników KUL w ramach obowiązków służbowych. Badania te były wykonywane 
także przez osoby spoza Uczelni. 
[...]*) zeznała, że celem zawarcia umów cywilnoprawnych było „przeniesienie na 
IMW” kosztów honorariów zespołu badawczego i ich rozdzielenie od kosztów 
wykonania badań. Było to rozwiązanie korzystniejsze dla członków zespołu 
badawczego, dlatego przyjęliśmy tę propozycję. Stawki umów cywilnoprawnych 
zaproponował Dyrektor [...]*). 
[...]*) wyjaśnił, że razem z [...]*) zaproponowali stawki dla zespołu badawczego, 

                                                        
35 W protokole stwierdzono, że „autoryzowane oryginały zostały przekazane IMW w następujących terminach: 20.12.2010 r. - 

139 raportów, 21.12.2010 r. - 300 raportów, 22.12.2010 r. - 410 raportów, 23.12.2012 r. - 408 raportów, 27.12.2010 r. – 
814 raportów”. 
36 Jedna na kwotę 550.825 zł i druga o wartości 640.000 zł. 
37 Pod następującymi tytułami: „Raport z przeglądu danych literaturowych ukierunkowany na analizę substancji 

psychoaktywnych w materiałach roślinnych wraz z rekomendacjami”, „Raport z przeglądu danych literaturowych 
ukierunkowanych na chromatograficzne metody analiz substancji psychoaktywnych w różnych matrycach wraz 
z rekomendacją”, „Raport przygotowanie graficznej prezentacji wyników oznaczania substancji psychoaktywnych w różnych 
matrycach”; „Raport z przeglądu danych literaturowych ukierunkowany na chemiczne i spektroskopowe metody analizy 

substancji psychoaktywnych w różnych matrycach wraz z rekomendacjami”; „Raport analityczny ukierunkowany na 
potwierdzenie obecności i identyfikację substancji psychoaktywnych w jednej próbie w oparciu o interpretację rozdziału 
chromatograficznego i widma mas dla próby”, „Raport przygotowanie statystycznej prezentacji wyników oznaczenia substancji 
psychoaktywnych w różnych matrycach”, „Raport z przeglądu legislacji polskich i międzynarodowych dotyczących regulacji 

prawnych obrotu i posiadania substancji psychoaktywnych”, „Raport z przeglądu danych literaturowych ukierunkowany na 
metody ekstrakcji substancji psychoaktywnych z różnych matryc wraz z rekomendacjami”, „Raport końcowy z przebiegu badań 
na obecność substancji psychotropowych dyskutujący oznaczenia dla 200 prób (zakres „dzieła” – liczba raportów: 
10 raportów)”. 



 

13 

a IMW to akceptował i specjalnie nie negocjował. 
 (dowód: akta kontroli tom I str. 35-61, tom II str. 91-98, 105-113, 271-273, 277-280) 

2.2.6. Powołując się na ogólne porozumienie o współpracy naukowej z KUL 
z 13.10.2010 r., Dyrektor IMW [...]*) zwrócił się jeszcze dwukrotnie do tej Uczelni 
(bez wskazania do kogo kieruje pismo) o złożenie kolejnych ofert na wykonanie 
ekspertyz naukowych, tj. pismami z 28.12.2010 r.38 i z 12.12.2011 r.39 
W odpowiedzi - Kierownik Katedry Chemii KUL [...]*) – działając bez upoważnienia 
Rektora tej Uczelni, potwierdził pisemnie przyjęcie ww. ekspertyz do wykonania 
przez [...]*) w terminie odpowiednio: do 30.05.2011 r. za 13.225 zł brutto i do 
22.12.2011 r. za 4.500 zł brutto. Dyrektor IMW zaakceptował pisemnie 
zaproponowane warunki, w tym finansowe. 
W oparciu o ww. dokumentację i wystawione przez KUL faktury (z 25.05.2011 r. 
i 11.01.2012 r.) IMW dokonał przelewów na wskazany rachunek bankowy KUL, 
tj. na kwotę 13.225 zł w lipcu 2011 r. i 4.500 zł w styczniu 2012 r. 
[...]*) i [...]*) wyjaśnili, że ww. kwoty stanowiły honorarium dla KUL za przebadanie 
kolejnych partii próbek.  
Według dokumentacji księgowej Instytutu było to odpowiednio 15 i 18 próbek 
„dopalaczy” przebadanych dla jednej ze stacji sanitarno-epidemiologicznych. Za ich 
wykonanie IMW zapłacił – na podstawie pięciu umów cywilnoprawnych - dodatkowe 
wynagrodzenia dla trzech pracowników Katedry Chemii KUL w łącznej kwocie 
13.125 zł brutto, z tego 8.625 zł w maju 2011 r. i 4.500 zł w styczniu 2012 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 199-216, 227-243, 246-251, 272, 280) 

2.3. Umowa z GDLP 

W dniu 14.11.2011 r. zawarta została umowa pomiędzy Skarbem Państwa – 
Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, z siedzibą w Warszawie a Instytutem 
Medycyny Wsi w Lublinie40. Przedmiotem umowy było wykonanie usługi badawczej 
pod nazwą „Wybrane zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy leśników w Polsce 
ze szczególnym uwzględnieniem chorób zawodowych”41. Strony umowy ustaliły, że 
przedmiot umowy realizowany będzie od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r., 
w podziale na XI etapów. Osobą uprawnioną do nadzorowania realizacji przedmiotu 
umowy oraz kontaktów z IMW wyznaczony został [...]*) specjalista ds. BHP. 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało w wysokości 
6.043.847 zł brutto42. Wynagrodzenie miało być wypłacone po rozliczeniu 
poszczególnych etapów umowy. Zgodnie z zakresem i harmonogramem prac, 
badaniami objętych miało być ok. 800 leśników. 
W piśmie z 12.06.2013 r. IMW zaproponował dodanie do planu badań, badań 
socjologicznych pt. „Satysfakcja z pracy a wybrane wskaźniki stanu zdrowia 
leśników w Polsce”, które dałyby dodatkowy socjologiczny obraz współczesnego 
leśnika. W piśmie podano, że badania socjologiczne wykonywane byłyby bez 
dodatkowych kosztów, podczas prowadzonych obecnie badań kliniczno-
serologicznych i obok ankiety dotyczącej dolegliwości biurowych.  
Strony umowy ustaliły, że IMW przeniesie na GDLP autorskie prawa majątkowe 
z dniem zapłaty przez zamawiającego wynagrodzenia oraz że dziełem jest wszelka 
dokumentacja i wyniki badań stworzone przez wykonawcę w ramach realizacji 
przedmiotu umowy. W umowie określono również, na jakich polach eksploatacji 
prawo do korzystania z dzieła uzyska IMW.  
Zgodnie z umową, po wykonaniu każdego jej etapu, IMW sporządził sprawozdanie 

                                                        
38 Ekspertyzy pt. „Analityczne metody skriningu produktów na obecność para-narkotyków”. 
39 Ekspertyzy pt. „Klasyfikacja substancji psychoaktywnych w oparciu o chemiczną strukturę cząsteczki”. 
40 Dalej „umowa z GDLP” lub „umowa z 14.11.2011 r.” 
41 Temat badawczy opracowany został przez IMW zgodnie z porozumieniem, nazwanym Deklaracją Lubelską, podpisanym 
w dniach 31.03.-2.04.2011 r. przez przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej, Generalnej 
i Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, Instytutu Medycyny Wsi oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 
42 Tj. w wysokości zaproponowanej w ofercie przez IMW. 

Opis stanu 
faktycznego 
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cząstkowe, a po zakończeniu realizacji umowy sporządzone zostało sprawozdanie 
końcowe, zawierające wyniki badań wraz ze streszczeniem tematu badawczego 
i wytycznymi dla praktyki. Należne wynagrodzenie Zleceniodawca wypłacał 
w wysokości określonej harmonogramem, po rozliczeniu danego etapu umowy 
(przyjęciu sprawozdań cząstkowych). 
Zgodnie z umową, IMW zakupił dla potrzeb prowadzonych badań urządzenia 
diagnostyczne na łączną kwotę 672,1 tys. zł (netto). Środki na zakup tych urządzeń 
uwzględnione zostały w wynagrodzeniu za realizację I etapu umowy. Zakupu 
aparatury i zestawów diagnostycznych dokonano z zachowaniem procedur 
przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych43. Stosownie do postanowień umowy, wraz ze sprawozdaniem 
końcowym IMW dostarczył Zleceniodawcy wykaz zakupionych składników 
majątkowych wraz z prośbą o ich pozostawienie w Instytucie w celu wykorzystania 
do realizacji prac o podobnym charakterze.  
W I półroczu lat 2012-2015 prowadzone były badania leśników w wytypowanych 
nadleśnictwach, obejmujące badanie leśników przez specjalistę chorób zakaźnych 
oraz chorób układu oddechowego, ogólnolekarskie badanie fizykalne, pobranie krwi 
do badań, wykonanie alergicznych testów skórnych, przeprowadzenie wywiadu 
lekarskiego przy użyciu ankiety opracowanej w Instytucie oraz badanie ankietowe 
dotyczącego dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego. Od 2014 r. 
przeprowadzane było również badanie ankietowe dotyczące badań socjologicznych 
pt. „Satysfakcja z pracy a wybrane wskaźniki stanu zdrowia leśników w Polsce”. 
Wszystkie wyjazdy do nadleśnictw odbywały się samochodem służbowym, na 
podstawie poleceń wyjazdu służbowego a badania w nadleśnictwach wykonywane 
były w godzinach od 8.00-15.00.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 1-27, 60-61, 68-70, tom IV str. 1-2, 307-308, 318-
351) 

2.3.1. W dniu 23.10.2012 r. Dyrektor Instytutu [...]*) zawarł z dziesięcioma 
pracownikami Instytutu, uczestniczącymi w realizacji umowy zawartej 14.11.2011 r. 
z GDLP, porozumienia zmieniające warunki umowy o pracę. Według porozumień, 
w okresie realizacji tej umowy, tj. od 1.07.2012 r. do 31.12.2016 r.: 
– obowiązki związane z jej realizacją zostały powierzone pracownikom w ramach 

zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (pkt 1); 
– pracownikom przyznane zostały dodatki stałe, przy czym wysokość dodatku 

przyznanego poszczególnym osobom była zróżnicowana i wynosiła od 500 zł do 
2.000 zł. 

Strony porozumień przyjęły, że w przypadku jakichkolwiek zmian w budżetowaniu 
(w szczególności wynagrodzeń związanych z projektem), warunki określone 
porozumieniem mogą ulec zmianie, a po zakończeniu projektu (umowy) w mocy 
pozostają warunki pracy i płacy określone przed zawarciem porozumienia.  
Na podstawie tych porozumień, w październiku 2012 r. pracownikom wypłacone 
zostały dodatki stałe w łącznej kwocie 11.900 zł. [...]*), kierujący Instytutem od 
16.11.2012 r., powołując się na zmianę zasad budżetowania przedmiotowego 
projektu, zawarł z pracownikami 29.11.2012 r. porozumienia zmieniające warunki 
umowy o pracę. Postanowienia porozumień z 23.10.2012 r. o przyznaniu dodatku 
stałego otrzymały nowe brzmienie, zgodnie z którym w okresie realizacji projektu 
pracownikowi „może zostać” przyznane dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 
każdorazowo określonej odrębną umową na wykonanie określonego etapu prac. 
Pracownicy potwierdzili zapoznanie się z zaproponowanymi nowymi warunkami 
umowy oraz ich przyjęcie. Porozumienia z 29.11.2012 r. weszły w życie z dniem 
podpisania, z mocą obowiązującą od 1.08.2012 r.  

                                                        
43 Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm. 
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[...]*) wyjaśnił, że zawarcie porozumień oparte było na analizie zadań w ramach 
obowiązków służbowych i zadań wynikających z realizacji umowy z GDLP. Dodatki 
rekompensowały to, że pracownicy większość zadań w ramach umowy z GDLP 
wykonywali poza Instytutem (w nadleśnictwach) i poza godzinami pracy w IMW.  
[...]*) zeznała, że badania leśników nie były niczym nowym dla pracowników Zakładu 
Alergologii i Zagrożeń Środowiskowych, ale liczba badań i prób była dużo większa 
niż dotychczas wykonywana. Dlatego wspólnie z [...]*) i [...]*) wnioskowaliśmy, żeby 
osoby realizujące zadania otrzymały w okresie wykonywania umowy stały dodatek 
w wysokości 2.000 zł, ale forma dodatkowego wynagrodzenia nie została 
zatwierdzona przez Dyrektora. W związku z czym wnioskowaliśmy o zawarcie 
z pracownikami realizującymi zadania związane z umową z GDLP umów 
cywilnoprawnych. Umowy w pierwszych latach zawierane były po zrealizowaniu 
zadań.  

 (dowód: akta kontroli tom II str. 531-536, tom IV str. 118-120, 268-293, 296-306) 

2.3.2. W latach 2012-2014 w związku z realizacją umowy z GDLP, Instytut zawarł 95 
umów cywilnoprawnych, na podstawie których wypłacono wynagrodzenia 
bezosobowe w łącznej kwocie 646.585 zł44. Umowy zawierane były na okresy 
półroczne (odpowiadające poszczególnym etapom realizacji umowy z GDLP): 
– w I p. 2012 r. – dwie umowy o dzieło z osobami niezwiązanymi z IMW 

stosunkiem pracy na łączną kwotę 16.000 zł, w tym m.in. z [...]*), osobą 
uprawnioną przez GDLP do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy oraz do 
kontaktów z IMW; 

– w II p. 2012 r. – 20 umów na łączną kwotę 124.400 zł, z tego 18 umów 
z pracownikami IMW na kwotę 119.600 zł, w tym z [...]*) Kierownikiem Instytutu 
na kwotę 10.000 zł i [...]*) Z-cą Dyrektora ds. Naukowych na kwotę 15.000 zł 
oraz dwie umowy z osobami niezwiązanymi z IMW stosunkiem pracy na kwotę 
4.800 zł; 

– w I p. 2013 r. – 18 umów na łączną kwotę 141.000 zł, z tego 16 umów 
z pracownikami IMW na kwotę 125.000 zł, w tym z [...]*) Kierownikiem Instytutu 
na kwotę 10.000 zł, [...]*) Z-cą Dyrektora ds. Naukowych na kwotę 15.000 zł 
i [...]*) Główną Księgową na kwotę 3.000 zł oraz dwie umowy z osobami 
niezwiązanymi z IMW stosunkiem pracy na kwotę 16.000 zł, w tym m.in. 
z osobą wyznaczoną przez GDLP do nadzorowania realizacji przedmiotu 
umowy oraz do kontaktów z IMW; 

– w II p. 2013 r. – 17 umów na łączną kwotę 85.300 zł, z tego 16 umów 
z pracownikami IMW na kwotę 75.300 zł, w tym z [...]*) Kierownikiem Instytutu 
na kwotę 8.500 zł, [...]*) Z-cą Dyrektora ds. Naukowych na kwotę 12.800 zł 
i [...]*) Główną Księgową na kwotę 4.200 zł oraz jedną umowę z osobą 
niezwiązaną z IMW stosunkiem pracy ([...]*) byłym Dyrektorem Instytutu) na 
kwotę 10.000 zł; 

– w I p. 2014 r. – 21 umów na łączną kwotę 161.000 zł, z tego 18 umów 
z pracownikami IMW na kwotę 135.000 zł, w tym z [...]*) Kierownikiem Instytutu 
na kwotę 20.000 zł, [...]*) Z-cą Dyrektora ds. Medycznych na kwotę 8.000 zł 
i [...]*) Główną Księgową na kwotę 5.000 zł oraz trzy umowy z osobami 
niezwiązanymi z IMW stosunkiem pracy, w tym m.in. z [...]*) byłym Dyrektorem 
Instytutu na kwotę 10.000 zł oraz z osobą uprawnioną przez GDLP do 
nadzorowania realizacji przedmiotu umowy oraz do kontaktów z IMW; 

– w II p. 2014 r. – 17 umów z pracownikami IMW, na podstawie których 
wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118.885 zł, w tym z [...]*) 
Kierownikiem Instytutu na kwotę 15.000 zł, [...]*) Z-cą Dyrektora ds. Medycznych 

                                                        
44 Według analitycznej ewidencji księgowej w koszty realizacji umowy z GDLP odnies iono wynagrodzenia bezosobowe 
w kwocie 647.999 zł, a różnica wynika z zaksięgowania kwoty 1.414 zł (na podstawie dowodu PK 55/05/2014) do 
wynagrodzeń bezosobowych zamiast do wynagrodzeń osobowych. 
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na kwotę 3.000 zł i [...]*) Główną Księgową na kwotę 3.000 zł oraz umowę 
z [...]*) (byłym Dyrektorem IMW) na kwotę 10.000 zł, przedmiotem której była 
współpraca z GDLP w zakresie realizacji umowy z 14.11.2011 r. Z datą 
1.12.2014 r. [...]*), prowadzący działalność gospodarczą w formie 
Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej wystawił dla IMW fakturę za usługę 
współpracy z GDLP.  

We wszystkich umowach cywilnoprawnych zawarte było postanowienie o obowiązku 
wykonania czynności (dzieła) po godzinach pracy zleceniobiorcy (wykonawcy). 
Tylko w jednym przypadku (umowa nr 79/02/2013), z uwagi na brak zgody 
bezpośredniego przełożonego na wykonywanie badań w nadleśnictwach 
w godzinach pracy, pracownica korzystała w tym czasie z urlopu 
wypoczynkowego45. Od wypłaconych na podstawie tych umów wynagrodzeń IMW 
naliczył składki na ubezpieczenie społeczne. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 531-536, tom III str. 65-66, 214-217, 226-439, tom 
IV str. 236-267, 296-306) 

2.3.3. W latach 2015-2016 (I półrocze) zadania związane z realizacją umowy 
z GDLP, w tym badania leśników w ośmiu nadleśnictwach (w I półroczu 2015 r.) 
wykonywane były przez pracowników Instytutu w ramach obowiązków ze stosunku 
pracy. Pracownicy zaangażowani w realizację tego projektu nie otrzymali z tego 
tytułu dodatkowego wynagrodzenia, nie zarejestrowano też pracy w godzinach 
nadliczbowych.  
[...]*) wyjaśniła, że decyzja o zaprzestaniu w 2015 r. zlecania wykonania zadań 
w ramach umowy z GDLP na podstawie umów cywilnoprawnych podyktowana była 
przekonaniem, że pracownicy Instytutu na tym etapie realizacji umowy z GDLP są 
w stanie wykonywać konkretne prace w ramach obowiązków pracowniczych. [...]*) 
wyjaśniła również, że nie miało to wpływu na liczbę zadań i projektów realizowanych 
przez Zakład Alergologii i Zagrożeń Środowiskowych i pracowników tego Zakładu, 
a zadania zostały wykonane bez szwanku dla trybu oraz poziomu realizacji zadań. 
Składająca wyjaśnienia podała też, że kierownik jednostki powinien tak organizować 
pracę, aby optymalnie efektywnościowo zadania były zrealizowane zgodnie 
z umową.  

(dowód: akta kontroli tom IV str. 166-171) 

2.3.4. W związku z realizacją usługi badawczej na zlecenie GDLP, Instytut 
w kontrolowanym okresie zawarł sześć umów (na łączną kwotę 101.700 zł) 
z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w formie prywatnej praktyki 
lekarskiej, w tym dwie umowy (na kwotę 20.000 zł) ze Specjalistyczną Praktyką 
Lekarską prowadzoną przez [...]*) (pracownika IMW). Przedmiotem umów było 
badanie leśników w nadleśnictwach oraz kwalifikacja leśników do dalszych badań 
w Klinice IMW. Wynagrodzenie wypłacone zostało na podstawie rachunków 
wystawionych przez te podmioty. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 213-225) 

2.4. Seminarium 

W dniach 21-22 stycznia 2014 r. w IMW odbyło się XX Międzynarodowe 
Seminarium Ergonomii, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie, cyklicznie 
organizowane przez Instytut. Zespół zajmujący się przygotowaniem części 
merytorycznej i organizacyjnej tworzyło: dwóch pracowników Zakładu Fizycznych 
Szkodliwości Zawodowych i trzech pracowników Zakładu Zdrowia Publicznego. 
W realizację zadania zostali włączeni również, według potrzeb, pracownicy 
administracji i obsługi. 
Po przeprowadzeniu seminarium, ówczesny Dyrektor IMW prof. dr hab. [...]*) – na 

                                                        
45 Kwota 54.000 zł, nie obejmuje wynagrodzenia wypłaconego tej pracownicy w wysokości 6.000 zł. 
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wniosek pracownika Instytutu [...]*), który pełnił funkcję sekretarza organizacyjnego 
seminarium - zawarł z dwunastoma pracownikami Instytutu umowy zlecenia, na 
podstawie których przyznał ryczałtowe wynagrodzenia w łącznej kwocie 22.500 zł. 
Umowy te zawarto z datami wstecznymi (od 15 do 20 stycznia 2014 r.), a ich 
przedmiot został określony w taki sam sposób jak w latach poprzednich. Według ich 
treści: 
- pracownikom Zakładu Fizycznych Szkodliwości Zawodowych powierzono 
organizację seminarium, w tym negocjacje ze współorganizatorami oraz 
kontrahentami i koordynowanie zespołu organizacyjnego, a także opracowanie 
i przygotowanie materiałów konferencyjnych46 i obsługę sekretariatu seminarium 
(umowy nr 46/01/2014 i nr 42/01/2014); 
- pracownikom Zakładu Zdrowia Publicznego zlecono opracowanie koncepcyjne 
programu naukowego seminarium, weryfikację streszczeń i uczestnictwo 
w przygotowaniu programu seminarium oraz innych materiałów, a także obsługę 
sekretariatu seminarium i prace przygotowawcze do wydania monografii 
pokonferencyjnej (umowy nr 48/01/2014, nr 45/01/2014, nr 44/01/2014); 
- tłumaczce z Działu Wydawnictw zlecono (w umowie nr 41/01/2014) przygotowanie 
tłumaczeń streszczeń 19 referatów; 
- osobie pracującej na samodzielnym stanowisku ds. aparatury i eksploatacji, 
zlecono (na podstawie umowy nr 47/01/2014) obsługę techniczną seminarium 
(rzutnika i mikrofonów); 
- informatykowi z Działu Informatyzacji powierzono (w umowie nr 39/01/2014) 
obsługę sprzętu multimedialnego; 
- referentowi ds. księgowości zlecono (w umowie nr 40/01/2014) wystawienie faktur 
dla uczestników seminarium; 
- głównej księgowej Instytutu zlecono nadzór finansowy i rozliczenie kosztów 
seminarium (umowa nr 49/01/2014); 
- starszej księgowej w Dziale Kadr, Pracy i Płac IMW zlecono (w umowie 
nr 52/01/2014) „przygotowanie bazy danych rozliczenia seminarium”; 
- Kierownikowi Działu Gospodarczego i Obsługi powierzono (na podstawie umowy 
nr 38/01/2014) wydrukowanie i oprawę programu. 
W przypadku siedmiu umów47, o łącznej wartości 7.400 zł, przedmiot zleconych prac 
pokrywał się z bieżącymi obowiązkami służbowymi tych osób. 
W przedmiotowych umowach zlecenia zawarty był warunek, że „praca ma być 
wykonywana poza godzinami pracy wynikającymi ze stosunku pracy”. Na 
rachunkach wystawionych przez pracowników IMW zleceniodawca ([...]*)) 
potwierdził, że „czynności zostały wykonane wg warunków umowy zlecenia 
i przyjęte bez zastrzeżeń”. Od wypłaconych na podstawie tych umów wynagrodzeń 
bezosobowych Instytut naliczył składki na ubezpieczenia społeczne. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 20-31, 281-283, 423-457, 459, 522) 

2.5. Umowa z CIOP–PIB  

W dniu 16.07.2014 r. Instytut zawarł umowę z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy 
– Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie na realizację projektu „Zdrowie 
psychofizyczne kobiet w okresie około i pomenopauzalnym w aspekcie zachowania 
ich zdolności do pracy”48. Wynagrodzenie Instytutu za realizację projektu (wsparcie 
finansowe udzielone za pośrednictwem CIOP-PIB z dotacji celowej z budżetu 
państwa) ustalone zostało w kwocie 350.000 zł. Strony umowy ustaliły, że CIOP-PIB 
będzie przekazywał środki finansowe w formie zaliczek w ratach rocznych, 

                                                        
46 Przygotowanie i skład komputerowy programu seminarium, przygotowanie teczek, identyfikatorów, płyt CD ze 

streszczeniami. 
47 Umowy o numerach: 41/01/2014, 47/01/2014, 39/01/2014, 40/01/2014, 49/01/2014, 52/01/2014, 38/01/2014. 
48 W ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” (III etap), realizowanego w okresie od 
01.01.2014 r. do 31.12.2016 r., koordynowanego przez CIOP–PIB. 
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na podstawie wniosku o płatność. Realizacja projektu była przedmiotem audytu 
przeprowadzonego przez CIOP-PIB. Do 30.06.2016 r. Instytut otrzymał w formie 
zaliczek kwotę 350.000 zł, a rozliczył z CIOP-PIB i zaliczył do przychodów 
z działalności naukowo-badawczej kwotę 266.900 zł. 
Koszty poniesione na realizację projektu w latach 2014-2016 (I półrocze) wyniosły 
(według ksiąg rachunkowych) 269.321 zł. Ponad połowę (54,9%) stanowiły usługi 
diagnostyczne i zakup odczynników (łącznie 147.955 zł), wynagrodzenia 
bezosobowe wypłacone siedmiu osobom realizującym projekt na podstawie umów 
cywilnoprawnych (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz 
Fundusz Pracy) wynosiły 52.363 zł i stanowiły 19,4% ogólnej kwoty kosztów.  
Ryczałtowe koszty pośrednie naliczone zostały w kwocie 43.566 zł i stanowiły 
16,2% kosztów ogółem oraz 19,3% ujętych w księgach rachunkowych kosztów 
bezpośrednich. 
W dniu 21.07.2014 r. IMW powierzył [...]*)49 (umowa nr 275/08/14) autorskie 
przygotowanie koncepcji organizacyjnej projektu narzędzi badawczych, 
przygotowanie autorskiego wykładu oraz materiałów informacyjnych i szkoleniowych 
dla kobiet w wieku 40-60 lat dotyczących postępowania profilaktycznego mającego 
na celu zachowanie zdolności do pracy oraz nadzór merytoryczny nad realizacją 
projektu, w ramach ww. projektu. Wynagrodzenie w kwocie 5.015 zł wypłacone 
zostało na podstawie rachunku wystawionego przez [...]*) z datą 31.12.2014 r.  
W dniu 04.05.2015 r. IMW powierzył [...]*) (umowa nr 278/08/2015) autorskie 
opracowanie wstępnych wyników badań, nadzór merytoryczny nad realizacją badań, 
przygotowanie autorskiego wykładu oraz materiałów informacyjnych i szkoleniowych 
dla kobiet w wieku 40-60 lat dotyczących postępowania profilaktycznego mającego 
na celu zachowanie zdolności do pracy oraz nadzór merytoryczny nad realizacją 
przedmiotowego projektu. Wynagrodzenie w kwocie 5.015 zł wypłacone zostało na 
podstawie rachunku wystawionego przez [...]*) z datą 7.12.2015 r. W umowie 
zawartej z [...]*) jako osobą fizyczną, Instytut reprezentowany był przez [...]*) Z-cę 
Dyrektora Instytutu ds. Administracyjno-Społecznych, działającą na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego jej przez Dyrektor Instytutu [...]*).  

(dowód: akta kontroli tom IV str. 63-111) 

2.6. Wydatkowanie środków publicznych na dodatkowe wynagrodzenia 
pracowników 

W latach 2010-2015 pracownikom Instytutu wypłacone zostało tzw. „dodatkowe 
wynagrodzenie” w łącznej kwocie 1.760.833 zł, przy czym kwota tych wynagrodzeń 
była największa w 2012 r. (410.133 zł), a najmniejsza w 2015 r. (194.316 zł).  
Dyrektor [...]*) wyjaśniła, że wykorzystywany przez IMW program płacowy nie 
pozwala na swobodne kształtowanie tytułów składników wynagrodzeń, stąd 
wszelkie dodatki nie uwzględnione w systemie są kwalifikowane, jako „dodatkowe 
wynagrodzenie”. [...]*) wyjaśniła też, że obowiązujący w Instytucie Regulamin 
wynagradzania pracowników obowiązuje od 2008 r., a prace nad nową wersją 
regulaminu trwają. [...]*) dodała też, że dodatek wskazany w § 12 Regulaminu 
wypłacany był pracownikom po spełnieniu wymów tego przepisu.  
Badaniem szczegółowym objęto dodatkowe wynagrodzenia wypłacone 
pracownikom w kwocie 197.165 zł, w tym 82.000 zł w związku z realizacją umowy 
z GDLP. Dodatkowe wynagrodzenia w kwocie 84.500 zł wypłacone zostały osobom 
kierującym Instytutem, tj. osobom zatrudnionym na stanowiskach wymienionych 
w art. 2 pkt 1-2 i 4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. Wnioskujący o przyznanie 
dodatkowego wynagrodzenia nie powoływali się na postanowienia regulaminu 
wynagradzania, a we wnioskach z 2015 r. powołano się na zasady rozliczania 
projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. 
                                                        
49 Wówczas kierownik Zakładu Problemów Zdrowotnych Wieku Podeszłego. 
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1) W 2010 roku na wniosek [...]*) Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa z dnia 
23.12.2010 r., zatwierdzony przez [...]*) Dyrektora IMW, „w związku z dodatkowymi 
czynnościami niewynikającymi z umowy o pracę” wypłacono dodatkowe 
wynagrodzenia w kwocie 10.500 zł, w tym m.in. [...]*) Głównej Księgowej IMW 
5.000 zł. 
2) W 2011 roku na podstawie wniosków [...]*) Z-cy Dyrektora ds. Naukowych 
(z 14 i 15 lipca), zatwierdzonych przez [...]*) Dyrektora IMW, wypłacono dodatkowe 
wynagrodzenia w kwocie 33.000 zł, w tym za udział w pracach związanych 
z przygotowaniem opracowania „Dopalacze, jako aktualny problem zdrowia 
publicznego. Raport wstępny”, m.in. [...]*) Dyrektorowi IMW 10.000 zł, [...]*) Z-cy 
Dyrektora ds. Lecznictwa 5.000 zł oraz [...]*) Głównej Księgowej 5.000 zł „za wkład 
przy sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2010 r.” 
[...]*), wyjaśnił, że to ówczesny Dyrektor Instytutu [...]*) poprosił go o złożenie 
wniosku w sprawie dodatkowych wynagrodzeń w związku z przygotowaniem 
opracowania „Dopalacze, jako aktualny problem…”, z uwagi na fakt, że [...]*) był 
jednocześnie kierownikiem projektu i nie wypadało, aby sam do siebie występował 
z wnioskiem. 

Na wniosek [...]*) Kierownik Samodzielnej Pracowni Biologii Molekularnej 
z 23.12.2011 r., zatwierdzony przez [...]*) Dyrektora IMW, w związku z realizacją 
poza godzinami pracy projektu badawczego50, wypłacono dodatkowe 
wynagrodzenie w kwocie 21.500 zł, w tym m.in. [...]*) Dyrektorowi IMW - 5.000 zł 
i [...]*) Głównej Księgowej IMW - 2.500 zł.  

3) W 2012 r. na podstawie wniosków [...]*) Z-cy Dyrektora ds. Naukowych (z 27.01. 
i 01.02.), zatwierdzonych przez [...]*) Dyrektora IMW, w związku z realizacją umowy 
z GDLP (z 14.11.2011 r.), wypłacono dodatkowe wynagrodzenia w kwocie 
55.000 zł, w tym [...]*) 6.000 zł, [...]*) 5.500 zł, [...]*) Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa 
5.500 zł, [...]*) Głównej Księgowej 5.500 zł.  
[...]*) wyjaśnił, że 27.01.2012 r. wystąpił do Dyrektora IMW o wypłatę dodatkowego 
wynagrodzenia dla pracowników Instytutu, w tym Dyrektora [...]*), gdyż takie było 
uzgodnienie „ówczesnego Kierownictwa Umowy” i taka była decyzja Dyrektora [...]*). 
Wynagrodzenie było związane z przeprowadzeniem szeregu badań pilotażowych, 
a także szkoleniem pracowników na specjalistycznej aparaturze.  
Na wniosek pracowników Działu Finansowo-Księgowego (z 24.04.), zatwierdzony 
przez Dyrektora IMW, wypłacono wynagrodzenia dodatkowe za przygotowanie 
danych i sporządzenie bilansu za 2011 r. w kwocie 14.600 zł, w tym [...]*) 3.500 zł. 
Na wniosek [...]*), zatwierdzony przez [...]*) Dyrektora IMW, wypłacono 
wynagrodzenia dodatkowe na łączną kwotę 23.000 zł, w tym m.in. [...]*)w kwocie 
6.000 zł za nadzór organizacyjny nad wydaniem czasopisma Annals of Agriculture 
and Environmental Medicine51. 

[...]*) wyjaśnił, że zatwierdził wnioski o wypłatę dodatkowych wynagrodzeń dla osób, 
które oprócz obowiązków funkcyjnych wykonywały prace wynikające z funkcji 
dodatkowych, jakie pełniły w Instytucie, np. [...]*) był jednocześnie kierownikiem 
Zakładu Zdrowia Publicznego, a składający wyjaśnienia - kierownikiem Zakładu 
Promocji Zdrowia, Żywności i Żywienia. Pozostali pracownicy wykonywali szereg 
zadań wykraczających poza ich służbowe obowiązki, np. Główna Księgowa 
wykonywała czynności wynikające z realizacji grantów. 

4) W 2013 r. [...]*) Kierownik IMW zatwierdził wypłatę dodatkowego wynagrodzenia 
w łącznej kwocie 27.000 zł, w tym na wniosek [...]*) Z-cy Dyrektora ds. Naukowych, 

                                                        
50 Projekt „Substancje psychoaktywne, ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy jako aktualne zagrożenie zdrowia i życia 

młodzieży – analiza podstaw i świadomości ryzyka zdrowotnego wśród gimnazjalistów”, realizowany w ramach umowy 
8/GA/2011 z Krajowym Biurem do spraw Przeciwdziałania Narkomani.  
51 Półrocznika wydawanego przez Instytut w ramach działalności wydawniczej. Wnioskujący [...]*) pełnił nadzór nad redakcją 
numeru „grudzień 2011”. 
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[...]*) (Dyrektorowi Instytutu do 15.11.2012 r.) wypłacono zaległe wynagrodzenie 
w kwocie 20.000 zł z tytułu „uczestnictwa w okresie od 01.01.2012 r. do 
31.10.2012 r.” w realizacji tematu „Wybrane zagrożenia zdrowotne w środowisku 
pracy leśników w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem chorób zawodowych” 
(zleconego przez GDLP).  
[...]*) wyjaśnił, że nie pamięta szczegółów, ale kwestia wypłaty [...]*) zaległego 
wynagrodzenia z pewnością była przeanalizowana i z całą pewnością wypłata ta 
była w pełni uzasadniona. Ostateczna decyzja w tej sprawie została podęta przez 
ówczesnego p.o. Dyrektora [...]*).  
[...]*) wyjaśnił, że zatwierdzając wniosek o wypłatę zaległego wynagrodzenia byłemu 
Dyrektorowi IMW [...]*), podał, że nie miał żadnych informacji od personelu Instytutu, 
iż taka wypłata nie jest możliwa ze względu na obowiązujące przepisy. Składający 
wyjaśnienia podał też, że o ile dobrze pamięta to przekazano mu informację, że 
zaległe wynagrodzenie jest należne i w razie niewypłacenia go IMW zostanie 
narażony na sprawę w sądzie. Dodał również, że nie pamięta dokładnie, jakie 
obowiązki realizował [...]*), prawdopodobnie były one związane z koordynowaniem 
projektu i kontrolą pod względem merytorycznym. 
[...]*) wyjaśnił, że po zwolnieniu z funkcji Dyrektora IMW, w dalszym ciągu był 
kierownikiem projektu wynikającego z umowy z GDLP oraz dodał że nikt nie zwolnił 
go z funkcji kierownika Zakładu Promocji Zdrowia, Żywności i Żywienia oraz że 
projekt będący przedmiotem umowy między GDLP a IMW jest jego własnością 
intelektualną i wszelkie prawa z tego wynikające należą do niego. 

Kontrola ustaliła, że w aktach osobowych [...]*) nie było dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie go na stanowisku kierownika Zakładu Promocji 
Zdrowia, Żywności i Żywienia oraz powierzenia mu funkcji kierownika projektu 
realizowanego na zlecenie GDLP. Zakład Promocji Zdrowia, Żywności i Żywienia 
powołany został w strukturze IMW zarządzeniem Dyrektora [...]*) z dnia 
17.06.2011 r.52 W zarządzeniu wskazane zostały osoby wchodzące w skład tego 
Zakładu (4 osoby), w tym [...]*) – kierownik. 

[...]*) wyjaśniła, że nie pamięta za jakie czynności otrzymała dodatkowe 
wynagrodzenie w styczniu 2012 r. (5.500 zł), w grudniu 2010 r. (5.000 zł) oraz lipcu 
i grudniu 2011 r. (5.000 zł i 2.500 zł), a w 2014 r. dodatkowe wynagrodzenie 
otrzymała za prawidłowe rozliczenie XX Międzynarodowego Seminarium. [...]*) 
dodała, że wynagrodzenia dodatkowego nie przyznała sobie samowolnie, gdyż 
leżało to w gestii dyrektora/kierownika Instytutu. 

5) W 2015 roku dodatkowe wynagrodzenie w kwocie ogółem 12.565 zł wypłacono 
m.in. dwóm pracownikom Zakładu Fizjopatologii. Według wniosku o wypłacenie 
„dodatku stałego” oraz załączonej do niego dokumentacji dodatki stałe dotyczyły 
osób realizujących grant G-62/13 i ustalone zostały w oparciu o zasady rozliczania 
projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Przyznane 
„dodatki stałe” Dział Kadr, Pracy i Płac zakwalifikował do „dodatkowego 
wynagrodzenia”. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 454-456, 458-483, tom II str. 531-536, tom IV str. 
145-154, 166-167, 170-172, 208-217, 296-306) 

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

1. Z naruszeniem postanowień umów zawartych z GIS i stacjami sanitarno-
epidemiologicznymi, Dyrektor IMW [...]*) powierzył wykonanie zleconych Instytutowi 
badań próbek „dopalaczy” podwykonawcy, tj. Katedrze Chemii KUL. 

                                                        
52 Zakład został zlikwidowany z dniem 22.07.2013 r. (zarządzenie p.o. Dyrektora IMW 13/2013). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W przedmiotowych przypadkach, zgodnie z umowami podpisanymi z organami 
inspekcji sanitarnej, wszelkie ich zmiany wymagały formy pisemnej, w postaci 
aneksu, pod rygorem nieważności (§ 5 ust.1 lub ust. 2). W wymienionych 
przypadkach nie dokonano takich zmian w umowach, w związku z powyższym, bez 
zgody zleceniodawców, Instytut nie mógł powierzyć wykonania zlecenia osobie 
trzeciej. 

[...]*) wyjaśnił, że uzyskał pisemną zgodę Głównego Inspektora Sanitarnego na 
wykonanie badań próbek „dopalaczy” przez KUL. W jego ocenie, umowy 
z poszczególnymi inspektorami w terenie, jak również umowa z GIS, nie zawierały 
zakazów zlecenia badań próbek dopalaczy podwykonawcom. 
(dowód: akta kontroli tom I str. 5-7, 94-95, 99-100, 104-106, 110-111, 115-116, 120-
121, 125-126, 130-131, 135-136, 140-142, 146-147, 281, tom II str. 87, str. 531-536, 
tom IV str. 298-301) 

Ustalenia kontroli wskazują, że dwa dni po zawarciu umowy z GIS, w piśmie 
z 10.12.2010 r. [...]*) poinformował GIS, iż w związku z późnym otrzymaniem próbek 
i koniecznością dotrzymania terminów określonych w umowie „w przeprowadzeniu 
badań korzystać będziemy także z laboratorium KUL.” „Współpraca z KUL odbywać 
się będzie na podstawie wcześniej podpisanej umowy o współpracy naukowej”. Na 
piśmie tym została dokonana odręczna adnotacja o treści: „Akceptuję”, opatrzona 
datą 10.12.2010 r. i pieczątką: „Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego [...]*)”53 
oraz nieczytelnym podpisem. 
Zgodnie z § 1 ust. 4 umowy z GIS, Instytut zobowiązał się do wykonania badań we 
własnym zakresie, a zmiana umowy dla swej ważności wymagała zawarcia 
pisemnego aneksu. W ocenie NIK opisane uzgodnienie nie stanowiło zmiany 
postanowień zawartej umowy, co było konieczne, aby przekazać realizację badań 
podwykonawcy. Ponadto w ww. piśmie zawarta była jedynie informacja, że IMW 
będzie „także” korzystać z laboratorium KUL, co mogło sugerować, że będzie to 
jedynie dodatkowe miejsce wykonywania badań oprócz Instytutu, a nie, że 
powierzono pełną realizację umowy Katedrze Chemii KUL, tak jak miało to miejsce 
w rzeczywistości. 
Podkreślić należy, że już pod koniec listopada 2010 r., tj. przed zawarciem 
ww. umów z GIS i stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, Dyrektor IMW wiedział, 
że badania te wykonywać będzie Katedra Chemii KUL, gdyż podjął próbę 
podpisania (25.11.2010 r.) umowy z Rektorem tej Uczelni, a także zawarł 
(29.11.2010 r.) umowę na realizację badań z [...]*). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 8-9, 281, tom II str. 87) 

2. Nierzetelne działanie polegające na powierzeniu realizacji badań próbek 
„dopalaczy” Katedrze Chemii KUL bez dokonania analizy ekonomicznej i bez 
kalkulacji wypłaconego KUL wynagrodzenia, które w latach 2010-2012 wyniosło 
łącznie 1.208.550 zł. 
Ówczesny Dyrektor IMW [...]*) wprawdzie informował kontrolerów z Ministerstwa 
Zdrowia, że przed zawarciem umowy z GIS polecił pracownikom Instytutu 
dokonanie analizy ekonomicznej opłacalności zlecenia na zewnątrz realizacji badań 
„dopalaczy” i przedłożył im wyniki tej analizy, jednak niniejsza kontrola wykazała, że 
w rzeczywistości dokumentacja ta została opracowana - na jego polecenie - przez 
pracowników IMW dopiero w 2012 r. w trakcie kontroli przeprowadzane j przez 
pracowników Ministerstwa Zdrowia. Potwierdziła to w swoich zeznaniach [...]*). Jej 
zdaniem ustalenia w zakresie stawek w umowach z KUL i z osobami fizycznymi 
zaangażowanymi do zespołu badawczego, były ustalone bezpośrednio przez 
dyrektorów Instytutu [...]*) i [...]*). 

                                                        
53 [...]*) był w ww. okresie Zastępcą Głównego Inspektora Sanitarnego i jednocześnie p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego.  
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[...]*) wyjaśnił, że postępował zgodnie z interesem Instytutu, gdyż było dla niego 
istotne, aby ogólna kwota środków przeznaczonych na badanie próbek „dopalaczy” 
nie przekraczała umówionej wstępnie kwoty, a zapłacona KUL kwota nie 
przekraczała ustalonej ceny za badanie jednej próbki, a w efekcie była nawet 
niższa. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 282-287, tom II str. 88, 531-536, tom IV str. 300) 

3. Z naruszeniem zasady gospodarności i oszczędności określonej w art. 16 ust. 4 
ustawy o instytutach badawczych, Instytut zawarł umowy cywilnoprawne 
z dziewięcioma osobami prywatnymi i w dniu 31.12.2010 r. wypłacił na ich 
podstawie honoraria w łącznej kwocie 757.425 zł za sporządzenie raportów 
z przeglądów literatury, dostępnych źródeł internetowych i legislacji związanej 
z substancjami psychoaktywnymi. Wysokość tych wynagrodzeń została ustalona 
bez rzetelnej udokumentowanej kalkulacji. 
Kontrola wykazała, że w ramach umówionego wynagrodzenia54 w umowie 
z 29.11.2010 r. Dyrektor IMW [...]*) i [...]*), ustalili, że 30% jego wartości stanowić 
będą honoraria dla kierownika projektu i współpracowników. Mimo to Dyrektor IMW 
zawarł ww. umowy cywilnoprawne i 31.12.2010 r. oprócz przekazanej na rachunek 
KUL kwoty 1.190.825 zł z tytułu rozliczenia ww. umowy, dokonał przelewów na 
łączną kwotę 757.425 zł brutto, na rachunki bankowe osób prywatnych. W oparciu 
o zeznania złożone przez te osoby, ustalono, że umowy zostały z nimi zawarte dla 
pozoru, gdyż ich przedmiot nie odzwierciedlał rzeczywiście zrealizowanych zadań, 
polegających na kierowaniu i nadzorze nad badaniami próbek dopalaczy, a także 
realizacji badań laboratoryjnych w zespole. Niektóre z nich brały także udział 
w opracowaniu metodyki badań, bazy substancji psychoaktywnych i dokumentacji 
wyników analiz. Nie wskazywał na to przedmiot zawartych umów. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 8-9, 35-61, 373-374, tom II str. 89, 91-98, 105-113, 
271-273, 277-280) 

[...]*) wyjaśnił, że wypłacenie ww. wynagrodzeń wynikało z ustnej umowy między 
KUL a IMW, a wysokość środków finansowych była wynegocjowana globalnie na 
początku wykonywania zadań. Potwierdził jednocześnie, że zadania z zakresu 
badania próbek dopalaczy wykonywali pracownicy KUL pod kierunkiem prof. [...]*) 
i dr [...]*). 

(dowód: akta kontroli tom II, str. 531-536, tom IV str. 296-306) 

4. Nierzetelne działanie ówczesnego Dyrektora IMW [...]*) polegające na zawarciu 
umów na badanie próbek „dopalaczy”, tj. z datą 29.11.2010 r. z [...]*) oraz 
15.12.2010 r. z Kierownikiem Katedry Chemii KUL [...]*), mimo nieposiadania przez 
wymienionych upoważnień Rektora do reprezentowania tej Uczelni. 
[...]*) wyjaśnił, że był przekonany, że [...]*) i [...]*) działali z upoważnienia Rektora 
KUL, jako reprezentanci tej Uczelni. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 8-9, 29-30, 381-384, tom II str. 531-536, tom IV 
str. 296-306) 

5. Niezgodne z Instrukcją sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-
księgowych oraz celowości zaciągania zobowiązań w IMW55 oraz nierzetelne 
działanie ówczesnej księgowej IMW [...]*) polegające na dokonaniu w dniu 
31.12.2010 r. przelewu kwoty 1.190.825 zł, która nie została udokumentowana 
w sposób określony w § 13 ust. 2 cyt. Instrukcji, na numer rachunku bankowego, 
który nie wynikał z dokumentacji związanej z realizacją umowy z 29.11.2010 r. 
zawartej przez Dyrektora IMW z [...]*). 
Główna Księgowa Instytutu [...]*) nie wyjaśniła, kto i w jakiej formie poinformował ją 
o numerze rachunku bankowego, na który dokonała przelewu środków finansowych, 

                                                        
54 Wstępnie określonego na kwotę 1.150.000 zł (zbadanie 2.000 próbek za stawkę 575 zł). 
55 Załącznik nr 1 do zarządzenia Kierownika IMW z 28.02.2007 r. 
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ani kto wydal dyspozycję zapłaty. Stwierdziła, że przelew został dokonany na 
podstawie faktury z KUL, a wykonanie umowy potwierdzone było protokołami 
podpisanymi ze strony Instytutu i KUL. 
Nie potwierdziły tego ustalenia niniejszej kontroli, gdyż w dokumentacji księgowej 
IMW brak było faktury wystawionej za wykonanie przedmiotowej umowy, 
wskazującej również rachunek bankowy, na który należy dokonać wpłaty 
wynagrodzenia. Brak było także dowodu potwierdzającego wykonanie przez [...]*) 
przedmiotu ww. umowy. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 8-9, 12, 399 tom II str. 539-541) 

6. Nierzetelne i niezgodne z umowami zawartymi z organami inspekcji sanitarnej 
było niewykonanie przez Instytut analiz ilościowych związków wykrytych w próbkach 
dopalaczy. Mimo informacji Dyrektora IMW [...]*), że realizacja analizy ilościowej 
próbek została zawarta w dokumencie z 27.12.2010 r. pt. „opinia/raport” do umowy 
z GIS, w rzeczywistości opracowanie to nie zawierało wyników analiz ilościowych, 
gdyż te w ogóle nie zostały wykonane. 
Potwierdziła to [...]*), która zeznała, że zrealizowano analizy jakościowe polegające 
na identyfikacji substancji, które wystąpiły w danej próbce. Analizy ilościowe nie były 
wykonywane, gdyż nie było takiego zlecenia z IMW. 
[...]*) wyjaśnił, że przedstawiając ww. dokument był przekonany, że zawiera on 
wszystkie aspekty analizy próbek tzw. dopalaczy. Nie przypuszczał, że badania 
ilościowe nie zostały wykonane, gdyż zastrzeżeń, co do prawidłowej realizacji 
umowy nie wnosił GIS.  
Według ustaleń NIK, jeszcze przed oficjalnym zawarciem umowy z GIS 
i poszczególnymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, w treści pisemnego 
oświadczenia, opatrzonego datą 24.11.2010 r., [...]*) informował GIS, że do końca 
2010 r. możliwe będzie wykonanie nieilościowych analiz próbek dopalaczy, 
otrzymanych od organów inspekcji sanitarnej. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 6, 29, 99, 104, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 
146, 288-299, 377, tom II str. 89, 279, 531-536, tom IV str. 296-306) 

7. Z naruszeniem zasady rzetelności ujęto w kosztach realizacji badań dopalaczy 
zakup odczynników laboratoryjnych o wartości 154.346 zł, które w rzeczywistości 
nie były przeznaczone do realizacji tego zadania, lecz do diagnostyki chorób 
odkleszczowych i innych chorób odzwierzęcych, wykonywanych w ramach 
działalności usługowej Samodzielnej Pracowni Chorób Odzwierzęcych IMW. Tym 
samym ujęte w analitycznej ewidencji księgowej koszty badań dopalaczy nie 
odzwierciedlały stanu rzeczywistego. Kontrola wykazała, że podstawą do ujęcia 
ww. kosztów w księgach rachunkowych było umieszczenie - na fakturach 
dokumentujących zakupy - opisów niezgodnych ze stanem faktycznym, dokonanych 
przez [...]*), która sprawdzała je pod względem merytorycznym i wskazała, że 
wydatek jest związany z realizacją umowy zawartej z GIS na badanie „dopalaczy”. 
[...]*) zeznała, że otrzymała takie polecenie od dyrektorów [...]*) i [...]*) oraz głównej 
księgowej IMW. Osoby te stwierdziły, że jest to konieczne, aby pieniądze otrzymane 
na badanie dopalaczy „zostały w Instytucie”. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 62-63, 151-164, 166-178, tom II str. 1-10, 90) 

8. Niezgodne z zasadą gospodarności i oszczędności określoną w art. 16 ust. 4 
ustawy instytutach badawczych oraz stanowiące obejście przepisów o czasie pracy 
było zawarcie w latach 2012-2014 z pracownikami Instytutu umów cywilnoprawnych 
związanych z realizacją umowy z GDLP, przedmiotem których było wykonywanie 
czynności, które należały do ich obowiązków pracowniczych. Wynagrodzenie 
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wypłacone na podstawie tych umów wynosiło 402.250 zł56. Dotyczyło to: 
a) umów zawartych z pracownikami, którzy podpisali z IMW porozumienia 
z 23.10.2012 r., na podstawie których obowiązki ww. zakresie zostały im powierzone 
w ramach zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy57. Instytut zawarł z tymi 
pracownikami łącznie 45 umów (umowy zawierane były na okresy półroczne), a na 
ich podstawie wypłacone zostało wynagrodzenie w łącznej kwocie 374.250 zł58. 
I tak: 
– z datą 20.11.2012 r. zawarto umowy z dziewięcioma pracownikami (z terminem 

realizacji do 31.12.2012 r.)59, na podstawie których wypłacono wynagrodzenia 
bezosobowe w kwocie 80.500 zł; 

– z datą 10.01.2013 r. umowy (z terminem realizacji do 10.06.2013 r.) zawarto 
z dziewięcioma pracownikami60, którym na ich podstawie wypłacono 
wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83.000 zł; 

– z datą 5.07.2013 r. zawarto umowy (z terminem realizacji do 20.12.2013 r.) 
z ośmioma pracownikami61, wypłacone na ich podstawie wynagrodzenia 
bezosobowe wynosiły 38.750 zł; 

– z datą 15.01.2014 r. zawarto 11 umów z dziesięcioma pracownikami 
(z terminem realizacji do 15.06.2014 r., a w jednym przypadku do 
31.12.2014 r.)62, na podstawie których wypłacono wynagrodzenia w kwocie 
99.000 zł (w tym 79.000 zł wynagrodzenia bezosobowe); 

– z datą 15.07.2014 r. zawarto umowy z ośmioma pracownikami (z terminem 
realizacji do 31.12.2014 r.)63, na podstawie których wypłacono wynagrodzenia 
bezosobowe w kwocie 73.000 zł. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 218-225 236-255, 265-272, 291-300, 308-317, 326-
327, 342-347, 352-355, 362-367, 374-377, 387--394, 401-402, 405-406, 413-418, 

421-422, 472, 474-497, 499-504, 506, 508-517, 519, tom IV str. 263-267, 269-293) 

b) umów zawartych z dwoma pracownikami, których przedmiot pokrywał się 
z zakresem czynności tych pracowników. Ocena umów cywilnoprawnych pod kątem 
powierzania pracownikom prac pokrywających się z ich zakresem czynności została 
ograniczona do umów zawartych z pracownikami, których zakres czynności został 
określony w formie pisemnej. I tak: 
– pracownikowi Zakładu Zdrowia Publicznego [...]*) na podstawie umów 

cywilnoprawnych z 15.01.2014 r. oraz z 15.07.2014 r. Instytut powierzył 
przeprowadzenie badań ankietowych leśników w czasie wyjazdów do 
nadleśnictw oraz opracowanie ankiet64, mimo, że zgodnie z zakresem czynności 
uczestnictwo w pracach naukowo-badawczych i usługowych należało do jego 
obowiązków wynikających z zakresu czynności. Na podstawie umów 
cywilnoprawnych pracownik otrzymał wynagrodzenie w kwocie 16.000 zł; 

– pracownikowi Zakładu Fizycznych Szkodliwości Zawodowych [...]*) na podstawie 
umowy o dzieło z 20.11.2012 r. (nr 626/12/2012) Instytut powierzył opracowanie 
sprawozdania z trzeciego etapu badań dotyczących częstości występowania 

                                                        
56 Kwota ta stanowi sumę wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów cywilnoprawnych opisanych w punktach od a) do e), 
po wyłączeniu wynagrodzeń wynikających z umów opisanych w punktach d) oraz e), które zostały już uwzględnione 
w wynagrodzeniu wskazanym w punkcie a) - odpowiednio: 101.000 zł i 45.000 zł. 
57 Porozumienia z 29.11.2012 r. nie zawierały postanowień o anulowaniu lub zmianie porozumień z 23.10.2012 r. w zakresie 
powierzenia zadań w ramach stosunku pracy. 
58 W tym 20.000 zł na podstawie faktur wystawionych przez Specjalistyczną Praktykę Lekarską prowadzoną przez pracownika 
IMW. 
59 Umowy nr: 606/12/2012, 608-609/12/2012, 611/12/2012, 613/12/2012, 615/12/2012, 617-618/12/2012, 623/12/2012. 
60 Umowy nr: 72/02/2013, 74/02/2013, 76-78/02/2013, 80-82/2013, 84/02/2013. 
61 Umowy nr: 520-524/12/2013, 527/12/2013, 529-530/12/2013. 
62 Umowy nr: 83/02/2014, 85/02/2014, 88/02/2014, 90-91/02/2014, 93-94/02/2014, 96/02/2014, 196/05/2014 oraz 82/02/2014 

i 297/09/2014 ze Specjalistyczną Praktyką Lekarską prowadzoną przez pracownika IMW. 
63 Umowy nr: 293/09/2014, 295-296/09/2014, 298/09/2014, 302/09/2014, 304-306/09/2014. 
64 Umowa zlecenie nr 87/02/2014 oraz umowa o dzieło nr 301/09/2014. Badanie ankietowe dotyczyło badań socjologicznych 
pt. „Satysfakcja z pracy a wybrane wskaźniki stanu zdrowia leśników w Polsce”. 
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dolegliwości mięśniowo-szkieletowych65, podczas gdy kierowanie oraz branie 
czynnego udziału w wykonywaniu prac naukowo-badawczych należało do jego 
obowiązków wskazanych w zakresie czynności. Na podstawie umowy 
wypłacone zostało wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 3.000 zł. 
(dowód: akta kontroli tom I str. 538, 546, tom III str. 336-337, 407-408, 423-424) 

c) umów zlecenia zawartych z pracownikami zatrudnionymi na stanowisku kierowcy, 
przedmiotem których było prowadzenie samochodu służbowego w czasie wyjazdów 
do nadleśnictw, celem badania leśników. Pracownikom tym za czas pobytu 
w podróży służbowej wypłacone zostało wynagrodzenie ze stosunku pracy66, 
a w 2013 r. również dodatek do wynagrodzenia za pracę w godzinach 
nadliczbowych. Na podstawie poleceń wyjazdu służbowego Instytut wypłacił im 
również diety oraz sfinansował koszty noclegów. Za te same zadania, na podstawie 
umów zlecenia, Instytut wypłacił kierowcom wynagrodzenia bezosobowe (łącznie 
5.000 zł), mimo że nie mogli oni wykonywać obowiązków z umowy cywilnoprawnej, 
gdyż wykonywali je w ramach umowy o pracę (w czasie wyjazdów do nadleśnictw 
nie korzystali z urlopu wypoczynkowego). I tak: 
– na podstawie umowy nr: 622/12/2012 z datą 20.11.2012 r., przedmiotem której 

były wyjazdy terenowe do ośmiu nadleśnictw67, kierowca otrzymał 
wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 1.000 zł; 

– na podstawie umowy nr 85/02/2013 z 10.01.2013 r., przedmiotem której były 
wyjazdy terenowe do ośmiu nadleśnictw68, kierowca otrzymał wynagrodzenie 
bezosobowe w kwocie 2.000 zł; 

– na podstawie umowy nr 81/02/2014 z 15.01.2014 r., przedmiotem której były 
wyjazdy terenowe do ośmiu nadleśnictw69, kierowca otrzymał wynagrodzenie 
bezosobowe w kwocie 2.000 zł. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 75, 77-78, 81-82, 95, 101, 123, 133 155, 171, 187, 
203, 324-325, 350-351, 403-404, 464-466, 471, 473, 486) 

d) umów cywilnoprawnych, przedmiotem, których były m.in. badania leśników 
(w godzinach od 8.00 do 15.00) w czasie wyjazdów do nadleśnictw, obejmujące 
badania lekarskie, pobieranie krwi do badań, wykonywanie testów skórnych, 
przygotowanie pobranego materiału do transportu, przeprowadzanie ankiet. W celu 
wykonania badań w nadleśnictwach pracownicy otrzymali polecenia wyjazdu 
służbowego, na podstawie których Instytut wypłacił im diety oraz pokrył koszty 
noclegów. W czasie wykonywania pracy w nadleśnictwach (delegacje trwające od 
jednego do czterech dni), pracownicy nie korzystali z urlopu wypoczynkowego lub 
urlopu bezpłatnego, ani wolnego od pracy np. w zamian za czas przepracowany 
w godzinach nadliczbowych70. Za pracę w nadleśnictwach pracownicy, oprócz 
należności przysługujących im z tytułu podróży służbowej, otrzymali zarówno 
wynagrodzenie ze stosunku pracy, jak i wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych. 
I tak: 
– w dniu 10.01.2013 r. zawarte zostały umowy z pięcioma pracownikami IMW71. 

Podróże służbowe do Nadleśnictw: Międzyzdroje, Drawsko, Oborniki, Kalisz, 

                                                        
65 Badanie ankietowe leśników w tym zakresie Instytut zlecił [...]* ) (w 2012 r. pracownikowi Zakładu Fizycznych Szkodliwości 
Zawodowych), z którym jednocześnie zawarł porozumienie o wykonywaniu zadań związanych z realizacją umowy z GDLP 
w ramach stosunku pracy.  
66 Wynagrodzenie miesięczne wypłacone zostało w pełnej wysokości. 
67 Podróże służbowe do nadleśnictw: Janów Lubelski, Augustów, Sarnaki, Radzyń Podlaski, Nowa Dęba, Lesko, Sary Sącz, 
Olkusz odbyły się w dniach 12.04.2012 r., 25-26.04.2012 r. 27.04.2012 r., 22-23.05.2012 r. oraz 28-29.05.2012 r. 
68 Według poleceń wyjazdu służbowego wyjazdy do nadleśnictw: Międzyzdroje, Drawsko, Oborniki, Kalisz, Grotniki, Piotrków, 

Stąporków, Staszów miały miejsce w dniach 04-07.03.2013 r. oraz 18-21.03.2013 r. 
69 Według poleceń wyjazdu służbowego wyjazdy do nadleśnictw: Łupawa, Starogard Gd., Toruń, Włocławek, Szczytno, 
Srokowo, Dwukoły, Bielsk Podlaski miały miejsce w dniach 10-13.03.2014 r. oraz 31.03.-03.04.2014 r. 
70 Z wyjątkiem pracownicy zatrudnionej w Dziale Gospodarczym i Obsługi, która – z uwagi na brak zgody przełożonego na 

oddelegowanie do badań leśników - w okresie wyjazdu do ośmiu nadleśnictw (Międzyzdroje, Drawsko, Oborniki, Kalisz, 
Grotniki, Piotrków, Stąporków, Staszów), w dniach od 04.03. do 07.03.2013 r. oraz od 18.03. do 21.03.2013 r. korzystała 
z urlopu wypoczynkowego. 
71 Umowy nr: 81/02/2013, 74/02/2013, 78/02/2013, 72/02/2013, 76/02/2013. 
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Grotniki, Piotrków, Stąporków, Staszów odbyły się od 04.03. do 07.03.2013 r. 
oraz od 18.03. do 21.03.2013 r., a badania były wykonywane w godz. od 
8.00/9.00 do 14.00/15.00. Pracownicy otrzymali pełne miesięczne 
wynagrodzenie ze stosunku pracy, z tytułu wyjazdu służbowego zostały im 
wypłacone diety w kwocie 1.500 zł, a koszty noclegów tych pięciu osób wyniosły 
6.350 zł. Na podstawie umów cywilnoprawnych pracownikom wypłacono 
ryczałtowe wynagrodzenie w łącznej kwocie 54.000 zł72; 

– w dniu 15.01.2014 r. zawarte zostały umowy z sześcioma pracownikami 
Instytutu73. Podróże służbowe do Nadleśnictw: Łupawa, Starogard, Toruń, 
Włocławek, Szczytno, Srokowo, Dwukoły i Bielsk odbyły się od 10.03. do 
13.03.2014 r. oraz od 31.03. do 03.04.2014 r., a badania były wykonywane 
w godz. od 8.00/9.00 do 14.00/15.00. Wszyscy pracownicy otrzymali pełne 
miesięczne wynagrodzenie ze stosunku pracy, z tytułu wyjazdu służbowego 
zostały im wypłacone diety w kwocie 1.800 zł, a koszty noclegów tych sześciu 
osób wyniosły 9.037 zł. Zwrot kosztów podróży (w kwocie 1.806 zł) otrzymała 
również [...]*) prowadząca Specjalistyczną Praktyką Lekarską, mimo że 
w umowie nr 82/02/2014 postanowiono, że wykonawcy nie przysługują żadne 
świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
Kodeksu pracy. Polecenia wyjazdu służbowego i rozliczenia kosztów podróży 
służbowej złożone przez [...]*) oraz rachunek wystawiony przez Indywidualną 
Specjalistyczną Praktykę Lekarską zatwierdził [...]*). Na podstawie umów 
cywilnoprawnych wypłacono ryczałtowe wynagrodzenie w łącznej kwocie 
47.000 zł. 

W ocenie NIK pracownicy nie mogli wykonywać obowiązków z umów 
cywilnoprawnych, gdyż mieli je wykonywać w ramach umowy o pracę. W umowach 
cywilnoprawnych zawarte było zobowiązanie do wykonania czynności osobiście po 
godzinach pracy zleceniobiorcy (pracownika). Pracownicy nie składali oświadczeń 
o wykonaniu zadań po godzinach pracy, a fakt wykonania czynności wg warunków 
umowy na rachunkach wystawionych przez zleceniobiorców potwierdził [...]*). 
Z uwagi na fakt, że przedmiotem umów cywilnoprawnych były różne czynności, 
w tym m.in. badania leśników i przeprowadzanie ankiet w nadleśnictwach, 
a wynagrodzenie określone było ryczałtowo, ustalenie kwoty nienależnie 
wypłaconych wynagrodzeń na podstawie umów cywilnoprawnych było niemożliwe. 
Dla porównania - wynagrodzenie osobowe wypłacone tym pracownikom ze 
stosunku pracy za dni pracy w nadleśnictwach74 w 2013 r. wyniosło 6.261 zł, 
a w 2014 r. 8.022 zł.  
[...]*) zeznała, że o tym, że badania leśników w terenie będą przedmiotem umów 
cywilnoprawnych, mimo że wykonywane były w godzinach pracy w ramach 
obowiązków służbowych, decydował Dyrektor Instytutu, Kierownik Kadr i Płac oraz 
Główna Księgowa.  
[...]*) wyjaśnił, że nie przypomina sobie dokładnie okoliczności delegowania 
pracowników do badań wykonywanych w nadleśnictwach. Podał też, że wydaje mu 
się, że część obowiązków wykonywana była w godzinach pracy, a dodatkowa część 
wynikała z umów cywilnoprawnych, które realizowane były po godzinach pracy IMW. 
Dlatego pracownicy nie brali urlopów, jak również ich wynagrodzenia nie były 
odpowiednio pomniejszane.  
[...]*),[...]*) oraz [...]*) zeznali, że Instytut nie informował o tym, że na wyjazdy do 
nadleśnictw powinni wziąć urlop wypoczynkowy oraz że przedłożone rozliczen ia 

                                                        
72 Kwota 54.000 zł, nie obejmuje wynagrodzenia (6.000 zł) wypłaconego na podstawie umowy nr 79/02/2013 pracownicy, która 
w okresie wykonywania w nadleśnictwach czynności objętych umową zlecenia korzystała z urlopu wypoczynkowego. 
73 Umowy nr: 88/02/2014, 94/02/2014, 89/02/2014, 87/02/2014, 85/02/2014 oraz 82/02/2014 ze Specjalistyczną Praktyką 
Lekarską prowadzoną przez pracownika IMW.  
74 Wynagrodzenie za jeden dzień roboczy ustalono z uwzględnieniem miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
za staż pracy oraz dni roboczych w miesiącu.  
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kosztów podróży zostały zatwierdzone przez Dyrektora IMW. [...]*) zeznała też, że 
pracownicy nie zgodziliby się, aby badania leśników w nadleśnictwach wykonywane 
były w ramach urlopu.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 420-422, tom III, str. 74-82, 218-225 238-239, 267-
270, 293-294, 297-298, 342-343, 346-349, 391-392, 399-400, 407-408, 488-490, 

492, 496, 499, 501, 503, 505-506, tom IV str. 112-120, 208-217) 

e) umów zawartych 20.11.2012 r. z pięcioma pracownikami75, którzy część 
czynności objętych tymi umowami, związanych z badaniem leśników 
w nadleśnictwach, wykonali w godzinach pracy już w I półroczu 2012 r. Zgodnie 
z umowami czynności powinny być wykonane osobiście po godzinach pracy 
zleceniobiorcy. Tymczasem podróże służbowe do Nadleśnictw: Janów Lubelski, 
Augustów, Sarnaki, Radzyń Podlaski, Nowa Dęba, Lesko, Sary Sącz, Olkusz odbyły 
się w dniach 12.04.2012 r., 25 i 26.04.2012 r., 27.04.2012 r., 22 i 23.05.2012 r. oraz 
28 i 29.05.2012 r., a badania były wykonywane w godz. od 8.00/9.00 do 
13.00/15.00. Mimo to, na rachunkach wystawionych przez zleceniobiorców [...]*) 
stwierdził, że czynności zostały wykonane wg warunków umów. Pracownicy 
otrzymali pełne miesięczne wynagrodzenie ze stosunku pracy, z tytułu wyjazdu 
służbowego zostały im wypłacone diety w kwocie 1.127 zł, a koszty noclegów tych 
pięciu osób wyniosły 4.690 zł. Na podstawie umów cywilnoprawnych pracownikom 
wypłacono ryczałtowe wynagrodzenie bezosobowe w łącznej kwocie 49.000 zł. 
W przypadku czterech pracowników zadania zlecone na podstawie umów 
cywilnoprawnych76, zgodnie z podpisanymi porozumieniami z 14.11.2012 r., 
należały do ich obowiązków służbowych, a ich powierzenie na podstawie umów 
cywilnoprawnych było działaniem na niekorzyść Instytutu.  
Z uwagi na fakt, że przedmiotem umów cywilnoprawnych były różne czynności, 
w tym m.in. badania leśników i przeprowadzanie ankiet w nadleśnictwach, 
a wynagrodzenie określone było ryczałtowo, ustalenie kwoty nienależnie 
wypłaconych wynagrodzeń bezosobowych było niemożliwe. Dla porównania - 
wynagrodzenie wypłacone tym pracownikom ze stosunku pracy za ww. dni pracy 
w nadleśnictwach w kwietniu i maju 2012 r. wyniosło 6.832 zł77. 
[...]*) zeznała, że zawarta z nią umowa z 20.11.2012 r. nie odzwierciedlała stanu 
rzeczywistego, tzn. data umowy nie zgadza się z zakresem czynności do 
wykonania, gdyż wyjazdy terenowe do nadleśnictw były zawsze w I półroczu. Prace 
wymienione w umowie z 20.11.2012 r. oraz w rachunku wystawionym dla IMW na 
podstawie tej umowy były wykonane w I oraz w II półroczu 2012 r.  
[...]*) Kierownik Działu Kadr, Pracy i Płac wyjaśniła, że nie była proszona 
o konsultację w sprawie zawarcia umów cywilnoprawnych, w tym w kwestii 
zbieżności ich zakresu przedmiotowego z zakresem czynności pracowników, 
z reguły umowy otrzymywała już po podpisaniu razem z rachunkami. 
[...]*) wyjaśnił, że: zawieranie umów cywilnoprawnych wynikało z konieczności 
wykonania prac wykraczających poza normalny czas pracy danego pracownika, 
a standardowe godziny pracy nie pozwalały na pełną realizację zadań wynikających 
z umowy z GDLP; przed każdą umową osoby koordynujące projekt dokonywały 
analizy godzin niezbędnych na wykonanie zadań, a ponieważ ilość pracy 
wykraczała poza możliwość wykonania zadań w ramach obowiązków służbowych, 
podejmowano decyzję o konieczności zawarcia umów cywilnoprawnych; zakres 
przedmiotowy umów określany był przede wszystkim przez osoby koordynujące 
umowę z GDLP we współpracy z bezpośrednimi przełożonymi pracowników, którzy 
wiedzieli, jakie jest faktyczne obciążenie danego pracownika. 

                                                        
75 Umowy nr: 609/12/2012, 617/12/2012, 613/12/2012, 621/12/2012, 608/12/2012. 
76 Umowy nr: 609/12/2012, 617/12/2012, 613/12/2012, 608/12/2012. 
77 Wynagrodzenie za jeden dzień roboczy ustalono z uwzględnieniem miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
za staż pracy oraz dni roboczych w miesiącu.  
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NIK zauważa, że świadczenie na podstawie umowy cywilnoprawnej tej samej 
rodzajowo pracy, co określona w umowie o pracę poza normalnym czasem pracy 
pracowników, stanowi obejście w szczególności przepisów o czasie pracy, jest 
bowiem kontynuowaniem stosunku pracy w godzinach nadliczbowych78. 
Podkreślenia wymaga, że praca w godzinach nadliczbowych jest możliwa 
w granicach ustalonych przepisami Kodeksu pracy i wymaga ewidencjonowania 
czasu pracy przez pracodawcę. 
[...]*) wyjaśnił, że: w latach 2012-2014 pracownikom Instytutu zlecano na podstawie 
umów cywilnoprawnych realizację prac w ramach umowy z GDLP ponieważ były to 
czynności dodatkowe, poza podstawowymi pracami wykonywanymi w ramach 
działalności statutowej, które nie wchodziły do normalnego zakresu obowiązków, 
przez co pracownicy byli zobowiązani do wykonywania tych prac poza godzinami 
pracy zasadniczej. Podał też, że taki sposób organizacji pracy był kontynuacją 
organizacji pracy ustalonej na początku realizacji umowy z GDLP w zespole 
kierowanym przez [...]*) oraz że zakres przedmiotowy umów również został 
określony przez pierwszy zespół badawczy pod kierunkiem byłego Dyrektora 
[...]*).[...]*) wyjaśnił również, że w 2012 r. nie było podpisanych umów za I półrocze, 
co było krzywdzące dla wykonawców, jako że pracowali oni ponad przypisane im 
zadania statutowe w Instytucie, stąd po przeanalizowaniu tej kwestii z p.o. Dyrektora 
[...]*) postanowiono ten błąd naprawić.  
[...]*) zeznała, że większość zleconych prac wykonywała po godzinach, 
a w godzinach pracy wykonywała tylko niektóre prace (np. badanie leśników 
w czasie wszystkich wyjazdów do nadleśnictw), zaś [...]*) zeznał, że na realizację 
tego zadania poświęcał od 33-50% czasu pracy, a [...]*) - że czynności 
w nadleśnictwach wykonywał w godzinach pracy (wyjazdy do nadleśnictw stanowiły 
ok. 13% nominalnego czasu pracy w I półroczu 2012 r.), a w II półroczu czynności 
wykonywał po godzinach pracy. 

NIK zauważa, że to [...]*) 23.10.2012 r. zawarł z pracownikami porozumienia, 
w których uzgodniono, że prace związane z realizacją umowy z GDLP wykonywane 
będą w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy. 

Zgodnie ze Statutem Instytutu do jego zadań należało m.in. prowadzenie prac 
usługowo-badawczych w zakresie: monitoringu, analizy i oceny stanu zdrowia 
pracowników oraz środowiska pracy zatrudnionych m.in. w leśnictwie; 
rozpoznawania środowiska pracy i bytowania m.in. w leśnictwie pod względem 
występujących tam szkodliwych czynników biologicznych, fizycznych i innych 
środowiskowych. 
(dowód: akta kontroli tom III str. 143-150, 153-154, 157-158, 161-170, 173-184, 189-

202, 205-212, 236-237, 265-266, 291-292, 310-311, 322-323, tom IV str. 112-115, 
145-154, 161-164, 208-217, 276-279, 282-285) 

9. Niecelowe i niegospodarne było zawarcie przez Instytut w latach 2012-2014 
sześciu umów cywilnoprawnych, na podstawie których zapłacono wynagrodzenie 
w kwocie 48.000 zł, rozliczone w ciężar kosztów realizacji umowy GDLP. Umowy 
zawarto z dwiema osobami fizycznymi, z których jedna ([...]*)) była zatrudniona 
w GDLP, a w umowie z 14.11.2011 r. wskazana była jako osoba uprawniona ze 
strony GDLP do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy oraz kontaktów z IMW. 
Przedmiotem umów było wykonanie dzieł dotyczących analizy wypadkowości, 
rozkładu statystycznego wypadków przy pracy oraz analizy przestrzennej statystyki 
wypadków przy pracy w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 

                                                        
78 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 17.08.2006 r. (III APa 24/06, OSA 2007/12). 
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w latach 1985-201279. Analiza wypadkowości w leśnictwie nie była przedmiotem 
usługi badawczej realizowanej na zlecenie GDLP. Usługa ta dotyczyła wybranych 
zagrożeń zdrowotnych w środowisku pracy leśników w Polsce ze szczególnym 
uwzględnieniem chorób zawodowych, a Instytut zobowiązany był do przedłożenia 
GDLP pełnej analizy statystycznej wyników badań przeprowadzonych 
w nadleśnictwach w latach 2012-2015, zaś sprawozdanie końcowe winno zawierać 
wyniki badań, streszczenie tematu badawczego oraz wytyczne dla praktyki. Dane 
zawarte w sporządzonych na podstawie tych umów dziełach nie były wykorzystane 
w przekazanych do GDLP sprawozdaniach cząstkowych ani w sprawozdaniu 
końcowym.  
[...]*) wyjaśnił, że umowy były niezbędne do rozpoczęcia prac badawczych przez 
zespół naukowy IMW, które musiały być oparte na danych wcześniejszych, którymi 
dysponowała GDLP.  
[...]*) wyjaśnił, że nie pamięta okoliczności zawarcia ww. umów oraz że nie potrafi 
wskazać, jaki był cel zawarcia tych umów. Podał też, że zawarcie tego rodzaju 
umów zawsze następowało na wniosek pracowników merytorycznych 
zaangażowanych w projekt.  
Przesłuchana w charakterze świadka [...]*), zatrudniona w czasie zawierania umów 
na sporządzenie ww. opracowań na stanowisku Kierownika Zakładu Alergologii 
i Zagrożeń Środowiskowych, zeznała, że opracowania te planowano wykorzystać do 
publikacji oraz do dużego końcowego raportu przedkładanego GDLP.  
[...]*) wyjaśnił, że przedmiotowe umowy o dzieło były zawarte celem uzyskania 
danych niezbędnych do przygotowania w 2016 r. końcowej wersji sprawozdania 
z realizacji usługi badawczej.  
Podkreślenia wymaga również, że sprawozdanie końcowe zawierało, zgodnie 
z umową z GDLP, wyniki badań przeprowadzonych przez IMW wraz ze 
streszczeniem tematu badawczego i wytycznymi dla praktyki i nie zostały w nim 
wykorzystane dane zawarte w dziełach opracowanych na podstawie ww. umów 
cywilnoprawnych, dotyczące wypadkowości w leśnictwie, gdyż tematem badań były 
zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy leśników, w tym choroby zawodowe. 
Odnosząc się do wyjaśnień [...]*) i [...]*), NIK zauważa, że jeśli dane będące 
przedmiotem umów o dzieło były niezbędne dla wykonania umowy z GDLP, 
a Zleceniodawca dysponował tymi danymi, to w umowie z 14.11.2011 r. można było 
zagwarantować uzyskanie tych danych od GDLP. NIK zauważa również, że 
wykorzystanie dzieł przez IMW wymagało przeniesienia przez wykonawców na 
rzecz Instytutu autorskich praw majątkowych do przedmiotu umów, a w umowach 
o dzieło nie zawarto postanowień w tym zakresie.  
[...]*) wyjaśniła, że na początkowym etapie analizy statystycznej wyników badań 
przeprowadzonych w nadleśnictwach w latach 2012-2015 przedmiotowe dzieła były 
analizowane pod kątem ich przydatności. Podała też, że w obecnej sytuacji trudno 
podać przesłanki ówczesnego kierownictwa do personalnych decyzji związanych 
z celowością zawarcia tych umów. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 531-536, tom III str. 304-307, 381-384, 428-431, 
tom IV str. 118-120, 145-154, 167-171, 208-217, 234-235, 296-306, 318-351) 

10. Niecelowe i niegospodarne było zawarcie przez Instytut w latach 2013-2014 
trzech umów cywilnoprawnych z [...]*)80, przedmiotem których była współpraca 

                                                        
79 Rozkład statystyczny wypadków przy pracy wśród pracowników leśnictwa w latach 1985-2000, Analiza wypadkowości 

w leśnictwie w latach 80 i 90 XX wieku (umowy nr: 100/2/2012 i 99/2/2012 z 1.02.2012 r.); Rozkład statystyczny wypadków 
przy pracy wśród pracowników leśnictwa w latach 2001-2011, Analiza wypadkowości w Państwowym Gospodarstwie Leśnym 
(PGL) Lasy Państwowe ze szczególnym uwzględnieniem wypadków śmiertelnych w latach 1985-1999 (umowy 
nr: 347/07/2013 i 348/07/203 z 24.06.2013 r.); Analiza wypadkowości w PGL Lasy Państwowe ze szczególnym 

uwzględnieniem wypadków śmiertelnych w latach 2000-2012, Analiza przestrzenna statystyki wypadków przy pracy w PGL 
Lasy Państwowe w latach 1994-2003 według regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (umowy: nr 164/05/204 
z 18.03.2014 r. i nr 166/05/2014 z 10.04.2014 r.). 
80 Umowy: z 5.07.2013 r. (bez numeru), 15.01.2014 r. nr 78/12/2014, z 15.07.2014 r. nr 333/11/2014. 
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z GDLP w zakresie realizacji umowy z 14.11.2011 r. Na ich podstawie zapłacono 
wynagrodzenie w kwocie 30.000 zł, w tym 10.000 zł na podstawie faktury 
wystawionej przez podmiot prowadzący działalność pn. „Specjalistyczna Praktyka 
Lekarska [...]*)”. Zgodnie z ustawą o instytutach badawczych oraz statutem IMW, to 
Dyrektor reprezentuje Instytut na zewnątrz oraz kieruje Instytutem pomocy 
powołanych przez siebie zastępców dyrektora, głównego księgowego, kierowników 
komórek organizacyjnych i pracowników zatrudnionych na samodzielnych 
stanowiskach pracy.  
[...]*) wyjaśnił, że po zwolnieniu z funkcji Dyrektora IMW był nadal kierownikiem 
projektu i koordynował działania zespołu badawczego realizującego projekt 
wynikający z umowy między IMW a GDLP. Zwolnienie z tej funkcji mogło być 
dokonane jedynie po uzyskaniu jego zgody i zrzeczenia się praw autorskich do 
badań naukowych będących przedmiotem umowy oraz po uzyskaniu zgody GDLP. 

NIK zauważa, że zgodnie z umową z GDLP, autorskie prawa majątkowe do 
przedmiotu umowy przysługiwały IMW, a po otrzymaniu wynagrodzenia za 
realizację umowy, Instytut zobowiązany był do przeniesienia tych praw na GDLP. 
Kierownik projektu nie został wskazany w umowie ani innych dokumentach 
przedłożonych kontrolującym. Podkreślić należy, że w umowie z GDLP do 
kontaktów ze zleceniodawcą w sprawie realizacji przedmiotu umowy wskazany był 
dr [...]*) adiunkt w Zakładzie Alergologii i Zagrożeń Środowiskowych. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 531-536, tom III str. 1-5, 214-217, 260, tom IV 
str. 296-306-317) 

11. Niegospodarne było powierzenie, na podstawie umów cywilnoprawnych, 
opracowania koncepcji przygotowania uczestników do badań przeprowadzonych 
w nadleśnictwach oraz opracowania materiałów informacyjnych dla leśników i ankiet 
diagnostycznych, przed każdym etapem polegającym na badaniu leśników 
w nadleśnictwach. Ankiety oraz materiały informacyjne były takie same dla 
wszystkich badanych leśników. Zakres badań we wszystkich nadleśnictwach był taki 
sam, zbliżona była też liczba poddanych badaniu leśników. Mimo to, zadania te 
(obok innych zadań) w latach 2012-2013 (I p.) były powierzone dwóm adiunktom 
w Zakładzie Alergologii i Zagrożeń Środowiskowych ([...]*) i [...]*)) oraz profesorowi 
wizytującemu [...]*)81, a w 2014 r. były przedmiotem umowy cywilnoprawnej 
z 15.01.2014 r. (nr 96/02/2014), zawartej z [...]*). Podkreślenia wymaga, że zadania 
te (obok innych zadań) były również przedmiotem dwóch umów zawartych 
15.07.2014 r. (nr 302/09/2014 i 293/09/2014) z [...]*) oraz [...]*), których termin 
realizacji określony był na II półrocze 2014 r, mimo, że w okresie tym nie 
wykonywano badań w nadleśnictwach.  
[...]*) wyjaśnił, że chociaż koncepcja badań była taka sama, to jednak zmieniały się 
warunki badań (nowe miejsca, inne terminy, nowi leśnicy), dlatego też każda umowa 
cywilnoprawna w zakresie koncepcji przygotowania uczestników do badań dotyczyła 
nowego „przedmiotu” badań. 
[...]*) wyjaśniła, że badanie każdej grupy leśników wymagało przygotowania do 
badań, uwzględniając informacje zawarte w deklaracjach zgody wypełnionych przez 
leśników. 
[...]*), z którą w tym zakresie zawarto cztery umowy82 zeznała, że koncepcja 
przygotowania uczestników do badań obejmowała przygotowanie materiałów 
informacyjnych, tj. ulotek i prezentacji dla leśników oraz przygotowanie ankiet 
diagnostycznych. Koncepcja nie miała formy dokumentu, w formie dokumentu 
przygotowano tylko materiały informacyjne oraz ankiety diagnostyczne. Adiunkt 
potwierdziła, że ankiety oraz materiały informacyjne dla wszystkich leśników były 

                                                        
81 Na podstawie umów cywilnoprawnych z 20.11.2012 r. (nr: 609/12/2012, 610/12/2012, 611/12/2012) oraz z 10.01.2013 r: 
(nr: 81/02/2013, 82/02/2013, 83/02/2013). 
82 Nr: 609/12/2012, 81/02/2013, 96/02/2014 i 302/09/2014. 
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takie same, ale na każdy wyjazd do nadleśnictw trzeba je było wydrukować. Podała 
też, że była współautorką koncepcji przygotowania uczestników do badań wspólnie 
z dwoma osobami83 oraz wyjaśniła, że podpisując umowę uznała, że wykonanie 
koncepcji oraz materiałów informacyjnych oznacza przygotowanie materiałów do 
wyjazdów. Adiunkt wyjaśniła, że nie wie, jakie zadania wykonywał profesor 
wizytujący [...]*).[...]*) zatrudniony w latach 2012-2014 na stanowisku adiunkta 
w Zakładzie Alergologii i Zagrożeń Środowiskowych zeznał, że ankieta 
diagnostyczna była ankietą ogólną, zawierała kilka pytań, była już wykorzystywana 
we wcześniejszych latach, a jego rolą było odnalezienie ankiety i dostosowanie jej 
do badań leśników. Adiunkt podał też, że brał również udział w opracowaniu 
materiałów informacyjnych (ulotki i prezentacji dot. badań leśników).  
[...]*)zeznała, że [...]*) był zaangażowany w realizację umowy z GDLP, często 
proszony był o konsultację wyników badań. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 236-239, 242-249, 254-259, tom IV str. 112-120, 
145-154) 

12. Działaniem nierzetelnym był brak kalkulacji wynagrodzeń ustalanych 
w umowach cywilnoprawnych związanych z realizacją umowy z GDLP, ustalanie 
wynagrodzeń w sposób ryczałtowy, mimo powierzenia wykonania różnych zadań 
oraz nieewidencjonowanie czasu pracy pracowników, w tym przebywania 
pracownika na terenie zakładu pracy poza godzinami wynikającymi ze stosunku 
pracy. Do wydatkowania środków publicznych zgodnie z zasadami gospodarności 
i oszczędności, a więc uzyskania zakładanego efektu mniejszym nakładem środków 
zobowiązywał art. 16 ust. 4 ustawy o instytutach badawczych, a obowiązek 
ewidencjonowania czasu pracy po godzinach pracy wynikał z zarządzenia Dyrektora 
IMW z dnia 19.04.2004 r. w sprawie czasu pracy, o czym kierownikom wszystkich 
jednostek organizacyjnych przypomniał w 2007 r. Kierownik Instytutu ([...]*)84). 
Podkreślenia wymaga, że przebywanie pracownika w zakładzie pracy po godzinach 
pracy - zgodnie z regulaminem pracy - dopuszczalne było jedynie za zgodą 
pracodawcy wyrażoną na piśmie.  
[...]*) wyjaśnił, że wynagrodzenie za wykonanie czynności w ramach umów 
cywilnoprawnych ustalał kierownik projektu, przede wszystkim biorąc pod uwagę 
czasochłonność danych zadań oraz z zachowaniem zasady gospodarności 
i oszczędności, jednocześnie stwierdził, że wynagrodzenie ryczałtowe zostało 
zaproponowane przez kierownika projektu i było związane z brakiem możliwości 
wskazania dokładnego czasu w ten sposób, aby możliwe było zastosowanie stawki 
godzinowej. Podał również, że nie ma wiedzy gdzie w formie pisemnej mogą się 
znajdować analizy czasochłonności powierzanych zadań, a Dyrektor [...]*)wyjaśniła, 
że Instytut nie dysponuje dokumentami potwierdzającymi przeprowadzanie analizy 
ilości godzin niezbędnych na wykonanie zadań powierzonych pracownikom. 
[...]*) w wyjaśnieniach potwierdził, że zgodnie z regulaminem pracy poza godzinami 
pracy można było pracować w Instytucie po wystąpieniu Kierownika Zakładu do 
Dyrektora o zgodę. 
[...]*) Kierownik Działu Kadr, Pracy i Płac wyjaśniła, że: o zgodę na przebywan ie 
pracowników poza normalnym czasem pracy do Dyrektora Instytutu występował 
kierownik jednostki organizacyjnej lub kierownik projektu; nie miała wiedzy, że 
realizacja umów zawartych w związku z realizacją usługi na zlecenie GDLP, 
wymaga od pracowników przebywania na terenie Instytutu poza normalnymi 
godzinami pracy; uzyskanie zgody Dyrektora IMW, jak również prowadzenie 
ewidencji czasu pracy należało do obowiązków kierownika projektu; nie otrzymała 
informacji (ewidencji) od kierownika Zakładu Alergologii i Zagrożeń Środowiskowych 
o przebywaniu pracowników poza godzinami pracy w Instytucie. Wyjaśniła również, 
                                                        
83 Z których jedna, zadanie to miała powierzone na podstawie umowy cywilnoprawnej. 
84 Kierownik Instytutu od 24.08.2007 r. do 16.02.2010 r.  
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że w przypadku wystąpienia nadgodzin warunkiem ich uznania jest przekazanie do 
Działu Kadr, Pracy i Płac szczegółowej ewidencji jak również innej dokumentacji 
z tym związanej.  
[...]*) wyjaśnił, że nie przypomina sobie, czy występowanie o zgodę na pozostawanie 
w Instytucie, w tym laboratorium, po godzinach pracy, miało miejsce. Podał też, że 
nie przypomina sobie udzielania pisemnej zgody. Być może zgoda była wyrażana 
jedynie ustnie, a niedopełnione zostały obowiązki dokumentacyjne ciążące na 
bezpośrednich przełożonych poszczególnych pracowników. 
[...]*) Dyrektor IMW wyjaśniła, że w zasobach Instytutu nie odnaleziono dokumentacji 
świadczącej o przebywaniu pracowników po godzinach pracy w Instytucie, w tym 
w laboratorium fizyko-chemicznym, w związku z wykonywaniem zadań na rzecz 
realizacji umowy z GDLP oraz dodała, że można domniemywać, iż albo taka 
dokumentacja nie była dostarczona do komórki kadrowej, albo też, nie była 
tworzona ze względu na fakt niewykonywania pracy poza normalnymi godzinami na 
terenie IMW. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 509-517, tom II str. 281-283, tom III str. 236-259, 
265-272, 389-420, tom IV str. 145-154, 156-161, 164, 166-167, 171 208-217) 

13. Wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia z 10.01.2013 r. (nr 81/02/2013) 
Instytut wypłacił zleceniobiorcy w pełnej wysokości, mimo niewykonania pełnego 
zakresu przedmiotowego. Zgodnie z tą umową [...]*)a adiunkt w Zakładzie 
Alergologii i Zagrożeń Środowiskowych miała m.in. wykonywać osobiście zadania 
w ramach wyjazdów do ośmiu nadleśnictw. Adiunkt brała udział w czterech 
wyjazdach, nie brała natomiast udziału w badaniu leśników w nadleśnictwach: 
Grotniki, Piotrków, Stąporków i Staszów w dniach od 18.03. do 21.03.2013 r., 
a mimo to w rachunku wystawionym na podstawie tej umowy podała, że brała udział 
w ośmiu wyjazdach, zaś [...]*) stwierdził, że czynności zostały wykonane wg 
warunków umowy zlecenia i przyjęte bez zastrzeżeń. Skutkowało to wypłatą 
wynagrodzenia bezosobowego w wysokości ustalonej w umowie w kwocie 
15.000 zł. Wynagrodzenie umowne ustalone było ryczałtowo, mimo że przedmiotem 
umowy były różne zadania, co uniemożliwiło ustalenie wynagrodzenia wypłaconego 
nienależnie. 
[...]*) wyjaśniła, że w marcu 2013 r. nie mogła uczestniczyć w czterech wyjazdach do 
nadleśnictw (spośród ośmiu), ale była w stałym kontakcie telefonicznym z ekipą 
wyjazdową i udzielałam wskazówek w związku z różnymi zadaniami, jakie mieli do 
wykonania na miejscu uczestnicy wyjazdu. 
NIK zauważa, że przedmiotem umowy zlecenia były m.in. czynności, których 
wykonanie wymagało obecności w nadleśnictwach (przeprowadzanie ankiet wśród 
badanych leśników, organizacja pracy poszczególnych stanowisk, przygotowanie 
pobranego materiału do badań, tj. wirowanie i przygotowanie próbek do transportu). 

(dowód: akta kontroli tom III str. 81-110, 238-239, tom IV str. 204-205) 

14. Niecelowe i niegospodarne było zawarcie przez Instytut umów cywilnoprawnych 
z osobami zarządzającymi IMW, zatrudnionymi na stanowiskach wymienionych 
w art. 2 pkt 1-2 i 4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r., przedmiotem których było 
wykonanie zadań związanych z realizacją umowy z GDLP, a wynagrodzenie 
wypłacone na ich podstawie wynosiło 114.500 zł. Osoby te z racji zajmowanych 
stanowisk sprawowały nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych, które 
stosownie do swojej właściwości zaangażowane były w merytoryczną realizację tej 
umowy oraz jej rozliczenie pod względem finansowym. W ocenie NIK powierzenie 
tych zadań na podstawie umów cywilnoprawnych stanowić mogło obejście 
przepisów o czasie pracy85 oraz przepisów art. 5 ust. 1 i art. 8 pkt 5 lit. a) ustawy 
z dnia 3 marca 2000 r. I tak: 

                                                        
85 Art. 1514 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm.). 
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a) [...]*) Kierownikowi Instytutu/Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa86 Instytut powierzył 
koordynację przyjęć leśników zakwalifikowanych do poszerzonej 
diagnostyki/„kierowanie ruchem pacjentów w Klinice IMW zakwalifikowanych do 
poszerzonej diagnostyki”87, za które to czynności w grudniu 2012 r. otrzymał 
wynagrodzenie w kwocie 10.000 zł, w grudniu 2013 r. – 8.500 zł, a grudniu 2014 r. 
3.000 zł88, podczas gdy w II półroczu poszczególnych lat do poszerzonej diagnostyki 
w Klinice IMW89 zgłosiło się odpowiednio: 34, 43 oraz 35 leśników, a tylko w jednym 
przypadku przyjęcie pacjenta do Kliniki miało miejsce po godz. 15.30. Ponadto 
według zakresu obowiązków przyjętego do stosowania przez [...]*) Z-cę Dyrektora 
ds. Lecznictwa (25.03.2013 r.), do jego zadań należało m.in. sprawowanie nadzoru 
nad działalnością oddziałów/zakładów, sprawowanie nadzoru nad pracą personelu 
medycznego, nadzór nad przestrzeganiem procedur organizacyjnych.  
[...]*) wyjaśnił, że przedmiotem umowy nie było dosłownie wskazywanie pacjentowi 
w jakim kierunku ma się udać, ale całościowa koordynacja tego ruchu, związana 
z koniecznością monitorowania dużych ilości dokumentacji medycznej i pilnowania, 
by żaden z pacjentów objętych umową z GDLP nie został „rozliczony” jako pacjent 
NFZ. 
b) [...]*) Kierownikowi Instytutu/Z-cy Dyrektora ds. Naukowych IMW90 Instytut zlecił 
„koordynację wykonania umowy z GLP”91 w latach 2012-2014 i wypłacił z tego tytułu 
wynagrodzenie w kwocie 77.800 zł. 
[...]*) wyjaśnił, że w ramach umów cywilnoprawnych po godzinach pracy planował 
zadania dla poszczególnych pracowników, przygotowywał wstępne i końcowe 
sprawozdania etapowe z wykonanych prac, był współautorem publikacji i broszury 
„Borelioza i inne choroby odkleszczowe w środowisku leśnym” oraz współpracował 
z Dyrekcją Lasów Państwowych (udział przy przekazywaniu sprawozdań etapowych 
oraz przy planowaniu kolejnych terminów i miejsc gdzie będą prowadzone badania). 
Wyjaśniający podkreślił, że wykonywane przez niego czynności nie łączyły się 
z funkcją Z-cy Dyrektora ds. Naukowych, a wynikały z faktu, że jako samodzielny 
pracownik naukowy posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.  

NIK zauważa, że w umowach zawartych z [...]*) przedmiot zlecenia określony został 
jednoznacznie: „koordynacja projektu” lub „koordynacja wykonania umowy z GDLP”, 
a w związku z zatrudnieniem na stanowisku Z-cy Dyrektora ds. Naukowych [...]*) 
sprawował nadzór nad Zakładem Alergologii i Zagrożeń Środowiskowych, głównym 
realizatorem usługi naukowo-badawczej na zlecenie GDLP. Podkreślenia wymaga 
również, że za koordynację umowy z GDLP w 2012 r. dodatkowe wynagrodzenie 
osobowe w kwocie 20.000 zł wypłacono [...]*), a współpraca z GDLP w II półroczu 
2013 r. oraz w 2014 r. była też zlecona [...]*) na podstawie umów cywilnoprawnych 
z 5.07.2013 r., 15.01.2014 r. i 15.07.2014 r., a wynagrodzenie z tego tytułu wyniosło 
łącznie 30.000 zł92. 
[...]*) wyjaśnił, że czynności związane z koordynacją projektu nie mogły być przez 
[...]*) wykonywane w ramach obowiązków służbowych, ponieważ godzinowo 
wykraczało to znacznie poza obowiązujące normy pracy i powodowało konieczność 
zawarcia umów zleceń. 
[...]*) wyjaśnił, że był kierownikiem projektu realizowanego na zlecenie GDLP nawet 

                                                        
86 Od 16.11.2012 r. do 15.05.2013 r. [...]*) był Kierownikiem IMW, a od 16.05.2013 r. do 13.01.2014 r. p.o. Dyrektora. 
87 Zakres zleconych i wykonanych czynności ustalono na podstawie umów oraz rachunków wystawionych przez 
Zleceniobiorców. 
88 Umowy cywilnoprawne: nr 614/12/2012 z 20.11.2012 r. nr 533/12/2013 z 5.07.2013 r. i nr 300/09/204 z 15.07.2014 r.  
89 Badania w klinice prowadzone w okresie od września do grudnia, po wytypowaniu osób do diagnostyki na podstawie 
wyników badań leśników przeprowadzonych w I półroczu każdego roku w nadleśnictwach. 
90 W okresie od 14.01.2014 r. do 18.12.2014 r. [...]*) pełnił funkcję Kierownika Instytutu.  
91 Umowy zlecenia nr: 607/12/2012 z 20.11.2012 r., 227/06/2013 z 10.01.2013 r. 531/12/2013 z 5.07.2013 r., 80/02/2014 
z 15.01.2014 r. i nr 292/09/2014 r. z 15.07.2014 r. 
92 Umowy nr: 531/12/2013, 78/02/2014 i 333/11/2014 r. (rachunek do tej umowy wystawiony został przez firmę: 
Specjalistyczna Praktyka Lekarska [...]*)). Umowy z 15.01.2014 r. i 15.07.2014 r. w imieniu IMW podpisał [...]* ). 
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po zwolnieniu z funkcji Dyrektora IMW.  
Odnosząc się do wyjaśnień [...]*) dodać należy, że: sporządzanie sprawozdań 
cząstkowych z realizacji umowy z GDLP było, obok innych zadań, przedmiotem 
12 umów zawartych w latach 2012-2014 z pracownikami IMW93; broszurę „Borelioza 
i inne choroby odkleszczowe w środowisku leśnym” IMW wydał w 2014 r. Broszura 
liczyła 24 strony, a jej współautorami (wg sprawozdania z działalności Instytutu za 
2014 r.) byli: [...]*),[...]*),[...]*),[...]*) oraz [...]*), a do kontaktów z GDLP w umowie 
z 14.11.2011 r. wskazany był [...]*). 
[...]*) - Kierownik Zakładu Alergologii i Zagrożeń Środowiskowych w latach 2011-
2015 (do 24.03.2015 r.) zeznała, że do jej obowiązków należała koordynacja zadań 
realizowanych w ramach umowy z GDLP, a rolę koordynatora projektu pełnili 
dyrektorzy IMW: [...]*), następnie [...]*) oraz [...]*).  

Kontrola wykazała, że koordynacja badań (obok innych zadań) była również 
powierzona [...]*) na podstawie umowy cywilnoprawnej nr 82/02/2013 z 10.01.2013 
r. Natomiast według sprawozdań z działalności IMW za lata 2012-2013, wykonanie 
projektu naukowo-badawczego koordynował zespół w składzie: dr W[...]*), dr [...]*), 
dr. [...]*) oraz dr [...]*), a w 2014 r. zespół w składzie: dr [...]*), dr [...]*) i prof. dr hab. 
[...]*). 

c) [...]*) Głównej Księgowej Instytut zlecił sporządzenie sprawozdań finansowych 
z realizacji: IV, V, VI oraz VII etapu umowy z GDLP94, które przekazano GDLP, 
mimo, że umowa z 14.11.2011 r. nie nakładała na Instytut takiego obowiązku. Na 
postawie wystawionych przez ww. rachunków wypłacono wynagrodzenie 
w wysokości – odpowiednio – 3.000 zł, 4.200 zł, 5.000 zł i 3.000 zł. Podkreślenia 
wymaga, że sporządzenie tych sprawozdań sprowadzało się do zestawienia kilku 
pozycji kosztów wynikających z analitycznej ewidencji księgowej, co można było 
uzyskać sporządzając wydruk obrotów kont analitycznych.  

[...]*) wyjaśniła, że umowy zlecenia obejmowały nie tylko sprawdzenie prawidłowości 
księgowań, ale również „nadzór nad realizacją umowy w tym zakresie”.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 418-419, 429, 432-433, 458-463, 466-468, 470-472, 
480-498, 518-533, tom IV str. 161-164) 

15. Niezgodnie z przepisami art. 5 w zw. z art. 1 pkt 9 i art. 2 pkt 1, 2 oraz pkt 4 
ustawy z dnia 3 marca 2000 r., osobom zarządzającym IMW (zatrudnionym na 
stanowiskach wymienionych w art. 2 pkt 1-2 i 4 tej ustawy) wypłacono „dodatkowe 
wynagrodzenia” osobowe w łącznej kwocie 84.500 zł. I tak:  
a) Dyrektorowi Instytutu [...]*) wypłacono dodatkowe wynagrodzenie osobowe 
w kwocie [...]*)zł, w tym [...]*)zł w lipcu 2011 r. za udział w pracach związanych 
z przygotowaniem opracowania „Dopalacze, jako aktualny problem zdrowia 
publicznego. Raport wstępny”, [...]*) zł w grudniu 2011 r. w związku z realizacją poza 
godzinami pracy projektu badawczego95, [...]*)zł w styczniu 2012 r. w związku 
„z realizacją umowy z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych” (z 14.11.2011 r.), 
[...]*)zł we wrześniu 2012 r. za nadzór organizacyjny nad wydaniem czasopisma 
Annals of Agriculture and Environmental Medicine96 oraz w kwietniu 2013 r. - [...]*) zł 
jako zaległe wynagrodzenie z tytułu „uczestnictwa w okresie od 01.01.2012 r. do 
31.10.2012 r.”97 w realizacji tematu „Wybrane zagrożenia zdrowotne w środowisku 
pracy leśników w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem chorób zawodowych”. 

                                                        
93 Umowy nr: 609-611/12/2012 i 626/12/2012 z 20.11.2012 r., 81-83/02/2013 z 10.01.2013 r., 523/12/2013 z 5.07.2013 r., 
96/02/2014 i 196/05/2014 z 15.01.2014 r. oraz 293/09/2014 i 302/09/2014 z 15.07.2014 r.  
94 Umowy zlecenia nr: 270/06/2013 z 10.01.2013 r., 532/12/2023 z 5.07.2013 r., 95/02/2014 z 15.01.2014 r., 299/09/2014 r. 
z 15.07.2014 r. 
95 Projekt „Substancje psychoaktywne, ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy jako aktualne zagrożenie zdrowia i życia 
młodzieży – analiza podstaw i świadomości ryzyka zdrowotnego wśród gimnazjalistów”, realizowany w ramach umowy 

8/GA/2011 z Krajowym Biurem do spraw Przeciwdziałania Narkomani.  
96 Półrocznika wydawanego przez Instytut w ramach działalności wydawniczej. Wnioskujący W. Zatoński pełnił nadzór nad 
redakcją numeru „grudzień 2011”. 
97 Średnie miesięczne dodatkowe wynagrodzenie wyniosło 2.000 zł.  
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b) [...]*) Kierownikowi Instytutu/Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa98 wypłacono 
wynagrodzenie dodatkowe w kwocie [...]*) zł, w tym w lipcu 2011 r. [...]*) zł za udział 
w pracach związanych z przygotowaniem opracowania „Dopalacze, jako aktualny 
problem zdrowia publicznego. Raport wstępny” oraz w styczniu 2012 r. [...]*) zł – 
w związku „z realizacją umowy z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych”. 
c) [...]*) Z-cy Dyrektora ds. Naukowych w styczniu 2012 r. wypłacono dodatkowe 
wynagrodzenie w kwocie [...]*) zł w związku „z realizacją umowy z Generalną 
Dyrekcją Lasów Państwowych”. 
d) Głównej Księgowej [...]*) – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie osobowe 
w łącznej kwocie [...]*) zł, w tym [...]*) zł w grudniu 2010 r. „w związku z dodatkowymi 
czynnościami niewynikającymi z umowy o pracę”, [...]*) zł w lipcu 2011 r. za wkład 
pracy przy sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2010 r., [...]*) zł w grudniu 
2011 r. w związku z realizacją poza godzinami pracy projektu badawczego99, [...]*) zł 
w styczniu 2012 r. w związku „z realizacją umowy z Generalną Dyrekcją Lasów 
Państwowych” oraz [...]*) zł w październiku 2012 r. za wkład pracy przy 
sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2011 r. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 3 marca z 2000 r., dyrektorowi Instytutu oraz jego 
zastępcom i głównej księgowej przysługiwało wyłącznie wynagrodzenie 
miesięczne100 oraz świadczenia dodatkowe101 i nagroda roczna. Minister Zdrowia 
powołał [...]*) na Dyrektora Instytutu na okres pięciu lat z dniem 1.10.2010 r. do 
30.09.2015 r. i przyznał mu wynagrodzenie składające się z wynagrodzenia 
zasadniczego, dodatku funkcyjnego w wysokości 40% wynagrodzenia 
zasadniczego, dodatku za wysługę lat w wysokości wynikającej z zasad 
obowiązujących w Instytucie Medycyny Wsi. Dyrektorowi przysługiwała również 
miesięczna premia uznaniowa w wysokości określonej odrębną decyzją Ministra 
Zdrowia102. Minister Zdrowia nie przewidział dla Dyrektora innych składników 
wynagrodzenia103. [...]*) na stanowisku Z-cy Dyrektora ds. Naukowych został 
zatrudniony z dniem 2.03.2011 r.104, a [...]*) na stanowisku Z-cy Dyrektora 
ds. Lecznictwa od 16.08.2004 r. Ich wynagrodzenie miesięczne obejmowało 
wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny w wysokości 75% wynagrodzenia 
zasadniczego oraz dodatki zgodnie z obowiązującymi przepisami w IMW. [...]*) na 
stanowisku Głównego Księgowego zatrudniona została od 1.09.2004 r. 
Wynagrodzenie ustalone w umowie o pracę obejmowało: wynagrodzenie 
zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek stały oraz inne dodatki „zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w IMW”. Obowiązującymi przepisami, które 
przewidywały wypłatę dodatków były postanowienia Regulaminów wynagrodzenia. 
Umowy o pracę z [...]*),[...]*) i [...]*) nie odsyłały wprost do postanowień Regulaminu 
wynagradzania. Regulaminy wynagradzania IMW105 nie przewidywały wypłaty 
„dodatkowego wynagrodzenia”. Według § 12 Regulaminu wynagradzania 
(obowiązującego od 31.07.2008 r.), Dyrektor IMW mógł przyznać „dodatek” 
w przypadku powierzenia pracownikom zadań wykraczających poza zakres 
czynności, których wykonanie wymagałoby zatrudnienia etatowego pracownika na 

                                                        
98 Od 16.11.2012 r. do 15.05.2013 r. [...]*) był Kierownikiem IMW, a od 16.05.2013 r. do 13.01.2014 r. p.o. Dyrektora. 
99 Projekt „Substancje psychoaktywne, ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy jako aktualne zagrożenie zdrowia i życia 

młodzieży – analiza podstaw i świadomości ryzyka zdrowotnego wśród gimnazjalistów”, realizowany w ramach umowy 
8/GA/2011 z Krajowym Biurem do spraw Przeciwdziałania Narkomani.  
100 Tj. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy oraz dodatki stałe przyznane w umowie o pracę. 
101 Zgodnie z art. 11 ustawy z 3 marca 2000 r. świadczeniami dodatkowymi są świadczenia z tytułu zatrudnienia w tym: 

bytowe, socjalne, komunikacyjne oraz majątkowe i osobowe.  
102 Premia w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego przyznana została Dyrektorowi za wszystkie miesiące 2011 roku. 
103 Zgodnie z art. 772 § 5 k.p. w związku z art. 24126 § 2 k.p. regulamin wynagradzania nie może określać warunków 
wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy. 
104 Od 1 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. [...]*) p.o. Z-cy Dyrektora ds. Naukowych. 
105 Regulamin wynagradzania IMW wprowadzony zarządzeniem Dyrektora z 12.10.2003 r., obowiązujący w dacie zawarcia 
umowy z [...]*) Z-cą Dyrektora ds. Lecznictwa oraz regulamin wynagradzania IMW, obowiązujący od 31.07.2008 r. do dnia 
zakończenia kontroli. 
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stanowisku specjalisty oraz „dodatek specjalny” pracownikom pozyskującym dla 
Instytutu dodatkowe środki. Wypłacenie dodatkowych wynagrodzeń mogło stanowić 
obejście art. 1514 § 1 k.p., według którego pracownicy zarządzający w imieniu 
pracodawcy zakładem pracy wykonują, w razie konieczności, pracę poza 
normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu 
pracy w godzinach nadliczbowych.  
[...]*) wyjaśnił, że 27.01.2012 r. wystąpił do Dyrektora IMW z prośbą o dodatkowe 
wynagrodzenie dla 10 pracowników (łącznie na kwotę 53.000 zł, w tym dla [...]*) 
Dyrektora, [...]*) Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa, [...]*) Głównej Księgowej oraz dla 
siebie samego), w związku z realizacją umowy z GDLP, gdyż takie było uzgodnienie 
ówczesnego „Kierownictwa umowy” i taka była decyzja ówczesnego Dyrektora 
Instytutu. [...]*) wyjaśnił też, że nie pamięta, jakich prac dodatkowych związanych 
z realizacją umowy z GDLP, niewchodzących w zakres obowiązków służbowych, 
dotyczył wniosek z 15.04.2013 r. o wypłacenie zaległego dodatkowego 
wynagrodzenia w kwocie [...]*) zł byłemu Dyrektorowi [...]*), ale z pewnością było to 
przeanalizowane i uzasadnione. Dodał też, że ostateczna decyzja w tej sprawie 
została podjęta przez [...]*) ówczesnego p.o. Dyrektora. [...]*) wyjaśnił, że nie 
pamięta dokładnie, jakie obowiązki realizował [...]*), prawdopodobnie były one 
związane z koordynowaniem projektu i kontrolą pod względem merytorycznym. 
Podał też, że o ile dobrze pamięta, przekazano mu, że zaległe wynagrodzenie jest 
należne i w razie niewypłacenia go Instytut zostanie narażony na sprawę w sądzie. 
W kwestii wniosku z 15.07.2011 r. o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za udział 
w pracach związanych z projektem badawczym pt. „Dopalacze, jako aktualny 
problem zdrowia publicznego. Raport wstępny”, na łączną kwotę 28.000 zł, w tym 
m.in. Dyrektorowi IMW [...]*),[...]*) wyjaśnił, że o złożenie takiego wniosku zwrócił się 
Dyrektor [...]*), który był również kierownikiem tego projektu badawczego i nie 
wypadało, żeby sam do siebie występował z wnioskiem. 
[...]*) wyjaśnił, że nie przypomina sobie okoliczności wnioskowania 23.12.2010 r. 
o wypłatę dodatkowych wynagrodzeń dla czterech pracowników IMW na łączną 
kwotę 10.500 zł, w tym dla Głównej Księgowej. Osoby, których dotyczył wniosek 
stanowiły zespół wspomagający realizację różnych projektów, a zakres ich 
obowiązków znacząco wykraczał poza to, do czego były zobowiązane w ramach 
stosunku pracy. Wyjaśniający podkreślił, że był to jedynie wniosek, a decyzję w tym 
zakresie podejmowała osoba kierująca IMW przy pomocy podległego jej 
merytorycznie personelu, który mógł zwrócić uwagę, że takie rozwiązanie nie mieści 
się w regulaminie wynagradzania oraz dodał, że on takiej wiedzy nie miał.  
[...]*) wyjaśnił, że dodatkowe wynagrodzenie w związku z przygotowaniem 
opracowania „Dopalacze…” ([...]*) zł w lipcu 2011 r.) oraz w związku z realizacją 
umowy z GDLP (5.500 zł w styczniu 2012 r.) otrzymał w związku z zatwierdzaniem 
dokumentacji razem z kierownikiem projektu - konieczne było dokonanie żmudnych 
i czasochłonnych czynności sprawdzających w celu rozliczenia całości projektów. 
Podkreślenia wymaga, że umowa z GDLP zawarta była 14.11.2011 r., a rozliczenie 
całego projektu miało nastąpić do 31.12.2016 r. Rozliczenie I etapu sporządzone 
z datą 30.12.2011 r. zawierało jedynie informację o zakupionej aparaturze 
i przyczynach przeniesienia zakupu dwóch aparatów na 2012 r. 
[...]*) Kierownik Działu Kadr, Pracy i Płac wyjaśniła, że do jej kompetencji nie 
należała analiza prawna dokumentów stanowiących podstawę wypłaty 
wynagrodzenia. Dyrekcja nie prosiła mnie również o sprawdzenie zasadności, czy 
też zgodności z obowiązującymi przepisami dokumentów stanowiących podstawę 
wypłaty dodatkowych pieniędzy dla pracowników i dyrekcji. Decyzje w sprawie 
zaakceptowania wniosków o wypłatę dla pracowników dodatkowych należności były 
podejmowane przez Dyrekcję, a do Działu Kadr, Pracy i Płac trafiały już dokumenty 
zaakceptowane przez Dyrektora i czasem parafowane przez Główną Księgową. 
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(dowód: akta kontroli tom I str. 418-419, 429, 432-433, 458-463, 466-468, 470-472, 
480-498, 518-533, tom IV str. 145-154, 161-164, 208-217) 

W związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia, miesięczne wynagrodzenie [...]*) 
Dyrektora Instytutu za lipiec 2011 r. oraz styczeń i wrzesień 2012 r. przekroczyło 
maksymalne wynagrodzenie miesięczne, ustalone zgodnie z przepisami art. 8 pkt 5 
lit. a) ustawy z dnia 3 marca 2000 r. Mianowicie:  
– w lipcu 2011 r. wynagrodzenie miesięczne [...]*), łącznie z dodatkowym 

wynagrodzeniem wypłaconym w kwocie [...]*) zł, wyniosło [...]*) zł i o [...]*) zł 
przekroczyło maksymalne wynagrodzenie miesięczne wynoszące 
21.628,80 zł106; 

– w styczniu i wrześniu 2012 r., w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia 
w kwocie [...]*) zł107, wynagrodzenie miesięczne [...]*) za styczeń oraz grudzień 
2012 r. wyniosło [...]*) zł i o [...]*) zł przekroczyło maksymalne wynagrodzenie 
miesięczne wynoszące 22.618,98 zł108. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 419-421, 423, 461, 466-468, 471, 484,-486) 

16. W latach 2012-2015 Instytut zawarł pięć umów prawa cywilnego na łączną 
kwotę 68.515 zł109, w których po jednej stronie Dyrektor/Kierownik Instytutu 
występował, jako organ osoby prawnej, reprezentowany przez pełnomocnika, po 
drugiej stronie zaś działając we własnym imieniu i na własną rzecz, jako 
wykonawca, któremu IMW zleca wykonanie na rzecz Instytutu określonych prac. 
Stanowiło to naruszenie art. 108 Kodeksu cywilnego i skutkowało ich nieważnością. 
Mianowicie: 
– w dniu 20.11.2012 r. IMW powierzył [...]*) (umowa nr 614/12/2012) wykonanie 

czynności w ramach umowy z GDLP, polegających na koordynacji przyjęć 
leśników zakwalifikowanych do poszerzonej diagnostyki w Klinice IMW. 
Wynagrodzenie za wykonanie tych czynności w kwocie 10.000 zł zostało 
wypłacone na podstawie rachunku z 31.12.2012 r. W umowie zawartej z  ww. 
Instytut reprezentował [...]*) Z-ca Dyrektora ds. Naukowych, działający jako 
pełnomocnik Instytutu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez 
[...]*)110; 

– w dniu 10.01.2013 r. IMW zlecił [...]*) (umowa nr 278/06/2013) opracowanie 
statystyczne wyników badań leśników zakwalifikowanych do poszerzonej 
diagnostyki w Klinice IMW (w ramach umowy z GDLP). Wynagrodzenie za 
wykonane dzieło w kwocie 10.000 zł zostało wypłacone na podstawie rachunku 
z 10.06.2013 r. W umowie zawartej z ww. Instytut reprezentował [...]*) Z-ca 
Dyrektora ds. Naukowych oraz [...]*) Główna Księgowa, działający jako 
pełnomocnicy Instytutu na podstawie pełnomocnictw udzielonych im przez [...]*); 

– w dniu 5.07.2013 r. IMW zlecił [...]*) (umowa nr 533/12/2013) wykonanie 
czynności polegających na kierowaniu ruchem pacjentów w Klinice IMW 
zakwalifikowanych do poszerzonej diagnostyki w tej Klinice w ramach umowy 
z GDLP. Wynagrodzenie za wykonanie prac w kwocie 8.500 zł zostało 
wypłacone na podstawie rachunku z 10.06.2013 r. W umowie zawartej 
z ww. Instytut reprezentował [...]*) Z-ca Dyrektora ds. Naukowych oraz [...]*) 
Główna Księgowa, działający jako pełnomocnicy Instytutu na podstawie 

                                                        
106 Sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
w czwartym kwartale 2010 r. w kwocie 3.604,80 zł, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 19 stycznia 2011 r. (Dz. Urz. GUS nr 1, poz. 3). 
107 Kwota [...]*)zł obejmuje dodatkowe wynagrodzenie wypłacone w kwocie [...]*)zł w styczniu i wrześniu 2012 r. oraz 1/10 
z kwoty [...]*)zł wypłaconej w kwietniu 2013 r. za okres od stycznia do października 2012 r.  
108 Sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
w czwartym kwartale 2011 r. w kwocie 3.769,83 zł, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

z dnia 18 stycznia 2012 r. (Dz. Urz. GUS nr 1). 
109 Przy czym wynagrodzenie w kwocie 53.000 zł zawarte jest również w kwocie 112.500 zł, wskazanej w nieprawidłowości 
nr 14. 
110 Kierownika Instytutu od 16.11.2012 r. do 15.05.2013 r. 
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pełnomocnictw udzielonych im przez [...]*)111; 
– w dniach 15.01.2014 r. i 15.07.2014 r. IMW powierzył [...]*)112 (umowy 

nr 80/02/2014 i 292/09/2014) wykonanie czynności w ramach umowy z GDLP 
polegających na koordynacji wykonania tej umowy w I i II półroczu 2014 r. 
Umowy w imieniu Instytutu podpisali: [...]*) Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa oraz 
[...]*) Główna Księgowa, mimo, że nie byli uprawnieni do podpisywania umów 
w imieniu IMW. Na podstawie tych umów [...]*) otrzymał wynagrodzenie 
w kwocie 35.000 zł; 

– w dniu 4.05.2015 r. IMW powierzył Dyrektor [...]*) (umowa nr 278/08/2015) 
autorskie opracowanie wstępnych wyników badań, nadzór merytoryczny nad 
realizacją badań, przygotowanie autorskiego wykładu oraz materiałów 
informacyjnych i szkoleniowych dla kobiet w wieku 40-60 lat dotyczących 
postępowania profilaktycznego mającego na celu zachowanie zdolności do 
pracy oraz nadzór merytoryczny nad realizacją projektu, w ramach projektu 
„Zdrowie psychofizyczne kobiet w okresie około i pomenopauzalnym w aspekcie 
zachowania ich zdolności do pracy” (umowa z CIOP-PIB). Wynagrodzenie za 
wykonane dzieło w kwocie 5.015 zł wypłacone zostało na podstawie rachunku 
wystawionego przez [...]*) z datą 7.12.2015 r. W umowie zawartej z [...]*)jako 
osobą fizyczną, Instytut reprezentowany był przez [...]*)Z-cę Dyrektora 
ds. Administracyjno-Społecznych, działającą jako pełnomocnik Instytutu113 na 
podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej przez [...]*). 

Zdaniem NIK zawarcie ww. umów stanowiło obejście zakazu z art. 108 k.c. Zgodnie 
z treścią tego przepisu pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, 
której dokonuje w imieniu mocodawcy, chyba że co innego wynika z treści 
pełnomocnictwa albo że ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest 
możliwość naruszenia interesów mocodawcy. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą 
Sądu Najwyższego (por. np. uchwała SN (7) z dnia 30 maja 1990 r., III CZP 8/90, 
OSNC 1990, nr 10-11, poz. 124; wyrok SN z dnia 10 listopada 2005 r., V CK 332/05, 
Lex nr 558619; wyrok SN z dnia 5 grudnia 2007 r., I CNP 41/07, OSNC-ZD 2008, 
nr 3, poz. 92), przepis art. 108 k.c. ma zastosowanie także wówczas, gdy ta sama 
osoba fizyczna jest stroną czynności prawnej, działając z jednej strony, jako organ 
osoby prawnej, a z drugiej strony – we własnym imieniu i na własną rzecz. Skutkiem 
działania Dyrektora Instytutu z naruszeniem art. 108 k.c. jest nieważność czynności 
z uwagi na to, że to Dyrektor Instytutu tworzy i uzewnętrznia wolę osoby prawnej, 
a więc brak jest możliwości potwierdzenia czynności przez samą osobę prawną. 
Stąd art. 103 k.c. nie będzie miał zastosowania w przypadku zawarcia ww. umów. 
W przypadku zawarcia omawianych umów żadne z pełnomocnictw, udzielonych 
przez osoby kierujące Instytutem osobom zawierającym umowy, nie wyłączało 
zakazu dokonywania przez pełnomocnika czynności z samym sobą. Nie można 
również mówić o wyłączeniu w niniejszej sprawie możliwości naruszenia interesów 
mocodawcy czyli Instytutu. W interesie IMW było bowiem wykonanie zadań przy 
najniższym nakładzie środków z zachowaniem zasad gospodarowania mieniem, 
określonych w art. 16 ust. 4 o instytutach badawczych, zaś w interesie wykonawcy 
leżało natomiast uzyskanie jak najlepszej ceny za wykonane zadania. Zestawienie 
to wskazuje na występowanie konfliktu interesów, a zatem istniała możliwość 
naruszenia interesów mocodawcy. 
[...]*) wyjaśnił, że nie przypomina sobie sytuacji zawierania umów „z samym sobą”, 
ale nawet jeśli takie działania miały miejsce, to podkreślił, iż nie miał wiedzy, że jest 
to niezgodne z normami k.c. Podał też, że nie pamięta czy w styczniu i lipcu 2014 r. 

                                                        
111 W okresie od 16.05.2013 r. do 13.01.2014 r. [...]*) pełnił obowiązki Dyrektora Instytutu. 
112 W okresie od 14.01.2014 r. do 18.12.2014 r. [...]*) pełnił obowiązki Dyrektora Instytutu. 
113 Na stanowisku Dyrektora Instytutu od 19.12.2014 r. zatrudniona była prof. IMW [...]*). 
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posiadał pełnomocnictwo do zawarcia umowy z [...]*).  
[...]*) wyjaśniła, że w przypadku umowy z 04.05.2015 r. zawartej w związku 
z realizacją badań w ramach projektu „Zdrowie psychofizyczne kobiet w okresie 
około i pomenopauzalnym w aspekcie zachowania ich zdolności do pracy”, nie 
doszło do naruszenia przepisu art. 108 k.c. Instytut był reprezentowany przez Z-cę 
Dyrektora ds. Administracyjno-Społecznych [...]*), a umowa była zawierana ze mną, 
jako osobą fizyczną. Norma wskazana w art. 108 k.c. byłaby złamana, gdyby 
umowa została zawarta pomiędzy mną występującą jako osoba fizyczna, 
a Dyrektorem IMW, którego funkcję pełnię. Regulacje dotyczące czynności 
„z samym sobą” zawarte są w kodeksie spółek handlowych, a w ustawie 
o instytutach badawczych brak jest procedur zbliżonych do tych określonych w k.s.h. 
i nie wydaje się zasadne stosowanie tych przepisów w drodze analogii do instytutów 
badawczych. W ustawie o instytutach badawczych – w ramach mechanizmów 
nadzorczych – pewne kompetencje przyznane zostały ministrowi, ale trudno szukać 
uprawnienia do zawierania umów w imieniu instytutu z jego dyrektorem, jako osobą 
fizyczną. [...]*) podała również, że umowa dotyczyła pełnienia funkcji kierownika 
projektu, a obowiązki te wykonywała przed powołaniem na stanowisko Dyrektora 
IMW i konieczne było ich realizowanie, a z przesłanek merytorycznych nie można 
było zmienić kierownika projektu, a brak umowy cywilnoprawnej z kierownikiem 
projektu spowodowałby konieczność zwrotu (z odsetkami) środków przyznanych na 
wynagrodzenie kierownika projektu i zmniejszenie naliczanych wskaźnikiem 
kosztów pośrednich. Skutkowałoby to naruszeniem interesów IMW, przed którym to 
uszczupleniem ma chronić norma wskazana w art. 108 k.c.  
(dowód: akta kontroli tom I str. 424-427, 443-453, tom III str. 232-235, 281-286, tom 
IV str. 106-109, 208-217, 175-180) 

17. Niecelowe i niegospodarne wydatkowanie środków finansowych w kwocie 
7.400 zł, na wynagrodzenia dla pracowników IMW, którym na podstawie siedmiu 
umów zlecenia114 powierzono do wykonania prace w ramach seminarium, 
pokrywające się z obowiązkami służbowymi. W ocenie NIK, świadczenie na 
podstawie umowy cywilnoprawnej tej samej rodzajowo pracy, co określona 
w umowie o pracę poza normalnym czasem pracy pracowników, stanowi obejście 
przepisów o czasie pracy w godzinach nadliczbowych.  
Ponadto mimo, że wszyscy zleceniobiorcy zostali zobowiązani do realizacji 
powierzonych czynności poza obowiązującym ich czasem pracy, to w ostatecznym 
rozliczeniu nie uwzględniono faktu, że prace powierzone na podstawie 10 z 12 
zawartych umów115 mogły być realizowane systematycznie w czasie pracy – 
w okresie przygotowania i po seminarium (np. faktury były wystawiane na bieżąco 
w okresie od 07.11.2013 r. do 27.01.2014 r., „przygotowanie bazy danych 
rozliczenia seminarium” wykonano jednorazowo w formie zestawienia do listy 
wynagrodzeń z tytułu ww. umów zlecenia), zaś niektóre czynności mogły zostać 
zrealizowane tylko w czasie trwania seminarium, tj. po godzinach pracy IMW 
pierwszego dnia (w godzinach od 15.30 do18.30) oraz w godzinach pracy Instytutu 
(od 9.00 do 14.00) drugiego dnia seminarium. Dotyczyło to m.in. prowadzenia 
sekretariatu seminarium (w ramach umów nr: 42/01/2014 i 44/01/2014), obsługi 
szatni (umowa nr 43/01/2014) oraz obsługi technicznej sprzętu nagłaśniającego 
i multimedialnego podczas seminarium (umowy nr: 47/01/2014 i 39/01/2014). 
W ocenie NIK nierzetelne było zlecenie pracownikom realizacji czynności 
pokrywających się z ich obowiązkami służbowymi oraz potwierdzenie przez [...]*) na 
rachunkach wystawionych przez zleceniobiorców, że czynności zostały wykonane 
według warunków umów zlecenia i przyjęte bez zastrzeżeń, gdyż nie byli oni 

                                                        
114 O nr: 41/01/2014, 47/01/2014, 39/01/2014, 40/01/2014, 49/01/2014, 52/01/2014 i 38/01/2014. 
115 Np. nr: 41/01/2014, 40/01/2014, 49/01/2014, 52/01/2014, 38/01/2014, 46/01/2014, 42/01/2014, 48/01/2014, 45/01/2014, 
44/01/2014. 



 

40 

zobowiązani do udokumentowania, że wykonywali zlecone im czynności poza 
godzinami pracy (np. w formie oświadczeń), do czego obligowała ich zawarta 
umowa. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 22, 421-428, 442, 455-457, 522) 

Według wyjaśnień [...]*), Dyrektor [...]*) zdecydował o ustaleniu wyższych 
wynagrodzeń, niż wnioskowane przez niego oraz dodatkowo, o przyznaniu 
wynagrodzenia dla głównej księgowej, mimo, że w poprzednich latach nie 
otrzymywała gratyfikacji przy okazji organizacji tego seminarium. Według [...]*) 

niektóre przyznane przez dyrektora wynagrodzenia były wyższe niż wkład pracy 
albo wręcz nienależne. Odnosząc się do swojego zaangażowania [...]*) wyjaśnił, że 
od końca grudnia 2013 r. organizacja seminarium pochłaniała jego czas pracy 
w godzinach służbowych. W okresie około tygodnia przed seminarium, prace 
organizacyjne wymagały pozostawania po godzinach. Oprócz koordynacji prac 
zespołu organizacyjnego zajmował się przygotowaniem materiałów szkoleniowych, 
zamówieniem materiałów informacyjnych, uzgodnieniami ze współorganizatorami, 
kontaktami z uczestnikami i wykładowcami, organizacją strony technicznej. [...]*) 

potwierdził, że program opracowali adiunkci w Zakładzie Zdrowia Publicznego, 
a jego technicznego złożenia dokonała adiunkt z Zakładu Fizycznych Szkodliwości 
Zawodowych, która wykonała także korektę i ujednolicenie streszczeń referatów. 
Tłumaczenie streszczeń zrealizowała pracownica Działu Wydawnictw IMW, ale [...]*) 

nie wiedział, kiedy nad nimi pracowała. W jego ocenie, jeśli nie miała bieżącej pracy 
w wydawnictwie to możliwa była ich realizacja w godzinach pracy. Kierownik Działu 
Gospodarczego i Obsługi zajmował się wydrukiem i oprawą programu seminarium, 
lecz [...]*) nie posiadał wiedzy, kiedy zostało to zrealizowane. Referent 
ds. księgowości w Dziale Finansowo-Księgowym kontrolowała uiszczanie opłat 
przez uczestników seminarium, wystawiała na bieżąco dla nich faktury i ewentualne 
korekty. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 421-422, 522) 

18. Koszty realizacji umowy z GDLP oraz badania dopalaczy na zlecenie GIS ujęte 
w ewidencji analitycznej, powadzonej do konta 502-Prace zamówione pozostałe, 
nie przedstawiały ich rzeczywistej wielkości i zniekształcały wynik finansowy 
osiągnięty na tych zadaniach. Nie miało to jednak wpływu na rzetelność 
syntetycznej ewidencji księgowej i sporządzonych na ich podstawie sprawozdań 
finansowych. I tak: 

a) Kwoty wynagrodzeń osobowych oraz świadczeń na rzecz pracowników (składek 
na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) rozliczone w latach 2012-2014 
w ciężar kosztów realizacji umowy z GDLP i zaksięgowane na koncie analitycznym 
do konta 502-Prace zamówione pozostałe116, nie zostały rzetelnie 
udokumentowane, a osoby odpowiedzialne za rozliczanie kosztów przy 
wykonywaniu swoich obowiązków nie zachowały należytej staranności. Czas pracy 
pracowników wykorzystany na wykonywanie zadań związanych z realizacją umowy 
z GDLP nie był ewidencjonowany, a sposób wyliczenia kwot wynagrodzeń 
odnoszonych w ciężar kosztów umowy nie został określony. Tylko w jednym 
przypadku (w I półroczu 2012 r.) określony został procentowy udział pracowników 
w poszczególnych tematach, grantach i usługach (dla poszczególnych pracowników 
realizujących umowę GDLP przyjęto wskaźnik od 10% do 60%), zestawienie to nie 
było jednak podpisane przez osobę sporządzającą. Do wyliczenia wynagrodzeń 
osobowych m.in. trzech pracowników ([...]*),[...]*) i [...]*)), którym zadania związane 
z realizacją umowy z GDLP powierzone były również na podstawie umów 
cywilnoprawnych, przyjęto wskaźniki - odpowiednio: 60%, 60% i 50%. 

                                                        
116 Konto szczegółowe 502-01-18, a od maja 2015 r. 502-01-27 „umowa z Dyr. Generalną”. 
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Tymczasem [...]*) zeznała, że większość zleconych prac wykonywała po godzinach, 
a w godzinach pracy wykonywała tylko niektóre prace (np. badanie leśników 
w czasie wszystkich wyjazdów do nadleśnictw), zaś [...]*) zeznał, że na realizację 
tego zadania poświęcał od 33-50% czasu pracy, a [...]*) - że czynności 
w nadleśnictwach wykonywał w godzinach pracy (wyjazdy do nadleśnictw stanowiły 
ok. 13% nominalnego czasu pracy w I półroczu 2012 r.), a w II półroczu czynności 
wykonywał po godzinach pracy. 
Podkreślenia wymaga, że w przypadku pracowników, którym zadania związane 
z umową z GDLP zlecono na podstawie umów cywilnoprawnych do wykonania po 
godzinach pracy, w ciężar kosztów tej umowy rozliczono zarówno wynagrodzenia 
bezosobowe, jak i część wynagrodzeń osobowych. Na brak należytej staranności 
w wykonywaniu obowiązków przez osoby odpowiedzialne za rozliczanie kosztów 
osobowych wskazują również przeksięgowania wynagrodzeń i świadczeń na rzecz 
pracowników dokonane w grudniu 2012 r. - na podstawie dowodów PK - in plus oraz 
in minus - pomiędzy kosztami umowy z GDLP, a kosztami innych tematów 
realizowanych w ramach działalności statutowej117, bez określenia metodologii 
rozliczania wynagrodzeń na poszczególne tematy, co nie pozwala na stwierdzenie, 
czy koszty zostały ustalono prawidłowo, a dowody przedstawiają rzeczywisty 
przebieg operacji. 
Starsza księgowa [...]*) wyjaśniła, że w latach 2012-2014 wynagrodzenia osobowe 
osób biorących udział w realizacji umowy przeksięgowywane były na polecenie 
Głównej Księgowej [...]*), przy czym kwotę kosztów podlegających przeksięgowaniu 
Główna Księgowa przekazywała w różnej formie, w tym na luźnych kartkach. 
Składająca wyjaśnienia podała również, że ewentualne wnioski o przeksięgowanie 
mogły być przekazywane przez kierownika/koordynatora projektu Głównej 
Księgowej. 

 (dowód: akta kontroli tom II, str. 420-422, tom IV str. 28-50, 112-117, 126, 129) 

b) Do kosztów bezpośrednich umowy z GDLP, zakwalifikowano koszty, które 
wprawdzie były niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, ale nie były 
bezpośrednio związane z jej realizacją. Wielkości tych kosztów nie można było 
jednoznacznie określić na podstawie dokumentów źródłowych, bo odnosiły się 
również do innych zadań lub dotyczyły funkcjonowania Zakładu Alergologii 
i Zagrożeń Środowiskowych, realizującego tę umowę. Według analitycznej ewidencji 
księgowej, w koszty bezpośrednie umowy z GDLP odniesiono m.in. część 
wynagrodzeń osobowych i świadczeń na rzecz pracowników dyrekcji IMW, 
personelu administracyjnego i finansowego (w kwocie 93,4 tys. zł118), koszty 
poniesione na zakup środków czystości (12,9 tys. zł) oraz materiałów biurowych 
(10,6 tys. zł). Podkreślenia wymaga, że w celu sfinansowana m.in. kosztów obsługi 
kadrowej i finansowo-księgowej oraz utrzymania czystości pomieszczeń, w ciężar 
kosztów umowy z GDLP naliczone zostały ryczałtowe koszty pośrednie w łącznej 
kwocie 978.153 zł. Przyczyną nieprawidłowej klasyfikacji kosztów, skutkującej 
zawyżeniem kosztów realizacji tej umowy ujętych na koncie analitycznym do konta 
502-Prace zamówione pozostałe - w ocenie NIK – był brak wewnętrznych 
uregulowań dotyczących kwalifikowania kosztów w projektach innych niż 

                                                        
117 Np. pod datą 18.12.2012 r. wynagrodzenia osobowe zaksięgowane w koszty umowy z GDLP: zmniejszono o 34.705 zł 
(PK nr 15/12/2012) i zwiększono o kwotę 32.340 zł (PK nr 19/12/2012 i nr 20/12/2012), a pod datą 19.12.2012 r. zmniejszono 

o 15.170,25 zł (PK nr 21/12/2012). Kwoty te drugostronnie zaksięgowano odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie m.in. 
kosztów tematów statutowych realizowanych przez Zakład Alergologii i Zagrożeń Środowiskowych oraz Zakład Fizycznych 
Szkodliwości Zawodowych (tematy: 11210 Ocena efektywności profilaktyki u leśników indywidualnych w aspekcie 
zawodowego zagrożenia boreliozą; 12030 Wybrane zagrożenia zdrowotne rolników w kierunku chorób układu oddechowego 

o podłożu alergologicznym oraz chorób odkleszczowych; 23410 Wydatek energetyczny kobiet pracujących w rolnictwie 
indywidualnym, zgłaszających dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego) oraz kosztów ogólnozakładowych. 
118 W II p. 2011 r. – 27,1 tys. zł, w I p. 2012 r. – 17,6 tys. zł, w I p. 2015 r. – 27,4 tys. zł, w II p. 2015 r. – 10,6 tys. zł oraz w I 
p. 2016 r. – 10,7 tys. zł. 
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finansowane przez NCN119.  
(dowód: akta kontroli tom III str. 65-66, tom IV str. 28-32, 51-61) 

c) Koszty badania dopalaczy na zlecenie GIS w grudniu 2010 r. obciążono kosztami 
pośrednimi naliczonymi od kosztów wykonania przez KUL identyfikacji substancji 
psychoaktywnych w próbkach dopalaczy. Prace badawcze nie były wykonywane na 
terenie i pod bezpośrednim nadzorem Instytutu i w związku z tym wynagrodzenie 
podwykonawcy (976,1 tys. zł) powinno być wyłączone z podstawy naliczania 
kosztów pośrednich. Skutkowało to zawyżeniem kosztów wykonania tej usługi 
zaksięgowanych na koncie analitycznym do konta 502-Prace zamówione pozostałe 
o 736,9 tys. zł120. 
[...]*) wyjaśniła, że koszty pośrednie zostały naliczone zgodnie z dyspozycją 
dyrektora oraz obowiązującego zarządzenia – powyżej 30%. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 22-25, 62-65, tom II str. 540-541) 

1. Uwagi NIK dotyczą wypłaty w latach 2010-2014 pracownikom IMW dodatkowych 
wynagrodzeń osobowych, mimo że działalność Instytutu była deficytowa, a wskaźnik 
bieżącej płynności finansowej wykazywał tendencję malejącą i od 2012 r. był niższy 
od poziomu przyjmowanego za bezpieczny. Objęte szczegółową kontrolą 
dodatkowe wynagrodzenia w kwocie 184.600 zł121 wypłacone zostały, mimo, że 
regulamin wynagradzania (obowiązujący od 31.07.2008 r.) nie przewidywał wypłaty 
„dodatkowego wynagrodzenia”. Według § 12 tego regulaminu Dyrektor IMW mógł 
przyznać „dodatek” w przypadku powierzenia pracownikom zadań wykraczających 
poza zakres czynności, których wykonanie wymagałoby zatrudnienia etatowego 
pracownika na stanowisku specjalisty oraz „dodatek specjalny” pracownikom 
pozyskującym dla Instytutu dodatkowe środki. Wnioskujący o przyznanie 
dodatkowego wynagrodzenia – w objętych kontrolą wnioskach - nie powoływali się 
na § 12 regulaminu wynagradzania, a z uzasadnienia wniosku nie wynikało, że 
dotyczy on dodatku, o którym mowa w tym przepisie oraz że spełnione zostały 
przesłanki do przyznania dodatku, wymagane przez regulamin wynagradzania. 

[...]*) Kierownik Działu Kadr, Pracy i Płac wyjaśniła, że do jej kompetencji nie 
należała analiza prawna dokumentów stanowiących podstawę wypłaty 
wynagrodzenia. Dyrekcja nie prosiła mnie również o sprawdzenie zasadności, czy 
też zgodności z obowiązującymi przepisami dokumentów stanowiących podstawę 
wypłaty dodatkowych pieniędzy dla pracowników i dyrekcji. Decyzje w sprawie 
zaakceptowania wniosków o wypłatę dla pracowników dodatkowych należności były 
podejmowane przez Dyrekcję, a do Działu Kadr, Pracy i Płac trafiały już dokumenty 
zaakceptowane przez Dyrektora i czasem parafowane przez Główną Księgową. 
(dowód: akta kontroli tom I str. 458-498, 526-533, tom IV str. 145-154, 161-164, 167, 

171-172) 

2. NIK zwraca uwagę, że w regulaminie organizacyjnym Instytutu nie określono 
zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne, w tym 

                                                        
119 Zgodnie zarządzeniem Dyrektora IMW z 13.03.2008 r. wysokość kosztów pośrednich stosowanych w pracach usługowo-
badawczych nie mogła być niższa niż 30% całkowitych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów zakupu aparatury 
naukowo-badawczej. Zarządzenie to zostało uchylone z dniem 16.12.2011 r. przez zarządzenie w sprawie kosztorysowania 
i rozliczania projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), w którym wprowadzono zasadę 

naliczania kosztów pośrednich w wysokości 30% zaplanowanych w projekcie kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów 
zakupu aparatury naukowo-badawczej. Kwestia naliczania kosztów pośrednich w pracach naukowych i usługowo-badawczych, 
innych niż projekty finansowane przez NCN, nie została uregulowana. IMW nie określił też, jakie koszty składają się na koszty 
pośrednie, i w związku z tym nie powinny być finansowane w ramach kosztów bezpośrednich. Do oceny prawidłowości 

kwalifikowania kosztów bezpośrednich i naliczania kosztów pośrednich przyjęto zasady, obowiązujące w projektach 
badawczych finansowanych przez NCN: 
https://archiwum.mos.gov.pl/g2/big/2013_03/0a9aec5ccd0487104d68313d6559c9f5.pdf; 
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2015/2015_09_10_koszty_w_projektach_NCN.pdf) 
120 Koszty pośrednie w łącznej kwocie 1.430,8 tys. zł naliczone zostały w tej usłudze naukowo-badawczej w wysokości 75,5% 
kosztów bezpośrednich. 
121 Kwota ta nie obejmuje wypłaconych w 2015 r. dodatków stałych (12.565 zł), zakwalifikowanych w programie płacowym do 
dodatkowego wynagrodzenia. 
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https://archiwum.mos.gov.pl/g2/big/2013_03/0a9aec5ccd0487104d68313d6559c9f5.pdf
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43 

o charakterze administracyjnym, a zakresy czynności wielu pracowników nie 
zawierały aktualnych obowiązków i uprawnień. Brak tych uregulowań mógł 
przyczynić się do powstania stwierdzonych nieprawidłowości, zwłaszcza 
dotyczących zlecania na podstawie umów cywilnoprawnych zadań należących do 
komórek organizacyjnych IMW i obowiązków zatrudnionych w nich pracowników.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 20-21, 23, tom IV str. 233) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia122, że Instytut gospodarował mieniem niezgodnie 
z zasadami określonymi w art. 16 ust. 4 ustawy o instytutach badawczych. Umowy 
cywilnoprawne zawierane były bez rzetelnej kalkulacji wynagrodzeń, a zakres 
zlecanych prac nie zawsze był adekwatny do potrzeb Instytutu. Zlecanie 
pracownikom na podstawie umów cywilnoprawnych prac, które mogły lub zostały 
wykonane w ramach zadań wynikających ze stosunku pracy było niecelowe 
i niegospodarne oraz stanowiło obejście przepisów prawa pracy regulujących 
kwestie zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych. Niegospodarne było 
powierzenie członkom zespołu badawczego przeprowadzenia badań dopalaczy, na 
podstawie których wypłacono honoraria w łącznej kwocie 768.752 zł brutto123, mimo, 
że wynagrodzenia dla członków zespołu uwzględnione były w wynagrodzeniu 
ustalonym w umowie zawartej z [...]*). W celu ukrycia faktycznych prac zleconych 
tym osobom, zakres przedmiotowy określono niezgodnie ze stanem faktycznym 
(umowy zostały zawarte dla pozoru). Przyjmując zlecenie GIS dotyczące 
identyfikacji substancji psychoaktywnych w dopalaczach oraz analizy ilościowej 
substancji psychoaktywnych, Instytut podjął się wykonania zadań, na realizację 
których nie był przygotowany, tj. nie posiadał wykwalifikowanych kadr 
i odpowiednich urządzeń, które umożliwiłyby terminową realizację zadań siłami 
własnymi. Mimo braku zgody Rektora KUL na przeprowadzenie badań 
z wykorzystaniem urządzeń dostępnych w KUL oraz braku pełnomocnictwa 
Kierownika Katedry Chemii KUL do reprezentowania KUL, kierownictwo Instytutu 
zdecydowało o zawarciu umowy bezpośrednio z Kierownikiem Katedry Chemii.  
Niezgodne z art. 108 Kodeksu cywilnego było zawarcie pięciu umów 
cywilnoprawnych na łączną kwotę 68.515 zł, a wypłata dodatkowych wynagrodzeń 
osobom zatrudnionym na stanowisku dyrektora/kierownika Instytutu oraz zastępcom 
dyrektora i głównemu księgowego dokonana została z naruszeniem przepisów art. 5 
w zw. z art. 1 pkt 9 i art. 2 pkt 1, 2 oraz pkt 4 tej ustawy z 3 marca 2000 r. 
Nie przestrzegano zasad dokumentowania - ewidencjonowania czasu pracy 
przeznaczonego na realizację pracy w godzinach nadliczbowych lub 
dokumentowania czasu pracy przeznaczonego na realizację prac zleconych 
dodatkowo.  

3. Wydatkowanie środków publicznych na prace remontowe 

W II kwartale 2014 r. został w IMW przeprowadzony remont mający na celu 
usunięcie szkód, które wystąpiły po ulewnych deszczach w połowie maja 2014 r. 
Wyboru wykonawcy remontu dokonano z wyłączeniem stosowania procedury, 
określonej w Regulaminie udzielania zamówień, których wartość nie przekraczała 
wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro124. Postępowanie 
takie było możliwe na podstawie § 6 ust. 1 cyt. Regulaminu, który stanowił, że 
w przypadku zamówień udzielonych w sytuacji, w której zachodzi konieczność 

                                                        
122 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 

funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową. 
123 Z tego: 757.425 zł w grudniu 2010 r., 8.625 zł w czerwcu 2011 r. i 2.702 zł w styczniu 2012 r. 
124 Zawartego w załączniku nr 1 do zarządzenia p.o. Dyrektora IMW nr 11/2013 z 28.06.2013 r. zmienionego zarządzeniem 
p.o. Dyrektora IMW nr 10/2014 z 16.04.2014 r. 
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pilnego wykonania zamówienia (np. na skutek awarii lub konieczności dokonania 
naprawy, usługi lub dostawy) nie było wymagane jej stosowanie. 

Według kosztorysu budowlanego, sporządzonego w maju 2014 r. przez wykonawcę 
remontu, wartość robót została oszacowana na 19.962 zł brutto (16.230 zł netto). 
Kosztorys ten został zweryfikowany przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela, na 
potrzeby dokonania wyceny szkody w mieniu IMW. Według odręcznych adnotacji 
naniesionych na kosztorysie, korekta została dokonana głównie w zakresie 
powierzchni podlegającej remontowi i wykreślenia dwóch pozycji z zakresu robót 
w ramach wykonania „opaski przy budynku rehabilitacji”. Weryfikujący potwierdził 
zgodność stawek z obowiązującymi cennikami w zakresie robocizny, materiałów 
i sprzętu i nie zgłosił zastrzeżeń. Według szacunku rzeczoznawcy wartość robót, 
niezbędnych do odtworzenia stanu poprzedniego, wyniosła 14.499 zł brutto 
(11.788 zł netto). 

(dowód: akta kontroli tom II str. 460, 464-468, 488-491, 520) 

Przed przystąpieniem do prac remontowych przez zewnętrznego wykonawcę, część 
robót - na polecenie ówczesnego Kierownika Działu Gospodarczego i Obsługi IMW 
[...]*) - wykonali pracownicy tego Działu, w ramach obowiązków służbowych 
i w godzinach pracy. 
Pracownicy ci wyjaśnili, że wykonywali prace w ramach zadań wymienionych 
w kosztorysie budowlanym, polegające na robotach przygotowawczych 
i zabezpieczających dotyczących realizacji opaski przy budynku rehabilitacji, 
naprawy zalanej ściany w tym budynku, a także zalepienia i zamalowania ubytku 
w miejscu przecieku na suficie w przejściu podziemnym. Dokonali napraw 
zapadniętej kostki na parkingu przy ośrodku rehabilitacji. W całości wykonali opaskę 
przy budynku kliniki. Stwierdzili, że roboty związane z zapadniętą kostką przy 
budynku dyrekcji były ciągle wykonywane (w różnym czasie) ze względu na 
powtarzający się problem z kostką na tym obszarze. W ich ocenie nie dysponowali 
wystarczającymi materiałami, które pozwoliłyby wykonać w pełni wszystkie prace 
zawarte w kosztorysie budowlanym, a realizacja pozostałych prac przez zewnętrzną 
firmę przyśpieszyła zakończenie remontu, w tym z uwagi na niewielkie zatrudnienie 
w dziale (cztery osoby). 

(dowód: akta kontroli tom II str. 496-513) 

Ustalenia kontroli wskazują, że nie zawarto z wykonawcą remontu umowy w formie 
pisemnej. Ponadto przed rozliczeniem wykonanych prac, nie oszacowano wartości 
robót zrealizowanych przez pracowników IMW i nie zweryfikowano pod tym kątem 
kosztorysu budowlanego. W konsekwencji dopuszczono, aby wartość tych prac 
została ujęta przez wykonawcę remontu w wystawionej przez niego fakturze, 
tj. w pełnej wartości określonej we wstępnym kosztorysie. 
Mimo, że w treści faktury wykonawca remontu wpisał: „naprawa szkód 
spowodowanych opadami deszczu zgodnie z protokołem szkód i kosztorysem 
powykonawczym”, w załączonej dokumentacji nie było dokumentu sporządzonego 
po realizacji prac, a do faktury załączony został kosztorys wstępny z maja 2014 r. 
Kontroli operacji gospodarczej pod względem merytorycznym dokonał ówczesny 
Kierownik Działu Gospodarczego i Obsługi IMW125 [...]*), umieszczając na dowodzie 
adnotację: „naprawa szkód spowodowanych opadami deszczu zgodnie 
z kosztorysem”.  

(dowód: akta kontroli II tom str. 461-462, 464-468, 488-491, 518-520) 

Według informacji wykonawcy w trakcie remontu zostały zrealizowane prace 
dodatkowe, tj. poza zakresem ujętym w protokole szkody (z 28.05.2014 r.), których 

                                                        
125 Zgodnie z zarządzeniem nr 5/08 z 29.02.2008 r. w sprawie reorganizacji Instytutu, zmienionego zarządzeniem nr 6/2010 
z 01.02.2010 r. do zadań działu Gospodarczego i Obsługi należało m.in. utrzymanie budynków Instytutu w dobrym stanie 
technicznym poprzez przeprowadzanie prac i remontów ogólnobudowlanych.  
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wykonanie miało na celu uniknięcie ponownych przecieków w innych miejscach. 
Zdaniem wykonawcy prace te nie były ujęte w kosztorysie, a ich poprawne 
wykonanie wymagało demontażu i ponownego montażu rur spustowych, tj. pozycji 
wykreślonych z kosztorysu przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela. 
Pracownicy IMW - uczestniczący w realizacji remontu - nie mieli wiedzy na temat 
zakresu prac, jakie wykonywała firma remontowa i czy faktycznie zostały wykonane 
jakiekolwiek prace dodatkowe, a [...]*) nie udzielił wyjaśnienia w tej sprawie. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 469, 481-486, 496-513, 519, 521-522) 

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

1. Niezawarcie z wykonawcą remontu umowy w formie pisemnej było niezgodne 
z art. 648 § 1 Kodeksu cywilnego, według którego umowa o roboty budowlane 
powinna być stwierdzona pismem. Forma pisemna dla robót budowlanych, których 
wartość przekraczała 2.000 zł a ich wykonawcą był podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą, była wymagana także na podstawie § 3 ust. 7 Instrukcji sporządzania, 
obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych oraz celowości zaciągania 
zobowiązań126.  

2. Nierzetelne i niegospodarne było: 
 - niesporządzenie dokumentacji powykonawczej, zawierającej rozliczenie rzeczowe 
i finansowe robót faktycznie zrealizowanych przez wykonawcę, w tym robót 
dodatkowych, po wyłączeniu prac wykonanych przez pracowników IMW w ramach 
obowiązków służbowych, 
- nieoszacowanie wartości robót wykonanych przez pracowników Instytutu 
i dopuszczenie do ich zafakturowania przez wykonawcę remontu, któremu 
zapłacono pełną kwotę wynagrodzenia wynikającą ze wstępnego kosztorysu, 
tj. 19.962 zł brutto. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 393, tom II str. 520) 

[...]*), który nadzorował wykonanie ww. prac remontowych, stwierdził, że pracownicy 
Instytutu mieli początkowo wykonywać wszystkie prace związane z usunięciem 
skutków zalania, jednakże ze względu na dalsze zagrożenie opadami 
i niebezpieczeństwa uszkodzeń, odpowiadający za część medyczną – Zastępca 
Dyrektora ds. Lecznictwa [...]*) postulował o jak najszybsze znalezienie firmy, która 
w bardzo szybkim tempie usunie skutki nawałnicy. Ponadto, firma ubezpieczeniowa 
kwestionowała wycenę szkód przez Instytut, co obligowało do znalezienia 
wykonawcy, który usunąłby zniszczenia. Według [...]*) pracownicy Instytutu nie 
zdołaliby w szybkim czasie usunąć powstałych szkód, dlatego wykonali 
prowizoryczne zabezpieczenia i zostali skierowani do innych prac. W jego ocenie 
prace wykonywane przez nich nie były brane pod uwagę w kosztorysie, gdyż zostały 
zrealizowane w ramach bieżących obowiązków. Jego zdaniem sporządzony został 
kosztorys powykonawczy, ale nie miał wiedzy, gdzie może się znajdować.  
[...]*) nie wyjaśnił o jakiej wartości roboty budowlane zostały wykonane przez 
pracowników IMW, a także dlaczego nie została zawarta w formie pisemnej umowa 
z wykonawcą remontu. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 518-519, 521-522) 

NIK nie podziela stanowiska [...]*), że roboty zrealizowane przez pracowników IMW 
miały jedynie charakter prowizoryczny i nie zostały ujęte w kosztorysie, gdyż 
w trakcie składania zeznań osoby te wskazywały na realizację konkretnych zadań 
wymienionych w tym kosztorysie. 

                                                        
126 Stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7/2007 z dnia 28.02.2007 r. 
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(dowód: akta kontroli tom II str. 509-510, 512-513) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność w badanym obszarze. 

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli127, wnosi o: 

1. Wystąpienie przez Instytut z roszczeniem o zwrot wypłaconego wynagrodzenia 
w wysokości 68.515 zł z tytułu zawarcia umów cywilnoprawnych z naruszeniem 
art. 108 k.c.  

2. Wystąpienie przez Instytut z roszczeniem o zwrot dodatkowych wynagrodzeń 
w kwocie 84.500 zł, wypłaconych osobom kierującym Instytutem niezgodnie 
z art. 5 ustawy z dnia 3 marca 2000 r.  

3. Każdorazowe sporządzanie rzetelnej kalkulacji wynagrodzenia w przypadku 
zawierania umów cywilnoprawnych. 

4. Wyeliminowanie przypadków zawierania umów z pracownikami Instytutu na 
realizację zadań o tym samym charakterze, co zadania wykonywane w ramach 
stosunku pracy. 

5. Przyznawanie i wypłacanie członkom kierownictwa wynagrodzeń i świadczeń 
dodatkowych dopuszczonych przez ustawę z dnia 3 marca 2000 r. oraz do 
maksymalnej wysokości wynagrodzenia miesięcznego, określonej w tej ustawie.  

6. Wyeliminowanie przypadków zawierania umów z obejściem zakazu 
wynikającego z art. 108 k.c. 

7. Ewidencjonowanie czasu pracy w godzinach nadliczbowych oraz czasu 
przeznaczonego przez pracowników Instytutu na realizację dodatkowych zadań. 

8. Rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym ujmowanie kosztów w analitycznej 
ewidencji księgowej zgodnie z rzeczywistą treścią operacji gospodarczej. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Lublin, dnia    5   lipca 2017 r. 

                                                        
127 Dz. U. z 2017 r. poz.524. 

Ocena cząstkowa 
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i wykonania wniosków 



 

47 

 

Kontrolerzy: Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
Edward Lis 

Wanda Bącal 
doradca ekonomiczny 

 
........................................................ 

podpis 

 

........................................................ 
                             podpis 
 

 

Ewa Kulik 
główny specjalista kontroli państwowej 

 
 

........................................................ 
podpis 

 

 

 

 

*) Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) NIK wyłączyła jawność 
informacji w zakresie nazwisk osób fizycznych. Wyłączeń tych dokonano w interesie 
osób fizycznych.  

 


