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WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie, przeprowadziła w Politechnice 

Warszawskiej (zwanej dalej „Politechniką” lub „PW”) kontrolę sprawdzającą realizację 

wniosków pokontrolnych sformułowanych w wyniku przeprowadzonej w 2007 r. kontroli nr 

P/07/077 pn. „Nadawanie stopni i tytułu naukowego”.  

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym w dniu 18 grudnia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy 

o NIK, przekazuje Panu Rektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację wniosków zawartych 

w wystąpieniu pokontrolnym Delegatury NIK w Warszawie nr LWA 41019-2-2007 z dnia 31 

lipca 2007 r., dotyczących: 

− wyegzekwowania kwoty 115.300 zł nienaleŜnie wypłaconej Dziekanowi Wydziału 

InŜynierii Produkcji PW (WIP) i Dyrektorowi Instytutu Organizacji Systemów 

Produkcyjnych WIP PW (IOSP) z tytułu umów o dzieło; 

− zwiększenia nadzoru i kontroli w zakresie stosowania regulacji wewnętrznych 

obowiązujących w Politechnice. 



 

 

2 

 

Stwierdzono, Ŝe w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z 2007 r. Rektor Politechniki 

rzetelnie poinformował NIK o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków 

i wykorzystania ocen i uwag. 

Rektor Politechniki zwrócił się do Dziekana WIP i Dyrektora IOSP o zwrot kwoty 

115,3 tys. zł, pomniejszonej o składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzone przez PW 

w wysokości 2,8 tys. zł. W wyniku podjętych działań wyegzekwowano nienaleŜnie 

wypłacone środki w łącznej wysokości 112,5 tys. zł, wraz z naleŜnymi odsetkami w kwocie 

2,3 tys. zł. 

NIK pozytywnie ocenia działania Pana Rektora mające na celu zwiększenie nadzoru 

i kontroli w zakresie stosowania regulacji wewnętrznych obowiązujących w Politechnice. 

Do działań tych naleŜały: zmiana zarządzenia nr 21 Rektora PW z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w sprawie zawierania przez Politechnikę Warszawską umów cywilnoprawnych z osobami 

fizycznymi, skierowanie do kierowników jednostek organizacyjnych PW pisma 

informującego o nieprawidłowościach stwierdzonych w kontroli NIK w zakresie zawierania 

umów cywilnoprawnych w Politechnice, cofnięcie upowaŜnienia dla Pełnomocnika Kwestora 

w IOSP oraz przeprowadzenie przez Zespół Kontroli Wewnętrznej (ZKW) PW kontroli 

w zakresie realizacji umów cywilnoprawnych zawartych na Wydziale InŜynierii Produkcji 

PW w latach 2006-2007. W wyniku przeprowadzonej kontroli wewnętrznej Rektor zlecił 

opracowanie opinii prawnych w sprawie 3 umów oraz zamierza zlecić wykonanie ekspertyzy 

w sprawie 2 innych umów zrealizowanych przez Dyrektora IOSP.  

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi 

o poinformowanie o działaniach Rektora podjętych w związku z wynikami ekspertyz i opinii 

prawnych dotyczących 5 umów zrealizowanych przez Dyrektora IOSP.  

NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK zwraca się do Pana 

Rektora o przedstawienie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku bądź 

o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosku lub przyczynach niepodjęcia takich 

działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Rektorowi prawo zgłoszenia na 

piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie, umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie 

ocen, uwag i wniosku zawartego w tym wystąpieniu. 
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W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin 

nadesłania informacji, o którym mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 

uchwały właściwej Komisji NIK. 

 

Rozdzielnik: 

1. Adresat 

2. a/a 


