
Czy kontroler ma zawsze 
rację?

Prezentacja oparta na wystąpieniach 
na Radzie Naukowej IFJ PAN – Kraków, 11.03.2019 r. 
oraz  Konferencji PIN PAN – Warszawa, 9.03.2019 r.

Marek Jeżabek, dyrektor IFJ PAN



• W prezentacji wykorzystano fragmenty dokumentów
Najwyższej Izby Kontroli.

• Na czerwono zaznaczono komentarze autora.







Wystąpienie pokontrolne NIK I-17-002-KNO-6-01



Komentarz:

 Kontrola NIK wykazała, że w kontrolowanych instytutach z reguły nie występowały
przekroczenia limitów ustawy kominowej dla wynagrodzeń miesięcznych. W
szczególności nie było takich przekroczeń wynagrodzeń miesięcznych w IFJ PAN.

 Kodeks pracy stwierdza, że regulaminy wynagrodzeń nie mają zastosowania do
wynagrodzeń kadry kierowniczej. Dla większości podmiotów jest to przywilej dla
zarządców, których wynagrodzenia nie podlegają kontroli związków zawodowych i
mogą być znacznie wyższe niż dla szeregowych pracowników. Dla instytutów
naukowych PAN, w których działają silne i autentycznie niezależne organizacje
związkowe (w tym NSZZ „Solidarność”) wynagradzanie kadry kierowniczej według
regulaminów wynagrodzeń zapewnia transparentność i kontrolę nad wysokością
wynagrodzeń.



Główne składniki wynagrodzeń 
kwestionowane przez NIK

Wynagrodzenia za prowadzenie pracy naukowej
 Nagrody roczne dla dyrektora i członków dyrekcji
 Nagrody jubileuszowe dla dyrektora i członków dyrekcji
W tej prezentacji przedstawię i skomentuję raport z kontroli
NIK w IFJ PAN (I-17-002-KNO-3-01), odnosząc się także do
raportu z kontroli w innych instytutach i w Polskiej Akademii
Nauk (I-17-002-KNO-6-01).



Wynagrodzenia za pracę naukową



Wystąpienie pokontrolne NIK I-17-002-KNO-6-01
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Fragment pisma Prezesa PAN z dnia 31 lipca 2015 r., sygnatura GP-81/15
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Ekspertyza prof. A. Szumańskiego



Wystąpienie pokontrolne NIK I-17-002-KNO-3-01

Komentarz:
Kontrolujący zostali poinformowani, że działanie to zostało podyktowane

ostrożnością procesową w sytuacji przedstawienia sprzecznych interpretacji
prawnych

W odpowiedzi na odwołanie IFJ PAN zostało to uznane za oczywisty dowód
przyznania się do winy

 Zwrot zakwestionowanych przez audytora i NIK wypłat umożliwił złożenie
pozwów do Sądu Pracy w celu uzyskania rozstrzygnięcia sporu prawnego.

 (N.B. ustalenia NIK nie są ani decyzją administracyjną ani wyrokiem sądowym;
nie podlegają zatem zaskarżeniu).



Wydruk elektroniczny z portalu Sądu



Komentarz:

1. Do chwili obecnej zapadły trzy wyroki Sądu Pracy sprzeczne z ustaleniami 
kontroli NIK w IFJ PAN i stanowiskiem Prezesa PAN z marca 2016 r. 
W dwu sprawach Sąd zasądził wypłatę kwot premii uznaniowych

przyznanych we wrześniu i grudniu 2015 r. , a następnie zwróconych wraz z
odsetkami przez Zastępców Dyrektora d.s. Naukowych po uznaniu tych
premii przez audytora zewnętrznego i kontrolę NIK za nienależne
wynagrodzenia, których wypłacenie miało rzekomo naruszać przepisy
ustawy kominowej.

 Sąd uznał prawo Zastępcy Dyrektora d.s. Naukowych pełniącego tę funkcję
od września 2016 r. do nagrody rocznej z tytułu zatrudnienia na stanowisku
profesora zwyczajnego za cały rok 2016.

2. Trzy kolejne pozwy, kwestionujące interpretację przepisów prawa przyjęte
przez kontrole NIK, procedowane są przez Sąd Pracy.



Nagrody roczne



Wystąpienie pokontrolne NIK I-17-002-KNO-6-01

Komentarz:
 NIK nie wyjaśnia, czy dyrektorzy spełniali warunki ustawowe warunkujące przyznanie

nagród rocznych. Prawdopodobnie spełniali te warunki, a nagrody roczne były wypłacane
zgodnie z regulaminami wynagradzania, co przed 2016 rokiem nie było kwestionowane
przez Władze Akademii. Jak inaczej wyjaśnić fakt nieprzyznawania nagród rocznych
dyrektorom za lata 2013 i 2014 oraz przyznanie ich za rok 2015?

 Kontrola NIK uznała, że w instytutach naukowych PAN istnieje zakładowy fundusz nagród



Komentarz
 Kontrola NIK potwierdziła, że wszystkie osoby kierujące IFJ PAN spełniały ustawowe

warunki niezbędne do ubiegania się o nagrody roczne w latach 2014 -2016.
 Dyrektor IFJ PAN złożył w trakcie kontroli oświadczenie, że przyznał nagrody swoim

zastępcom i głównej księgowej. NIK uznał, że oświadczenie to nie ma znaczenia.
 W wyniku zażalenia złożonego do Prezesa NIK w tekście jednolitym wystąpienia

pokontrolnego usunięto w kilkunastu miejscach słowo „zakładowy” z wyrażenia
„zakładowy fundusz nagród”.

Wystąpienie pokontrolne NIK I-17-002-KNO-3-01





Komentarz: 
Nieprawda. Zakładowy fundusz nagród jest obligatoryjny, a fundusz nagród fakultatywny!



Komentarz: Odpis na „zakładowy fundusz nagród” wynosił 8.5% wynagrodzeń z
poprzedniego roku, na „fundusz nagród” do 8.5% (decyduje Dyrektor).



Nagrody jubileuszowe
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Wystąpienie pokontrolne NIK I-17-002-KNO-6-01
Komentarz: 
Ustawa kominowa umożliwia przyznanie nagrody jubileuszowej z inicjatywy organu
nadzorującego. Dlaczego Prezes PAN nie skorzystał z tej możliwości w powyższych 28
przypadkach? Czy dyrektorzy spełniali warunki do otrzymania nagród jubileuszowych?







Komentarz:
 NIK proponuje nadanie Prezydium PAN uprawnienia do „stwierdzania naruszenia

prawa przez dyrektora” instytutu PAN. Czy takie prawo nie jest zarezerwowane
dla sądów? Można mieć wątpliwości czy propozycja NIK nie narusza praw
obywatelskich i pracowniczych dyrektorów instytutów PAN.

 Z wystąpień pokontrolnych NIK wynika, że Prezes PAN jest współodpowiedzialny
za rzekome nieprawidłowości wskazane przez NIK. Dlaczego zdaniem NIK
zwiększenie zakresu nadzoru nad instytutami oraz uprawnień Prezesa PAN
uzdrowi sytuację?

 Czy NIK skierowała zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
i Prokuratury przeciwko Prezesowi PAN, tak jak to zrobiła w stosunku do
dyrektorów kontrolowanych instytutów?
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