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1. WPROWADZENIE 
Instytut Europy Środkowej w Lublinie (dalej: IEŚ lub Instytut) jest państwową 
osobą prawną, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o Instytucie Europy Środkowej1. Nadzór nad Instytutem sprawuje Prezes Rady 
Ministrów.  

Do zadań Instytutu należy m.in. prowadzenie działalności analitycznej 
wspierającej działania polityczne na rzecz budowania współpracy z państwami 
Europy Środkowej i Europy Środkowo-Wschodniej; prowadzenie badań 
naukowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej oraz 
planowanych projektów współpracy międzynarodowej i transgranicznej 
w Europie Środkowej i Europie Środkowo-Wschodniej oraz przygotowywanie 
analiz, ekspertyz i studiów z tego zakresu; współpraca z polskimi 
i zagranicznymi ośrodkami nauki, organizacjami społecznymi, osobami 
fizycznymi i promocja polskiej myśli społecznej w zakresie stosunków 
międzynarodowych, współpracy międzynarodowej, polityki zagranicznej 
i historycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  
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 
3030 tys. zł, koszty w kwocie 2993,4 tys. zł. Dotacja podmiotowa z budżetu 
państwa, przyznana w kwocie 4000 tys. zł, została wykorzystana w wysokości 
2972,6 tys. zł, stanowiącej 98,1% 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. 2270.  
2  Dz. U. poz. 571, ze zm. 
3  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm. 

Cel kontroli 

Celem kontroli było 
dokonanie oceny 
wykonania w 2020 r. planu 
finansowego Instytutu 
Europy Środkowej 
w Lublinie pod względem 
legalności, celowości, 
rzetelności i gospodarności. 

Zakres kontroli 

- planowanie i realizacja 
przychodów IEŚ, 

- planowanie i wykonanie 
kosztów oraz efekty 
realizowanych zadań, 
w tym stopień ich 
realizacji, 

- gospodarowanie 
wolnymi środkami, 

- sporządzenie rocznych 
sprawozdań 
budżetowych oraz 
sprawozdań za IV 
kwartał 2020 r. 
w zakresie operacji 
finansowych, 

- system kontroli 
zarządczej w zakresie 
prawidłowości 
sporządzania 
sprawozdań. 
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2. OCENA OGÓLNA 

Zaplanowane na 2020 r. przychody Instytutu w wysokości 4014,8 tys. zł 
zostały wykonane w kwocie 3030 tys. zł, tj. w 75,5%. Osiągnięte przychody 
były wyższe od zrealizowanych w 2019 r. o 48,1 tys. zł, tj. o 1,6%. Główne 
źródło przychodów (98,1%) stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu 
państwa otrzymana w kwocie 4000 tys. zł i wykorzystana w 74,3%, tj. w kwocie 
2972,6 tys. zł. Koszty poniesione w Instytucie w 2020 r. (2993,4 tys. zł) 
stanowiły 74,6% planu po zmianach. W porównaniu do 2019 r. koszty 
Instytutu wzrosły o 155,8 tys. zł, tj. o 5,5%. W 2020 r. nie planowano i nie 
realizowano wydatków majątkowych.  

Badanie 15,9% kosztów IEŚ (475,6 tys. zł) wykazało, że zostały one 
poniesione zgodnie z planem finansowym i były celowe dla realizacji zadań 
Instytutu. W rezultacie wydatkowania środków osiągnięto cele prowadzonej 
działalności. 

W Instytucie w 2020 r. prawidłowo gospodarowano wolnymi środkami.  

Na obniżenie oceny wykonania planu finansowego Instytutu w 2020 r. 
wpływ miały stwierdzone nieprawidłowości w udzielaniu zamówień 
publicznych na kwotę 55,6 tys. zł stanowiącą 11,7% kosztów objętych 
kontrolą; zaciąganie zobowiązań i zatwierdzanie dowodów księgowych do 
wypłaty niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości5 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych6; nieewidencjonowanie wartości niematerialnych i prawnych 
o wartości niższej niż 10 tys. zł; niezasadne zaciągnięcie zobowiązania do 
wypłaty odszkodowania w umowie na obsługę prawną Instytutu.  

Stwierdzone nieprawidłowości świadczą o nieskutecznej kontroli zarządczej 
w IEŚ i wskazują na konieczność jej zwiększenia, m.in. poprzez opracowanie 
odpowiednich procedur. 

Roczne sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo, na podstawie 
danych wynikających z ewidencji księgowej i terminowo przekazane, 
stosownie do przepisów rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie 
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych7 oraz sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym8. 

Szczegółowa kalkulacja oceny Instytutu Europy Środkowej 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.  

5  Dz. U. z 2021 r. poz. 217. 
6  Dz. U. z 2021 r. poz. 305. 
7  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek 

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773), 
uchylone z dniem 1 stycznia 2021 r. na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy 
i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora 
finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. poz. 2396). 

8  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 704, ze zm.). 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia w formie 
opisowej4 wykonanie 
planu finansowego 
w 2020 r. Instytutu 
Europy Środkowej. 
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3. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 
INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWEJ 

3.1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 

3.1.1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW 

Przychody Instytutu w 2020 r. wyniosły 3030 tys. zł, stanowiły 75,5% planu po zmianach 
(4014,8 tys. zł) i 101,6% przychodów wykonanych w 2019 r. (2981,9 tys. zł).  

Głównym źródłem przychodów IEŚ była dotacja podmiotowa z budżetu państwa, przyznana 
w wysokości 4000 tys. zł. Kwota dotacji wykorzystana w 2020 r. (2972,6 tys. zł) stanowiła 74,3% 
otrzymanych środków finansowych i była o 68,1 tys. zł (tj. 2,3%) większa niż w 2019 r. Niepełne 
wykorzystanie dotacji wynikało z ograniczenia działalności Instytutu w związku z pandemią 
COVID-19. Niewykorzystana kwota dotacji (1027,4 tys. zł) została zwrócona na rachunek Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów (dalej: KPRM) 25 stycznia 2021 r., tj. w terminie określonym w art. 168 
ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

Przychody z działalności Instytutu wynosiły 54,8 tys. zł (1,8% ogółu), stanowiły 370,3% planu po 
zmianach (14,8 tys. zł) i były ponad trzykrotnie większe niż w 2019 r. (16,7 tys. zł). Zostały 
osiągnięte z tytułu usługi wykonania dwóch opracowań eksperckich na rzecz Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych9 (14,8 tys. zł) oraz sprzedaży wyrobów gotowych (1,8 tys. zł). Kwotę 38,2 tys. zł 
stanowiła zmiana stanu produktów, była ona ponad dwukrotnie wyższa niż w 2019 r. i wynikała 
z mniejszej ilości rozchodowanych gotowych publikacji. 

Na przychody pozostałe Instytutu w 2020 r. w kwocie 2,6 tys. zł (0,1% ogółu przychodów) składały 
się: kara za nienależyte wykonanie umowy oraz opłaty przysługujące na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych10. Pozostałe przychody 
były o 58,1 tys. zł (95,7%) niższe niż w 2019 r., w związku z zakończeniem wypłat stypendium dla 
młodego naukowca – jednego z pracowników Instytutu, finansowanego ze środków Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z 19 grudnia 2016 r. 

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. należności i zaległości wynosiły 1,5 tys. zł i były niższe od 
wykazanych na koniec 2019 r. o 0,8 tys. zł. Wynikały z naliczenia odszkodowania za nienależyte 
wykonanie umowy zlecenia i odsetek z tego tytułu. 

Badanie podejmowanych przez Instytut działań windykacyjnych dotyczących tych należności 
wykazało, że ograniczyły się one do wysłania dwóch wezwań do zapłaty, objęcia należności 
odpisem aktualizującym, a następnie (jeszcze przed upływem terminu płatności wskazanym 
w wezwaniu11), niezasadnego wyksięgowania z ewidencji12. Działanie takie było niezgodne z art. 
42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, według którego jednostki sektora finansów publicznych 
są obowiązane do terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności 
zmierzających do wykonania zobowiązania oraz zapisami § 11 ust. 2 Instrukcji obiegu i kontroli 
dokumentów w IEŚ13. Zaniechanie dochodzenia należności Dyrektor IEŚ tłumaczyła dużym 
prawdopodobieństwem uznania jej jako spornej oraz nieopłacalnością jej dochodzenia na drodze 
sądowej w przypadku zakwestionowania zasadności naliczenia. O spornym charakterze należności 
świadczyło, według Dyrektora IEŚ, zaprzestanie komunikacji zleceniobiorcy z Instytutem 
po ujawnieniu błędów w wykonaniu zlecenia oraz nieustosunkowanie się do kierowanych wezwań 
do zapłaty.  
 
 
 

 
                                                                 
  9  Dalej: MSZ. 
10  Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm. 
11  Tj. 14 dni od daty otrzymania wezwania. 
12  W trakcie kontroli NIK należność została ponownie ujęta w księgach IEŚ. 
13  Stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/2019 Dyrektora Instytutu Europy Środkowej z dnia 17 czerwca 2019 r. 
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3.1.2.  WYKONANIE PLANU KOSZTÓW  

Koszty Instytutu w 2020 r. wyniosły 2993,4 tys. zł, stanowiły 74,6% planu po zmianach i były 
o 155,8 tys. zł, tj. o 5,5% wyższe niż w 2019 r.  

Ustalony w ustawie budżetowej na 2020 r. plan kosztów w wysokości 4000 tys. zł w trakcie roku 
został zwiększony o 14,8 tys. zł, w związku z realizacją przez IEŚ usługi wykonania opracowań 
eksperckich na rzecz MSZ.  

W planie finansowym Instytutu, jak i w sprawozdaniu z jego wykonania, koszty ogółem 
przedstawione zostały w podziale na koszty funkcjonowania (administracyjne) i pozostałe, bez 
wyodrębnienia kosztów realizacji zadań. W 2020 r. planowane koszty funkcjonowania wynosiły 
4004,8 tys. zł i stanowiły 99,8% (w 2019 r. 98,5%) kosztów ogółem, a koszty pozostałe – 10 tys. zł, 
tj. 0,2% (w 2019 r. 1,5%). W ramach kosztów funkcjonowania wydzielono wynagrodzenia 
i pochodne (2470 tys. zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (9 tys. zł), materiały i energię 
(250,1 tys. zł), usługi obce (890,1 tys. zł), podatki i opłaty (20 tys. zł) oraz pozostałe koszty 
funkcjonowania (365,6 tys. zł).  

Koszty funkcjonowania IEŚ wykonano w kwocie 2990,9 tys. zł (74,7% planu po zmianach), a koszty 
pozostałe w kwocie 2,5 tys. zł (25% planu). W strukturze kosztów dominowały: wynagrodzenia 
i pochodne (2270,8 tys. zł, tj. 75,9% ogółu kosztów) i usługi obce (439,2 tys. zł, tj. 14,7%). W 2020 r. 
nie planowano i nie realizowano wydatków majątkowych oraz projektów współfinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej. 

Niepełne wykonanie planu kosztów w 2020 r. związane było z ograniczeniem działalności IEŚ 
z powodu pandemii COVID-19. Wstrzymanie wyjazdów pracowników Działu Badawczo- 
-Analitycznego zarówno zagranicznych, jak i krajowych oraz organizacja webinariów on-line 
spowodowały, że nie były generowane koszty podróży służbowych pracowników, noclegów dla 
prelegentów czy cateringu podczas konferencji. 

Wzrost kosztów w porównaniu do 2019 r. dotyczył w szczególności kosztów usług obcych 
(o 384 tys. zł, tj. 695,3%) oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (o 254,1 tys. zł, 
tj. 12,6%). Zmniejszyły się natomiast m.in. koszty zużycia materiałów i energii (o 158,5 tys. zł, 
tj. 52%) oraz pozostałe koszty funkcjonowania (o 260,9 tys. zł, tj. 67,4%) i stypendia (o 59,3 tys. zł, 
tj. 100%). Zmniejszenie kosztów w ramach ww. rodzajów wynikało z mniejszych wydatków na 
zakup wyposażenia, ograniczenia podróży służbowych, nieprzekazywania stypendium dla młodego 
naukowca w związku z zakończeniem okresu, na który było przyznane, zaś zwiększenie kosztów 
usług obcych było spowodowane wzrostem kosztów prowadzenia strony internetowej w związku 
z podniesieniem jej jakości, zwiększeniem działalności wydawniczej, tym samym kosztów składu 
i druku oraz zwiększeniem kosztów usług prawnych.  

Koszty Instytutu poniesione w 2020 r. w związku z pandemią COVID-19 wynosiły 4,2 tys. zł 
i dotyczyły zakupu rękawic, maseczek, maty dezynfekującej, termometru bezdotykowego, płynów 
dezynfekujących. 

Zobowiązania Instytutu na 31 grudnia 2020 r. wynosiły 1029,1 tys. zł i były o 74,8 tys. zł mniejsze 
niż na koniec 2019 r. Główną pozycję zobowiązań (99,8%) stanowiło zobowiązanie wobec KPRM 
z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej (1027,4 tys. zł). Pozostała kwota wynikała 
z bieżących rozrachunków z kontrahentami i urzędem skarbowym. Nie wystąpiły zobowiązania 
wymagalne. 

Planowane na 2020 r. koszty Instytutu były o 1,5% niższe od planowanych na 2019 r. z powodu 
zakończenia wypłaty pracownikowi Instytutu stypendium dla młodego naukowca. Pomimo 
ogólnego zmniejszenia planu kosztów, zwiększeniu o 14,1% (260 tys. zł) uległ plan kosztów na 
wynagrodzenia, co wynikało m.in. z planowanego zwiększenia zatrudnienia w Dziale Badawczo- 
-Analitycznym.  

Przeciętne zatrudnienie w IEŚ w 2020 r. wynosiło 26,8 etatów (27 osób, w tym trzy osoby z kadry 
kierowniczej), było mniejsze od planowanego o 1,2 etatu i większe od zatrudnienia w 2019 r. o 5,4 
etatu. Zwiększyło się zatrudnienie w Dziale Badawczo-Analitycznym (o 2,8 etatu) oraz 
Kierownictwie Instytutu i Dziale Administracyjno-Finansowym (o 2,6 etatu). W Opisie do planu 
finansowego IEŚ na lata 2020-2022 zakładano zwiększenie (o pięć osób) zatrudnienia w Dziale 
Badawczo-Analitycznym, natomiast zwiększenie zatrudnienia pracowników administracji nie było 
planowane. Według dokumentu z dnia 8 lipca 2019 r., przygotowanego przez Zastępcę Dyrektora 
ds. Administracyjno-Finansowych, pn. „Sytuacja kadrowa Działu Administracyjno-Finansowego 
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w perspektywie 2020 r.”, do pracy w tym Dziale niezbędne było zatrudnienie: specjalisty 
w komórce księgowo-kadrowej, referenta w Zespole Mediów Społecznościowych i Wydawnictw 
oraz pracownika obsługi. Jako uzasadnienie powyższych rekomendacji wskazano: dużą liczbę 
zadań komórki księgowo-kadrowej, zwiększenie ilości obowiązków w Zespole Mediów 
Społecznościowych i Wydawnictw w związku ze zwiększeniem liczby publikacji IEŚ oraz 
utrzymanie czystości i porządku w budynku Instytutu.  

Koszty wynagrodzeń osobowych w 2020 r. wyniosły 1771,4 tys. zł, stanowiły 98% planu po 
zmianach i 110,7% wykonania z 2019 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jednego 
pełnozatrudnionego wynosiło 5,5 tys. zł, tj. było o 0,7 tys. zł (o 11,3%) mniejsze od przeciętnego 
wynagrodzenia w 2019 r.  

Zadania na rzecz Instytutu na podstawie umów zlecenia i o dzieło wykonywały 93 osoby 
(o 59 więcej niż w 2019 r.), w tym: 
- 11 osób (z którymi podpisano 18 umów) realizowało zadania związane z zarządzaniem 

i obsługą Instytutu, polegające m.in. na przygotowaniu dokumentacji do archiwum, 
uporządkowaniu biblioteczki IEŚ, oznakowaniu wyposażenia, wprowadzaniu dokumentów do 
systemu finansowo-księgowego, udzieleniu konsultacji z zakresu zamówień publicznych; 

- 82 osoby (z którymi podpisano 108 umów) wykonywało zadania wspierające działania Działu 
Badawczo-Analitycznego, obejmujące m.in.: napisanie tekstu, przygotowanie wywiadu, korektę 
tekstu, tłumaczenie. 

Realizację jednej umowy zlecenia (na zapewnienie transportu i opieki zagranicznym gościom  
– uczestnikom seminarium) powierzono pracownikowi IEŚ.  
Na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło wydatkowano ogółem 166,4 tys. zł 
(o 25,3 tys. więcej niż w 2019 r.), w tym 70,3 tys. zł na rzecz osób realizujących zadania związane 
z zarządzaniem i obsługą Instytutu i 96,1 tys. zł na rzecz osób wspierających Dział Badawczo- 
-Analityczny. 

Szczegółowym badaniem objęto prawidłowość realizacji kosztów Instytutu w łącznej kwocie 
475,6 tys. zł, stanowiącej 15,9% ogółu kosztów. Doboru próby dokonano na podstawie 
wygenerowanych z systemu księgowego zapisów i dowodów księgowych, odpowiadających 
pozapłacowym kosztom IEŚ. Próba wynosiła 90 dowodów, wylosowanych metodą monetarną. 
Badanie wykazało, że koszty mieściły się w planie finansowym Instytutu, a zakupy dóbr i usług 
służyły realizacji zadań IEŚ. Stwierdzono jednak nieprawidłowości w zakresie 
m.in. dokumentowania i dokonywania zakupów oraz prowadzenia ich ewidencji. Polegały one na: 
- zaciąganiu zobowiązań bez wcześniejszego określenia ich wartości szacunkowej oraz bez 

weryfikacji przez głównego księgowego zabezpieczenia środków na ten cel w planie 
finansowym Instytutu, co wynikało z uznania przez Instytut, że zapotrzebowania miały być 
sygnałem, jakiego rodzaju zakupy będą dokonywane. Jak tłumaczyła Dyrektor Instytutu, 
w przypadku dokonania zakupu niezgodnego z działalnością Instytutu lub niecelowego, 
wydatek nie zostałby zatwierdzony do wypłaty. 
Przyjęta przez IEŚ praktyka zatwierdzania zapotrzebowań na zakupy dóbr i usług naruszała 
zasady dokonywania wydatków określone w ustawie o finansach publicznych. W myśl art. 3 
ust. 1 pkt 20 ustawy o rachunkowości, zobowiązania to wynikający z przeszłych zdarzeń 
obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują 
wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki. Konsekwencją zaciągnięcia 
zobowiązań jest w szczególności konieczność dokonania wydatków, które zgodnie z art. 44 ust. 
1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych mogą być ponoszone na cele i w wysokościach 
ustalonych w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. Wstępnej zgodności 
operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 lit. a 
ww. ustawy, dokonuje główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych; 

- nieujęciu w księgach rachunkowych Instytutu wartości niematerialnych i prawnych w łącznej 
kwocie 23,3 tys. zł zakupionych na podstawie sześciu przyjętych do próby faktur, co wynikało 
z nieustalenia zasad ewidencji wartości niematerialnych i prawnych o wartości niższej niż 
10 tys. zł w Polityce rachunkowości Instytutu, z powodu przyjęcia, że zakupy tego rodzaju 
składników majątku będą stanowiły nieliczne przypadki w stosunku do całości zakupów; 

- niezapewnieniu przestrzegania zasad opisu dokumentów określonych w przepisach 
wewnętrznych i ustawie o rachunkowości, poprzez: niewskazanie, że składniki wyposażenia 
zakupione na podstawie czerech objętych kontrolą faktur (na kwotę 56,8 tys. zł) zostały ujęte 
w ewidencji pozabilansowej; nieuwzględnienie w opisie merytorycznym dwóch faktur 
potwierdzenia dokonania zakupu na podstawie umowy z dostawcą oraz zatwierdzenie do 
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wypłaty wydatków w kwocie 24,8 tys. zł przez osobę niebędącą głównym księgowym lub 
upoważnioną do jego zastępowania. 
Dyrektor Instytutu przyznała, że brak w opisie faktur informacji o dokonaniu zakupu na 
podstawie i zgodnie z umową jest niedopatrzeniem Instytutu. Wskazała, że dekretacja 
dowodów księgowych zostanie uzupełniona o wskazanie kont pozabilansowych służących 
ewidencji składników majątku. W kwestii zatwierdzenia wydatków przez osobę niebędącą 
głównym księgowym tłumaczyła, że wynikało to z dotychczasowego stanowiska Instytutu, 
że w razie nieobecności głównej księgowej czynności związane z zatwierdzaniem dokumentów 
finansowych powinny być dokonywane przez jej bezpośredniego przełożonego – posiadającego 
dodatkowo pełnomocnictwo do podejmowania decyzji finansowych w zastępstwie dyrektora 
Instytutu; 

- przyjęciu w Polityce rachunkowości Instytutu, że zestawienie obrotów i sald kont księgi 
głównej sporządza się na koniec każdego kwartału, pomimo że zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy 
o rachunkowości, powinno być ono sporządzane na koniec każdego okresu sprawozdawczego, 
nie rzadziej niż na koniec miesiąca. Według Dyrektor Instytutu, niezastosowanie przepisów 
ustawy w powyższym zakresie uzasadniała kwartalna sprawozdawczość względem jednostki 
nadzorującej oraz możliwość zastosowania obowiązującej w rachunkowości zasady istotności. 

W umowie o świadczenie usług prawnych zawarto niekorzystne dla Instytutu postanowienia, 
poprzez zobowiązanie się do wypłaty nieuzasadnionego odszkodowania w kwocie 5 tys. zł netto 
za niewystępowanie przez radcę prawnego prowadzącego kancelarię w jakichkolwiek 
postępowaniach sądowych, administracyjnych, karnych i innych przeciwko Instytutowi, jako 
samodzielny pełnomocnik czy też pełnomocnik substytucyjny – w okresie obowiązywania umowy, 
a także przez okres jednego roku po jej rozwiązaniu, pomimo że radca prawny zobowiązany jest do 
powstrzymania się od takich działań na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 
o radcach prawnych14 oraz Kodeksu Etyki Radcy Prawnego15 – bezpłatnie i bez ograniczeń 
czasowych. Według wyjaśnień Dyrektor Instytutu postanowienie zawarte w umowie zabezpieczało 
(i zabezpiecza) interesy Instytutu, zwłaszcza, że zakaz dotyczy występowania przeciwko 
Instytutowi w okresie roku po zakończeniu umowy w jakiejkolwiek sprawie nawet takiej, z którą 
radca prawny nie miał do czynienia wykonując czynności zawodowe na rzecz Instytutu.  

NIK zauważa, że zgodnie z wyrokami Sądu Najwyższego16 zastrzeżenie w umowie o obsługę 
prawną odszkodowania dla radcy prawnego za zobowiązanie się do postępowania po ustaniu 
obowiązywania tej umowy zgodnie z ustawowym obowiązkiem, tj. zachowania w tajemnicy 
wszystkiego, o czym dowiedział się on w związku z udzieleniem pomocy prawnej, jest sprzeczne 
z zasadami współżycia społecznego i tym samym nieważne (art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego). 

Kontrolą objęto cztery postępowania o udzielenie zamówień publicznych na kwotę 270,2 tys. zł, 
w tym: 
- przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych 

z organizacją podróży służbowych w kraju i za granicą dla Instytutu Europy Środkowej 
o wartości szacunkowej 150 tys. zł netto, 

- trzy postępowania o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro, 
przeprowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych17, tj. usługa 
druku cyfrowego i offsetowego wraz z dostarczaniem gotowych egzemplarzy do Instytutu 
Europy Środkowej, dostarczenie oraz montaż mebli biurowych i zakup komputerów 
przenośnych (laptopów) dla pracowników Działu Analityczno-Badawczego oraz Administracji . 

Kwota kosztów poniesionych w 2020 r. na realizację ww. zamówień wynosiła ogółem 119,1 tys. zł. 

W wyniku badania ustalono, że niezgodnie z Regulaminem uzp przeprowadzono dwa 
postępowania o zamówienie publiczne, tj. postępowanie ofertowe na dostarczenie oraz montaż 
mebli na potrzeby Instytutu (o wartości 34,2 tys. zł) oraz postępowanie na zakup komputerów 
przenośnych (laptopów) dla pracowników Działu Analityczno-Badawczego oraz Administracji 
(o wartości 21,4 tys. zł). Nieprawidłowości polegały w szczególności na: 

 
                                                                          
14 Dz. U. z 2020 r. poz. 75, ze zm. 
15 Stanowiącego załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 

listopada 2014 r. 
16 Np. IV CSK/590/14 z 19 czerwca 2015 r., II PK 73/15 z 12 kwietnia 2016 r. 
17 Stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 14 Dyrektora IEŚ z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy  
– Prawo zamówień publicznych (dalej: Regulamin uzp). 
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- niesporządzeniu wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro i protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia 
o wartości od 10 tys. zł netto do 30 tys. zł netto, stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do 
Regulaminu uzp,  

- nieoszacowaniu wartości wszystkich planowanych do zakupienia w ramach zamówienia 
składników majątku, 

- nieprzygotowaniu zapytania ofertowego zawierającego wszystkie planowane do zakupu 
składniki majątku oraz elementy i dokumenty, o których mowa w Regulaminie uzp (kryteria 
oceny ofert, wzór umowy). 

Ponadto zamówienie na dostarczenie i montaż mebli nie zostało udzielone w formie pisemnej 
umowy, a ilość i wartość mebli, wykazanych w specyfikacji załączonej do faktury wystawionej 
przez dostawcę, była różna od ilości i wartości mebli wykazanych w wycenie przedłożonej przez 
tego dostawcę w postępowaniu ofertowym. 
Dyrektor Instytutu tłumaczyła, że oferta złożona na zakup mebli była szacunkowa, natomiast 
ostateczny koszt usługi ustalony został po końcowym wyborze zastosowanych materiałów. 
Natomiast wymagane w Regulaminie uzp dokumenty zostały sporządzone w 2019 r. podczas 
postępowania na dostawę mebli, w którym wybrano tego samego co w 2020 r. dostawcę, 
w związku z czym umowę z tym dostawcą, zawartą w poprzednim roku, potraktowano jako umowę 
na dostawy sukcesywne. Kryteria zastosowane przez IEŚ w zapytaniu ofertowym były na tyle 
standardowe (cena – przy zachowania jakości i materiałów, jakie miały zastosowanie we 
wcześniejszych zamówieniach), że zostały przedstawione wykonawcom w czasie wizji lokalnych 
w Instytucie.  

W kwestii przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zakupu komputerów 
Dyrektor IEŚ wskazała, że szacowanie wartości zamówienia odbyło się w różnych terminach, 
wyboru wykonawcy dokonano na podstawie porównania cen sprzętu komputerowego 
zamieszczonych na stronach internetowych potencjalnych dostawców, co uniemożliwiło realizację 
punktów Regulaminu odnoszących się do wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria 
wskazane w zapytaniu (§ 5 pkt 11) oraz zamieszczenia wzoru umowy uzgodnionego pomiędzy 
stronami po wybraniu wykonawcy, natomiast wniosek o wszczęcie postępowania został 
sporządzony, ale na innym formularzu, niż stanowiący załącznik do Regulaminu uzp. 

Wyjaśnienie Dyrektor Instytutu w kwestii postępowania na zakup i montaż mebli nie znajduje 
potwierdzenia w stanie faktycznym. Według umowy na dostawę mebli biurowych zawartej 4 maja 
2019 r., dostawa i montaż mebli (wskazanych w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1), zgodnie 
z harmonogramem (stanowiącym załącznik nr 2) miały zakończyć się 30 listopada 2019 r. 
NIK nie podziela też argumentacji wyrażonej w wyjaśnieniu odnoszącym się do postępowania na 
zakup komputerów. Według przedłożonej dokumentacji, do dwóch firm wysłano zapytanie o cenę 
i w dwóch kolejnych firmach przeprowadzono rozeznanie na podstawie danych ze stron 
internetowych. Czynności te dotyczyły tylko ceny wybranego modelu laptopa i drukarki. Według 
protokołu z posiedzenia Komisji ds. zakupu komputerów przenośnych, wyboru dostawcy dokonano 
wybierając ofertę na składnik zamówienia mający najwyższy pod względem wartości udział 
w zamówieniu (komputer przenośny) i tylko cena jednostkowa tego składnika została wskazana 
w tym protokole. Według umowy z dostawcą, Instytut zakupił osiem pozycji sprzętu i akcesoriów 
komputerowych na łączną kwotę 21,4 tys. zł, w tym cztery laptopy (o wartości 13,8 tys. zł), monitor 
i dwa komputery, nie zakupiono wspomnianej wyżej drukarki. Wniosek, o którym mowa 
w wyjaśnieniu Dyrektor, nie zawiera natomiast wszystkich określonych w Regulaminie uzp 
informacji, w szczególności szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia. 

Ustalono także, że wbrew zapisom art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych18, niezwłocznie po zawarciu umowy nie dokonano zwrotu wadium 
wniesionego przez wykonawcę, którego oferta została wybrana w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na świadczenie usług związanych z organizacją podróży służbowych 
w kraju i za granicą dla Instytutu Europy Środkowej. Wadium w kwocie 3,5 tys. zł zostało zwrócone 
wykonawcy 4 stycznia 2021 r., tj. po upływie 314 dni od zawarcia (w dniu 25 lutego 2020 r.) 
umowy na świadczenie usług, co według wyjaśnienia Dyrektor Instytutu było wynikiem błędu 
ludzkiego i niedopatrzenia.  

 
                                                                          
18  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. Ustawa została uchylona z dniem 1 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020, ze zm.). 
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Roczne sprawozdanie o zamówieniach publicznych udzielonych w 2020 r. zostało terminowo 
przekazane Prezesowi UZP. 

Zdaniem NIK nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli wskazują na nieskuteczność kontroli 
zarządczej, w szczególności w zakresie zgodności działalności Instytutu z przepisami prawa oraz 
procedurami wewnętrznymi i zarządzania ryzykiem. Nieustalenie skutecznych procedur kontroli 
zarządczej identyfikujących ryzyko wystąpienia nieprawidłowości oraz działań zaradczych, które 
mogłyby zapobiec ich wystąpieniu, pozostawało w sprzeczności z art. 68 ust. 1 i 2 oraz art. 69 ust. 1 
pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Brak regulaminu kontroli zarządczej wynikał z uznania za 
wystarczające istniejących regulacji wewnętrznych, instrumentów oraz przyjętych praktyk, za 
pomocą których w Instytucie prowadzona jest kontrola zarządcza. Według udzielonych wyjaśnień, 
Dyrektor IEŚ nie otrzymywała zgłoszeń nieprawidłowości, które wskazywałyby na konieczność 
podjęcia kroków mających na celu przyjęcie dodatkowych aktów wewnętrznych. 

3.1.3. GOSPODAROWANIE WOLNYMI ŚRODKAMI  

Stan środków pieniężnych na koniec 2020 r. wyniósł 1035,1 tys. zł i w porównaniu do stanu na 
31 grudnia 2019 r. był niższy o 62 tys. zł (5,7%). 

Kwota 1027,4 tys. zł stanowiła środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym 
wyodrębnionym dla dotacji podmiotowej i została 25 stycznia 2021 r. zwrócona do KPRM. Średni 
stan środków na tym rachunku, liczony według salda rachunku na koniec poszczególnych miesięcy 
2020 r., wynosił 811,4 tys. zł, przy czym począwszy od sierpnia 2020 r. saldo rachunku 
utrzymywało się na poziomie przekraczającym kwotę 1000,0 tys. zł. 

Kwota 7,7 tys. zł stanowiła środki finansowe, pochodzące z działalności gospodarczej oraz 
pozostałe po zlikwidowanym Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej. Środki finansowe z tego 
tytułu były przekazywane na wyodrębniony rachunek pomocniczy objęty zarządzaniem overnight. 
Średni stan środków na rachunku19 wynosił 3,2 tys. zł, a przychody z odsetek od tych środków 
stanowiły w 2020 r. kwotę 2,14 zł.  

Według Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Finansowych Instytutu poziom realizacji zadań, 
a tym samym wykorzystania dotacji, były na bieżąco analizowane, a informacje o poziomie 
wykonania planu finansowego oraz wartości zrealizowanych mierników były przekazywane do 
KPRM w okresach kwartalnych. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja epidemiczna w kraju i za 
granicą nie pozwalała na oszacowanie realnych wartości wynikających z ograniczenia niektórych 
planowanych działań.  

Instytut nie otrzymał wiążącego polecenia Prezesa Rady Ministrów w kwestii wpłaty środków na 
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, np. na podstawie art. 65 ust. 16 i 17 ustawy z dnia 31 marca 
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw20. 

3.1.4. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

W ramach zadania 1.3 „Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, 
Rady Ministrów i członków Rady Ministrów”, Instytut realizował działanie 1.3.1.3 „Przygotowanie 
i pozyskiwanie informacji, analiz oraz dokumentów i propozycji decyzji o charakterze 
strategicznym”, którego celem było dostarczenie określonej ilości analiz, ekspertyz i informacji 
wspierających decyzje o charakterze strategicznym. Miernikiem realizacji celu była liczba 
publikacji: „Komentarzy IEŚ”, „Prac IEŚ”, „IEŚ Policy Papers”, „Monografii IEŚ”, „Rocznika Instytutu 
Europy Środkowo-Wschodniej”. Monitoring wykonania miernika prowadzony był w ramach 
bieżącej analizy realizacji projektów przewidzianych do wykonania w Planie działalności Instytutu 
na 2020 r. Według sprawozdania z rocznego wykonania planu finansowego w układzie 
zadaniowym za 2020 r. (Rb-BZ2), osiągnięto zakładane wartości miernika, tj. wydano 
237 publikacji (wobec planowanych co najmniej 120), w tym 205 „Komentarzy IEŚ” (wobec 97 
planowanych), 16 „Prac IEŚ” (11 planowanych), osiem „IEŚ Policy Papers” (cztery planowane), 

 
                                                                          
19  Średni stan środków na koniec poszczególnych miesięcy 2020 r.  
20  Dz. U. poz. 568, ze zm. 
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cztery Monografie IEŚ (100% planu) i cztery zeszyty Rocznika Instytutu Europy Środkowo- 
-Wschodniej (100% planu). 

Instytut zrealizował wszystkie projekty przyjęte w Planie działalności Instytutu na 2020 r. 
odnoszące się do 12 zagadnień będących przedmiotem prac Instytutu, obejmujących 
w szczególności przygotowanie analiz, ekspertyz, studiów, konferencji w zakresie np. 
bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej, wpływu Federacji Rosyjskiej w państwach 
Europy Środkowej, czy polityki historycznej i konfliktów pamięci w państwach Europy Środkowej 
i Wschodniej. 

W 2020 r. pracownicy Instytutu: 
- sporządzili 54 ekspertyzy na zlecenie KPRM, dwie ekspertyzy na zlecenie MSZ, 

76 rekomendacji i notatek informacyjnych; 
- zrealizowali 106 podcastów z cyklu „Rozmowy IEŚ”; 
- zorganizowali 40 konferencji i/lub seminariów międzynarodowych i krajowych dotyczących 

problematyki Europy Środkowej; 
- uczestniczyli w ponad 60 krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach 

i spotkaniach analitycznych; 
- kontynuowali współpracę z departamentami i właściwymi wydziałami różnych instytucji, 

regularnie uczestnicząc w spotkaniach np. w MSZ oraz Biurze Analiz Sejmowych. 

IEŚ współpracował z prawie 50 partnerami zagranicznymi (instytucje analityczne rządowe 
i pozarządowe, ośrodki akademickie) z 16 państw oraz z ponad 50 partnerami krajowymi 
(instytucje analityczne, ośrodki akademickie, instytucje rządowe, instytucje samorządowe, media). 

Szczegółowe dane dotyczące wykonania w 2020 r. planu finansowego Instytutu Europy Środkowej 
przedstawione zostały w załączniku nr 5.2. do niniejszej informacji. 

3.2. SPRAWOZDANIA 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzenia sprawozdania Instytutu z wykonania planu 
finansowego państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym (Rb-BZ2) oraz sprawozdań 
w zakresie 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 ww. sprawozdaniach były zgodne z wynikającymi 
z ewidencji księgowej. Sprawozdania sporządzone przez Instytut zostały terminowo przekazane do 
KPRM. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość 
sporządzania sprawozdań. 

W związku z pismem Szefa KPRM, Dyrektor Instytutu przekazała do Kancelarii informację 
o przebiegu realizacji planu finansowego na 2020 r. Instytutu Europy Środkowej według stanu na 
koniec I półrocza i III kwartału 2020 r.  
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4. INFORMACJE DODATKOWE 
Wystąpienie pokontrolne zostało przekazane Dyrektor Instytutu Europy Środkowej 13 kwietnia 2021 r.  

Wnioski pokontrolne sformułowane w tym wystąpieniu dotyczyły: 

− prowadzenia bez zbędnej zwłoki działań windykacyjnych w stosunku do należności Instytutu; 
− zaciągania zobowiązań na zakup dóbr i usług po rzetelnym oszacowaniu ich wartości i weryfikacji 

pod względem zgodności z planem finansowym Instytutu; 
− rzetelnego prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie 

z uregulowaniami wewnętrznymi w tym zakresie; 
− podjęcia działań zmierzających do zmiany zapisu umowy na świadczenie usług prawnych, 

dotyczącego wypłaty przez Instytut odszkodowania za zakaz działalności konkurencyjnej ze 
strony radcy prawnego, z którym podpisano umowę; 

− przestrzegania określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych zasad zwrotu 
wadium; 

− comiesięcznego sporządzania zestawień obrotów i sald; 
− ujmowania w ewidencji księgowej IEŚ wszystkich zakupionych wartości niematerialnych 

i prawnych; 
− prawidłowego opisywania dokumentów księgowych i ich zatwierdzania do wypłaty przez 

upoważnione osoby; 
− ustalenia skutecznych procedur kontroli zarządczej, w szczególności w kontekście 

nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli NIK. 

Dyrektor Instytutu nie wniosła zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego. W odpowiedzi na 
wystąpienie poinformowała o zrealizowaniu siedmiu z dziewięciu wniosków pokontrolnych. Dwa 
wnioski – dotyczące comiesięcznego sporządzania zestawień obrotów i sald oraz ustalenia procedur 
kontroli zarządczej – zostały przyjęte do realizacji, ale z uwagi na trwającą procedurę zmiany 
uregulowań wewnętrznych w tym zakresie, nie zostały w pełni wykonane. 
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5. ZAŁĄCZNIKI 

5.1. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWEJ 

Oceny wykonania planu finansowego Instytutu Europy Środkowej dokonano stosując kryteria21 
oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie 
wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 roku22. 

Przychody (P):     3030,0 tys. zł  

Koszty (K):      2993,4 tys. zł 

Łączna kwota (G = P + K):    6023,4 tys. zł  

Waga przychodów w łącznej kwocie:    (Wp = P : G) 0,5031 

Waga kosztów w łącznej kwocie:   (Wk = K : G) 0,4970 

Nieprawidłowość w przychodach polegała na zaniechaniu dochodzenia należności z tytułu 
odszkodowania w kwocie 1,5 tys. zł za nienależyte wykonanie umowy zlecenia (0,05% ogółu 
przychodów). Nieprawidłowość ta, z uwagi na kwotę, nie spowodowała obniżenia oceny przychodów.  

Ocena cząstkowa przychodów (Op):  (5) pozytywna 

Nieprawidłowości w kosztach polegały na niezgodnym z Regulaminem uzp przeprowadzeniu dwóch 
postępowań o zamówienie publiczne o łącznej wartości 55,6 tys. zł (1,85% ogółu kosztów). 
Ocenę kosztów obniżono z uwagi na inne stwierdzone nieprawidłowości polegające na: 
- zaciąganiu zobowiązań bez wcześniejszego określenia ich wartości szacunkowej oraz bez 

weryfikacji przez głównego księgowego zabezpieczenia środków na ten cel w planie finansowym 
Instytutu; 

- niezaewidencjonowaniu w księgach rachunkowych Instytutu zakupionych w 2020 r. wartości 
niematerialnych i prawnych o wartości ogółem 23,3 tys. zł; 

- niezapewnieniu przestrzegania zasad opisu dokumentów określonych w przepisach 
wewnętrznych i ustawie o rachunkowości oraz zatwierdzeniu do wypłaty wydatków w kwocie 
24,8 tys. zł przez osobę niebędącą głównym księgowym lub upoważnioną do jego zastępowania; 

- zawarciu w umowie o świadczenie usług prawnych niekorzystnych dla Instytutu postanowień 
poprzez zapewnienie wypłaty nieuzasadnionego odszkodowania w momencie rozwiązania tej 
umowy; 

- niedokonaniu niezwłocznie po zawarciu umowy zwrotu wadium wniesionego przez wykonawcę, 
którego oferta została wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
świadczenie usług związanych z organizacją podróży służbowych w kraju i za granicą dla 
Instytutu Europy Środkowej; 

- niezgodnym z art. 18 ust. 1 ustawy o rachunkowości przyjęciu w polityce rachunkowości 
Instytutu, że zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej sporządza się na koniec każdego 
kwartału; 

- nieustaleniu skutecznych procedur kontroli zarządczej identyfikujących ryzyko wystąpienia 
nieprawidłowości oraz działań zaradczych, które mogłyby zapobiec ich wystąpieniu. 

Ocena cząstkowa kosztów (Ok):    (2) w formie opisowej 

Łączna ocena przychodów i kosztów:   ŁO23= 5 x 0,5031 + 2 x 0,4970 = 3,5095 

Opinia o sprawozdaniach:     pozytywna 

Ocena ogólna:      w formie opisowej  

 
                                                                          
21 http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
22 Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/ 
23  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 EUROPY ŚRODKOWEJ 

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

4:3 6:3 6:4 6:5 
Wykona

nie 

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 Europy Środkowej 

1. 

Zadania wynikające 
z ustawy z dnia 
9 listopada 2018 r. 
o Instytucie Europy 
Środkowej 

2 837,6  4 000,0 4 014,8 2 993,4 141,0 105,5 74,8 
 

74,6 
 

1.1. 

Prowadzenie 
działalności 
analitycznej 
wspierającej działania 
polityczne na rzecz 
budowania 
współpracy 
z państwami Europy 
Środkowej i Europy 
Środkowo-Wschodniej 

2 837,6  4 000,0 4 014,8 2 993,4 141,0 105,5 74,8 
 

74,6 
 

1.2. 

Współpraca 
z zagranicznymi 
podmiotami 
zajmującymi się 
stosunkami 
międzynarodowymi, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
podmiotów mających 
siedzibę w państwach 
Europy Środkowej 
i Europy  
Środkowo-Wschodniej 

1.3. 

Prowadzenie badań 
naukowych 
w dziedzinie nauk 
społecznych 
i humanistycznych,  
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
stosunków 
międzynarodowych, 
polityki zagranicznej 
oraz planowanych 
projektów współpracy 
międzynarodowej 
i transgranicznej 
w Europie Środkowej 
i Europie  
Środkowo-Wschodniej 
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1.4. 

Przygotowywanie 
analiz, ekspertyz 
i studiów z zakresu, 
o którym mowa  
w pkt 1.3 

1.5. 

Współpraca z polskimi 
i zagranicznymi 
instytucjami, 
ośrodkami nauki, 
organizacjami 
społecznymi i osobami 
fizycznymi i promocja 
polskiej myśli 
społecznej w zakresie 
stosunków 
międzynarodowych, 
współpracy 
międzynarodowej, 
polityki zagranicznej 
i historycznej poza 
granicami 
Rzeczypospolitej 
Polskiej 

1.6. 

Współpraca 
z jednostkami 
akademickimi, 
naukowymi, 
analitycznymi oraz 
eksperckimi, w tym 
zagranicznymi, na 
rzecz realizacji badań 
naukowych, o których 
mowa w pkt 1.3., oraz 
w celu pozyskiwania 
funduszy, a także 
komercjalizacja 
uzyskanych wyników 
badawczych 

1.7. 

Przekazywanie analiz, 
ekspertyz i studiów, 
o których mowa  
w pkt 1.4., oraz ich 
wyników organom 
władzy publicznej 

1.9. 

Organizowanie 
seminariów 
i konferencji w celu 
prezentowania 
wyników badań 
z zakresu, o którym 
mowa w pkt 1.3. 
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1.10. 

Upowszechnianie 
wiedzy o stanie 
i procesach zmian 
sytuacji 
międzynarodowej oraz 
rozwoju stosunków 
międzynarodowych,  
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
państw Europy 
Środkowej i Europy 
Środkowo- 
-Wschodniej, w tym 
prowadzenie 
działalności 
wydawniczej, 
zwłaszcza naukowej, 
oraz organizowanie 
szkoleń 

Część B − Plan finansowy w układzie memoriałowym 

I. Stan na początek 
roku         

1. Należności 18,9  2,3 2,3 0,0 12,2  100,0 

2. Zobowiązania 360,7  1 103,9 1 103,9 0,0 306,0  100,0 

II. Przychody 2 981,9 4 000,0 4 014,8 3 030,0 134,1 101,6 75,8 75,5 

1. 
Przychody 
z prowadzonej 
działalności 

16,7  14,8 54,8 0,0 328,1  370,3 

2. Dotacje z budżetu 
państwa 2 904,5 4 000,0 4 000,0 2 972,6 137,7 102,3 74,3 74,3 

3. Pozostałe przychody 60,7   2,6 0,0 4,3   

3.1. Stypendia 59,3    0,0 0,0   

III. Koszty/wydatki 2 837,6 4 000,0 4 014,8 2 993,4 141,0 105,5 74,8 74,6 

1. Koszty 
funkcjonowania 2 776,6 4 000,0 4 004,8 2 990,9 141,1 107,7 74,8 74,7 

1.1.  Materiały i energia 304,7 150,0 250,1 146,2 49,2 48,0 97,5 58,5 

1.2. Usługi obce 55,2 368,0 890,1 439,2 666,7 795,7 119,3 49,3 

1.3. Wynagrodzenia, 
z tego: 1 741,8 2 100,0 2 058,0 1 937,8 120,6 111,3 92,3 94,2 

1.3.1. Osobowe 1 600,7 1 850,0 1 808,0 1 771,4 115,6 110,7 95,8 98,0 

1.3.2. Bezosobowe 141,1 250,0 250,0 166,4 177,2 117,9 66,6 66,6 

1.4. Świadczenia na rzecz 
osób fizycznych 11,0 9,0 9,0 4,6 81,8 41,8 51,1 51,1 
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1.5.  Składki, z tego na: 274,9 412,0 412,0 333,0 149,9 121,1 80,8 80,8 

1.5.1. ubezpieczenia 
społeczne 242,3 360,0 360,0 293,5 148,6 121,1 81,5 81,5 

1.5.2. 

Fundusz Pracy oraz 
Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia 
Osób 
Niepełnosprawnych 

32,6 52,0 52,0 39,5 159,5 121,2 76,0 76,0 

1.6. Podatki i opłaty 2,1  20,0 4,0 0 190,5  20 

1.7. Pozostałe koszty 
funkcjonowania 387,0 961,0 365,6 126,1 248,3 32,6 13,1 34,5 

1.8. Pozostałe koszty, 
w tym: 61,0  10,0 2,5 0,0 4,1  25,0 

1.8.1. Stypendia 59,3    0,0 0,0   

IV. Wynik finansowy 
brutto i netto 144,3   36,6 0,0 25,4   

V. Stan na koniec 
roku         

1. Należności  2,3   1,5 0,0 65,2   

2. Zobowiązania 1 103,9   1 029,1 0,0 93,2   

Część C − Dane uzupełniające 

1. 

Wolne środki 
finansowe 
przekazane 
w zarządzanie 
u Ministra Finansów 
– depozyt overnight 

1,6 2,0 5,0 7,7 125,0 481,3 385,0 154,0 

Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania z wykonania określonego w ustawie budżetowej na 2020 r. 
planu finansowego, 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, Funduszy i Polityki Regionalnej 
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 Europy Środkowej 
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