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1. Sprawozdanie finansowe 

1.1 Informacje ogólne 

1. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach jest instytutem badawczym, 
posiadającym osobowość prawną, samodzielnie finansującym się, nadzorowanym przez Ministra 
Środowiska. 

Organami Instytutu są: 

- Dyrektor, 

- Rada Naukowa. 

Działalność naukowa Instytutu jest oceniana w systemie parametryzacji przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Uzyskana kategoria jest główną przesłanką do ustalania wysokości dotacji 
podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego jednostki. W wyniku przeprowadzonej przez Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2010 oceny parametrycznej jednostek naukowych, Instytut uzyskał 
kategorię 1 w grupie 28 jednostek G7 „inżynieria i ochrona środowiska, technologie środowiskowe, rolnicze 
i leśne”, która na mocy ustawy o przepisach reformujących system nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. została 
przekształcona w kategorię A.  

W roku 2011 Instytut funkcjonował jako jednostka badawcza z kategorią A. 

2. Do zadań Instytutu należy prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, wdrażanie 
i upowszechnianie ich wyników oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii 
i kształtowania środowiska. Działalność w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych Instytutu 
obejmuje w szczególności zagadnienia dotyczące: 

- zrównoważonego rozwoju; 

- ochrony środowiska i zarządzania jego zasobami; 

- narzędzi wsparcia ekoinnowacji; 

- metodyki badań w zakresie ochrony i inżynierii środowiska; 

- jakości i stanu środowiska, w szczególności w odniesieniu do terenów silnie zurbanizowanych 
i uprzemysłowionych oraz obszarów zagrożeń ekologicznych; 

- nowoczesnych metod zarządzania jakością środowiska. 

Dodatkowo Instytut prowadzi: 

- działania w zakresie komunikacji społecznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju; 

- organizuje i prowadzi sekretariat Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”; 

- działania edukacyjno-szkoleniowe, na rzecz rozwoju kadry naukowej, badawczo-technicznej 
i inżynieryjno-technicznej placówek badawczych; 

- współpracuje z jednostkami naukowymi i badawczymi oraz z innymi podmiotami krajowymi 
i zagranicznymi; 

- opracowuje ekspertyzy, opinie oraz oceny dotyczące stanu środowiska w zakresie objętym przedmiotem 
działania Instytutu; 

- wykonuje inne zadania zlecone przez organ nadzorujący; 

- prowadzi działalność, o której mowa w art.2 ust.4 ustawy, obejmującą najem i dzierżawę gruntu lub 
pomieszczeń, świadczenie usług transportowych, poligraficznych i kserograficznych. Działalność ta jest 
wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności naukowej i rozwojowej. 

3. Instytut jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy  Katowice-
Wschód, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000058172. 

Instytut posiada nadany w dniu 25.05.1993 r. numer identyfikacji podatkowej NIP: 634–012–55–19 oraz 
statystycznej w systemie REGON: 271590804 nadany dnia 26.08.2002r. 
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4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres obrachunkowy od dnia 1.01.2011r. do dnia 31.12.2011r. 

5. Przyjęty w Instytucie rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 
12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. 

6. Sprawozdanie finansowe Instytutu nie podlega obowiązkowi corocznego badania, na podstawie art. 64 
ust. 1 pkt. 4 Ustawy o rachunkowości. 

7. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 
12 miesięcy. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania 
działalności. 

8. Podstawą gospodarki Instytutu jest roczny plan finansowy, który obejmuje przychody własne, dotacje 
z budżetu państwa i koszty. Roczny plan finansowy ustala Dyrektor Instytutu po zasięgnięciu opinii Rady 
Naukowej.  

9. Zasady i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych wraz z ich wykazem, metody wyceny aktywów 
i pasywów przy uwzględnieniu naczelnych zasad rachunkowości przewidzianych w Ustawie 
o rachunkowości jak również ochronę danych i ich zbiorów, oparte są o obowiązujące w Instytucie 
„Elementy polityki rachunkowości - zasady finansowe prowadzenia ksiąg rachunkowych”. 

10. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów zostały podane w „Informacji dodatkowej”. 

1.2 Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe 

Wielkość przychodów ogółem w 2011r., zamyka się kwotą 11.735.631,99 zł zaś poniesione koszty to kwota 
11.716.080,78 zł. Wynikający z rachunku zysk brutto w wysokości 19.551,21 zł po obligatoryjnym 
zmniejszeniu o podatek dochodowy wynosi netto 4.813,21 zł. 

Porównanie podstawowych wielkości finansowych osiągniętych w latach 2010 i 2011 oraz wielkości 
zaplanowanych na 2012r., zostało przedstawione w tabeli 1. 

Tabela 1. Przychody, koszty, wynik finansowy i zatrudnienie 

Przeciętne zatrudnienie w 2011 r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 91,81 etatów. W podziale na 
grupy zawodowe wyszczególnione w art. 39 ustawy o instytutach badawczych średnioroczne zatrudnienie 
przedstawia się następująco: 

1. pracownicy naukowi 30,60 etatów; 

2. pracownicy badawczo-techniczni 10,25 etatów; 

3. pracownicy inżynieryjno-techniczni 24,70 etatów; 

4. pracownicy administracyjno-techniczni 18,98 etatów; 

5. pracownicy biblioteki i dokumentacji naukowej 1,00 etat; 

6. pracownicy na stanowiskach robotniczych 6,28 etatów; 

 

L p Wyszczególnienie 
2010 rok 

[PLN] 
2011 rok 

[PLN] 
Dynamika 

2011/2010 [%] 
Plan na 2011 rok 

[PLN] 
%  

wykonania 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Przychody ogółem 8 318 774,34 11 735 631,99 141,07  12 751 856,93 92  

2 Koszty ogółem 8 658 062,18 11 716 080,78 135,31  12 550 000,00 93 

3 Zysk (+) /strata (–) -339 287,84 +19 551,21  201 856,93 10 

4 
Zatrudnienie średnioroczne (w 
etatach) 

88,26 91,81 104,02  93,98 98 
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2. Poziom i struktura sprzedaży 

2.1 Struktura sprzedaży 

Strukturę sprzedaży w porównaniu z wielkościami zaplanowanymi na 2011r., przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Poziom i struktura przychodów w 2011r. 

Struktura przychodów 
2011 rok [PLN] 

% wykonania 
planu 

Plan Wykonanie 

1 2 3 4 

I. Sprzedaż prac naukowo – badawczych  11 434 856,93 10 452 836,10 91 

1. Przychody z budżetu  4 305 702,08 3 320 206,21 77 

 1.1. Dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego 2 217 192,00 2 413 601,00 109 

 1.2. Udział w międzynarodowym programie badawczym -SPB 1 654 026,26 669 824,59 41 

 1.3. Umowy na realizację projektów badawczych własnych - granty 434 483,82 236 780,62 55 

2. Przychody własne 7 129 154 85 7 132 629,89 100 

2.1.PR UE  1 317 042,59 887 589,74 67 

2.2.Projekty Europejskiej Współpracy Terytorialnej 1 294 111,70 1 377 071,11 106 

2.3.Projekty Programów Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka 3 511 690,64 3 256 885,72 93 

2.4.Pozostałe Projekty: LIFE + i CIP IEEA (BEN) 209 081,80 239 951,23 115 

Razem przychody unijne i zagraniczne 6 331 926,73 5 761 497,80 91 

2.6. Projekty finansowane przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

288 879,06 285 735,17 99 

2.7.Prace zamówione z rynku krajowego 508 349,06 1 085 396,92 214 

II. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe 1 317 000,00 1 281 535,89 97 

III. Zyski nadzwyczajne 0,00 1 260,00  

IV. Ogółem  12 751 856,93 11 735 631,99 92 

Procentowy udział wykonania prac naukowo-badawczych w 2011r., w sprzedaży całkowitej wynosi 89 %, 
z czego: 

- przychody z budżetu 28% 

- przychody własne 61% 

Pozostałe przychody operacyjne i finansowe stanowią 11 % udziału w sprzedaży całkowitej. 

2.2 Struktura sprzedaży prac naukowo-badawczych według źródeł finansowania 

Strukturę sprzedaży prac naukowo-badawczych według źródeł finansowania i jej zmiany w porównaniu 
z rokiem poprzednim przedstawiono w tabeli 3. 
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Tabela 3. Struktura sprzedaży prac naukowo-badawczych według źródeł finansowania w porównaniu z rokiem 
poprzednim 

Lp. Wyszczególnienie 

Struktura przychodów 

Dynamika 
[%] 

za poprzedni rok 
obrotowy wg stanu 

na 31.12.2010 r. 
[tys. PLN] 

% udział 
w sprzedaży 

B+R 

za bieżący rok 
obrotowy wg stanu 

na 31.12.2011 r. 
[tys. PLN] 

% udział 
w sprzedaży 

B+R 

1 2 3 4 5 6 7 

I Przychody z budżetu 3 661 48 3 320,2 32 91 

Dotacja podmiotowa na utrzymanie 
potencjału badawczego  

2 994 39 2 413,6 23 81 

Udział w międzynarodowym programie 
badawczym - SPB 

396 5 669,8 7 169 

Umowy na realizację projektów 
badawczych własnych - granty 

271 4 236,8 2 87 

II Przychody własne 3 963 52 7 132,6 68 180 

Projekty finansowane przez Narodowy 
i Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

298 4 285,7 3 96 

Projekty pozyskane z rynku krajowego 890 12 1 085,4 10 122 

Projekty zagraniczne  2 775 36 5 761,5 55 208 

III 
Razem sprzedaż prac naukowo-
badawczych 

7 624 100 10 452,8 100 137 

Dynamika sprzedaży prac naukowo-badawczych w porównaniu z 2010r., wzrosła o 37 %, z czego: 

- dynamika przychodów z budżetu państwa zmniejszyła się o 9%, pomimo wzrostu udziału prac 
realizowanych w międzynarodowym programie badawczym (SPB); 

- przychody własne w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 80 % na co zasadniczy wpływ miał 
dwukrotny wzrost w tym okresie projektów zagranicznych jak również 22 % wzrost zleceń pozyskanych 
z rynku krajowego. 

Pomimo, że przychody z rynku krajowego, w stosunku do wielkości z 2010 r., uległy zwiększeniu 
o 195,4 tys. zł., to udział tych projektów w całkowitej sprzedaży prac naukowo-badawczych wynosi zaledwie 
10 %. Rynek krajowy, w którym czynnie uczestniczymy poprzez udział w przetargach, stał się rynkiem 
bardzo trudnym do pozyskiwania zleceń ze względu na dużą konkurencję oraz zaniżanie cen ofertowych. 
Rynek krajowy to także zlecenia z Ministerstwa Środowiska, których płatnikiem jest NFOŚiGW. W ostatnich 
pięciu latach zlecenia te ulegają systematycznemu zmniejszeniu od 900 tys. zł w 1996r., do 231,8 tys. zł 
w 2011 roku.  

Wobec takiej sytuacji, w ciągu ostatnich lat, Instytut swoje działania ukierunkował na pozyskiwanie zleceń 
z rynku unijnego i należy do ścisłej czołówki wszystkich polskich jednostek badawczych, uczestniczących 
w międzynarodowych projektach badawczych. Przychody z rynku unijnego wzrosły o 2.986,5 tys. 
w stosunku do roku poprzedniego. W 2011 r. jest to kwota 5.761,5 tys. zł. co stanowi 55 % udziału tych prac 
w sprzedaży prac naukowo-badawczych i 50% w sprzedaży całkowitej Instytutu. Jak wiadomo, realizacja 
projektów unijnych, szczególnie typu Europejskiej Współpracy Terytorialnej wymaga własnego 
kredytowania w całym okresie realizacji projektu. Koszty muszą być ponoszone zgodnie z harmonogramem 
w celu ich rozliczenia, zaś rozliczenie kosztów stałych jako narzuty jest w tych projektach znacznie 
ograniczone lub wręcz niemożliwe. Wybierając tzw. „mniejsze zło” jeżeli chodzi o realizację projektów 
unijnych, by nie dopuścić do utraty płynności finansowej w Instytucie, udało się pozyskać 
niskooprocentowane pożyczki pomostowe w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.  

W roku 2011 w Instytucie realizowano 18 projektów zagranicznych, z czego: 

- 2 projekty realizowane w ramach 6 PR UE; 

- 7 projektów realizowanych w ramach 7 PR UE; 

- 4 projekty realizowane w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej; 
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- 1 projekt realizowany w ramach Programu LIFE+; 

- 1 projekt realizowany w ramach Programu CIP IEE (Competitiveness and Innovation Programme, 
Intelligent Energy Europe) 

- 3 projekty realizowane ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

2.3 Wielkość i struktura kosztów  

Koszty całkowite w 2011r., zamykały się kwotą 11 716 080,78 złotych.  

Tabela 4. Koszty poniesione ogółem 

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie w latach 

[tys. PLN] 

Dynamika  
w latach 

2011/2010 

[%] 

Plan na 2011r. 

[tys. PLN] 
% wykonania  

2010 2011 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Koszty wynagrodzeń z ZUS-em 5 500 6 222,9 113 5 904,0 105 

2 Pozostałe koszty 2 983 5 363,7 180 6 509,0 82 

I Razem koszty rodzajowe 8 483 11 586,6 137 12 413,0 93 

II Pozostałe koszty operacyjne i finansowe 156 128 82 137,0 93 

III Straty nadzwyczajne 19 1,5 8 0,0 0,0 

IV Koszty ogółem 8 658 11 716,1 135 12 550,0 93 

Poniesione w 2011r. koszty w wysokości 11 716,1 tys. zł. stanowią 93 % zaplanowanej wielkości kosztów. 
Ograniczenie wydatków było wynikiem oszczędnego gospodarowania środkami. Koszty wynagrodzeń 
w porównaniu z planem ustalonym na 2011r., wzrosły o 5 %. Przyczyną wzrostu kosztów wynagrodzeń, było 
wprowadzenie do realizacji w 2011 roku, projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka „Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy 
danych środowiskowych”- akronim In2In. Instytut jest koordynatorem tego projektu. Celem projektu jest 
wdrożenie w IETU zaawansowanej infrastruktury, aplikacji i usług ICT, wytworzonych przy użyciu technologii 
społeczeństwa informacyjnego, umożliwiających prowadzenie nowoczesnych badań na poziomie 
odpowiadającym normom światowym i europejskim oraz wprowadzenie wypracowanych rozwiązań 
zarządzania środowiskiem do gospodarki i administracji publicznej. Aby osiągnąć cel projektu, w 2011r., 
powstał w IETU nowy Dział Informatyczny, w którym zatrudniono 4 nowe osoby. 

Wielkości kosztów rodzajowych, poniesionych w 2011r., w porównaniu z zaplanowanymi wielkościami 
zostały przedstawione w tabeli 16. 

Tabela 5. Struktura kosztów rodzajowych w porównaniu z planem 

Lp. Wyszczególnienie – struktura 
Plan kosztów w 2011 roku 

[PLN] 
Koszty poniesione 2011 r. 

[PLN] 
%  

realizacji planu 

1 2 3 4 5 

1. Amortyzacja 850 000,00 820 575,99 97 

2. Aparatura, materiały i energia 3 403 000,00 2 643 787,11 78 

3. Usługi obce 1 435 700,00 1 167 024,29 81 

4. Podatki i opłaty 105 000,00 107 940,24 103 

5. Wynagrodzenia 5 030 000,00 5 432 079,15 108 

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 976 000,00 885 012,90 98 

7. Pozostałe koszty rodzajowe 613 300,00 530 157,08 78 

8. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe 137 000,00 127 998,38 74 

9. Straty nadzwyczajne 0,00 1 505,64  

10. Koszty ogółem 12 550 000,00 11 716 080,78 93 

11. Wydatki majątkowe 0,00 61 596,32  
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Wydatki majątkowe w poz. 11 tabeli 16, obejmują nabycie sprzętu komputerowego wraz 
z oprzyrządowaniem. 

Struktura kosztów działalności w 2011r., przedstawiona jest na rys. 1.  

7,0%

22,6%

10,0%0,9%

46,4%

7,6% 4,5% 1,0%

Amortyzacja Materiały, energia i apartura

Usługi obce Podatki i opłaty

Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne św iadczenia

Pozostałe koszty rodzajow e Koszty operacyjne i f inansow e

 

Rysunek 1. Struktura kosztów działalności w 2011r., 

3. Pozostałe informacje o jednostce 

3.1 Analiza wskaźnikowa 

Przeprowadzona analiza podstawowych sprawozdań finansowych oraz wyznaczonych na ich podstawie 
wskaźników charakteryzujących sytuację finansową i majątkową IETU pozwala stwierdzić iż: 

1. w stosunku do roku poprzedniego w 2011 r., nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży o kwotę 3.416,8 
tys. zł., co w konsekwencji pozwoliło na wygenerowanie zysku; 

2. nastąpił wzrost płynności jednostki o czym świadczy spadek wartości wskaźników płynności: 

- wskaźnik płynności bieżącej – I stopień płynności, który winien oscylować na granicy 1,2 zmniejszył swą 
wartość i w badanym okresie wyniósł 1,38;  

- wskaźnik płynności wysokiej – II stopień płynności osiągnął wartość 1,19 zbliżając się do zalecanej 
wartości tego parametru tj. wielkości 1,00. 

3. w znacznym stopniu zwiększyła się wydajność zatrudnienia do wysokości 113.853 zł. przychodów netto 
ze sprzedaży na 1 zatrudnionego, co daje 36% wzrost produktywności w stosunku do roku 2010;  

4. zachowana została równowaga pomiędzy wartością aktywów trwałych i obrotowych co gwarantuje dużą 
elastyczność wobec zmian koniunktury gospodarczej i wpływa na wyniki finansowe przedsiębiorstwa; 
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5. nastąpiła poprawa kondycji ekonomicznej IETU o czym świadczy wielkość wyznaczonych wskaźników 
rentowności, których poziom po raz pierwszy od 2 lat osiągnął wartości dodatnie i wynosi odpowiednio: 
rentowność brutto + 0,19 zaś rentowność netto + 0,05; 

6. rosnący poziom wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE) od -23,37 w roku 2010 do +0,33 w roku 2011 
świadczy o wyższej efektywności zaangażowanego kapitału w różnych jego formach co w efekcie 
prowadzi do szerszych możliwości rozwojowych firmy.  

3.2 Dotacje celowe na inwestycje realizowane w 2011 r. 

1. Dotacja MNiSW Nr 408/FNiTP/772/2009 68 900,00 zł. 

 

2. Dotacja MNiSW Nr 579/FNiTP/772/2010 1 700 500,00 zł. 

Z dotacji tych zakupiona została aparatura stanowiąca wyposażenie Centralnego Laboratorium W skład tej 
aparatury wchodzą między innymi: 

- Chromatograf gazowy wraz ze spektrometrem, 

- Analizator rtęci wraz z wyposażeniem, 

- Spektrometr absorpcji atomowej, 

- Spektrometr z plazmą. 

 

3. Dotacja Nr 1333/IA-LAN/2010 z MNiSW 75 000,00 zł. 

Środki z tej dotacji przeznaczone zostały, zgodnie ze złożonym wnioskiem, na realizację inwestycji z zakresu 
infrastruktury informatycznej. Zakupiony został sprzęt aktywny, który pozwolił na zwiększenie 
przepustowości sieci i umożliwił realizację połączeń o szybkości 1 Gb/s. 

4. Dotacja Nr 6011/IB/772/2010 z MNiSW 930 033,54 zł. 

Środki otrzymane z tej dotacji zostały przeznaczone, zgodnie ze złożonym wnioskiem, na 
termomodernizację budynku IETU, tzn. wymianę stolarki okienno-drzwiowej. 

Instytut przewiduje kontynuację tej inwestycji, polegającej na modernizacji systemu ogrzewania budynku 
z uwzględnieniem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

3.3 Majątek trwały 

W roku 2011 w związku z otrzymanymi dotacjami, wartość środków trwałych w porównaniu z rokiem 
ubiegłym wzrosła o kwotę 2 836 029,86 zł z czego: 

• z dotacji MNiSW to kwota 2 774 433,54 zł. 

• ze środków własnych: 61 596,32 zł. 

Na dzień 31.12.2011r., stopień zużycia majątku trwałego wynosi 41 % a aparatury naukowo-badawczej 
66 %. 

3.4 Propozycja rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2011 

W 2011r. działalność naszej jednostki zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 4 813,21 zł.  

Proponuje się, aby zysk ten w całości został przeznaczony na utworzenie funduszu rezerwowego. 

 



 

 

Załącznik nr 1 
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Rachunek zysków i strat za 2011 rok 
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Informacja o zarządzaniu składnikami mienia trwałego za 2011 rok 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 


