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1. WPROWADZENIE 
Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego (dalej także: Instytut) jest 
państwową jednostką organizacyjną, utworzoną na podstawie art. 1 ustawy 
z dnia 17 grudnia 2015 r. o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta 
Wojciechowskiego1. Nadzór nad Instytutem sprawuje Prezes Rady Ministrów. 

Do zadań Instytutu należy m.in. gromadzenie, opracowywanie oraz 
udostępnianie organom władzy publicznej informacji o istotnych wydarzeniach 
i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych w zakresie stosunków 
polsko-niemieckich, przemian politycznych, gospodarczych, społecznych 
i kulturowych w Niemczech, roli Niemiec w Europie i świecie, roli Europy 
w stosunkach międzynarodowych, w tym w zakresie ładu oraz bezpieczeństwa 
międzynarodowego, procesów związanych z kształtowaniem się pamięci 
zbiorowej i polityki historycznej oraz prowadzeniem polityki polonijnej.  

Podstawą prowadzenia w Instytucie w 2020 r. samodzielnej gospodarki 
finansowej był plan finansowy, zawarty w ustawie budżetowej na 2020 r. z dnia 
14 lutego 2020 r.2 Instytut zrealizował w 2020 r. przychody w kwocie 3783,9 tys. 
zł, koszty w kwocie 3817,1 tys. zł. Dotacja podmiotowa z budżetu państwa 
w kwocie 3485,3 tys. zł stanowiła 92,0% ogółu uzyskanych przychodów. 

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
1  Dz. U. poz.2292. 
2  Dz. U. poz. 571, ze zm. 
3  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm. 

Cel kontroli 

Ocena wykonania w 2020 r. 
planu finansowego 
Instytutu Zachodniego 
im. Zygmunta 
Wojciechowskiego pod 
względem legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności. 

Zakres kontroli 

 - wykonanie planu 
przychodów; 
- analiza stanu należności 
pozostałych do zapłaty, 
-prawidłowość 
i terminowość ustalenia 
wybranych należności  
oraz windykacja zaległości; 
- analiza kosztów 
i wydatków majątkowych 
oraz efektów uzyskanych  
w wyniku wydatkowania 
środków; 
- wykorzystanie 
otrzymanych dotacji; 
- gospodarowanie wolnymi 
środkami; 
- sporządzenie rocznych 
sprawozdań; 
- system kontroli 
zarządczej w zakresie 
prawidłowości 
sporządzania sprawozdań. 
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2. OCENA OGÓLNA 

Zaplanowane na 2020 rok przychody Instytutu w kwocie 3980,8 tys. zł zostały 
wykonane w 95%. Głównym źródłem uzyskanych przychodów (92% ogółu) 
była dotacja podmiotowa z budżetu państwa. Osiągnięte przychody były niższe 
od zrealizowanych w 2019 roku o 106,6 tys. zł, tj. o 3%. Na spadek przychodów 
Instytutu w 2020 r., poza mniejszym wykorzystaniem dotacji z budżetu 
państwa, wpływ miało także obniżenie najemcom czynszów za wynajem 
powierzchni biurowych oraz odstąpienie od naliczenia odsetek od zaległości. 
W przypadku należności w kwocie 2,7 tys. zł (0,1% ogółu przychodów) 
odstąpienie przez Dyrektor Instytutu od ich ustalenia było niecelowe 
i niegospodarne, a także bezpodstawne. Badanie wybranych zaległości 
w łącznej kwocie 2,8 tys. zł (47% ogółu zaległości) wykazało, że w 2020 r. 
w Instytucie podjęte zostały prawidłowe działania w celu ich odzyskania. 

Poniesione w 2020 r. w Instytucie koszty w kwocie 3817,1 tys. zł stanowiły 
95% planu po zmianach. W porównaniu do 2019 r. koszty Instytutu obniżyły 
się o 45,3 tys. zł, tj. o 1%. Zrealizowane w 2020 r. wydatki majątkowe w kwocie 
82,5 tys. zł stanowiły 100 % zaplanowanych W rezultacie wydatkowania 
środków osiągnięto cele prowadzonej działalności. W Instytucie w 2020 r. 
prawidłowo gospodarowano wolnymi środkami. Na obniżenie oceny 
wykonania planu finansowego Instytutu wpływ miały wyniki 
przeprowadzonego badania, którym objęto 12,4% ogółu kosztów i wydatków 
majątkowych. Wykazało ono bowiem, że koszty i wydatki majątkowe w kwocie 
49,8 tys. zł (1,3% ogółu) poniesione zostały z naruszeniem prawa, a w kwocie 
4 tys. zł w sposób niecelowy lub niegospodarny.  

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez Instytut 
sprawozdania za 2020 r. Kwoty wykazane w sprawozdaniach były zgodne 
z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Stosowany system kontroli 
zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzenia 
sprawozdań. Sprawozdania z wykonania w 2020 r. planu finansowego 
Instytutu oraz dotyczące operacji finansowych za IV kwartał 2020 r. zostały 
sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym.  

Szczegółowa kalkulacja oceny wykonania w 2020 r. planu finansowego 
Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego przedstawiona 
została w załączniku nr 5.1. do niniejszej informacji. 

                                                           
4  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące 

oceny: pozytywna i negatywna. W przypadku, gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny 
pozytywnej ani dla negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. Kryteria zamieszczone na 
stronie http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 

Najwyższa Izba Kontroli  
ocenia w formie 
opisowej4 wykonanie 
planu finansowego 
w 2020 r. Instytutu 
Zachodniego im. 
Zygmunta 
Wojciechowskiego 
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3.  WYNIKI KONTROLI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA 
WOJCIECHOWSKIEGO 

 
3.1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 

3.1.1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW 

Zaplanowane na 2020 r. przychody Instytutu w kwocie 3980,8 tys. zł zostały wykonane w kwocie 
3783,9 tys. zł, tj. w 95%. Osiągnięte przychody były niższe od zrealizowanych w 2019 r. o 106,6 tys. zł, 
tj. o 3%. 

Głównym źródłem uzyskanych w 2020 r. przychodów była dotacja podmiotowa z budżetu państwa, 
wykorzystana w kwocie 3 485,3 tys. zł (92% ogółu przychodów) oraz prowadzona w Instytucie 
działalność, z której uzyskano przychody w kwocie 190,0 tys. zł (5% ogółu). Przychody 
z prowadzonej działalności dotyczyły wynajmu pomieszczeń biurowych (164,9 tys. zł) i działalności 
wydawniczej (25,1 tys. zł). 

W 2020 r. Instytut otrzymał ponadto środki w kwocie 17,7 tys. zł (0,5% ogółu przychodów) 
z Polskiej Fundacji Narodowej na realizację zadania o nazwie „Książka o należnych Polsce 
reparacjach”.     

Przyznana Instytutowi w 2020 r. dotacja podmiotowa w kwocie 3710,0 tys. zł została wykorzystana 
w kwocie 3485,3 tys. zł, tj. w 93,9%. Kwota wykorzystanej w 2020 r. dotacji podmiotowej była 
mniejsza od kwoty dotacji wykorzystanej w 2019 r. o 0,4%, a od dotacji wykorzystanej w 2018 r. 
o 0,9%. 

Uzyskane w 2020 r. przychody Instytutu z prowadzonej działalności w kwocie 190,0 tys. zł były 
mniejsze od przychodów uzyskanych w 2019 r. o 14,3%, a od przychodów uzyskanych w 2018 r. 
o 28,9%. Przyczyną spadku przychodów Instytutu było m. in. obniżenie siedmiu najemcom czynszów 
za wynajem powierzchni biurowych o kwotę 21 185,29 zł. Dyrektor Instytutu obniżyła czynsze, 
na podstawie wniosków najemców, w których wskazywali oni na trudną sytuacją związaną 
z epidemią COVID-19, w tym przede wszystkim spadkiem zleceń i przychodów oraz wstrzymaniem 
działalności. 

Wśród podmiotów, którym Dyrektor Instytutu obniżyła czynsz było biuro poselskie. Najemca 
we wniosku w tej sprawie wskazywał na znaczne ograniczenie bieżącej działalności biura w związku 
z wystąpieniem wirusa SARS-Cov-2. W tym przypadku obniżenie przez Dyrektor Instytutu czynszu 
o 0,8 tys. zł było niecelowe i niegospodarne.  Nieprawidłowości tej nie usprawiedliwiały wyjaśnienia 
Dyrektor Instytutu, która stwierdziła m. in., że uwzględniła wszystkie wnioski najemców „przez 
wzgląd na zasady współżycia społecznego oraz ryzyko utraty najemców, co wiąże się z interesem 
Instytutu, jakim jest zapewnienie długotrwałego najmu lokali.”. 

Na spadek przychodów Instytutu z prowadzonej działalności wpływ miało także  nienaliczenie, 
a następnie nieegzekwowanie, odsetek od zaległości. Podstawą tego było zarządzenie Dyrektor 
Instytutu z 6 maja 2020 r. w sprawie odstąpienia od naliczania odsetek ustawowych 
od nieterminowych płatności należności, wydane w związku ze stanem epidemii, wprowadzonym na 
podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii5. 

W wyniku tego zarządzenia w Instytucie w 2020 r. nie zostały naliczone odsetki w  kwocie 1,93 tys. zł 
od należności przeterminowanych. Stwierdzono, że w przypadku kwoty 1,91 zł tych odsetek, 
Dyrektor Instytutu odstąpiła od ich naliczenia pomimo niewystąpienia okoliczności przewidzianych 
w zarządzeniu. Polegało to na nienaliczeniu odsetek za zwłokę od zaległości dotyczących okresów 
nieobjętych stanem zagrożenia epidemicznego albo epidemii, a także od zaległości nieobjętych 
wnioskami podmiotów, lub od zaległości, co do których Dyrektor Instytutu nie wyraziła zgody na ich 
niedochodzenie. Nieprawidłowości tej również nie usprawiedliwiały wyjaśnienia Dyrektor Instytutu, 
wskazujące na obawy przez utratą kontrahentów. 

                                                           
5  Dz. U. poz. 491 
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Stan należności na 31 grudnia 2020 r. wyniósł 25,6 tys. zł, w tym zaległości – 6,6 tys. zł. 
W porównaniu do końca 2019 r. stan należności przeterminowanych zmalał o 67,7 tys. zł, tj. o 91%. 
Na kwotę należności przeterminowanych składały się należności z tytułu wynajmu pomieszczeń 
biurowych (5,9 tys. zł) oraz działalności wydawniczej (0,7 tys. zł).  

Zmniejszenie, w porównaniu do 2019 r., kwoty należności przeterminowanych związane było 
z realizacją przez Instytut wniosków pokontrolnych, sformułowanych przez NIK w latach 2019–2020, 
w wyniku poprzednich kontroli wykonania planu finansowego. Dotyczyły one wyegzekwowania od 
dłużnika(firmy „M”) należności z tytułu umowy najmu z 15 maja 2017 r. Należności te zostały 
rozliczone w wyniku kompensaty, w  tym kwoty 17 776,17 zł wynikającej z usług świadczonych 
przez dłużnika na rzecz Instytutu (m. in. remontowych oraz mycia okien) i kwoty 50 816,66 zł 
wynikającej z przeniesienia przez dłużnika własności ruchomości stanowiących wyposażenie 
wynajmowanych pomieszczeń i wartości nakładów poniesionych na remont tych pomieszczeń. 

Badanie wybranych zaległości w kwocie 2,8 tys. zł (47% ogółu zaległości) wykazało, że podjęte 
w 2020 r. działania w celu ich odzyskania były prawidłowe i polegały na wysyłaniu pisemnych 
ponagleń (listowych i mailowych) oraz potwierdzeń sald, rozmowach telefonicznych, złożeniu 
w sądzie pozwów o zapłatę, a także wykorzystaniu tzw. „ulgi za złe długi” w podatku VAT. 

W 2020 r. z ewidencji księgowej Instytutu spisano przedawnioną należność w kwocie 0,2 tys. zł, 
od kontrahenta, wobec którego sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, z powodu braku majątku 
na pokrycie kosztów postępowania. Przesłanką umorzenia były także koszty dochodzenia należności 
przekraczające jej wartość. W 2020 r. dokonano także odpisu aktualizującego należności w kwocie 
0,4 tys. zł, z uwagi na wiek zaległości (termin wymagalności przypadał na lipiec i sierpień 2019 r.) 
oraz niskie prawdopodobieństwo ściągalności. 

3.1.2. WYKONANIE PLANU KOSZTÓW  

Koszty poniesione w Instytucie w 2020 r. w kwocie 3817,1 tys. zł, stanowiły 95% planu po zmianach. 
W porównaniu do 2019 r. koszty Instytutu obniżyły się o 45,3 tys. zł, tj. o 1%. Zaplanowane na 2020 r. 
wydatki majątkowe w kwocie 82,5 tys. zł zrealizowane zostały w 100%. 

W planie finansowym Instytutu i w sprawozdaniu z jego wykonania, koszty przedstawione zostały 
w podziale na koszty funkcjonowania i koszty pozostałe, bez wyodrębnienia kosztów realizacji 
zadań. Koszty funkcjonowania stanowiły 99,3% ogółu kosztów (w 2019 r. 99,2%), a koszty pozostałe 
– 0,7% (w 2019 r. 0,8%).  

Plan kosztów Instytutu został w ciągu roku zmniejszony „per saldo” o kwotę 30 tys. zł, tj. o 0,7%. 
Wprowadzone zmiany dotyczyły przede wszystkim zmniejszenia o 209,9 tys. zł pozostałych kosztów 
funkcjonowania Instytutu, a także zwiększenia o 162 tys. zł kosztów zakupu materiałów i energii 
oraz o 100 tys. zł kosztów usług obcych. 

Zmniejszenie pozostałych kosztów funkcjonowania Instytutu związane było z  pandemią COVID-19 
(ograniczenia w przemieszczaniu się, niższe koszty podróży pracowników oraz organizacji spotkań 
i konferencji). Niewykorzystane środki, pierwotnie zaplanowane na podróże spotkania i konferencje, 
zwiększyły planowane koszty usług obcych z przeznaczeniem m.in. na remont pomieszczeń Instytutu 
(kwota 100 tys. zł), a także przygotowanie kosztorysu remontu i dokumentacji przetargowej.  

Największe różnice w kosztach Instytutu poniesionych w 2020 r. w porównaniu do kosztów 
poniesionych w 2019 r. dotyczyły: 

- pozostałych kosztów funkcjonowania: koszt obniżył się z 716,5 tys. zł w 2019 r. do 441,00 tys. zł 
w roku 2020 i wynikał z niższych kosztów podróży służbowych pracowników oraz organizacji 
spotkań i konferencji; 

- materiałów i energii: koszt zwiększył się ze 198,4 tys. zł w 2019 r. do 352,1 tys. zł w roku 2020 
i związany był m.in. z zakupem: regałów na potrzeby archiwów, serwera dla potrzeb księgowości 
i klimatyzatora do serwerowni; 

- usług obcych: koszt zwiększył się ze 163,4 tys. zł w 2019 r. do 188,7 tys. zł w roku 2020 
i związany był z remontem magazynu Instytutu; 

- wynagrodzeń osobowych: koszt zwiększył się z 1961,5 tys. zł w 2019 r. do 2012,2 tys. zł w roku 
2020 i był wynikiem przyznania nagród rocznych (0,4 tys. zł). 

Stan zatrudnienia na koniec 2020 r., w przeliczeniu na pełne etaty, wyniósł 29,125 i w porównaniu 
do roku 2019 zmalał o 1,46 etatu. Na wynagrodzenia osobowe w 2020 r. wydatkowano 2 012 tys. zł, 
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tj. o 2,5% więcej niż wydatkowano na ten cel w 2019 r. Przeciętnie miesięczne wynagrodzenie 
w 2020 r. wyniosło 5,7 tys. zł i było wyższe o  0,4 tys. zł (7,5%) niż w roku poprzednim. 

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w 2020 r. wyniosły 180 tys. zł i były wyższe od wydatków 
poniesionych w 2019 r. o 2 tys. zł (1,1%). W 2020 r. Instytut zawarł z  dwoma pracownikami umowy 
cywilnoprawne (umowy o dzieło ) i wydatkował z  tego tytułu 3,2 tys. zł.  

Zmniejszenie zatrudnienia w Instytucie, jak wyjaśniła Dyrektor, spowodowane było rezygnacją z pracy 
trzech pracowników (dwóch merytorycznych i jednego administracyjnego) i zmniejszeniem wymiaru 
etatu pracownika merytorycznego. Zadania pracowników merytorycznych zostały częściowo 
przydzielone nowozatrudnionemu pracownikowi merytorycznemu i częściowo rozdzielone wśród 
pozostałych pracowników. Zadania pracownika administracyjnego zostały przydzielone osobie 
zatrudnionej na umowę cywilnoprawną. Stwierdziła ponadto, że wzrost wynagrodzeń wynikał 
z podwyżek płac spowodowanych podjęciem przez pracowników dodatkowych obowiązków lub 
podniesieniem kwalifikacji oraz przyznaniem nagród, które nie były przyznane w 2019 r. 

Badaniem pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności objęto kwotę 474,1 tys. zł 
poniesionych w Instytucie w 2020 r. kosztów i wydatków majątkowych6, co stanowiło 12,4% ogółu 
tych kosztów. Spośród 50 dowodów objętych badaniem, 42 na kwotę 429,2 tys. zł dobrane zostały 
drogą losowania z zastosowaniem metody MUS, a 8 dowodów na kwotę 44,9 tys. zł dobranych 
zostało w sposób celowy. Objęte badaniem wydatki majątkowe dotyczyły zakupu: klimatyzatorów 
wraz z  montażem do budynku Rybakówki w kwocie 32,4 tys. zł, oprogramowania do biblioteki 
w kwocie 39,8 tys. zł oraz modernizacji systemu telewizji dozorowej i  montażu sygnalizacji zalania 
wodą w kwocie 10,3 tys. zł.  

Przeprowadzone badanie wykazało, że koszty i wydatki majątkowe w kwocie 49,8 tys. zł (1,3% 
ogółu) poniesione zostały z naruszeniem prawa, a w kwocie 4 tys. zł – w sposób niecelowy 
i niegospodarny. 

Polegało to na wypłacie wynagrodzenia w kwocie 49,8 tys. zł nieuprawnionemu podmiotowi. 
Instytut za wykonanie instalacji oprogramowania do zarządzania kartami katalogowymi DigiCards 
oraz dostarczenie serwera do jego instalacji, zapłacił podmiotowi, z którym nie zawarł umowy na 
wykonanie tego zadania, co naruszało art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. W wyniku 
kontroli NIK, Instytut zobowiązał nieuprawniony podmiot do sporządzenia korekty faktur, 
na podstawie których przekazano mu nienależną zapłatę oraz do zwrotu otrzymanych środków 
finansowych. Prawidłowe uregulowanie zobowiązania, zaciągniętego 23 grudnia 2020 r., nastąpiło 
dopiero 10 lutego 2021 r.  

Nieprawidłowości tej nie usprawiedliwiają wyjaśnienia Dyrektor Instytutu, w których wskazała, 
że zostałoby to zauważone w trakcie sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych 
zamówieniach, składanego do Urzędu Zamówień Publicznych. 
Niecelowe i niegospodarne, a przez to naruszające art. 44 ust. 3 pkt 1ustawy o finansach publicznych, 
było natomiast wydatkowanie przez Dyrektor Instytutu kwoty 4 tys. zł za opracowanie kompendium 
wiedzy z zakresu informatyczno-analitycznego dla nowo zatrudnianych pracowników Instytutu oraz 
przeprowadzenie analiz i prac związanych z funkcjonowaniem „Chmury” Instytutu.    
Zawarte w opracowanym kompendium informacje stanowiły powielenie ogólnodostępnych danych 
na temat Instytutu, zamieszczonych na jego stronie internetowej (https://www.iz.poznan.pl/o-
instytucie/), w tym w zakresie: misji i historii Instytutu, składu osobowego Rady i dyrekcji, 
pracowników zespołów badawczych wraz z  danymi kontaktowymi, o archiwach Instytutu w tym 
Serii Documenta Occupationis; regulaminie organizacyjnym Instytutu w tym w zakresie realizacji 
zadań związanych ze sprawami kadrowymi, socjalnymi oraz obsługą administracyjną pracowników; 
ustawie o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego oraz Statucie Instytutu – Załącznik 
do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28  kwietnia 2016 r.  w sprawie nadania statutu 
Instytutowi Zachodniemu im. Zygmunta Wojciechowskiego, w tym o trybie mianowania dyrektora 
Instytutu, powoływania członków Rady oraz zadaniach Instytutu.  Z uwagi na ogólną dostępność 
informacji zawartych w kompendium i bardzo ograniczony ich zakres, stanowiący w istocie 
powielenie opublikowanych już na stronie Instytutu danych, wydatkowanie środków na 
opracowanie tego dokumentu nie było celowe. 
Wykonawca tego zadania nie zrealizował, w umownym terminie, tj. do 30 listopada 2020 r., części 
prac związanych z funkcjonowaniem „Chmury”. Związane było to, jak wynikało z wyjaśnień Dyrektor 

                                                           
6  W kwocie 474,1 tys. zł kosztów i wydatków majątkowych objętych badaniem, koszty bieżące wyniosły 391,6 tys. zł, a 

wydatki majątkowe 82,5 tys. zł. 
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Instytutu, z brakiem możliwości zachowania dokumentów i dokonywania zmian w strukturze 
„Chmury”, gdyż serwer obsługujący chmurę nie spełniał warunków koniecznych dla zaktualizowanej 
wersji programu, a także podjęciem starań o zakup nowego serwera dopiero w styczniu 2021 r. 
Z uwagi na brak zrealizowania części prac związanych z funkcjonowaniem „Chmury”, zapłata 
wykonawcy całego wynagrodzenia, nie była gospodarna.  
Kontrolą objęto jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 
nieograniczonego, na remont budynków Instytutu, o wartości 357,8 tys. zł oraz sześć postępowań 
o wartości 329,1 tys. zł, do których nie miała zastosowania ustawa Pzp7, z tego pięć w trybie 
zapytania ofertowego i jedno w trybie rozeznania cenowego. Przeprowadzone badanie wykazało 
nieprawidłowości w  dwóch z tych postępowań, które polegały na nieprawidłowym wyznaczeniu 
terminu składania ofert oraz wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także na 
wyborze wykonawcy, który nie  zaoferował najniższej ceny. 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont pomieszczeń Instytutu, o wartości 
nieprzekraczającej kwoty określonej w aktach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, Instytut 
wyznaczył termin składania ofert na dzień 28 grudnia 2020 r., zamiast na dzień 29 grudnia 2020 r., 
stosownie do art. 43 ust. 1 w zw. z art. 14 ustawy Pzp, zgodnie z którym czternastodniowy termin 
składania ofert winien być wyznaczony do dnia 29 grudnia 2020 r. Ponadto w umowie na remont 
tych pomieszczeń, zawartej z wykonawcą 11 stycznia 2021 r. określono, że wysokość zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy wynosić będzie 20% wynagrodzenia netto należnego wykonawcy. 
Naruszało to art. 150 ust. 2 Pzp, zgodnie z którym zabezpieczenie ustala się w wysokości do 10% 
ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania 
zamawiającego wynikającego z umowy. 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliwa gazowego dla Instytutu 
w 2021 r., przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego, wybrano ofertę wykonawcy, który nie 
zaoferował najniższej ceny. Było to niezgodne z kryteriami określonymi w § 5 ust. 7 Regulaminu 
udzielania zamówień publicznych, w myśl których zamówienia udziela się wykonawcy, który 
zaoferował najniższą cenę i spełnił warunki określone w zaproszeniu do składania ofert oraz 
szczegółowych wymaganiach ofertowych. Instytut, jako najkorzystniejszą pod względem cenowym 
wybrał ofertę PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.8, z którą w dniu 2 września 2020 r. podpisał aneks do 
umowy kompleksowej z 18 maja 2009 r. dostarczania paliwa gazowego do Instytutu w 2021 r., 
pomimo, że najkorzystniejszą cenowo ofertą była oferta złożona przez EWE Polska sp. z o.o.9 
Stwierdzonych nieprawidłowości nie usprawiedliwiały wyjaśnienia Dyrektor Instytutu, która 
tłumaczyła je omyłkami odpowiedzianych pracowników.  
Otrzymaną w 2020 r. dotację podmiotową w kwocie 3,48 mln zł przeznaczono głównie na 
sfinansowanie kosztów: wynagrodzeń osobowych (2012,2 tys. zł), wynagrodzeń bezosobowych 
(179,8 tys. zł), składek ZUS (351 tys. zł), świadczeń na rzecz osób fizycznych (1,6 tys. zł), materiałów 
i energii (352,1 tys. zł), usług obcych (188,7 tys. zł), podatków i opłat (14 tys. zł) oraz na pozostałe 
koszty funkcjonowania (441 tys. zł). 
Analiza prawidłowości wykorzystania przez Instytut w 2020 r. dotacji podmiotowej, 
przeprowadzona na próbie wydatków objętych badaniem (83% próby wydatków) wykazała, 
że została ona wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, tj. na wydatki bieżące poniesione w związku 
z realizacją zadań statutowych Instytutu.  
Zobowiązania Instytutu na koniec 2020 r. wyniosły 31,3 tys. zł i w porównaniu do roku poprzedniego 
były wyższe o 8,7 tys. zł (tj. o 28%). Na 31 grudnia 2020 r. żadne z tych zobowiązań nie było 
wymagalne. W ciągu 2020 r. Instytut nie zapłacił odsetek z tytułu nieterminowego regulowania 
zobowiązań. 

3.1.3. GOSPODAROWANIE WOLNYMI ŚRODKAMI  

Stan środków pieniężnych na koniec 2020 r. wyniósł 930,8 tys. zł i w porównaniu do stanu na koniec 
2019 r. zwiększył się o 279,2 tys. zł, tj. o 43%.  

Kwotę 760,6 tys. zł stanowiły środki uzyskane z prowadzonej przez Instytut działalności 
gospodarczej, które w formie  depozytu overnight ulokowane zostały u Ministra Finansów. W 2020 r. 

                                                           
7  Uchylona z dniem 1 stycznia 2021 r. ustawa z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. 

poz. 1843, ze zm.) 
8  PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. – dostawa paliwa gazowego w cenie  netto (bez podatku akcyzowego) 8,648 gr/kWh. 
9  EWE Polska sp. z o.o. – dostawa paliwa gazowego w cenie netto (bez podatku akcyzowego) 8,341 gr/kWh. 
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średni stan środków lokowanych w tej formie wyniósł 723,3 tys. zł, a uzyskane odsetki wyniosły 
0,9 tys. zł. Instytut nie dokonywał lokat wolnych środków w formie depozytu terminowego.   

Dyrektor Instytutu wyjaśniła, że utrzymująca się w 2020 r. nadwyżka wolnych środków10 wynikała 
przede wszystkim z planowanych inwestycji, w tym w szczególności modernizacji instalacji 
przeciwpożarowej, która w 2018 r. został wyceniona na kwotę 760,4 tys. zł. Dodała, że Instytut nie 
posiada pełnej kwoty określonej w  kosztorysie (w ramach ww. kwoty 38,2 tys. zł stanowią środki 
z tytułu kaucji za wynajem i wadium związane z przetargiem na remont), który z uwagi na datę 
opracowania mógł ulec dezaktualizacji, i że 29 lipca 2020 r. zwrócono się do Szefa Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów o dofinansowanie tego zadania. Dyrektor dodała, że w 2020 r. Instytut z własnych 
środków w kwocie 82,5 tys. zł zakupił aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne oraz, 
że ze środków tych finansowane będą nagłe nieprzewidziane inwestycje wynikające z długoletniego 
użytkowania infrastruktury, a także planowana instalacja klimatyzacji w budynku Instytutu.   

Nadwyżki środków, ponad aktualny stan wykorzystania, otrzymanych z budżetu państwa w formie 
dotacji podmiotowej znajdowały się, zgodnie z art. 196 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, 
na nieoprocentowanym rachunku bankowym Instytutu, prowadzonym przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w 2020 r. przekazała dotację podmiotową w 12 
transzach w kwotach zgodnych z przygotowaną przez Instytut propozycją miesięcznego 
zapotrzebowania. Dyrektor Instytutu wyjaśniła, że do obliczenia poszczególnych miesięcznych rat 
brane były pod uwagę koszty wynagrodzeń wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne oraz 
szacunkowe koszty działalności w oparciu o doświadczenia roku poprzedniego. Na skutek takiego 
sposobu zasilenia w dotację Instytut kumulował środki na rachunku bankowym. Wielkości 
skumulowanych środków stanowiły od 10% (w marcu 2020 r.) do 91% (w  październiku 2020 r.) 
kosztów działalności Instytutu oraz od 12% (w marcu 2020 r.) do 99% (w październiku 2020 r.) 
zrealizowanych wydatków.  

Z wyjaśnień Dyrektor Instytutu wynikało, że nadwyżki środków pieniężnych spowodowane zostały 
pandemią COVID-19 i wprowadzonymi w zw. z tym zakazami przemieszczania uniemożliwiającymi 
organizowanie przez Instytut konferencji oraz uczestniczenie w konferencjach poza siedzibą 
Instytutu, a także odbywaniem podróży służbowych.  

Szczegółowe dane dotyczące  wykonania w 2020 r. planu finansowego Instytutu Zachodniego 
im. Zygmunta Wojciechowskiego przedstawione zostały w załączniku nr 5.2. do niniejszej informacji. 

3.1.4. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

W 2020 r. Instytut w ramach funkcji 1. „Zarządzanie państwem” realizował działanie 1.3.1.3.: 
„Przygotowywanie i pozyskiwanie informacji, analiz oraz dokumentów i propozycji decyzji 
o charakterze strategicznym”. W 2020 r. w Instytucie osiągnięto zaplanowane wartości mierników 
realizacji tego działania, polegające na: 
- opublikowaniu 35 (wobec zaplanowanych 24) Biuletynów Instytutu Zachodniego, 
- wykonaniu 151 Notatek Instytutu Zachodniego (na 100 zaplanowanych), 
- wykonaniu zaplanowanych 12 Ekspertyz Instytutu Zachodniego, 
- wydaniu zaplanowanych trzech Raportów Instytutu Zachodniego, 
- wykonaniu 51 Serwisów Instytutu Zachodniego (na 48 zaplanowanych), 
- wydaniu zaplanowanych trzech publikacji „IZ Policy Papers”, 
- opublikowaniu czterech zaplanowanych „Przeglądów Zachodnich”, 
- wykonaniu sześciu publikacji „Z Archiwum Instytutu Zachodniego” (na cztery zaplanowane), 
- wykonaniu zaplanowanych sześciu „Monitorów Bezpieczeństwa Instytutu Zachodniego”, 
- wykonaniu 10 „Monitorów Gospodarczych Instytutu Zachodniego” (na sześć zaplanowanych). 
 
Całkowity koszt realizacji tych zadań wyniósł 3817,1 tys. zł. 

Instytut opracował plan finansowy w układzie memoriałowym oraz plan działalności merytorycznej 
na 2020 r., zaopiniowany, zgodnie ze Statutem, przez Radę Instytutu. Dyrektor Instytutu wyjaśniła, 
że kontrola wykonania planów w zakresie celów i zadań ustawowych odbywała się poprzez 
systematyczną analizę dokonywaną przez zastępcę dyrektora w zakresie działalności merytorycznej, 
a także podczas kwartalnych spotkań osób zarządzających w Instytucie oraz cotygodniowych 
spotkań: osób zarządzających z kierownikami zespołów badawczych członków zespołów 
                                                           
10  Minimalna kwota środków wyniosła  645 883,85 zł (wg stanu na dzień 31 stycznia 2020 r.), a maksymalna 976 675,22 zł 

(wg stanu na dzień 28 grudnia 2020 r.) 
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badawczych. Kryterium oceny stopnia realizacji planów pod względem efektywności stanowiły 
mierniki uzgodnione pod względem ilościowym i  jakościowym z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. 

Kontrola dotycząca efektywności działania Instytutu dokonywana była na podstawie sprawozdań 
przedkładanych Prezesowi Rady Ministrów. Co miesiąc przedkładane były sprawozdania 
z działalności merytorycznej (syntetyczne informacje w  zakresie badań i analiz oraz szczegółowy 
wykaz rezultatów zgodnie z ustalonymi formami działalności Instytutu. Kwartalnie Instytut 
przekazywał informację o osiągniętej wartości miernika, a także sprawozdania z działalności 
merytorycznej (kwartały I-III i za 2020 r.). 

Kontrola planów pod względem finansowym odbywała się poprzez comiesięczną analizę stanu 
wykorzystania dotacji podmiotowej i stanu wykonania planu finansowego oraz kwartalne 
sprawozdania z wykonania planu finansowego. 
 

3.2.  SPRAWOZDANIA 
Kontrolą objęto prawidłowość sporządzenia przez Instytut rocznych sprawozdań za 2020 r.: 
– z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej, 
– z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym (Rb-BZ2) 

oraz 
sprawozdań dotyczących operacji finansowych za IV kwartał 2020 r.: o stanie należności oraz 
wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
poręczeń i gwarancji (Rb-Z). 

Kwoty wykazane w sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 

Z uwagi na to, że w Instytucie w 2020 r. realizowane było tylko jedno działanie nr 1.3.1.3 
„Przygotowywanie i pozyskiwanie informacji, analiz oraz dokumentów i propozycji decyzji 
o charakterze strategicznym”, nie stosowano odrębnej ewidencji dla planu i wykonania 
kosztów/wydatków w układzie zadaniowym. Kwota kosztów, wykazana w sprawozdaniu Rb-BZ2, 
obejmowała koszty poniesione w Instytucie w okresie sprawozdawczym i wynikała z ewidencji 
na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów” oraz kontach 751 „Koszty operacji finansowych” 
i 761 „Pozostałe koszty operacyjne”.  

Zobowiązania Instytutu wykazane w sprawozdaniu Rb-BZ2 oraz w  sprawozdaniu z wykonania planu 
finansowego państwowej osoby prawnej - wynosiły odpowiednio: 31 333,74 zł i 31 334 zł, podczas 
gdy suma sald odpowiednich kont zespołu 2 „Rozrachunki i rozliczenia” wynosiła 7384,08 zł. Główna 
księgowa wyjaśniła, że do zobowiązań zaliczono również kwotę 23 949,66 zł, zaewidencjonowaną na 
koncie 641 „Rozliczenia międzyokresowe bierne”, z tytułu kosztów usług pocztowych, dostarczania 
energii elektrycznej i gazu, wystawione w  styczniu 2021 r., ale dotyczące 2020 r. Dodała, że faktury 
z tytułu ww. kosztów nie są księgowane na koncie 202 „Rozrachunki z dostawcami”, ponieważ na 
koncie tym ujmowane są dokumenty zakupu, których data wystawienia dotyczy danego roku 
obrotowego. Dalej podała, że w Instytucie każdy dokument zakupu księgowany jest poprzez 
wprowadzenie do rejestru zakupu, a Instytut, jako czynny podatnik VAT obowiązany jest do 
prowadzenia ewidencji zakupu i ewidencjonowania w nim faktur dokumentujących nabycie towarów 
i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi. Instytut z tytułu wszystkich faktur ujętych na 
koncie 641 miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, a  ponieważ przedmiotowe faktury 
miały styczniową datę wystawienia zostały wprowadzone do rejestru zakupu w  styczniu 2021 r.   

NIK wskazała, że konto biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów przeznaczone jest do 
ewidencjonowania kosztów o charakterze rezerw utworzonych na koszty jeszcze nieponiesione, 
ale przypadające na bieżący okres sprawozdawczy. Zgodnie z art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o  rachunkowości11, jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych 
kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres 
sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez 
kontrahentów jednostki, a kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny. Są to 
np. dostawy niefakturowane ujawnianie w  bilansie, jako zobowiązania12. Zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości 
oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 

                                                           
11  Dz. U. z 2021 r. poz. 217, ze zm. 
12  Por. J. Gierusz, Plan kont z komentarzem 2016, Handel, Produkcja, Usługi, ODDK 2016. 
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państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej13, 
rozliczenia międzyokresowe bierne określają prawdopodobne zobowiązania przypadające 
na bieżący okres sprawozdawczy. Kwoty wskazane przez usługodawców na przedmiotowych 
fakturach stanowią natomiast już konkretne zobowiązania i podlegają księgowaniu na odpowiednich 
kontach zespołu „2”, przeznaczonych do rozrachunków z dostawcami. NIK wskazała ponadto, że 
zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć 
wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi 
przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Stosownie do 
przepisu art. 12 ust. 2 tej ustawy, księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, 
nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dania bilansowego. W  związku z powyższym otrzymane 
w styczniu 2021 r. faktury dotyczące grudnia 2020 r. (lub poprzednich miesięcy roku 2020) powinny 
zostać zaksięgowane w  grudniu 2020 r. na kontach zespołu „2”14. 
 
W Instytucie opracowano „Notatkę nt. sprawozdań do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
z działalności finansowej, Notatkę nt. sprawozdań do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
z działalności finansowej – uzupełnienie – wiadomości robocze, Notatkę nt. sprawozdań Rb-N, Rb-Z 
przekazywanych do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Biuro Budżetowo-Finansowe), Notatkę 
nt. sprawozdań Rb-BZ2 przekazywanych do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Biuro Budżetowo- 
-Finansowe), a także Notatkę nt. Sprawozdań Rb-UN, Rb-UZ przekazywanych do Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów (Biuro Budżetowo-Finansowe)”, w których określono procedury i instrukcje 
sporządzania sprawozdań. 
W rejestrze ryzyk na 2020 rok, w obszarze sprawozdawczości, zostały zidentyfikowane 
i oszacowane, jako średnie i wysokie, ryzyka związane z błędami w  rejestrowaniu danych, 
nieprawidłowościami w sprawozdaniach i nieterminowym ich przekazywaniem.  
Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania 
sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod 
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 
 
Instytut zrealizował wniosek pokontrolny sformułowany przez NIK w wyniku poprzedniej kontroli 
wykonania planu finansowego i złożył korektę sprawozdania dotyczącego operacji finansowych za 
IV kwartał 2019 r. o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N, wykazując 
w tym sprawozdaniu prawidłowe kwoty należności. 
 

 
   

  

 

 
 

                                                           
13  Dz.U. z 2020 r., poz. 342. 
14  Por. J. Gierusz (...) oraz Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 z 20 grudnia 2020 r. 

https://www.gofin.pl/bilans/17,1,232,262696,koszt-zakupu-energii-dotyczący-grudnia-ujęty-na-podstawie.html 

https://www.gofin.pl/bilans/17,1,232,262696
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4. INFORMACJE DODATKOWE 
Wystąpienie pokontrolne zostało przekazane dyrektor Instytutu Zachodniego im. Zygmunta 
Wojciechowskiego 23 kwietnia 2021 r.  

Wnioski pokontrolne, sformułowane w tym wystąpieniu dotyczyły: 

- zapewnienia prawidłowego ustalania przypadających Instytutowi należności pieniężnych, 
- zwiększenia nadzoru nad pracownikami odpowiedzialnymi za przygotowanie i prowadzenie 

postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz za merytoryczną kontrolę 
dokumentów stanowiących podstawę płatności. 

- zapewnienia celowego i gospodarnego wydatkowania środków publicznych. 
 

Dyrektor Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 12 maja 2021 r. zgłosiła trzy 
zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego. 
Dotyczyły one: stwierdzonej nieprawidłowości polegającej na odstąpieniu od ustalenia 
należności pieniężnych w kwocie 1914,51 zł z tytułu odsetek od zaległości; sformułowania oceny 
w brzmieniu „koszty i wydatki majątkowe w kwocie 53,8 tys. zł poniesione zostały z naruszeniem 
prawa, w sposób niecelowy lub niegospodarny”; sformułowania oceny w brzmieniu „wydatki na 
zakup usługi informatycznej w celu sporządzenia struktury Chmury i przygotowania 
kompendium w kwocie 4 tys. zł były niecelowe i niegospodarne”. 

Zespół Orzekający Komisji Rozstrzygającej w NIK w uchwale z 27 maja 2021 r. oddalił dwa z tych 
zastrzeżeń oraz uwzględnił w części jedno zastrzeżenie. 
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5. ZAŁĄCZNIKI 

5.1.  KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA 

WOJCIECHOWSKIEGO   

Oceny wykonania planu finansowego Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 
dokonano stosując kryteria15 oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK 
i opublikowanych w Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 
roku16. 

Przychody (P):       3 783,9 tys. zł     

Koszty (K):        3 817,1 tys. zł   

Łączna kwota (G = P + K):      7 601,0 tys. zł  

Waga przychodów w łącznej kwocie:  (Wp = P : G) 0,4978 

Waga kosztów w łącznej kwocie:    (Wk = K : G) 0,5022 

Nieprawidłowości w przychodach dotyczyły kwoty 2,7 tys. zł (0,1% ogółu) i polegały na 
obniżeniu najemcy czynszu za wynajem powierzchni biurowych, co było niecelowe 
i niegospodarne oraz bezpodstawnym odstąpieniu od naliczenia odsetek od zaległości. 
Charakter stwierdzonych nieprawidłowości uzasadniał obniżenie oceny przychodów o 1 punkt. 

Ocena cząstkowa przychodów (Op):    (4) pozytywna 

Nieprawidłowości w kosztach i wydatkach majątkowych dotyczyły kwoty 53,8 tys. zł (1,4% 
ogółu) i polegały na:  

- niecelowym i niegospodarnym, a przez to naruszającym art. 44 ust. 3 pkt 1ustawy 
o finansach publicznych, wydatkowaniu kwoty 4 tys. zł za opracowanie kompendium 
wiedzy z zakresu informatyczno-analitycznego dla nowo zatrudnianych pracowników 
Instytutu oraz przeprowadzenie analiz i prac związanych z funkcjonowaniem „Chmury” 
Instytutu,    

- wypłacie nieuprawnionemu podmiotowi wynagrodzenia w kwocie 49,8 tys. zł 
za wykonanie instalacji oprogramowania do zarządzania kartami katalogowymi DigiCards 
oraz dostarczenie serwera do jego instalacji, co naruszało art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy 
o finansach publicznych. Nieprawidłowości te z uwagi na wartość  spowodowały obniżenie 
oceny kosztów o 2 punkty. 

Ocena cząstkowa kosztów (Ok):    (3) w formie opisowej 

Łączna ocena przychodów i kosztów:  ŁO17 = 4 x 0,4978 + 3 x 0,5022 = 3,4978 

Opinia o sprawozdaniach:    pozytywna 

Ocena ogólna:      w formie opisowej  

                                                           
15 http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
16 Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
17  ŁO = Op x Wp + Ok x Wk 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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5.2.  WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA 

WOJCIECHOWSKIEGO  

 

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

4:3 6:3 6:4 6:5 
Wykonanie 

Plan 
wg ustawy 

budżetowej1) 

Plan po 
zmianach Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Część A − Zadania wynikające z ustawy tworzącej Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego 

1. 

Zadanie wynikające z ustawy z dnia 
17 grudnia 2015 r. o Instytucie 
Zachodnim im. Zygmunta 
Wojciechowskiego  
(Dz. U. poz. 2292) 

3 862,4 4 060 4 030 3 817,1 105,1 98,8 94 94,7 

1.1. 

Gromadzenie, opracowywanie oraz 
udostępnianie organom władzy 
publicznej informacji o istotnych 
wydarzeniach i procesach 
politycznych, społecznych 
i gospodarczych w zakresie: 
a) stosunków  
polsko-niemieckich, 
b) przemian politycznych, 
gospodarczych, społecznych 
i kulturowych w Niemczech, 
c) roli Niemiec w Europie i świecie, 
d) roli Europy w stosunkach 
międzynarodowych, w tym 
w zakresie ładu oraz 
bezpieczeństwa 
międzynarodowego, 
e) procesów związanych 
z kształtowaniem się pamięci 
zbiorowej i polityki historycznej 
oraz prowadzeniem polityki 
polonijnej. 

3 862,4 
 

4 060 
 

4 030 
 

3 817,1 
 

105,1 
 

98,8 
 

94 
 

94,7 
 

1.2. 
Przygotowywanie analiz, ekspertyz 
i studiów prognostycznych 
w zakresie, o którym mowa w pkt 1.1. 

1.3. 
Organizowanie i prowadzenie 
badań naukowych w zakresie, 
o którym mowa w pkt 1.1. 

1.4. 
Prowadzenie baz danych 
i archiwów związanych z zakresem, 
o którym mowa w pkt 1.1. 

1.5. 

Gromadzenie specjalistycznego 
księgozbioru i dokumentacji 
naukowej oraz prowadzenie 
otwartej działalności bibliotecznej 

1.6. 
Prowadzenie działalności 
wydawniczej w zakresie, o którym 
mowa w pkt 1.1. 

1.7. 
Doskonalenie zawodowe kadr 
wykonujących zadania w zakresie, 
o którym mowa w pkt 1.1. 

1.8. 
Organizowanie różnych form 
kształcenia w zakresie, o którym 
mowa w pkt 1.1. 

1.9. 

Współpraca z krajowymi, 
zagranicznymi i międzynarodowymi 
instytucjami naukowymi 
i stowarzyszeniami w zakresie, 
o którym mowa w pkt 1.1. 

1.10. 
Upowszechnianie w społeczeństwie 
polskim wiedzy z zakresu, o którym 
mowa w pkt 1.1. 
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Część B − Plan finansowy w układzie memoriałowym 
I. Stan na początek roku 538,1 626 663,3 663,3 116,3 123,3 106 100 
1. Należności 82,5 50 84,5 84,5 60,6 102,4 169 100 
2. Zobowiązania 29,3 30 22,6 22,6 102,4 77,1 75,3 100 
II. Przychody 3 890,5 4 060 3 980,8 3 783,9 104,3 97,2 93,2 95 

1. Przychody z prowadzonej 
działalności 221,8 280 182 190 126,2 85,7 67,8 104,4 

2. Dotacja z budżetu państwa 3 500 3 710 3 710 3 485,3 106 99,6 93,9 93,9 

3. Środki od innych jednostek 
sektora finansów publicznych 23,8 - 17,7 17,7 - 74,4 - 100 

4. Pozostałe przychody, w tym: 144,9 70 71,1 90,9 48,3 62,7 129,8 127,8 
4.1. Odsetki 6,8 4 2,1 2,1 58,8 30,9 52,5 100 

4.2. 
Środki otrzymane od jednostek 
spoza sektora finansów 
publicznych 

4,2 - - - - - - - 

4.3. Równowartość odpisów 
amortyzacyjnych 23,5 20 20 19,9 85,1 84,7 99,5 99,5 

4.4. 
Otrzymana wymiana 
biblioteczna książek 
i czasopism 

17,6 20 20 19,6 113,6 111,4 98 98 

4.5. Pozostałe 92,8 26 29 49,3 28 53,1 189,6 170 
III. Koszty/wydatki 3 862,4 4 060 4 030 3 817,1 105,1 98,8 94 94,7 
1. Koszty funkcjonowania 3 830,7 4 032 3 999 3 790,5 105,2 98,9 94 94,8 

1.1. Amortyzacja 219 222 223 215,6 101,3 98,4 97,1 96,7 
1.2. Materiały i energia 198,4 200 362 352,1 100,8 177,5 176 97,3 
1.3. Usługi obce 163,4 193 293 188,7 118,1 115,5 97,8 64,4 
1.4. Wynagrodzenia, z tego: 2 139,3 2 308 2 242,9 2 192,1 107,9 102,5 95 97,7 

1.4.1. osobowe 1 961,5 2 096 2 060,9 2 012,2 106,8 102,5 96 97,6 
1.4.2. bezosobowe 177,8 212 182 179,8 119,2 101,1 84,8 98,8 

1.5. Świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 2,2 2 2 1,6 90,9 72,7 80 80 

1.6. Składki, z tego na: 374,5 417 400 385,4 111,3 102,9 92,4 96,3 
1.6.1. ubezpieczenie społeczne 335,4 378 365 351 112,7 104,6 92,8 96,2 
1.6.2. Fundusz Pracy 39,1 39 35 34,4 99,7 88 88,2 98,3 
1.7. Podatki i opłaty, w tym: 17,4 19 15 14 109,2 80,4 73,7 93,3 

1.7.1. podatek od towarów i usług 1 1 1,5 1,2 100 120 120 80 

1.7.2. 
opłaty na rzecz budżetów 
jednostek samorządu 
terytorialnego 

4,9 5 5 4,9 102 100 98 98 

1.7.3. 
podatki stanowiące źródło 
dochodów własnych jednostek 
samorządu terytorialnego 

11,2 12 7,7 7,6 107,1 67,8 63,3 98,7 

1.7.4. inne opłaty 0,2 1 0,8 0,3 500 150 30 37,5 

1.8. Pozostałe koszty 
funkcjonowania 716,5 671 461,1 441 93,6 61,5 65,7 95,6 

2. Pozostałe koszty, w tym: 31,7 28 31 26,6 88 83,9 95 85,8 
2.1. Koszty finansowe 1,9 3 3 1,5 157,9 78,9 50 50 
2.2. Pozostałe koszty operacyjne 29,8 25 28 25,1 83,9 84,2 100,4 89,6 
IV. Wynik brutto i netto 28 0 -49,2 -33,2 - - - - 
V. Środki na wydatki majątkowe - 50 82,5 82,5 - - 165 165 
VI. Stan na koniec roku 663,3 757 771 895,8 114,1 135 118,3 116,2 
1. Należności 84,5 50 30 25,6 59,1 30,3 51,2 85,3 
2. Zobowiązania 22,6 30 30 31,3 132,7 138,5 104,3 104,3 

Część D − Dane uzupełniające 

1. 

Wolne środki przekazane 
w zarządzanie lub depozyt u 
Ministra Finansów - depozyt 
overnight  

645,9 757 771 760,6 117,2 117,7 100,4 98,6 

Część E – Informacja na temat nakładów na aktywa trwałe/środki na wydatki majątkowe 

1. 
Nakłady n rzeczowe aktywa 
trwałe i wartości niematerialne 
i prawne 

- 50 82,5 82,5 - - 165 165 

Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania z wykonania określonego w ustawie budżetowej na 2020 r. planu 
finansowego Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego, zweryfikowanego przez NIK. 

1) Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 571, ze zm.).
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5.3.  WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI  
 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
4. Prezes Rady Ministrów 
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
6. Rzecznik Praw Obywatelskich 
7. Minister Finansów 
8. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
9. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
10. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
11. Minister – Członek Rady Ministrów wykonujący zadania Szefa Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów 
12. Dyrektor Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 
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