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Zbigniew Błocki
Dyrektor
Narodowego Centrum Nauki
ZKA.45.25.2022 Kraków, 08-11-2022

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie pisma o zarządzeniu przeprowadzenia kontroli z dnia 22 sierpnia 2022 r. została 

przeprowadzona kontrola projektu badawczego pt. ,, Sprawiedliwość prawa deliktów w XXI w. 

Funkcje odpowiedzialności deliktowej w świecie nowych technologii” (nr rej. 

2017/27/B/HS5/00897) z dnia 10 sierpnia 2018 r. (dalej „Umowa”).

Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolujący w składzie:

1. Karolina Michalska-Koń - Kontroler kierujący kontrolą;

2. Joanna Sadren - Ekspert finansowy;

3. dr hab. Tomasz Widłak - Ekspert naukowy.

Kontrola projektu badawczego rozpoczęła się w dniu 22 sierpnia 2022 r.

W dniach 19-20 września 2022 r. odbyło się spotkanie kontrolne w siedzibie Uniwersytet 

Wrocławskiego, na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii (dalej ,,Jednostka”). Kontrolujący 

podczas spotkania kontrolnego uzyskali ustne wyjaśnienia od Kierownika projektu, 

Wykonawcy oraz pracownika zapewniającego obsługę administracyjno-finansową 

kontrolowanego projektu.

Kontrola miała na celu ocenę prawidłowości realizacji projektu badawczego i wydatkowania 

środków przyznanych na jego realizację zgodnie z: 

 umową; 

 powszechnie obowiązującymi przepisami,  w tym ustawami: o finansach publicznych, 

prawo zamówień publicznych, o rachunkowości. 

Cel kontroli został osiągnięty poprzez dokonanie oceny wykonania kontrolowanego projektu 

pod kątem merytorycznym, sprawdzenie prawidłowości wydatkowania oraz ewidencjonowania 

środków finansowych przyznanych na jego realizację.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych poddano analizie: decyzję, wniosek 

o finansowanie projektu badawczego, Umowę o realizację i finansowanie projektu 

badawczego zawartą w dniu 10.08.2018 r., raporty roczne za lata: 2018-2019, 2020, 2021 
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pismo ws. przedłużenia czasu realizacji projektu, aneks nr 1 do umowy 2017/27/B/HS5/00897, 

materiały dokumentujące merytoryczną realizację projektu oraz dokumentację finansową 

dotyczącą wydatkowania środków na cele badawcze projektu.

Czynności kontrolne zakończyły się w dniu podpisania przez Dyrektora Narodowego Centrum 

Nauki Projektu wystąpienia pokontrolnego.

Ustalenia z przeprowadzonej kontroli:
Na podstawie decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki 

Nr DEC-2017/27/B/HS5/00897 z dnia 22 maja 2018 r. zostały przyznane Jednostce środki 

finansowe na realizację projektu w kwocie 494 940,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt 

dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych, 00/100). Na podstawie tej Decyzji w dniu 

10 sierpnia r. zawarto w Krakowie umowę pomiędzy Narodowym Centrum Nauki,

a Uniwersytetem Wrocławskim; Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii  oraz Panem 

prof. dr hab. Piotrem Machnikowskim – Kierownikiem projektu.  W umowie określono 

szczegółowe warunki realizacji projektu 

Zgodnie z umową realizacja projektu zaplanowana została na okres 36 miesięcy, za zgodą 

Kierownika Jednostki oraz Aneksu nr 1 realizacja projektu została przedłużona do okresu 54 

miesięcy tj. do 9 lutego 2023 r. 

Ustalenia Eksperta naukowego
Ekspert naukowy dokonał oceny stanu faktycznie wykonanych prac w ramach poszczególnych 

zadań badawczych oraz porównał je z zakresem rzeczowym zadań określonych w planie 

badań. Ekspert naukowy dokonał również oceny zasadności wydatkowania środków 

finansowych na poszczególne zadania badawcze.

1. Ocena realizacji poszczególnych zadań badawczych
Realizacja projektu badawczego zgodnie z wnioskiem o finansowanie została podzielona na 

6 następujących zadań badawcze:

I. Analiza teoretycznej koncepcji sprawiedliwości prawa deliktowego

II. Badanie możliwości stosowania istniejących reguł prawa deliktowego do szkód 

powstających w wyniku działania nowych technologii

III. Rekapitulacja dotychczasowych osiągnięć ekonomicznej analizy prawa deliktów

IV. Weryfikacja wstępnej listy szczegółowych problemów badawczych

V. Gromadzenie i analiza materiału prawnoporównawczego
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VI. Rozwiązanie szczegółowych problemów badawczych, w szczególności powstających 

w związku z użyciem nowych technologii (m.in. zagadnień odpowiedzialności za 

nieumyślne działanie i zaniechanie, interesów chronionych prawem deliktowym, 

ustawowych mechanizmów indywidualizowania rozstrzygnięć, pożądanego zakresu 

zastosowania odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, funkcji niekompensacyjnych 

roszczeń deliktowych, znaczenia koncepcji związku przyczynowego dla realizacji idei 

sprawiedliwości)

VII. Sformułowanie wniosków końcowych – ocena polskiego i europejskiego prawa co do 

spełniania wymagań sprawiedliwości, zwłaszcza w odniesieniu do szkód 

powstających w związku z użyciem nowych technologii; propozycje zmian

Większość z zaplanowanych i opisanych we wniosku zadań badawczych na dzień 

przeprowadzenia kontroli została zrealizowana. W realizacji pozostaje częściowo zadanie 

badawcze numer 3 oraz zadanie badawcze numer 7 jako końcowe sformułowanie wniosków. 

Efekty realizacji zadań badawczych zostały przedstawione w publikacjach powstałych podczas 

realizacji projektu, które w ocenie eksperta naukowego mogą stanowić jego rozliczenie. 

Analiza dotychczasowych publikacji oraz wyjaśnienia złożone przez Kierownika projektu 

podczas spotkania kontrolnego w ocenie eksperta naukowego wskazują na rzetelną realizację 

projektu oraz osiągnięcie jego celu w czasie jaki został wskazany na zakończenie projektu 

tj. 9 lutego 2023 r. 

2. Ocena ewaluacji i publikowania wyników badań zrealizowanych w ramach projektu 
badawczego

Jako efekty realizacji projektu przedstawiono następujące prace:

1. W Czasopismach: 

 Nowe wyznania dla odpowiedzialności deliktowej przewidzianej w polskim prawie - 

wybrane uwagi w związku z funkcjonowaniem tak zwanych pojazdów autonomicznych, J. 

Kuźmicka-Sulikowska w czasopiśmie: Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, Tom: 

11, 2020;

 Art. 82 GDPR: strict liability or liability based on fault?, R. Strugała w czasopiśmie: 

European Journal of Privacy Law & Technologies, Tom: special issue, 2020;

 Compensation for Accidents in Poland, P. Machnikowski w czasopiśmie: Otago Law 

Review, Tom: 16, 2019;
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 Producers’ Liability in the EC Expert Group Report on Liability for Al., P. Machnikowski w 

czasopiśmie: Journal of European Tort Law, Tom: 11, 2020, opublikowano w dniu: 

04.12.2020,  DOI: 10.1515/jetl-2020-0138;

 Product Liability for Information products?: The CJEU Judgment in VI/KRONE -Verlag 

Gesellschaft mbH & Co KG, 10 June 2021 [C-65/20], P. Machnikowski w czasopiśmie: 

European Review of Private Law, Tom: 30/1, 2022.

2. Publikacje książkowe: 

 Próba ochrony społeczeństwa przed szkodami wyrządzanymi przez produkty 

niebezpieczne poprzez ustanowienie odpowiedzialności cywilnej za szkody przez takie 

produkty wyrządzone - studium zagadnienia, J. Kuźmicka-Sulikowska, książka: 

Bezpieczeństwo i porządek publiczny. Aspekt teoretyczny i praktyczny, str. 145-168, 

2019;

 Problems Arising in Connection with Implementation of the Product Liability Directive 

(85/374/EEC) into Polish Law, J. Kuźmicka-Sulikowska, książka: New Perspectives on 

Legislation. A Comparative Approach, str. 153-179, 2020, DOI:  10.3726/b16071;

 Sharing Economy as the Contemporary Challenge for the Law of Torts, R. Strugała, 

książka: Digital Technologies and the Law of Obligations, 2021;

 Czy sztuczna inteligencja wyznacza granice prawa deliktowego?, P. Machnikowski, 

książka: Problemy Pogranicza Prawa Cywilnego, str. 377-384, 2022;

 Teorie prawa deliktów, M. Wilejczyk, 2021. 

Wszystkie publikacje zostały poddane analizie oraz zostały omówione przez Kierownika 

projektu podczas spotkania kontrolnego. Sześć z wymienionych publikacji zostało 

opublikowanych w języku angielskim w czasopismach lub wydawnictwach o zasięgu 

międzynarodowym. Tematyka oraz wnioski każdej ze wskazanych publikacji mieszczą się 

w ramach zakresu projektu, a każdą z nich można zakwalifikować jako realizującą w różnym 

stopniu poszczególne zadania badawcze. Wszystkie publikacje zawierają afiliację 

Narodowego Centrum Nauki oraz nr projektu badawczego, jednakże w trakcie kontroli 

zwrócono uwagę, że dwie publikacje autorstwa Pana dr Radosława Strugały zawierają błąd 

w numerze projektu polegający na pominięciu ostatniej cyfry Błąd ten można uznać za 

oczywistą omyłkę pisarską, należy jednakże zwrócić uwagę, aby nie został powtórzony 

w innych przyszłych publikacjach dokumentujących wyniki badań finansowane w ramach 

projektu.
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W ocenie eksperta naukowego wszystkie z wymienonych publikacji reprezentują wysoki 

poziom merytoryczny, zostały przygotowane rzetelnie z zachowaniem zasad obowiązujących 

w przypadku publikacji naukowych i mogą stanowić podstawę rozliczenia kontrolowanego 

projektu. 

3. Ocena merytoryczna zasadności kosztów poniesionych w projekcie
Zespół projektowy realizowanego projektu złożony jest z czterech osób wraz z Kierownikiem 

Projektu. Kierownik projektu nie pobierał wynagrodzenia, pozostałym członkom zespołu 

projektowego wypłacany był dodatek do umowy o pracę. Podczas realizacji projektu 

zatrudniona również została osoba na stanowisku typu post-doc, z którą została zawarta 

umowa o pracę na czas określony.

Zatrudnienie Pani dr Niny Baranowskiej na stanowisku typu post-doc zostało przeprowadzone 

w sposób prawidłowy zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Zastrzeżenia budzi brak 

opublikowania wyników konkursu na stronie internetowej Jednostki – zgodnie z podstawą 

prawną – Katalogiem kosztów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe 

Centrum Nauki: pkt. c ,,(…), wyniki konkursu podawane są do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie na stronie internetowej podmiotu, w którym będzie realizowany projekt 

badawczy.” Kierownik projektu poinformował, iż było to przeoczenie.

W ocenie eksperta naukowego wszystkie zawarte umowy oraz wypłacone wynagrodzenia są 

w pełni zasadne. 

Ekspert naukowy ocenia pozytywnie wydatki poniesione w ramach pozycji Inne koszty 

bezpośrednie, takie jak: usługi obce, zakup książek czy koszty delegacji odbytych w ramach 

realizacji projektu. Wszystkie poniesione wydatki są zasadne. 

Ekspert naukowy ocenia realizację projektu pozytywnie z uchybieniem w postaci w postaci 

braku publikacji na stronie internetowej Jednostki wyników z przeprowadzonego konkursu na 

stanowisko typu post-doc.

4. Ocena prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na realizacji projektu 
badawczego 
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Ekspert finansowy, na podstawie kontroli dowodów księgowych i wydruków z ksiąg 

rachunkowych Jednostki,  dokonał oceny prawidłowości wydatkowanych środków 

finansowych zgodnie z umową.

Zgodnie z kosztorysem projektu, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, w ramach 

poszczególnych pozycji zaplanowano wydatkowanie następujących środków finansowych: 

1) 352 100,00 zł – koszty bezpośrednie realizacji projektu, w tym:

a.  279 000,00 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi;

b.  0,00 zł – koszty aparatury naukowo-badawczej;

c.  73 100,00 zł – inne koszty bezpośrednie;

2)  140 840,00 zł –  koszty pośrednie;

3) 492 940,00 zł – koszty realizacji projektu ogółem.

Do dnia rozpoczęcia kontroli NCN przekazało na realizację kontrolowanego projektu środki 

w łącznej kwocie 494 940,00 zł.

Na podstawie otrzymanych wydruków z ksiąg rachunkowych Jednostki w latach 2018 – 2022  

wydała na realizację projektu środki finansowe w kwocie 397 653,71 zł: 

 w roku 2018 – 9 782,43 zł,

 w roku 2019 – 54 735,59 zł,

 w roku 2020 – 64 021,45 zł,

 w roku 2021 – 189 589,82 zł,

 w roku 2022 – 79 254,42 zł.

W ramach poszczególnych pozycji kosztorysu, zgodnie z księgami rachunkowymi, 

rachunkowymi Jednostka poniosła następujące koszty:

1) 291 937,48 zł – koszty bezpośrednie realizacji projektu, w tym:

a) 272 472,13 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi;

b) 0,00 zł – koszty aparatury naukowo-badawczej;

c) 19 465,35 zł – inne koszty bezpośrednie;

2)  105 716,23 zł - koszty pośrednie;

3) 397 653,71 zł – koszty realizacji projektu ogółem.

W ramach pozycji kosztorysu Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Jednostka zgodnie 

z księgami rachunkowymi poniosła wydatki w wysokości 272 472,13 zł. Na dzień 
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przeprowadzenia kontroli w projekcie łącznie uczestniczyło czterech Wykonawców oraz 

Kierownik projektu., Z Wykonawcami zawarto 1 umowę o pracę dla stanowiska typu post-doc 

oraz trzy dodatki do wynagrodzeń z tytułu umów o pracę. 

Umowa o pracę na stanowisko typu post-doc została zawarta prawidłowo na podstawie 

przeprowadzonego otwartego konkursu zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Zastrzeżenia 

budzi brak opublikowania na stronie internetowej Jednostki wyników z przeprowadzonego 

konkursu. Zgodnie z zapisami Katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych 

przez Narodowe Centrum Nauki obowiązującym do UMO-2017/27/B/HS5/00897: pkt. c ,,(…),  

wyniki konkursu podawane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie 

internetowej podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy.”

Na realizację kontrolowanego projektu w ramach pozycji Inne koszty bezpośrednie poniesiono 

wydatki w wysokości 19 465,35 zł. Stanowią je koszty zakupu książek i  usług obcych oraz 

koszty odbytych delegacji  związanych z realizacją projektu. 

Dokumenty księgowe zostały zaakceptowane pod względem merytorycznym, formalnym 

i rachunkowym przez upoważnione osoby, zawierają informacje o sposobie ujęcia w księgach 

rachunkowych oraz zatwierdzenie do zapłaty.

W ramach pozycji Koszty pośrednie Jednostka zaksięgowała wydatki w kwocie 105 716,23 zł. 

Koszty te są naliczane i księgowane w wysokości 40 % poniesionych kosztów bezpośrednich, 

z wyłączeniem aparatury. Koszty pośrednie naliczono w poszczególnych latach w wysokości:

 za rok 2018 – 2 794,98 zł;

 za rok 2019 – 15 638,75 zł;

 za rok 2020 – 18 291,86 zł;

 za rok 2021 – 54 245,63 zł;

 za rok 2022– 14 745,01 zł.

Ekspert finansowy zwraca uwagę, iż w raporcie rocznym 2021 kwota kosztów pośrednich 

została wykazana w kwotach: za rok 2019 – 15 638,74 zł, za rok 2020  – 18 291,84 zł, 

a w 2021 – 54 245,66 zł. Pomimo niewielkich różnic suma kosztów pośrednich zarówno 

w ewidencji jak i raporcie jest taka sama

Kontrola potwierdziła legalność, celowość wydatków ponoszonych w ramach projektu oraz 

rzetelność i prawidłowość ich ewidencjonowania w księgach rachunkowych jednostki.
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W  toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w stosowaniu ustaw: o rachunkowości, 

prawo zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych.

Wydatki są właściwie udokumentowane – skontrolowane dokumenty księgowe zawierają 

potwierdzenia dokonania kontroli merytorycznej oraz formalno-rachunkowej, są zatwierdzone 

do zapłaty oraz zostały opatrzone informacją o finansowaniu wydatków ze środków projektu.

Ewidencja księgowa środków otrzymanych z NCN oraz wydatków ponoszonych 

w ramach projektu prowadzona jest na wydzielonych kontach w sposób umożliwiający 

identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz ich prawidłowe rozliczenie.

Ekspert finansowy ocenił realizację projektu pozytywnie z uchybieniem w postaci braku 

opublikowania na stronie internetowej Jednostki informacji o wynikach konkursu na stanowisko 

typu post-doc. 

W oparciu o ustalenia z kontroli oraz opinie Eksperta naukowego i Eksperta 
finansowego realizacja projektu została oceniona pozytywnie z uchybieniem. 

Wnioski pokontrolne: 
W trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybienie: brak opublikowania na stronie 

internetowej Jednostki wyników z przeprowadzonego konkursu na Stypendystę co nie było 

zgodnie z zapisami Katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez 

Narodowe Centrum Nauki obowiązującym do UMO-2017/27/B/HS5/00897.

Zalecenie pokontrolne:
Zwiększenie nadzoru ze strony Jednostki w przyszłości nad realizowanymi projektami oraz 

stosowanie się do zapisów obowiązujących zgodnie z umową i regulaminem.

Zgodnie z treścią § 7 ust. 17 Procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostek, 

stanowiącej złącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2016 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki 

z dnia 8 stycznia 2016 r. od Wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 8 kolejno ponumerowanych stron.

Zbigniew Błocki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki
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