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I. Dane identyfikacyjne 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju1, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa 
 
dr inż. Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju od 
dnia 30 lipca 2019 r.  
W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 
dr inż. Wojciech Kamieniecki, p.o. Dyrektora NCBR od 16 kwietnia 2019 r.; prof. dr 
hab. Maciej Chorowski, Dyrektor NCBR od 13 kwietnia 2016 r. do 15 kwietnia 
2019 r.; prof. dr hab. Jerzy Kątcki, Zastępca Dyrektora NCBR pełnił obowiązki 
Dyrektora NCBR od 20 stycznia 2016 r. do 13 kwietnia 2016 r.; prof. dr hab. 
Krzysztof Jan Kurzydłowski, Dyrektor NCBR od 1 stycznia 2011 r. do 20 stycznia 
2016 r.  
 
1. Ustanowienie przez NCBR programów sektorowych finansowanych ze środków 

krajowych oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój2, 
2. Wybór przez NCBR projektów dofinansowanych w programach sektorowych, 
3. Nadzór NCBR nad wykorzystaniem przez przedsiębiorców przyznanego 

dofinansowania i realizacją postanowień zawartych umów oraz monitorowanie 
osiąganych efektów projektów i programów.  

 
Od 1 stycznia 2014 r. do 31 października 2020 r. z uwzględnieniem faktów spoza 
tego okresu, mających znaczenie dla kontrolowanej działalności.  
Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji. 
 

 Krzysztof Madej, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 1.
nr KGP/100/2020 z 23 listopada 2020 r. 

 Grzegorz Łukasik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 2.
kontroli nr KGP/101/2020 z 23 listopada 2020 r. 

 Joanna Zuba, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 3.
KGP/102/2020 z 23 listopada 2020 r. 

(Dowód: akta kontroli str.1- 4) 

 

                                                      
1 Dalej: NCBR lub Centrum. 
2 Dalej: POIR. 
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ustanowiło programy sektorowe, jednakże nie 
w pełni wykorzystało ich potencjał na rzecz rozwoju innowacyjności polskiej 
gospodarki. Szczegółowa analiza sześciu z 15 programów sektorowych wykazała, 
że na ten stan miało wpływ m.in. niedokonanie pełnych analiz kosztów realizacji 
zakładanych w programach zadań, możliwości ich technicznej wykonalności przy 
posiadanych zasobach, błędy w organizacji konkursów polegające m.in. na 
określaniu niezgodnych z założeniami programów wysokościach alokacji 
konkursowych, niedostosowanie części przyjętych w programach wskaźników oraz 
ich wartości docelowych/referencyjnych do finansowania z POIR. NIK ocenia jako 
nierzetelne niedostosowanie przez NCBR wartości docelowych wskaźników 
w objętych kontrolą programach INNOTABOR i INNOSBZ do mniejszego niż 
założono dofinansowania. NIK wskazuje, że dokonując zmiany sposobu interwencji 
już w trakcie jej realizacji należy czynić to ze szczególną rzetelnością i starannością.  

Objęte kontrolą programy sektorowe zostały ustanowione przez NCBR zgodnie 
z wymogami art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju5, tj. na podstawie dokumentów programowych określających 
zakres tematyczny, terminy i warunki ich realizacji. NCBR nie posiadało jednak 
metodologii dokonywania zmian w dokumentach programowych, w wyniku czego 
ważne zmiany dotyczące zakresu tematycznego programów wprowadzono w formie 
podpisanych przez Dyrektora Centrum Porozumień bez m.in. opinii Rady NCBR.  
NIK pozytywnie ocenia określenie przez Dyrektora NCBR procedury składania 
i oceny studiów wykonalności przygotowywanych przez przedstawicieli danej 
branży, który to dokument stanowił formę uzyskania diagnozy potrzeb i możliwości 
danego sektora gospodarki. Pełnił on też rolę wniosku sektora o ustanowienie 
programu – co było zgodne z wymogami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 
POIR. Natomiast słabą stroną dokonywanej oceny studium wykonalności 
jak i opracowania dokumentów programowych było niedokonywanie przez NCBR 
pogłębionej udokumentowanej weryfikacji przedkładanych materiałów lub 
nieopracowywanie własnych analiz/diagnoz w zakresie wysokości budżetów 
programów, w tym możliwości realizacji zadań przy założonych zasobach oraz 
prowadzenie uproszczonej analizy wykonalności technicznej i możliwości 
rynkowego wykorzystania produktów będących efektem programu. 
Projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach każdego z konkursów 
w programach sektorowych INNOLOT oraz INNOMED były finansowane z innych 
źródeł niż założono ustanawiając te programy. W dokumentacji wskazano, iż będą 
one finansowane ze środków NCBR (dotacja celowa), podczas gdy projekty 
realizowane w wyniku pierwszych konkursów ogłoszonych dla obu programów 
otrzymały dofinansowanie z dotacji celowej oraz ze środków Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka6, a kolejne konkursy ogłoszone w obu 
programach, finansowane były w całości ze środków POIR.  
Kwota alokacji określona dla jednego z dziewięciu badanych konkursów była 
o 233% wyższa niż kwota alokacji dla tego konkursu wskazana w dokumentacji 
ustanawiającej program sektorowy INNOLOT. Działania te NIK ocenia jako 
nierzetelne. Postanowienia objętej badaniem dokumentacji konkursowej były 
zgodne z przepisami ustawy o NCBR oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
5 Dz.U. z 2019 r., poz. 1770 ze zm. Dalej: ustawa o NCBR. 
6 .Dalej: POIG. 
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w perspektywie finansowej 2014-20207. NIK zwraca jednak uwagę, iż praktyka 
wprowadzania zmian do postanowień umów o dofinansowanie w trzech na 12 
badanych umów wskazywała na przekraczanie dopuszczalnych terminów realizacji 
projektów określonych w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu, co naruszało art. 
52a ustawy wdrożeniowej, za wyjątkiem zmian wprowadzonych w związku 
z sytuacją epidemiczną w kraju. Nie został w pełni zrealizowany wniosek 
pokontrolny NIK z 2017 r. dotyczący stworzenia systemu eliminacji podwójnego 
dofinansowania tych samych kosztów w ramach różnych projektów w postaci bazy 
informatycznej.  

NCBR wdrożyło system monitorowania i sprawozdawczości dedykowany 
programom sektorowym, jednak wykazywał on istotne luki w zakresie opracowania 
adekwatnych, aktualnych wartości bazowych i docelowych dla przyjętych 
w programach wskaźników. Nie dokonano w pełni rzetelnej integracji do wymogów 
monitorowania i sprawozdawczości w POIR rozpoczętych w ramach perspektywy 
finansowej na lata 2007-2013 i POIG programów INNOLOT i INNOMED. 
Skutkowało to de facto paralelnym wobec przyjętych w programie wskaźników 
sposobem monitorowania projektów z II konkursu, w szczególności w programie 
INNOLOT. Zdaniem NIK dotychczasowy kształt opisów programów/agend 
badawczych utrudniał ocenę i weryfikację stopnia realizacji programów, a także 
utrudniał ich bieżące całościowe monitorowanie.  

Na podstawie badanej próby 12 projektów stwierdzono, że określone w umowach 
zasady dofinansowania i monitorowania/oceny realizacji projektów były 
przestrzegane. Stwierdzono natomiast nieuzasadnione opóźnienie weryfikacji 
raportu końcowego z realizacji dwóch zakończonych projektów.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

1. Ustanowienie przez NCBR programów sektorowych 
finansowanych ze środków krajowych oraz POIR 

1.1 Diagnoza potrzeb sektorów oraz wybór studiów wykonalności 
na potrzeby ustanowienia programów sektorowych  

Programy sektorowe były jedną z form realizacji celów POIR 2014-20209, w tym celu 
głównego, którym był wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Cel ten miał być 
osiągnięty przede wszystkim poprzez zwiększanie nakładów i aktywności na B+R 
przedsiębiorstw oraz wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich 
przedsiębiorstw. Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych10 dla POIR 
– programy sektorowe (działanie 1.2) służyły realizacji dużych przedsięwzięć B+R, 
istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. W programach 

                                                      
7 Dz. U. z 2020 r. poz. 818, dalej: ustawa wdrożeniowa. 
8 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 

sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
9 POIR został opracowany na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L347 z 2013 r. 
s. 320 ze zm.), a także na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 
10 Dalej: SZOOP. SZOOP został przygotowywany i przyjęty przez Instytucję Zarządzającą programem, tj. ministra właściwego 
ds. rozwoju regionalnego. Stanowi on rozwinięcie zapisów programu operacyjnego i zawiera informacje odnoszące 
się do ogólnych zasad i reguł realizacji programu w podziale na priorytety, działania i poddziałania. Komunikat Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 459). 
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sektorowych inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia była grupa przedsiębiorstw, 
które występowały w imieniu branży i przedstawiały zarys agendy badawczej wraz 
z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace B+R. Dofinansowanie udzielane 
było na realizację projektów B+R. Według SZOOP wsparcie powinno być kierowane 
na projekty wpisujące się w strategię inteligentnej specjalizacji, którą na poziomie 
krajowym stanowił załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw – Krajowa 
Inteligentna Specjalizacja11. W działaniu 1.2 Programy sektorowe NCBR pełniło rolę 
instytucji pośredniczącej.  

(Dowód: akta kontroli str. 116-140) 

W latach 2014-2017 wpłynęło 50 wniosków od podmiotów o ustanowienie 
programów sektorowych12, z których NCBR odrzuciło 36. Dwa wnioski stały się 
podstawą ustanowienia jednego programu sektorowego13, a pozostałe 12 stanowiło 
podstawę dla utworzenia 12 programów sektorowych. W okresie objętym kontrolą 
ustanowiono również dwa programy INNOLOT14 i INNOMED15 nie na podstawie 
wniosków (jak zakładał SZOOP POIR), a zawartych w 2012 r. przez NCBR 
Porozumień z przedstawicielami branży lotniczej i farmaceutyczno-medycznej. Od 
2018 r., w związku z decyzją NCBR o nie tworzeniu nowych programów 
sektorowych, nie przyjmowano nowych wniosków.  
Łącznie NCBR ustanowił 15 programów sektorowych16, obejmujących szeroki 
i różnorodny zakres branż, w tym: włókiennictwo, elektroenergetykę, przemysł 
stalowy, chemiczny, lotniczy, systemy bezzałogowe, motoryzację, przemysł taboru 
szynowego, recykling surowców mineralnych, produkcje gier wideo, meblarstwo, 
sektor stoczniowy. Odrzucone wnioski dotyczyły sektorów: stalowego, górniczego, 
energii i energetyki, budowniczego, logistyki i teleinformatyki oraz sektora innowacji 
finansowej (banków).  
Wartość potencjalnego dofinansowania ze strony NCBR w ustanowionych w latach 
2014-2017 15 programach sektorowych wynosiła około 6,4 mld zł17, odpowiednio 
(w mln zł): w 2014 r. 495,0; w 2015 r. 4 208,5; w 2016 r. 1 341,5; w 2017 r. 363,4. 

(Dowód: akta kontroli str. 28-41; dokument elektroniczny str. 58 plik 001-003) 

Kwota alokacji (dofinansowania) w działaniu 1.2 programy sektorowe B+R określona 
w SZOOP wynosiła w marcu 2015 r. około 875 mln EUR a w grudniu 2020 r. około 
477 mln EUR, czyli odpowiednio około 3,60 mld zł oraz 2,20 mld zł18 – tj. na 
poziomie blisko dwukrotnie niższym niż kwota dofinasowania w 2018 r. 
ustanowionych przez NCBR programów sektorowych łącznie 6,1 mld zł. Kwota 
w SZOOP była też mniejsza niż kwota zaplanowanej w ramach poszczególnych 
konkursów projektów realizowanych w ramach programów sektorowych, która 
wynosiła łącznie w latach 2014-2019 około 4,1 mld zł19.  

                                                      
11 Dalej: KIS. Program Rozwoju Przedsiębiorstw, którego integralną część stanowi  KIS, skoncentrowany na własnych 
mocnych stronach, aby osiągać jak najlepsze wyniki w skali krajowej i międzynarodowej, został przyjęty przez Radę Ministrów 
8 kwietnia 2014 r. Dokument przedstawia proces analityczny wyłaniania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym, 
w  gospodarce opartej  na wiedzy i innowacji, na podstawie  rozwoju kluczowych technologii, oraz zarys procesu 
ich monitorowania i aktualizacji. 
12 Odpowiednio, w: 2014 r. – 30; 2015 r. – 11; 2017 r. – 9. 
13 Uchwała Rady NCBR z 6/2016 - połączono pierwotne programy INNOPHARM i NEUROMEDYCYNY w nowy program: 
INNONEUROPHARM. 
14 Porozumienie z 19 stycznia 2012 r.  
15 Porozumienie z 13 lipca 2012 r.  
16 1) INNOLOT, 2) INNOMED, 3) INNOMOTO, 4) INNOSBZ, 5) INNOTABOR, 6)INNOTEXTILE, 7) GAMEINN, 8) INNOCHEM, 
9) INNONEUROPHARM 10) INNOWACYJNY RECYKLING, 11) INNOSTAL, 12) INNOSHIP, 13) IUSER, 14) PBSE, 15) 
WOODINN. 
17 Potencjalne dofinasowanie z POIR przyjęte w 15 programach sektorowych (bez środków krajowych.) dla całego okresu było 
mniejsze o wartość środków wypłaconych z innych źródeł w programie w INNOLOT i INNOMED i wynosiło ok.6,1 mld zł.  
18 Według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia danego roku.  
19 Kwota ta ma charakter łączny. Część programów była ustanawiana, gdy okazało się, że w poprzednich programach 
np. alokacje konkursowe nie zostały wykorzystane. 
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Według wyjaśnień20 Zastępcy Dyrektora Biura Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej 
NCBR przyjęto zasadę, że budżety programów sektorowych ujętych w studiach 
wykonalności stanowiły wyłącznie indykatywny budżet programu. Ostateczne kwoty 
dofinansowania ze strony NCBR były ustalane na etapie realizacji samego 
konkursu, które były zdefiniowane w jego regulaminie. Dodatkowo limit alokacji 
SZOOP również podlegał zmianie, weryfikacji bieżącej (roboczej) jak i tej, 
odzwierciedlonej w ostatecznie zatwierdzonym regulaminie. Ostateczne decyzje 
dotyczące wysokości alokacji na poszczególne działania w ramach POIR 
podejmowała Instytucja Zarządzająca POIR. Według powyższych wyjaśnień w celu 
wykorzystania pełnej alokacji na działanie konieczna jest nadkontraktacja. 

 (Dowód: akta kontroli str. 97; 223-225) 

Do ustanawiania programów sektorowych zastosowanie miała ustawa o NCBR oraz 
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. 
w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju21. Natomiast etap przygotowania i wyboru wniosków o utworzenie 
programu sektorowego nie został określony w aktach prawa powszechnie 
obowiązującego. 
Podstawą diagnozy potrzeb i możliwości danego sektora gospodarki było studium 
wykonalności, będące w rzeczywistości wnioskiem „sektora” o ustanowienie 
programu. Wybór studium wykonalności w okresie 2014-2015 był dokumentowany 
w formie notatek, każdorazowo akceptowanych przez Dyrektora NCBR, 
a od 24 maja 2016 r. postępowano według procedury PG3-2 Ustanawianie 
programu sektorowego22. Regulacje wewnętrzne przewidywały, że wnioskodawcą 
mogły być podmioty posiadające osobowość prawną zrzeszające przedsiębiorców, 
reprezentujące znaczną cześć sektora, np. stowarzyszenia. Regulacje te były 
zgodne z wymogami SZOOP.  
Głównymi celami opracowania studiów wykonalności było zebranie informacji 
o potencjale B+R i innowacyjnym poszczególnych sektorów gospodarki oraz 
o ich potrzebach, a także uzyskanie propozycji strategicznych agend badawczych, 
których wdrożenie przyczyni się do rozwiązania zdefiniowanych problemów 
poszczególnych sektorów gospodarki. Decyzja o ustanowieniu programu 
sektorowego zależała od oceny studium wykonalności oraz zaakceptowania agendy 
badawczej danego programu przez NCBR oraz możliwości finansowych. 
NCBR stosował dwie ścieżki składania studiów wykonalności: w ramach 
organizowanych konkursów ofert (z wyznaczeniem terminu jego zamknięcia) 
na przygotowanie studium wykonalności oraz indywidulną realizowaną w ramach 
naborów, w których studium wykonalności można było składać w sposób ciągły23. 
Zorganizowano dwa konkursy: pierwszy w ramach ogłoszenia o naborze 
umieszczonego na stronach internetowych NCBR – 13 czerwca 2014 r., drugi 
ustanowiony Regulaminem przeprowadzania naboru na studia wykonalności 
programów sektorowych z 18 listopada 2016 r.24 Z 50 złożonych studiów 
wykonalności – 26 złożono w trybie konkursowym – z czego przyjęto sześć, 
a 24 w trybie indywidulanym – przyjęto osiem25. W latach 2014-2018 NCBR 

                                                      
20 Pismo BDP-SKO.091021.2020.MG2 z 19 lutego 2021 r. 
21 Dz. U. Nr 178, poz. 1200. Dalej: rozporządzenie w sprawie realizacji zadań NCBR. 
22 Dalej: Procedura PG3-2. Procedurę ustanowiono w ramach Procesów głównych. Pozostałe zadania Centrum. Pierwszą 
wersję procedury zatwierdzono 24 maja 2016 r.  
23 2014r. prowadzony był nabór w trybie konkursowym i ciągłym, tak aby zainteresowany sektor mógł w dogodnym dla niego 
momencie złożyć propozycję ustanowienia nowego programu. Ostatni nabór na studia wykonalności zorganizowany 
był w 2016 r. - od 18 listopada 2016 r. do 10 marca 2017 r.  
24 Dalej: Regulamin naboru na studia wykonalności. 
25 W tym jeden połączono. 
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aktywnie promowało programy sektorowe uczestnicząc lub organizując 
92 spotkania, szkolenia i 27 konferencji26. 

(Dowód: akta kontroli str. 52-56 dowód elektroniczny plik 001-009; 152-170) 

W latach 2014-2016 (do przyjęcia Procedury PG3-2) proces i kryteria oceny studiów 
wykonalności były określane w formie notatek, Regulaminu pracy Zespołu 
oceniającego studia wykonalności27 lub zarządzeń Dyrektora NCBR. W regulacjach 
tych przyjęto pięć grup kryteriów poddawanych ocenie punktowej przy czym 
wysokość maksymalnej oceny końcowej, przy zachowaniu skali i wagi mnożnika, 
wynosiła dla wszystkich kryteriów łącznie100 pkt, a najistotniejszymi kryteriami były:  
1) sytuacja sektora – w tym potrzeba uruchomienia programu sektorowego oraz 

potencjał do jego realizacji, możliwości efektywnego wykorzystania jego 
oczekiwanych efektów, wpływ sektora na rozwój gospodarki w Polsce, potencjał 
B+R sektora oraz poziom jego innowacyjności – skala 0÷30 pkt; 

2) zakres agendy badawczej, jej spójność i możliwość do zrealizowania, ambitność 
(przełomowe cele, nowość koncepcji), praktyczna użyteczność rezultatów prac 
B+R; w ramach tych założeń miano oceniać również wyłonienie/aktualizacje 
inteligentnej specjalizacji w skali kraju – skala 0÷50 pkt. 

Pozostałymi kryteriami przyjmowanymi do oceny były stopień reprezentacji sektora 
przez wnioskodawcę (0÷10 pkt), jakość projektu programu sektorowego 
i przygotowania studium (odpowiednio po 0÷5 pkt).  
W maju 2016 r. proces oceny studiów wykonalności określono w Procedurze PG3-2 
i Regulaminie naboru na studia wykonalności, w którym przyjęto cztery podstawowe 
kryteria wyboru studium wykonalności (maksymalną ocenę pozostawiono 
na 100 pkt), oceniając: 1) sytuację i potencjał gospodarczy oraz reprezentatywność 
wnioskodawcy – 0÷20 pkt, 2) sytuację i potencjał badawczo-rozwojowy sektora – 
0÷25 pkt), 3) projekt agendy badawczej, w tym adekwatność zaplanowanych 
kosztów do zakresu tematycznego agendy oraz okresu realizacji programu 
sektorowego – 0÷50 pkt; 4) jakość dokumentu – w rozumieniu metodologii jego 
opracowywania oraz rzetelności – 0÷5 pkt.  
Określono zasady i tryb: oceny formalnej dokonywanej przez pracowników NCBR, 
oceny merytorycznej, w tym sporządzania recenzji przez indywidulanych ekspertów 
oraz pracy Zespołu przeprowadzającego ocenę merytoryczną28. Ustalono wzór 
studium wykonalności programu sektorowego oraz wzory oceny sporządzanej przez 
ekspertów oraz Zespół oceniający a także opiniującą rolę Rady NCBR w procesie 
oceny studium wykonalności. W Procedurze PG3-2 uporządkowano i opisano cały 
proces ustanowienia programu sektorowego.  

(Dowód: akta kontroli str. 10-13; 14 dowód elektroniczny plik nr 001-005; 15-18; 
dowód elektroniczny plik nr 001-006) 

Szczegółowym badaniom poddano sześć studiów wykonalności wraz 
z dokumentacją ich oceny dla programów, tj. 1) INNOSBZ, 2) INNOTABOR, 
3) INNOMOTOR, 4) INNOTEXTILE, 5) INNOLOT, 6) INNOMED. Łączna wartość 
dofinasowania wynosiła 2,41 mld zł a całkowita wartość programów 4,8 mld zł. 
Analizie poddano również dwa odrzucone studia wykonalności tj. wniosek złożony 
                                                      
26 Istotne znaczenie miała konferencja z przedsiębiorcami z czerwca 2014 r., którą NCBR zapoczątkował uruchomienie 
programów sektorowych oraz przedstawiło przedsiębiorcom założenia programów, tryb ich ustanowienia oraz cele.  
27 Zespół powołano Zarządzeniem Nr 12/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. W tym samym dniu Dyrektor NCBR określił również 
regulamin określający zasady pracy zespołu i zasady oceny studium wykonalności w ramach poszczególnych kryteriów. 
28 Dalej: Zespół oceniający. Zespół składał się z przedstawicieli Ministerstw: Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rozwoju oraz 
Gospodarki. Zespół wydawał do każdego wniosku odpowiednią rekomendację, a następnie dzielił wnioski na trzy grupy 
zgodnie z wynikami oceny: Grupa A - studium wykonalności może stać się podstawą utworzenia programu sektorowego; 
Grupa B – studium wykonalności należy poprawić zgodnie z sugestiami Zespołu. Po wprowadzeniu zmian studium można je 
było przedstawić do ponownej oceny; Grupa C – studium wykonalności nie uzasadnia w wystarczający sposób konieczności 
utworzenia programu sektorowego w prezentowanym obszarze i nie może stać się podstawą utworzenia programu 
sektorowego. 
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przez Polską Izbę Technologii i Wyrobów Naturalnych29 oraz wniosek złożony przez 
Polskie Okna i Drzwi Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów30.  
Dla uruchomionych programów INNOLOT oraz INNOMED nie opracowano studiów 
wykonalności, gdyż zostały one przekształcone w programy POIR – na podstawie 
później opracowanej dokumentacji (opis stanu faktycznego w tym zakresie w części 
III. 1.2 Wystąpienia pokontrolnego). NCBR nie przedłożyło analiz na podstawie, 
których zaakceptowano Porozumienie i jego zmiany. Dokumenty te nie były również 
poddawane analizie eksperckiej.  

 (Dowód: akta kontroli str. 81) 

Studia wykonalności programów sektorowych 1) INNOSBZ, 2) INNOTABOR, 3) 
INNOMOTOR, 4) INNOTEXTILE zostały opracowane zgodnie z wzorcem 
określonym przez NCBR oraz ocenione zgodnie z trybem i kryteriami 
obowiązującymi w okresie składania wniosków, tj. 2014-2016 r. Dokonano oceny: 
formalnej (poprzez weryfikacje między innymi formy prawnej wnioskodawcy, 
prawidłowości reprezentacji, kompletności wymaganych załączników) oraz 
merytorycznej (ww. pięciu grup kryteriów zarówno przez ekspertów zewnętrznych 
jak i Zespół oceniający). 
W INNOSBZ (systemy bezzałogowe) – eksperci zewnętrzni ocenili studium 
na 80 i 81 punktów wskazując jednocześnie, na krótki czas realizacji założeń oraz 
niewystarczające udokumentowanie komercjalizacji efektów programu. Zespół 
oceniający (94 punkty) wskazał na duże doświadczenie w komercjalizacji dronów 
przez jednego z wnioskodawców. W INNOTABOR (pojazdy szynowe) eksperci 
zewnętrzni ocenili studium na 99 i 90 punktów wskazując jednocześnie 
na odpowiedni siedmioletni okres na realizację programu. Natomiast ocena 
końcowa Zespołu oceniającego to 98 pkt. Jednocześnie zarekomendowano 
urealnienie stawianych celów oraz 24 miesięczny okres pilotażowy programu. 
W INNOTEXTILE (włókiennictwo, tekstylia) eksperci zewnętrzni ocenili studium na 
92 i 77 punktów. Jeden z ekspertów wskazał na rozdrobnienie przemysłu (brak 
możliwości realizacji dużych projektów) oraz luki w przygotowanym dokumencie. 
Zespół ocenił studium na 88 punktów. Wskazał jednocześnie na konieczność 
poprawy logiki określenia celów programu. Uwagi ekspertów zostały przez NCBR 
zrealizowane. 
W INNOMOTO (sektor motoryzacyjny) eksperci zewnętrzni ocenili studium na 50 
i 70 pkt, wskazując brak określenia mechanizmów komercjalizacji programu, które 
określono jako listę pobożnych życzeń. Dla uruchomienia programu kluczowa była 
ocena dokonana przez Zespół oceniający, który przyznał 85 pkt, bowiem zgodnie 
z zasadami oceny studium wykonalności, ocena ekspercka stosowana była jedynie 
pomocniczo. Zespół podkreślił wagę tego sektora dla gospodarki polskiej – około 
1300 aktywnych średnich podmiotów gospodarczych, kilkadziesiąt tysięcy małych. 
Podkreślono, że sektor zatrudnia ponad 360 tys. pracowników. Zwrócono uwagę 
m.in. na potrzebę dopracowania celów programu oraz wskaźników służących jego 
monitorowaniu. 

(Dowód: akta kontroli str. 6-13; 190-197) 

Podstawą odrzucenia dwóch studiów wykonalności, były wyraźnie słabsze wyniki ich 
oceny dokonanej przez ekspertów jak i Zespół oceniający – poniżej 40 pkt. 
Dokonana ocena dokumentacji, w szczególności w zakresie jakości przygotowanej 
agendy badawczej jak i spójności oraz logiki dokumentu uzasadniała odrzucenie 
wniosków. 

(Dowód: akta kontroli dowód elektroniczny str. 258-262, plik nr 001-073) 

                                                      
29 Branża: Technologie i wyroby naturalne w rolnictwie, przetwórstwie oraz ochronie środowiska. 
30 Branża: Budownictwo.   
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Zasady wyboru ekspertów zewnętrznych do oceny wybranych studiów wykonalności 
zostały określone w notatkach akceptowanych przez Dyrektora NCBR. Do oceny 
każdego studiów wykonalności było wybieranych po dwóch ekspertów – 
specjalistów z danego sektora, którzy sporządzali indywidulane recenzje. Eksperci 
zewnętrzni jak i członkowie Zespołu oceniającego złożyli oświadczenia 
o bezstronności. Wybór eksperta był każdorazowo uzasadniony poprzez 
doświadczenie i dorobek zawodowy każdego z nich31. 

(Dowód: akta kontroli str. 25-26; dowód elektroniczny str. 96A pliki nr 011-012) 

Skontrolowane studia wykonalności nie odnosiły się bezpośrednio do KIS, 
wskazując jednoczenie inne dokumenty strategiczne ważne dla funkcjonowania 
danego sektora. NCBR nie prowadził analiz studium wykonalności pod kątem 
kryterium wpisywania się ich w zakresy KIS. Jednakże ocena punktowa dotycząca 
Agendy badawczej wskazywała, że brano pod uwagę ocenę tego kryterium. 
W NCBR przyjęto założenie, że to wnioskodawca winien wskazać związek 
z istniejącymi politykami i strategiami krajowymi oraz sektorowymi. Ocena w tym 
zakresie nie była konieczna z uwagi na kryteria wyboru projektów, zatwierdzone 
przez Komitet Monitorujący POIR, zgodnie z którymi, projekty w ramach działania 
1.2 nie musiały bezpośrednio wpisywać się w KIS.  

(Dowód: akta kontroli str. 71-78) 

NCBR nie przedstawił dla wybranych do kontroli programów analiz lub ekspertyz 
(oprócz opinii ekspertów zewnętrznych oceniających studium oraz dwóch ogólnych 
zestawień dotyczących: sektora lotniczego32 oraz wysokości eksportu 
poszczególnych branż na podstawie danych GUS) wykorzystanych przy 
dokonywaniu ostatecznej oceny merytorycznej złożonych wniosków.  

 (Dowód: akta kontroli str. 21-79; 226-231) 

Wybrane do analizy kontrolnej studia wykonalności oraz Porozumienia określały 
całkowity budżet projektu oraz proponowaną wysokość dofinasowania ze środków 
NCBR (najczęściej w proporcji: 50% środki NCBR oraz 50% środki przedsiębiorców 
– w przypadku INNOLOT – 60% przedsiębiorcy, a INNOMED 65% przedsiębiorcy) 
oraz w przypadku INNOSBZ i INNOTABOR również koszt opracowania danej 
grupy/typu demonstratora/prototypu33. NCBR nie przedstawiło zasad określania 
powyższej proporcji dofinansowania oraz materiałów wskazujących na dokonywanie 
weryfikacji lub prowadzenia własnych analiz dotyczących opracowania budżetów 
przedstawionych przez wnioskodawców lub kosztów analizy opracowania danego 
demonstratora/prototypu.   
NCBR nie posiadało również dokumentów potwierdzających weryfikację budżetów 
programów zaproponowanych w studium wykonalności.  

(Dowód: akta kontroli 21-27, 226-231) 

Studia wykonalności oraz dokumentacja z ich oceny nie zawierały szczegółowej 
analizy wykonalności technicznej34 danego przedsięwzięcia (opracowanie 
demonstratora lub produktu) w danym czasie/przy możliwych zakładanych 
zasobach. Oceny zawierały jedynie liczbę przyznanych punktów w tym zakresie – 
ewentualnie ogólne sformułowania o możliwej realizacji zakresu tematycznego. 
                                                      
31 Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego i Obsługi Prawnej podkreśliła w piśmie.MG2 z 5 stycznia 2021 r. BDO-
SKO.0910.21.2020, że dobór ekspertów był utrudniony, z uwagi na fakt, iż eksperci/znawcy danej tematyki byli często 
powiązani z wnioskodawcami studium, co stanowiłoby konflikt interesów przy współpracy z NCBR w zakresie oceny studiów. 
32 Analiza dotyczyła wartości przyjmowanych mierników – jednakże w ramach poddanego kontroli programu INNOLOT 
nie opracowywano studium więc analizy te były wykorzystywane w innej części opracowywania programu. 
33 Np. Bezzałogowego statku latającego klasy MALE – 100,0 mln czy elektrycznego zespołu trakcyjny IMPULS II o prędkości 
250 km/h. 
34 Nie stosowano, np. zalecanej metody TELOS – zob. D. Bogucki Studium Wykonalności, Poradnik. Wrocław 2016. która 
sprowadza się w tym zakresie do oceny: 1) wykonalności technicznej – czy przedsięwzięcie jest wykonalne przy użyciu 
dostępnej technologii?; 2) wykonalności ekonomicznej – czy przedsięwzięcie jest finansowo i ekonomicznie opłacalne?; 3) 
wykonalności planowej – czy przedsięwzięcie da się zrealizować w zakładanym czasie i przy dostępnych zasobach?  
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NCBR nie prowadziło również analiz porównawczych realizacji podobnych działań 
w Polsce oraz w innych państwach (np. opracowywanie kosztów stworzenia drona 
klasy MALE, innowacyjnej lokomotywy, nowoczesnego tramwaju, zespołu 
napędowego turbiny lotniczej, zaprojektowania systemów autonomicznych35, itp.). 
Zgodnie ze studiami wykonalności zrealizowane na ich podstawie programy 
sektorowe36 powinny zapewniać komercjalizację większości produktów powstałych 
w ramach programu. NCBR na etapie oceny studium nie dokonywało 
udokumentowanych weryfikacji i analiz przedstawionych przez wnioskodawcę 
potencjalnych rynków zbytu lub zainteresowania produktem przez wskazane 
podmioty, np. w INNOSBZ i INNOLOT – policji, straży pożarnej, wojska, straży 
granicznej; w INNOTABOR – spółek komunalnych, PKP SA; w INNOLOT – np. 
odbiorców narzędzi z materiałów super twardych. Elementy te były poddawane 
analizie w ramach oceny studium poprzez przyznanie punktów lub ogólne uwagi 
oceniającego.  
Ustalenia w zakresie niedokonywania ww. analiz lub weryfikacji zawarto w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości w obszarze pierwszym Wystąpienia pokontrolnego.  

 (Dowód: akta kontroli str. 21-23; 226-230) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  
Niedokonywanie przez NCBR – zarówno na etapie oceny studium wykonalności jak 
i opracowania i zatwierdzania dokumentów programowych (Agend badawczych, 
opisów, założeń programu) pogłębionej weryfikacji przedkładanych materiałów, 
analiz/diagnoz w zakresie wysokości budżetów programów, procentowego udziału 
dofinasowania NCBR w programie. Na powyższym etapie prowadzono również 
jedynie uproszczone (ogólne) analizy wykonalności technicznej danego 
przedsięwzięcia w danym czasie oraz możliwości komercjalizacji produktów 
będących efektem programu. Działania takie NIK ocenia, jako  nierzetelne, 
w szczególności z uwagi na wartość potencjalnego dofinansowania ze środków 
publicznych programów, która wynosiło od 150 do 970 mln zł. 
Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego i Obsługi 
Prawnej37 ciężar przeprowadzenia analiz i udowodnienia potencjału spoczywał 
zawsze na wnioskodawcy. Wnioskodawca, zgodnie z zakresem studium 
wykonalności, był zobowiązany do przedstawienia m.in. informacji o stanie sektora, 
którego wniosek dotyczy, w tym perspektyw jego rozwoju, określenia potencjału 
firm, które wnioskodawca reprezentuje (…) oraz danych finansowych z ostatnich 
trzech lat swojego działania. (…) Weryfikacja i analiza prawidłowości opracowania 
budżetów była przeprowadzana podczas spotkań zespołu oceniającego studia 
wykonalności. W razie wątpliwości Zespół zasięgał dodatkowej opinii”.  
Innych analiz, z wyjątkiem dwóch opisanych w sekcji Opis stanu faktycznego str. 9 
Wystąpienia Pokontrolnego, nie przedłożono.  
Według wyjaśnień38 indykatywny (orientacyjny) charakter miał udział dotacji 
Centrum w całkowitej wartości sfinansowanych w ramach programu umów 
o dofinansowanie. Przedstawione w programie zadania oraz budżet były 
przedmiotem oceny eksperckiej, a poziom dofinansowania nigdy nie miał charakteru 
uznaniowego. Zdaniem wyjaśniającego nie była możliwa jego dokładna estymacja 
na etapie uruchomienia programu, aczkolwiek pewnymi przesłankami do estymacji 
były dane historyczne. NCBR do uruchomienia programów INNOLOT i INNOMED 

                                                      
35 Odpowiednio w programie INNOSBZ, INNOTABOR, INNOLOT. 
36 Dotyczy czterech programów w próbie kontrolnej: 1) INNOSBZ, 2) INNOTABOR, 3) INNOTEXTILE, 4) INNOMOTO.  
37 Pismo z 14 stycznia 2021 r., znak: BDO-SKO.0910.21.2020.MG2. 
38 Wyjaśnienie Zastępcy Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego i Obsługi Prawnej NCBR, pismo z 19 lutego 2021 r., znak: 
BDO-SKO.0910.21.2020.MG2. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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nie prowadziło projektów ukierunkowanych na poszczególne sektory. NCBR – 
określając powyższe proporcje opierało się o wyniki ewaluacji ex ante, 
(a w późniejszych programach) zakładany udział NCBR w budżetach 
poszczególnych programów na poziomie maksymalnie 50% wynikał z doświadczeń, 
dostępnych danych o sektorach. Zdaniem wyjaśniającego weryfikacja i analiza 
prawidłowości opracowywania budżetów było prowadzone w trakcie oceny kryterium 
projekt programu sektorowego, w ramach zasadności planowania kosztów oraz 
okresu realizacji programu - zarówno przez ekspertów zewnętrznych jak i Zespół 
dokonujący oceny merytorycznej.  
NCBR nie przestawiło dokumentów potwierdzających weryfikację budżetów 
programów zaproponowanych w studium wykonalności. Żaden z budżetów 
zaproponowanych przez wnioskodawcę zawarty w wybranych studiach 
wykonalności nie został zakwestionowany lub zmieniony.  
W zakresie niezawierania w studiach wykonalności oraz dokumentacji z ich oceny 
szczegółowej wykonalności technicznej danego przedsięwzięcia (opracowania 
demonstratora lub produktu) w danym czasie/przy możliwych zakładanych zasobach 
oraz m.in. udokumentowanych weryfikacji i analiz przedstawionych przez 
wnioskodawcę potencjalnych rynków zbytu – Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora 
Generalnego i Obsługi Prawnej NCBR39 wyjaśniła, że to eksperci zewnętrzni mieli 
obowiązek prowadzić weryfikację i analizę przedstawionych przez wnioskodawcę 
potencjalnych rynków zbytu lub zainteresowania produktem przez wskazane 
podmioty. Na tej podstawie oceniali studia wykonalności. Natomiast aspekty 
związane z rynkiem docelowym i zapotrzebowaniem na wyniki projektów były 
elementem oceny na etapie wyborów projektów w poszczególnych konkursach. 
Jako przykład podano program z INNOTABOR oraz INNOSBZ – gdzie w ramach 
tego kryterium można było uzyskać od 0 do 5 pkt.  
NIK wskazuje, że ww. zakresie NCBR polegał przede wszystkim na danych 
przekazywanych przez podmioty sporządzające studium wykonalności. W żadnym 
z podanych analizie przypadkach NCBR nie dokonało korekty zaproponowanego 
planu finansowego oraz analizy kosztów opracowania proponowanych 
demonstratorów. Nie dokonywano porównania kosztów opracowania podobnych, 
innowacyjnych technologii za zagranicą. Dotyczy to programów, w których dokładnie 
opisano mające powstać demonstratory technologii, tj.: INNOSBZ, INNOLOT, 
INNOTABOR. Wprawdzie zasadność planowania kosztów oraz okresu realizacji 
programu stanowiły jedno z kryteriów analiz ekspertów zewnętrznych oraz Zespołu 
oceniającego jednakże wyniki analizy wyrażone były jedynie w formie oceny 
punktowej lub w kilku zdaniowym komentarzu oceniającego. Oceniający nie odnosili 
się do zaproponowanych budżetów jako całości lub do kosztu budowy 
demonstratora, a analiza rynkowa w tym komercjalizacji produktów odnosiła się do 
ogólnej pozycji danego sektora oraz jego potencjalnego rozwoju. Ponadto, 
w przypadku ustanowionych bez przedłożenia studiów wykonalności programów 
INNOLOT oraz INNOMED – nie dokonano ocen dokumentów programowych przez 
m.in. ekspertów zewnętrznych.  
Brak analiz w zakresie technicznej wykonalności zakresu tematycznego programów 
sektorowych mógł przyczynić się do trudności w opracowaniu demonstratorów 
technologii w założonym czasie lub niedoszacowania albo przeszacowania kosztów 
realizacji danego zadania badawczego40.  

(Dowód: akta kontroli str. 21-79; 226-231) 

                                                      
39 Pismo BDP-SKO.0910.21.2020.MG2 z 19 lutego 2021 r.  
40 Przykładem przedłużanie okresu realizacji projektów ponad termin określony postanowieniami Regulaminu Postepowania 
Konkursowego w programie INNOSBZ  może być projekt nr POIR.01.02.00-00-0078/16-00. 
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1.2 Zatwierdzenie zakresów tematycznych i warunków realizacji 
oraz ich zmian w wybranych programach sektorowych  

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o NCBR podstawą ustanowienia programów 
sektorowych jest zatwierdzany przez Radę NCBR dokument określający zakres 
tematyczny, terminy i warunki realizacji programu. Przedstawienie Radzie Centrum 
takiego dokumentu należy do zadań Dyrektora NCBR.  
W czterech z sześciu poddanych badaniu programów sektorowych: INNOSBZ, 
INNOTEXTILE, INNOMOTO, INNOTABOR dokumentem tym była opracowana 
dla każdego z programów Agenda badawcza powstała na podstawie pozytywnie 
ocenionego studium wykonalności.  
W 2015 r. Rada Centrum pozytywnie zaopiniowała przedstawione studia 
wykonalności i zarekomendowała ustanowienie na ich podstawie programów 
sektorowych. Jednocześnie zwróciła szczególną uwagę na potrzebę: 1) weryfikacji 
Agend badawczych w celu skoncentrowania na kierunkach badań o największym 
potencjale innowacyjnym, 2) wprowadzenia 24-miesięcznego okresu pilotażowego, 
3) weryfikacji wskaźników rezultatu pod kątem ich większej zgodności z celami 
programów oraz określenia ich wartości dla okresu pilotażu. 
Agendy badawcze były opracowywane przez NCBR przy wsparciu członków 
powołanych dla każdego z programów Komitetów Sterujących, złożonych 
z przedstawicieli danego sektora, ekspertów wskazanych przez Dyrektora oraz 
ekspertów wskazanych przez Radę. Działania te były zgodne z zasadami 
określonymi w decyzji Dyrektora NCBR z kwietnia 201541.  
Agendy badawcze przewidywały finansowanie ww. programów sektorowych z POIR 
oraz były oparte na treści studiów wykonalności – największe zmiany wobec studiów 
wykonalności dotyczyły określenia celów programu oraz mierników służących 
ocenie jego realizacji. Zakres agend spełniał wymagania ustawowe określone ww. 
art. 35 ust. 2 ustawy o NCBR.  

(Dowód: akta kontroli str. 172; 210-216, 294-350) 

Agendy badawcze zostały zatwierdzone zarówno przez Dyrektora NCBR jak 
i reprezentanta wnioskodawcy w 2016 r.42, w terminie od 5 do 15 miesięcy 
po zatwierdzeniu odpowiedniego studium wykonalności oraz 12 do 24 miesięcy 
od złożenia studium wykonalności. Przy czym żaden akt wewnętrzny43 nie określał 
terminów na opracowanie Agend badawczych. 

(Dowód: akta kontroli str. 10-13; dokument elektroniczny str. 14 poz. 002 do 005) 

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o NCBR Rada NCBR zatwierdza dokument 
określający zakresy tematyczne, terminy i warunki realizacji programów. Ustalenia 
kontroli NIK wskazują, że to Dyrektor NCBR zatwierdził agendy badawcze44.  
Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego i Obsługi 
Prawnej NCBR45 m.in. ostateczny dokument programowy opatrzony podpisem albo 
ogłoszony czy opublikowany przez Dyrektora Centrum ma walor podstawy formalno-
prawnej dla realizacji i ukształtowania zasad programu. W wyjaśnieniach 
przytoczono między innymi treść art. 10 ustawy o NCBR, zgodnie z którym 
to Dyrektor podejmuje decyzje dla realizacji innych zadań Centrum (a takimi 
są programy sektorowe), a zadania przypisane Radzie Centrum zostały określone 

                                                      
41 Znak: WE/949/02/2015, pt. Zakres i forma udziału Rady NCBR w ustanawianiu programów sektorowych. Od 24 maja 2016 r. 
regulacje w zakresie trybu zatwierdzania Agend badawczych zawierała Procedura PG3-2. 
42 1)  INNOSBZ – 5 maja; 2)  INNOTEXTILE –10 marca; 3) INNOMOTO – 28 sierpnia oraz 4) INNOTABOR – 15 lipca. 
43 Częściowe regulacje w tym zakresie zawiera Procedura PG3-2.  
44 W Procedurze PG3-2 (mającej zastosowanie do agend badawczych opracowanych w okresie 2017-2018) również 
wskazano, że Rada NCBR podejmuje uchwałę w sprawie opinii dotyczącej ustanowienia programów sektorowych a Dyrektor 
Centrum przekazuje wnioski (…) pod opinię Rady, (…) i zatwierdza Agendę badawczą. 
45 Pismo z dnia 12 lutego, znak BDP-SKO.0910.21.2020.JB. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

13 

w katalogu sformułowanym przez ustawodawcę w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o NCBR. 
W ust. 2 powołanego art. 15 wskazano, że to Rada Centrum wydaje opinie 
w sprawach innych zadań Centrum – a według wyjaśnień jedynym zadaniem, 
w przypadku, którego od Rady Centrum oczekuje się nie opinii a zgody jest 
art. 15 ust. 3 ustawy o NCBR, zgodnie z którym Rada wyraża zgodę 
na rozporządzanie majątkiem Centrum powyżej wartości określonej w statucie. 
Zdaniem Wyjaśniającej dotyczy to także kwestii opisanych przez ustawodawcę 
w art. 35 ust. 2 ustawy o NCBR, gdzie „zatwierdzenie” zakresów tematycznych, 
terminów i warunków realizacji programów sektorowych odbywa się przez Radę 
NCBR w drodze opinii. Natomiast faktyczna decyzja o uruchomieniu programu 
dokonywana jest poprzez wyrażenie woli Dyrektora NCBR. 

 (Dowód: akta kontroli str. 97-101;108-115) 

Program INNOLOT został utworzony w drodze porozumienia podpisanego przez 
Dyrektora NCBR w dniu 19 stycznia 2012 r., zaopiniowanego uprzednio pozytywnie 
przez Radę NCBR w dniu 24 listopada 2011 r. (Uchwała nr 44/2011). Porozumienie 
było w okresie 2012-2016 pięciokrotnie zmieniane w zakresie obszaru 
tematycznego, okresów realizacji oraz sposobu finasowania. Aneksy były 
każdorazowo podpisane przez Dyrektora NCBR. Rada NCBR nie 
opiniowała dokonanych zmian. W dniu 24 marca 2014 r. został zatwierdzony Opis 
Programu INNOLOT przez Dyrektora Centrum, który otrzymał pozytywną opinię 
Rady Centrum (Uchwała nr 7/2014) a zmiany wprowadzone Aneksem 
Nr 2 do Porozumienia wynikały z Opisu Programu46.  
W 2018 r. wprowadzono Suplement do Opisu Programu zatwierdzony przez 
Dyrektora Centrum (na dokumencie brak daty), który uzyskał pozytywną opinię 
Rady Centrum (Uchwała nr 12/2018 z 25 kwietnia 2018 r.). Opis programu 
i Suplement spełniały wymagania ustawowe co do zawartości z art. 35 ust. 2 ustawy 
o NCBR. Suplement wskazywał, że II konkurs w ramach programu będzie 
finansowany z POIR oraz dostosowywał realizację i monitoring programu 
do terminów i wymogów wynikających z POIR. Na możliwość finasowania programu 
z POIR wskazano również w Aneksie nr 5 z 27 października 2016 r. do 
Porozumienia. 

 (Dowód: akta kontroli str. 83-94; 217-218) 

Program INNOMED został zainicjowany Porozumieniem podpisanym przez 
Dyrektora NCBR 13 lipca 2012 r. i przedstawicieli sektora medyczno-
farmaceutycznego. Dokument ten poprzedzało opracowanie Założeń do Programu 
zaopiniowanych przez Radę Centrum na posiedzeniu 27 października 2011 r. 
Uchwałą nr 34/2011, a następnie podpisane przez Dyrektora NCBR z 13 lipca 
2012 r. i przedstawicieli sektora. Założenia spełniały wymagania ustawowe: 
określały budżet, harmonogram realizacji, wskaźniki pozwalające na ocenę 
programu oraz jego zakres tematyczny. Dokument ten był następnie zmieniany 
w formie przyjęcia przez Dyrektora NCBR Autopoprawki Założeń Programu – po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Centrum (Uchwała nr 30/20120 z 19 września 
2012 r.). Także kolejna zmiana wprowadzona w formie Suplementu z 30 czerwca 
2016 r. była zaakceptowana przez Dyrektora NCBR i zaopiniowana przez Radę 
Centrum. Powyższy Suplement modyfikował wskaźniki realizacji programu do 
wymogów POIR oraz przewidywał finansowanie INNOMED z tego programu 
operacyjnego.  

(Dowód: akta kontroli str. 59 dokument elektroniczny, plik nr 010 i 013; 97-108) 

                                                      
46 Opis Programu uwzględniała zmiany w Porozumieniu wprowadzone Aneksem nr 1.   
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NCBR poza ww. Autopoprawką oraz Suplementem w toku kontroli nie przedstawił 
zmian w dokumentach programowych opiniowanych przez Radę Centrum. 
W jednym przypadku dokonano zmiany Agendy badawczej programu INNOSBZ47.  

(Dowód: akta kontroli str. 80-81; 251-253) 

We wszystkich wybranych do kontroli programach NCBR przeprowadził ewaluację 
ex ante dokumentów programowych ustanawiających zakres tematyczny i warunki 
ich realizacji. Przy czym w przypadku INNOSBZ, INNOTEXTILE, INNOMOTO, 
INNOTABOR ewaluację przeprowadzono przed zatwierdzeniem Agend 
badawczych, w INNOLOT w lutym 2013 r. to jest około rok przed zatwierdzeniem 
Opisu Programu INNOLOT i rok po podpisaniu Porozumienia o ustanowieniu 
programu. W INNOMED raport z ewaluacji opracowano na przełomie sierpnia 
i września 2012 r., tj. po przyjęciu Założeń do Programu, a w wyniku ewaluacji 
przejęto Autopoprawki do powyższych założeń.  

 (Dowód: akta kontroli str. 1662-1665, 1683-1698 dokument elektroniczny, pliki nr 
106-127) 

Dokumenty programowe były zgodne z zakresem tematycznym, warunkami 
realizacji oraz proponowanym budżetem programu sektorowego wskazanych 
w studiach wykonalności oraz zawartych Porozumieniach. Zawierały również 
harmonogramy przeprowadzania konkursów w danym programie. Główne zmiany 
polegały na wykorzystaniu wniosków z przeprowadzonych ewaluacji ex ante 
w zakresie określenia celów programu oraz dostosowania mierników do wymogów 
nowo zdefiniowanych celów i wymogów POIR. Według wyjaśnień Zastępcy 
Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego i Obsługi Prawnej NCBR48 w przypadku 
Agend badawczych, ich zakres merytoryczny był negocjowany w trakcie rozmów 
i spotkań z m.in. przedstawicielami sektorów. Dodatkowe analizy nie były 
prowadzone. Istotną różnicą w Agendach badawczych INNOSBZ, INNOTEXTILE, 
INNOMOTO, INNOTABOR było wprowadzenie 24-miesięcznego okresu 
pilotażowego po okresie, którym miała być przeprowadzona ewaluacja oraz 
dokonanie oceny, w celu określenia dalszych działań. Natomiast w dokumentach 
programowych dla INNOMED i INNOLOT znajdowały się zapisy o konieczności 
przeprowadzenia ewaluacji. 

 (Dowód: akta kontroli str. 21-23; 83-84; 226-230) 

W 2018 r. NCBR przeprowadził ewaluacje 1449 z 15 programów sektorowych, której 
wyniki zostały przedstawione w Ocenie wsparcia udzielonego w ramach Działania 
1.2 PO IR na rozwój wybranych sektorów gospodarki50. W zakresie programów 
objętych badaniem kontrolnym w raporcie zawarto rekomendacje: kontynuacji 
programów INNOLOT i INNOMOTO; kontynuacji pod warunkiem wprowadzenia 
modyfikacji w Agendach badawczych INNOTEXTILE i INNOTABOR oraz 
wygaszenia INNOSBZ (poprzez połączenie z programem INNOLOT) i INNOMED 
(z uwagi na „dublowanie” programu z innymi programami, np. STRATEGMED czy 
INNONEUROPHARM). Dla całości poddanych ewaluacji ww. 14 programów 
sektorowych, rekomendowano kontynuację sześciu, w czterech wskazano na 
potrzebę modyfikacji Agend badawczych i ich kontynuacji, a w czterech 
przypadkach stwierdzono brak szans na osiągnięcie celów programów. W Ocenie 
wsparcia zawarto zalecenia dotyczące między innymi wprowadzenia zasad 
dokonywania zmian w Agendach badawczych, którą to rekomendację NCBR 
przyjęło w zakresie potrzeby wprowadzenia trybu modyfikacji tematyki programów 

                                                      
47 Ujednolicony tekst agendy został zatwierdzony 4 września 2017 r.  
48 Pismo z 18 lutego 2021 r., znak BDP-SKO.0910.21.2020.MG2.  
49 Program INNOSHIP nie podlegał ewaluacji z uwagi na jego uruchomienie 7 marca 2018 r.  
50 Dalej: Ocena wsparcia. Materiał opracowano jako syntezę raportów cząstkowych opracowanych w 2018 r. przez IBC 
GROUP Central Europe Holding S.A. oraz Fundację Rozwoju Badań Społecznych. 
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oraz w harmonogramach realizowalnych konkursów. Do 15 lutego 2021 r.51 NCBR 
było w toku jej wdrażania.  
W dniu 20 września 2018 r. Dyrektor NCBR wystąpił do Rady Centrum o opinię 
w sprawie podjęcia rozstrzygnięć dotyczących realizacji wszystkich poddanych 
analizie programów sektorowych oraz warunków wdrożenia i alokacji. Do wniosku 
dołączono wyniki Oceny wsparcia oraz opracowaną przez NCBR analizę 
wykorzystania alokacji zarówno w proporcji do budżetu programu jak i do konkursów 
organizowanych w ramach poszczególnych programów sektorowych. Analiza 
zawierała propozycję zbieżną z wynikami ewaluacji w zakresie kontynuacji lub 
zakończenia programu a także propozycje w zakresie modyfikacji budżetu 
programu.  
Rada NCBR Uchwałami Nr 27/2018 z 28 września 2018 r. oraz Nr 29/2018 z dnia 
24 października 2018 r. rekomendowała: zamknięcie 1152 z 1553 programów, nie 
uruchomiła nowego programu INNOLOT oraz rekomendowała kontynowanie jedynie 
trzech programów sektorowych54. Rada jako uzasadnienie rekomendacji wskazała 
m.in. konieczność dokonania szeregu modyfikacji w dokumentach programowych 
(służących zwiększeniu skuteczności i efektywności działania 1.2. oraz wysoką 
aktywność wnioskodawców programów sektorowych w wykorzystywaniu innych 
instrumentów wsparcia oferowanych przez NCBR, głównie w ramach poddziałania 
1.1.1 „Szybka ścieżka”. Wskazano również, że dla zamykanych programów, 
w okresie pilotażowym wykorzystywano wnioskowane w studiach wykonalności 
środki finansowe w wysokości od 7 do 42%. Dyrektor Centrum zgodził się ze 
stanowiskiem Rady. W wyniku powyższego w listopadzie 2018 r. przedstawiciele 10 
sektorów (w tym wszyscy w podanej badaniu próbie) zostali poinformowani 
o zamknięciu programów. NIK zwraca uwagę, że stanem problematycznym jest 
rozbieżność pomiędzy stanowiskami Rady NCBR, a Oceną wsparcia udzielonego 
w ramach działania 1.2. POIR na rozwój wybranych sektorów gospodarki i analizą 
wykorzystania alokacji oraz brak dodatkowych szczegółowych analiz i opracowań 
wskazujących na potrzebę zamknięcia 11 z 15 programów sektorowych. 
Z opracowania sporządzonego przez firmę zewnętrzną i szczegółowej analizy 
opracowanej przez NCBR, dotyczącej wykorzystania alokacji w ramach 
poszczególnych programów sektorowych, wynikały przesłanki do zamknięcia 
jedynie czterech programów. Zdaniem NIK, wyniki analiz powinny być podstawą 
podjęcia decyzji o kontynuacji lub zamknięciu danego programu, a uzasadnienie 
podjęcia decyzji powinno odwoływać się do konkretnych wniosków wynikających ze 
wskazanych analiz.  

(Dowód: akta kontroli: str. 44-45; 51-53; 83-84; 232-245, 254-257; dokument plik nr 
od 001 do 014) 

NCBR po zamknięciu 11 programów sektorowych oraz podjęciu decyzji 
o nieustanawianiu nowego programu INNOLOT zaproponował nowe formy wsparcia 
dla sektorów gospodarki, które obejmowały programy. Zachęcał potencjalnych 
wnioskodawców do aplikowania przede wszystkim do multidyscyplinarnych 
konkursach ogłaszanych w ramach „Szybkiej Ścieżki". Program ten 
był przedstawiany jako flagowy program NCBR pod hasłem proste zasady 
i minimum formalności. Jego zakres obejmował opracowanie nowego lub znaczące 
ulepszenie produktu, procesu lub usługi. Poddziałanie to według wyjaśnień Zastępcy 

                                                      
51 Do dnia zakończenia bezpośrednich czynności kontrolnych w jednostce tj. 15 lutego 2021 r.  
52 1) INNOMED, 2) INNOMOTO, 3) INNOSBZ, 3) INNOTABOR, 4) INNOTEXTILE, 5) INNOCHEM, 6) INNO, 7) INNOSHIP, 8) 
IUSER, 9) PBSE, 10) WOODINN, 11) INNOWACYJNY RECYKLING. 
53 Program INNOSHIP – był dopiero na wstępnym etapie realizacji.  
54 Dotychczas prowadzony program INNOLOT został zakończony zgodnie z agendą. Rada Centrum nie uruchomiła nowego 
programu o tej samej nazwie.   
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Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego i Obsługi Prawnej NCBR55 – w odróżnieniu 
od programów sektorowych – nie miało ściśle określonego zakresu tematycznego 
i miało być instrumentem uniwersalnym. Obsługa przez NCBR obu instrumentów 
wymagała tych samych czynności, przy czym w przypadku programów sektorowych 
wiązała się z dodatkowym nakładem zasobów ludzkich - koordynacją 
i finansowaniem pracy Komitetów Sterujących oraz przestrzeganiem zasad i celów 
określonych w Agendzie badawczej. 
NCBR zorganizowało szereg działań promocyjnych skierowanych do branż, które 
już nie mogły korzystać z programów sektorowych, w tym spotkania w siedzibie 
NCBR bezpośrednio po zamknięciu programów oraz na wniosek sektorów spotkania 
w 11 miastach w całym kraju oraz także 11 spotkań z przedstawicielami jedynie 
z branży lotniczej.  

(Dowód: akta kontroli str. 48-51, dokument elektroniczny str. 245 plik nr 001-117) 

NCBR nie planuje uruchamiania nowych programów sektorowych56.  
(Dowód: akta kontroli str. 75-76; 81-82) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  
Dokonanie przez Zastępcę Dyrektora NCBR, w dniu 4 września 2017 r. 
zatwierdzenia zmiany Agendy badawczej programu INNOSBZ bez opinii Rady 
Centrum. Zmiana ta została wcześniej opracowana i rekomendowana przez Komitet 
Sterujący programu57. 
Działanie to stanowiło naruszenie art. 35 ust. 2 ustawy o NCBR zgodnie z którym 
zakres tematyczny i warunki realizacji programu powinien określać dokument 
zatwierdzany przez Radę NCBR. Przedstawienie Radzie Centrum takiego 
dokumentu należy do zadań Dyrektora NCBR. Zdaniem NIK tylko pozytywnie 
zaopiniowany przez Radę NCBR dokument stanowił prawidłowo ustanowiony 
dokument programowy. 
NIK zwraca uwagę, że kompetencji organów nie można domniemywać, ani też nie 
można ich interpretować zawężająco. 
Odnosząc się do postanowień art. 35 ust. 2 ustawy o NCBR dotyczących określania 
i przekazywania przez Dyrektora NCBR do zatwierdzenia Radzie Centrum zakresów 
tematycznych, terminów i warunków realizacji programów Zastępca Dyrektora Biura 
Dyrektora Generalnego i Obsługi Prawnej NCBR58, wyjaśniła, że należy odróżnić 
dwa reżimy prawne zależne od sposobu finasowania programu. Według wyjaśnień 
w przypadku programów systemowych mamy do czynienia z ich realizacją 
w ramach działania 1.2. POIR, a więc realizacja ich zadań wynika z podstawy art. 30 
ust. 5 ustawy o NCBR.  
Według ww. wyjaśnień zasady opisane w art. 35 i następnych ustawy o NCBR, mają 
zastosowanie w przypadku realizacji programów finansowanych ze środków 
krajowych i nie mają one zastosowania do programów sektorowych.  
NIK wskazuje, że art. 35 ust. 2 ustawy o NCBR nie wyłącza w żaden sposób 
występowania NCBR w charakterze Instytucji Pośredniczącej w realizacji 
programów sektorowych. Takiego wyłączenia dla programów sektorowych 
nie zawierają również inne przepisy ustawy o NCBR. Jednocześnie zgodnie z art. 2 
pkt 1 oraz art. 2 pkt 2 powołanej ustawy programy sektorowe są programami 

                                                      
55 Pismo z 14 stycznia  2021 r., znak BDP-SKO.0910.21.2020.MG2. 
56 Realizowane są jedynie trzy z 15 uruchomionych programów. NCBR w ramach programów sektorowych będzie też 
prowadził dotychczas uruchomione projekty oraz monitoring i ewaluacje programów.  
57 Zgodnie z wyjaśnieniem w piśmie BDP-SKO.0910.21.20220.MG2 z 27 stycznia 2021 r.  
58 Pisma z 12 kutego 2021 znak BDP-SKO.0910.21.2020.JB. 
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realizowanymi w ramach innych zadań Centrum, o którym mowa w art. 29 i art. 30 
ust. 1 i 2. Zatem ma do nich zastosowanie art. 35 ust. 2 ustawy o NCBR.  

(Dowód: akta kontroli str. 79-115) 

1.3 Prawidłowość i spójność przyjętych programów sektorowych 

W dokumentach programowych wszystkich wybranych do kontroli programów 
sektorowych określono jeden cel główny oraz realizowane w powiązaniu z nim dwa 
lub trzy59 cele szczegółowe. Zgodnie z założeniami cele te miały być łącznie 
osiągnięte w perspektywie od 2023 do 2026 r.  
Celem głównym każdego z analizowanych programów było zwiększenie 
innowacyjności i konkurencyjności danego sektora polskiego przemysłu. 
We wszystkich analizowanych przypadkach cele szczegółowe wpisywały się w cel 
główny. Jednocześnie cele te uwzględniały założenia wynikające z zakresu 
tematycznego określonego w dokumentach programowych danego programu. 
W celach szczegółowych jako powtarzające się określono zwiększenie aktywności 
B+R przedsiębiorstw oraz zwiększanie innowacyjności produktowej branży. 
Natomiast celami wpisującymi się wyłącznie w specyfikę danej branży były 
np. zmniejszenie odziaływania sektora włókienniczego na środowisko, wzrost 
zastosowania cywilnego systemów bezzałogowych. Cele główne i szczegółowe były 
logiczne i spójne wewnętrznie w ramach dokumentu, jak i zewnętrznie czyli wynikały 
z celów POIR, tj. zwiększania nakładów na B+R ponoszonych przez 
przedsiębiorstwa oraz wzmacniania konkurencyjności przedsiębiorstw. 
Cele każdego z programów określano w perspektywie czasowej dla całego 
programu (definiując dla mierzenia ich osiągniecia wskaźniki). Z dokumentów 
programowych nie wynikało, w jaki sposób będą one osiągnięte w sytuacji 
ewentualnego zamknięcia programów sektorowych po etapie pilotażu lub czy będą 
podlegać w związku z tym modyfikacji. Według wyjaśnień Dyrektora Biura Dyrektora 
Generalnego i Obsługi Prawnej NCBR60 cele określano w dłuższej perspektywie 
czasowej zakładano, bowiem, że wyniki pilotażu będą pozytywne.  

(Dowód: akta kontroli: str. 77-81, 277-276 dokument elektroniczny plik nr 1 do 28) 

Zakresy tematyczne poszczególnych programów zostały określone na różnym 
stopniu szczegółowości. W programach INNOSBZ, INNOTABOR oraz INNOLOT 
wskazano grupy lub konkretne demonstratory technologii mające powstać w ramach 
programu61, w INNOMED obszary technologii inżynierii medycznej lub wytwarzania 
produktów medycznych, natomiast w INNOTEXTILE i INNOMOTO – zakresy ujęto 
bardzo szeroko. W INNOMOTO zakres tematyczny obejmował zagadnienia 
od opracowania smarów, budowy elementów każdego z układów pojazdu, 
po innowacyjne autobusy oraz recykling pojazdów. Z Agend badawczych 
INNOTEXTILE i INNOMOTO wynika, że programy te zostały zdefiniowane 
tak by uwzględnić potrzeby wszystkich przedsiębiorców w danym sektorze. Według 
wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego i Obsługi Prawnej 
NCBR62 celem programów sektorowych było wsparcie realizacji przedsięwzięć B+R, 
istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki w maksymalnie 
szerokim obszarze tematycznym.  
Dokumenty programowe pozwalały na uzyskanie dofinasowania projektów zarówno 
o małej wartości – 1,0 mln zł, np. INNOMED jak i dużych np. INNOSBZ – 20,0 mln 
czy 50,0 mln w INNLOT. Wynikało to ze specyfiki danej branży oraz 
zróżnicowanego zakresu tematycznego programu. Przy ustalaniu wielkości 

                                                      
59 Trzy cele w programach INNOSBZ i INNOTABOR, w pozostałych programach dwa.  
60 Pismo BDP-SKO.0910.21.2020.MG2 z 27 stycznia 2021 r.   
61 Np. Dron klasy MALE, Lokomotywa Impuls II, Innowacyjny Samolot,  Innowacyjny System Napędowy.  
62 Pismo BDP-SKO.0910.21.2020.MG2 z 5 lutego 2021 r.   
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dofinasowania opierano się na propozycjach zgłaszanych przez Komitety Sterujący 
programu, w którym aktywny udział mieli przedstawiciele danego sektora.   
NCBR nie określił, w procedurach ani w dokumentach programowych, 
występującego w SZOOP pojęcia dużego przedsięwzięcia B+R istotnego 
dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Na zagadnienie 
to zwrócono uwagę w raporcie Ocena wsparcia gdzie rekomendowano 
zdefiniowanie tego pojęcia, a także opracowanie precyzyjnej definicji programów 
sektorowych63. Według wyjaśnień64 Zastępcy Dyrektora Biura Dyrektora 
Generalnego i Obsługi Prawnej NCBR – rekomendacja została całkowicie 
odrzucona, gdyż na etapie jej sfomułowania (w 2018 r.) z uwagi na stan wdrażania 
działania 1.2 nie wniosłaby wartości dodanej65.  

(Dowód: akta kontroli str. 44-45; 51-52; 136-140; 277-276 dokument elektroniczny 
plik nr 1 do 28) 

We wszystkich poddanych kontroli dokumentach programowych zdefiniowano 
wskaźniki powiązane z celem głównym i celami szczegółowymi danego programu, 
np. wzrost wartości eksportu produktów i usług z danego sektora; udział 
zatrudnionych w działalności B+R do ogółu zatrudnionych, wartość obrotów danego 
sektora czy liczba opracowanych w ramach programu nowych technologii.   
W pięciu z sześciu programów66 określono wskaźniki rezultatu bezpośredniego oraz 
produktu wskazane w SZOOP POIR. Przy czym w przypadku INNOMED zostały 
one wprowadzone Suplementem 30 czerwca 2016 r67. Jako wskaźniki rezultatu 
wskazano w powyższych programach między innymi: wzrost zatrudnienia we 
wspieranych przedsiębiorstwach, liczba wdrożonych wyników B+R, liczba 
dokonanych zgłoszeń patentowych oraz przychód z wdrożonych B+R. W INNOLOT 
pomimo aktualizacji dokumentów programowych w 2018 r. nie rozbudowano 
wskaźników monitorowania i ewaluacji programu o wskaźniki POIR. (szczegółowe 
ustalenia w tym zakresie zawarto w części 3.2 Wystąpienia Pokontrolnego) 
Również w pięciu z sześciu programów68 określono bazowe (wyjściowe) oraz 
docelowe wartości wskaźników. Wartości bazowych wskaźników nie określono 
w INNOLOT. W programie INNOMED wartości bazowe wskazano w dziewięciu z 10 
wskaźników jako „zero” a docelowe określono liczbą lub procentem wskazującą na 
wzrost. W INNOTEXTILE wartość bazowa określono jako „X”, która zostanie 
ustalona na poziomie danych uzyskanych od beneficjentów a wartość docelową 
określono jako „X+%” – gdzie % to wyrażony liczbowo zakładany wzrost. 
W INNOSBZ oraz INNOTABOR wartości bazowe i docelowe określono zarówno 
metodą opisaną w INNOMED jak i INNOTEXTILE. Natomiast przy INNOMOTO 
wartość bazową określono jako „X”, która zostanie ustalona na poziomie danych 
uzyskanych od beneficjentów programu a wartość docelową określono jako „X+%” - 
przy czym nie określono procentowego wzrostu wskaźnika docelowego. 
(szczegółowe ustalenia w tym zakresie zawarto w części 3.2 Wystąpienia 
Pokontrolnego) 

(Dowód: akta kontroli str. 97-108; 136-140; 272-274; 275-276 dokument 
elektroniczny plik nr 1 do 28, 290-293) 

Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego i Obsługi 
Prawnej NCBR69: 

                                                      
63 Brak takiej definicji mógł wpływać na  brak określenia i przestrzegania kryteriów w przyjętych programach sektorowych 
odróżniających ten mechanizm wsparcia od innych działań realizowanych w POIR, np. poddziałania 1.1.1. Szybka ścieżka. 
64 Pismo BDP-SKO.0910.21.2020.MG2 z 14 stycznia 2021 r.  
65 W kilka miesięcy po raporcie Ocena wsparcia podjęto decyzje o „zamknięciu” 11 z 15 programów sektorowych.  
66 INNOSBZ, INNOMOTO, INNOTABOR, INNOTEXTILE oraz INNOMED. 
67Suplementem rozszerzono katalog wskaźników z pięciu do dziesięciu.  
68 INNOSBZ, INNOMOTO, INNOTABOR, INNOTEXTILE oraz INNOMED. 
69 Pisma z 27 stycznia oraz 5 i 10 lutego 2021 r., znak BDP-SKO.0910.21.2020.MG2. 
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 szczegółowe informacje dotyczące wskaźników docelowych (w tym 
demonstratorów technologii) oraz ich potencjalnego zastosowania w INNOLOT, 
będą wynikać ze złożonych wniosków o dofinasowanie i podpisanych umów 
i będą możliwe do określenia na podstawie danych dostarczonych przez samych 
wykonawców na koniec realizacji projektów; 

 wartości bazowe i docelowe w INNOMED odnoszą się do pojedynczego projektu 
lub przedsiębiorcy dlatego też będą pozwalać na monitoring całej interwencji po 
zagregowaniu danych z poszczególnych projektów; 

 informacje niezbędne do określenia wartości ilościowych wskaźników 
w INNOTABOR w tym realizacji każdego demonstratora technologii będą 
pozyskiwane od wykonawców projektów, którzy są zobowiązani do współpracy 
z NCBR – a informacje o uzyskanych w danym okresie sprawozdawczym 
wartościach wskaźników będą przedstawiane w sprawozdaniach okresowych 
z realizacji programu;  

 w przypadkach wskazania jako wartości bazowej „X” w INNOTEXTILE - wartość 
ta miała zostać określona po rozstrzygnięciu konkursu, na podstawie informacji 
zawartych we wnioskach o dofinansowanie, jest ona bowiem zależna od sytuacji 
beneficjentów programu; 

 w INNOMOTO w przypadku wskaźników rezultatu bezpośredniego, a więc 
rezultatów mających się uwidocznić bezpośrednio po zakończeniu realizacji 
projektu i osiągnięciu zakładanego efektu bezpośredniego prac B+R w projekcie 
będą one mierzalne na poziomie beneficjentów programu, natomiast wskaźniki 
produktu, a więc obrazujące bezpośrednie efekty realizacji prac B+R w ramach 
projektów, są mierzalne w momencie zakończenia realizacji projektów. Do 
pomiaru stopnia osiągnięcia celu głównego programu w perspektywie 
długookresowej zaplanowano wskaźniki rezultatu długookresowego, które będą 
mierzone na poziomie całego sektora motoryzacyjnego – a do ich pomiaru 
wykorzystane zostaną dane ze statystyk publicznych, a pomiar zostanie 
zrealizowany z wykorzystaniem danych za 2026 r.;  

 w programie INNOSBZ również przyjęto, że część wskaźników będzie możliwa 
do określenia po uzyskaniu danych od beneficjentów lub na zakończenie 
projektu – przy czym w wyjaśnieniach pokreślono powiazanie wskaźników 
z danymi przyjętymi w studium wykonalności oraz rolę Komitetu Sterującego 
programu, który brał udział przy opracowywaniu Agendy badawczej.   

(Dowód: akta kontroli str. 79-108) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  
Wybrane do kontroli programy sektorowe zostały ustanowione przez NCBR 
w zakresie merytorycznym zgodnym z art. 35 ust. 2 ustawy o NCBR, tj. 
na podstawie dokumentów programowych określających zakres tematyczny, terminy 
i warunki realizacji danego programu. Dokumenty te, pozytywnie zaopiniowała Rada 
NCBR oraz zaakceptował Dyrektor Centrum. NCBR nie posiadało jednakże 
procedur określających zasady wprowadzania zmian w przyjętych dokumentach 
programowych, mogło mieć to wpływ na zatwierdzenie zmiany Agendy badawczej 
programu INNOSBZ oraz wprowadzanie zmian dotyczących zakresu tematycznego 
programu INNOLOT w formie Porozumień podpisanych przez Dyrektora Centrum 
w obu przypadkach bez opinii Rady Centrum, pomimo zaopiniowania pierwotnych 
wersji tych dokumentów przez ten organ.  
NIK pozytywnie ocenia określenie przez Dyrektora NCBR trybu i procedur procesu 
inicjowania programów sektorowych. Przyjęte kryteria oraz metodologia oceny 
studium wykonalności zapewniały jednolite i równe traktowanie wnioskodawców. 
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Przeprowadzona ocena formalna oraz merytoryczna zarówno przez ekspertów 
zewnętrznych jak i Zespół oceniający zapewniły wybranie najlepszych wniosków 
oraz porównywalność wyników ocen.  
NIK wskazuje, że słabą stroną dokonywanej oceny studium wykonalności 
jak i opracowania dokumentów programowych było niedokonywanie przez NCBR 
pogłębionej udokumentowanej weryfikacji przedkładanych materiałów 
lub nieopracowywanie własnych analiz/diagnoz w zakresie wysokości budżetów 
programów oraz prowadzenie uproszczonej analizy wykonalności technicznej 
i możliwości rynkowego wykorzystania produktów będących efektem programu.   
NCBR logicznie i spójnie wyznaczył cele główne i cząstkowe programów. Cele 
programów wynikały z celów POIR, tj. miały przyczynić się m.in. do wzmacniania 
konkurencyjności przedsiębiorstw. 
NIK jako stan problematyczny wskazuje podjęcie decyzji NCBR o zamknięciu, po 
okresie pilotażowym, siedmiu programów sektorowych na podstawie danych, które 
nie wskazywały na taką potrzebę. Zamkniecie programów w toku ich realizacji 
powinno być dokonane na podstawie niebudzących wątpliwości, rzetelnych analiz, 
tak by nie utracić już uzyskanych korzyści. Zamknięcie części programów 
sektorowych oznaczą również niepełną realizację wszystkich założonych 
w programach celów. 

2. Wybór przez NCBR projektów dofinansowywanych 
w programach sektorowych 

2.1  Prawidłowość finansowania wybranych programów 
sektorowych 

W dokumentach ustanawiających realizację wszystkich 15 programów 
sektorowych70 przewidziano łączne środki na dofinansowanie konkursów 
w wysokości 2 870,5 mln zł71 natomiast środki jakie ostatecznie zostały wskazane 
jako alokacja dla ogłoszonych konkursów realizowanych w ramach programów 
sektorowych wyniosły 4 362,9 mln zł tj. o 52% więcej niż pierwotnie założono. 
W ramach programów sektorowych do 31 grudnia 2020 r. podpisano łącznie 510 
umów o dofinansowanie a zakontraktowana w ich wyniku kwota dofinansowania 
wyniosła 2 189,0 mln zł.72 W toku realizacji projektów rozliczono środki w wysokości 
51% środków zakontraktowanych tj. 1 121,0 mln zł. Rozwiązano 38 umów 
o dofinansowanie co stanowiło 7,5% wszystkich podpisanych umów. 
Kwota alokacji dla ogłoszonych konkursów realizowanych w działaniu 1.2 POIR 
wyniosła 4 085,4 mln zł i przekroczyła kwotę alokacji wskazaną dla tego działania 
w SZOOP i wynoszącą w przybliżeniu 3 810,0 mln zł (875,0 mln euro). Powyższe 
wynikało z przesunięć środków niewykorzystanych w ogłoszonych konkursach na 
kolejne planowane konkursy oraz aktualizacji zapisów SZOOP i związanej z tym 
relokacji środków pomiędzy poszczególnymi działaniami.  
                                                      
70 Agendy badawcze programów sektorowych realizowanych w ramach POIR były dokumentami ustanawiającymi je zgodnie 
z przyjętą procedurą PG3-2 Ustanawianie programu sektorowego oraz ustawą o NCBR i rozporządzeniem w sprawie 
szczegółowego trybu realizacji zadań NCBR, a w przypadku programu sektorowego INNOMED dokumentem tym były 
Założenia Programu z 19 września 2012 r. (data akceptacji Założeń przez Radę NCBR). Z kolei dla programu sektorowego 
INNOLOT dokumentem ustanawiającym go był Opis Programu INNOLOT z dnia 13 marca 2013 r.  
71 Agendy ustanawiające niektóre programy sektorowe jak INNOCHEM czy Innowacyjny Recycling określały wysokość 
dofinansowania w pierwszym konkursie i zakładały realizację kolejnych lub kolejnego konkursu ale nie określały kwoty alokacji 
na nie przeznaczonej. W przypadku INNONEUROPHARM w Agendzie ustanawiającej program wskazano kwotę przewidzianą 
na realizację całego programu i przewidzianych w jego ramach 3 konkursów podczas gdy faktycznie zrealizowano tylko 2 
konkursy za mniejszą kwotę. Alokacja na dany konkurs mogła również ulec zwiększeniu w stosunku do kwoty określonej 
w konkursie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestów złożonych w procedurze konkursowej (np. kwotę alokacji 
w pierwszym konkursie dla programu sektorowego INNOMOTO zwiększono o 4 mln zł). 
72 W programach sektorowych finansowanych z POIR podpisano łącznie 481 umów o dofinansowanie z których 35 rozwiązano 
a w ramach finansowanych z POIG i środków krajowych pierwszych konkursów w programach sektorowych INNOLOT oraz 
INNOMED podpisano 29 umów o dofinansowanie z czego 3 umowy rozwiązano. 
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Dla czterech badanych programów sektorowych finansowanych ze środków POIR tj. 
INNOTEXTILE, INNOMOTO, INNOTABOR oraz INNOSBZ w ustanawiających je 
Agendach badawczych założono iż będą one realizowane jako programy 
pilotażowe. W okresie pilotażowym ogłoszone miały zostać pierwsze konkursy, 
wyłonieni wykonawcy oraz rozpocząć miała się realizacja projektów. W Agendach 
badawczych dla tych programów założono, iż na koniec okresu pilotażowego 
przeprowadzona zostanie ewaluacja na podstawie której podjęte zostaną dalsze 
decyzje co do ogłaszania kolejnych konkursów oraz ewentualnych zmian w formule 
realizacji poszczególnych programów sektorowych.  

(Dowód: akta kontroli str. 351-377, 381-384, 1071-1131) 

W Założeniach Programu sektorowego INNOMED przewidziano realizację jednego 
konkursu na kwotę dofinansowania w wysokości 195,0 mln zł. Dyrektor NCBR 
ogłosił dwa konkursy z alokacjami w wysokości 97,5 mln zł73 oraz 95,0 mln zł. 
Przedmiotowa zmiana została wprowadzona suplementem do Założeń Programu 
już po ogłoszeniu konkursów tj. 30 czerwca 2016 r.  
W Opisie Programu sektorowego INNOLOT założono przeprowadzenie dwóch 
konkursów z alokacjami na poziomie 180,0 mln zł oraz 120,0 mln zł. Pierwszy 
konkurs został przeprowadzony zgodnie z Opisem Programu natomiast kwota 
alokacji wskazana w Regulaminie Postępowania Konkursowego dla drugiego 
konkursu była ponad trzykrotnie wyższa i wyniosła 400,0 mln zł, tym samym łączna 
kwota alokacji wskazana w obu konkursach przekroczyła dofinansowanie określone 
dla całego programu sektorowego 300,0 mln zł i wyniosła łącznie: 580 mln zł. 
Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej wyjaśniła74, iż kwota 
alokacji na drugi konkurs została zmieniona na mocy aneksów do Porozumienia 
ustanawiającego program sektorowy INNOLOT oraz na mocy Suplementu do Opisu 
Programu. NIK wskazuje iż Suplement do Opisu Programu zakładał kwotę 
dofinansowania projektów na poziomie 300,0 mln zł a nie 580,0 mln zł i został 
zatwierdzony przez Dyrektora Centrum 13 marca 2018 r. tj. już po ogłoszeniu 
drugiego konkursu (co miało miejsce 16 kwietnia 2015 r.). Porozumienie nie jest 
dokumentem ustanawiającym program sektorowy, taki status ma opis 
programu/agenda badawcza przygotowana przez dyrektora NCBR i zaopiniowana 
przez Radę NCBR. Tym samym wprowadzona zmiana i określona w II konkursie 
INNOLOT alokacja była od strony formalnej niezgodna z założeniami programu 
sektorowego. 
(Dowód: akta kontroli str. 351-377, 817-820, 825 -843, 1048-1070,1109-1118, 1034-

1047, 1071-1084)  
Łączne kwoty alokacji konkursowej założonej dla sześciu programów sektorowych 
poddanych badaniu kontrolnemu NIK tj.: INNOMED, INNOLOT, INNOTEXTILE, 
INNOMOTO, INNOTABOR oraz INNOSBZ, kwoty alokacji faktycznie ogłoszone 
w poszczególnych konkursach oraz kwoty zakontraktowane w wyniku 
rozstrzygnięcia tych konkursów i faktycznie rozliczonego dofinansowania 
kształtowały się następująco: łączna kwota alokacji określona w tych programach to 
1 051,0 mln zł, łączna kwota alokacji ogłoszona w poszczególnych konkursach to 
1 678,5 mln zł,75 kwota zakontraktowana w umowach wyniosła 998,0 mln zł, a kwota 
faktycznie wydatkowana to 573,0 mln zł tj. 57% wartości zawartych umów.  

(Dowód: akta kontroli str. 351-384) 
                                                      
73 Kwota faktycznie przyznanej alokacji wyniosła 109,0 mln zł w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestów złożonych 
w ramach procedury konkursowej.  
74 Pismo Zastępcy Dyrektora Biura Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej z dnia 29 stycznia 2021 r.  
75 Kwota alokacji w ogłoszonych konkursach jest wyższa niż wskazana w dokumentacji ustanawiającej Programy. NCBR 
ogłosiło drugi konkurs dla programu sektorowego INNOMOTO oraz dla programu INNOSBZ (odpowiednio kwoty alokacji to 
300,0 mln zł oraz 50,0 mln zł) które nie zostały określone w Agendach badawczych programów. Ponadto alokacja dla drugiego 
konkursu INNOLOT wyniosła 280,0 mln zł więcej od kwoty wskazanej w Opisie Programu. Łączna kwota alokacji dla programu 
sektorowego INNOMED była niższa o 2,5 mln zł od tej założonej w dokumentacji ustanawiającej program. 
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Dokumentacja konkursowa programów sektorowych INNOLOT oraz INNOMED 
zakładała inne źródła finansowania projektów niż założono to w dokumentacji 
ustanawiającej ww. programy (Opisie Programu INNOLOT oraz Założeniach 
Programu INNOMED). 
W dokumentach ustanawiających oba programy wskazano, iż będą one 
finansowane ze środków NCBR (dotacja celowa). Podczas gdy projekty realizowane 
w obu programach otrzymały w I konkursie dofinansowanie z dotacji celowej oraz ze 
środków POIG.76 Kolejne II konkursy ogłoszone w obu programach, finansowane 
były ze środków POIR.   
W toku dalszej realizacji programu sektorowego INNOLOT w dniu 13 marca 2018 r. 
(tj. po przeprowadzeniu obu konkursów) NCBR zaktualizowało zapisy dotyczące 
źródeł finansowania dostosowując je do stanu faktycznego, tj. wprowadzając 
suplement do Opisu Programu77, w którym wskazano iż projekty które uzyskały 
dofinansowanie w I konkursie finansowane były z dotacji celowej a projekty z II 
konkursu z funduszy POIR. Dla programu sektorowego INNOMED w dniu 29 
czerwca 2016 r. (tj. po przeprowadzeniu obu konkursów) suplementem do 
Programu78 zaktualizowano źródła finansowania wskazując, iż w pierwszym 
konkursie były to środki POIG, a w drugim środki POIR. 

(Dowód: akta kontroli str. 385-520, 1034-1084,1109-1114, 1721-1723) 

W harmonogramach realizacji programów sektorowych, objętych badaniem 
kontrolnym NIK, zarówno terminy ogłaszanych konkursów jak i uruchomienie 
realizacji poszczególnych projektów były zgodne z terminami założonymi 
w poszczególnych Agendach badawczych oraz opisach i złożeniach programów 
(INNOLOT, INNOMED).   
Dla czterech programów tj. INNOTEXTILE, INNOMOTO, INNOSBZ oraz projektów 
w ramach drugiego konkursu INNOMED, w wyniku problemów na etapie 
wykonywania poszczególnych projektów, realizacja każdego z badanych programów 
wydłużyła się.  
Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej wyjaśniła79, iż 
w toku realizacji niektórych projektów, zachodziła konieczność przedłużenia ich 
realizacji na okres dłuższy niż określony w Regulaminie Przeprowadzania 
Konkursu80.   

 (Dowód: akta kontroli str. 351-384, 817-820, 849-854) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  
Realizowanie Programów Sektorowych INNOMED i INNOLOT niezgodnie z ich 
założeniami w zakresie źródeł finansowania projektów, liczby ogłaszanych 
konkursów w programach oraz kwot alokacji przeznaczonych na ich realizację. 
Projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów z programów 
sektorowych INNOLOT oraz INNOMED były finansowane z innych źródeł niż 
założono to w dokumentacji ustanawiającej te programy. W przedmiotowej 
dokumentacji wskazano, iż będą one finansowane ze środków NCBR (dotacja 
celowa), podczas gdy projekty realizowane w obu konkursach otrzymały 
dofinansowanie z dotacji celowej oraz ze środków POIG a kolejne konkursy 
ogłoszone w obu programach, finansowane były ze środków POIR.  

                                                      
76 Zgodnie z wyjaśnieniami Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej złożonymi w piśmie z dnia 23 
grudnia 2020 r. będącego odpowiedzią na pismo KGP.411.007.01.2020_KM/2.  
77 Suplement do Opisu Programu został zaakceptowany przez Dyrektora NCBR w dniu 13 marca 2018 r. 
78 Suplement dla programu INNOMED był przedmiotem obrad Rady NCBR w dniu 29 czerwca 2016 r. podczas których 
członkowie Rady nie zgłosili do niego żadnych uwag. 
79 Pismo Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej z dnia 12 lutego 2021 r. 
80 Dalej: RPK. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Ponadto w Założeniach programu sektorowego INNOMED z dnia 19 września 
2012 r. przewidziano realizację jednego konkursu na kwotę dofinansowania 
w wysokości 195,0 mln zł, podczas gdy Dyrektor NCBR ogłosił dwa konkursy 
z alokacjami w wysokości 97,5 mln zł oraz 95,0 mln zł. 
Jednocześnie kwota alokacji drugiego konkursu programu sektorowego INNOLOT 
wskazana w regulaminie konkursu była ponad trzykrotnie wyższa niż założona 
w Opisie Programu (120,0 mln zł) i wyniosła 400,0 mln zł (z czego zakontraktowano 
środki w wysokości 149,5 mln zł a wydatkowano 99,0 mln zł). Tym samym łączna 
kwota alokacji wskazana w obu konkursach przekroczyła dofinansowanie określone 
dla całego programu sektorowego tj. 300,0 mln zł. 
Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej wyjaśniła81, iż 
zmiany w formule realizacji programu sektorowego INNOLOT wprowadzane były na 
mocy kolejnych aneksów do Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji programu 
(…) podpisanego w dniu 19 stycznia 2012 r. oraz Suplementu do opisu Programu 
INNOLOT. 
NIK zauważa, iż ww. Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji programu nie jest 
dokumentem ustanawiającym program. 
Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej wyjaśniła82, iż co do 
zasady dokument programowy może a w określonych przypadkach nawet powinien 
podlegać modyfikacjom i aktualizacji – także w powyższym zakresie, co implikuje 
konieczność zaangażowania Rady Centrum przed ich faktycznym wdrożeniem(…). 
Temu służyły suplementy do pierwotnych wersji Programów.  
NIK wskazuje, iż przedmiotowe zmiany w realizacji programów sektorowych zostały 
zaktualizowane po ogłoszeniu konkursów i dokonaniu opisanych zmian tj. 29 
czerwca 2016 r. Suplementem dla Programu INNOMED oraz 13 marca 2018 r. 
Suplementem dla Programu INNOLOT. Elementem programu są m.in. warunki 
realizacji programu, w tym warunki jego finansowania. Jednocześnie NIK wskazuje, 
że  art. 35 ust. 2 ustawy o NCBR nie wyłącza w żaden sposób programów 
sektorowych spod warunków ustanowionych w nim dla dokumentów programowych.  
(Dowód: akta kontroli str. 351-377, 817-820, 825 -843, 1048-1070,1109-1118, 1034-

1047, 1071-1084, 1721-1723) 

2.2 Zgodność postanowień regulaminów konkursowych 
w objętych badaniem kontrolnym konkursach z przepisami 
ustawy o NCBR i ustawą wdrożeniową oraz zasadami POIR, 
a także postanowieniami programów sektorowych 

Kontroli poddane zostało dziewięć konkursów ogłoszonych w ramach sześciu 
programów sektorowych podlegających badaniu z dwudziestu siedmiu konkursów 
przeprowadzonych w ramach Programów Sektorowych83.  
Na podstawie ustawy o NCBR 15 maja 2013 r. uruchomiono pierwszy konkurs dla 
programu sektorowego INNOLOT, a 10 maja 2013 r. uruchomiono pierwszy konkurs 
dla programu sektorowego INNOMED. Kolejne konkursy w obu programach 
realizowane były ponadto na podstawie ustawy wdrożeniowej i Porozumienia 
w sprawie powierzenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-
2020 z dnia 17 grudnia 2014 r. Ogłoszenia o konkursach w każdym z badanych 

                                                      
81 Pismo Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej z dnia 29 stycznia 2021 r.  
82 Pismo Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej z dnia 3 lutego 2021 r. 
83 Program sektorowy INNOTEXTILE konkurs nr 1/1.2/2016/POIR ogłoszony 15.03.2016 r.; Program sektorowy INNOSBZ 
konkurs nr 4/1.2/2016/POIR ogłoszony 09.05.2016 r. oraz konkurs nr 8/1.2/2017/POIR ogłoszony 16.08.2017 r.; Program 
sektorowy INNOMOTO konkurs nr 6/1.2/2016/POIR ogłoszony 05.09.2016 r.; Program sektorowy INNOTABOR konkurs nr 
5/1.2/2016/POIR ogłoszony 15.07.2016 r.; Program sektorowy INNOMED konkurs nr 2/1.2/2015/POIR ogłoszony 31.07.2015 
r. oraz pierwszy konkurs programu INNOMED nabór rozpoczęty 10.05.2013 r.; Program sektorowy INNOLOT konkurs nr 
1/1.2/2015/POIR ogłoszony 16.04.2015 r. oraz pierwszy konkurs programu INNOLOT nabór rozpoczęty 15.05.2013 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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przypadków podawane były do publicznej wiadomości w dziennikach ogólnopolskich 
jak i na stronie internetowej NCBR, a dla konkursów realizowanych w ramach POIR 
także na portalu internetowym dedykowanym funduszom europejskim: 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl.84  
Terminy ogłoszenia konkursów oraz okresy przewidziane na nabór wniosków 
o dofinansowanie wypełniały postanowienia wynikające z ustawy o NCBR oraz 
ustawy wdrożeniowej i wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-
2020.85  
Dla każdego z przeprowadzanych konkursów NCBR opracował Regulamin 
Przeprowadzenia Konkursu, który zawierał informacje o sposobie i formie 
aplikowania w naborze oraz zasadach dokonywania oceny projektów. Ocena 
dokonywana była w odniesieniu do opisanych w Regulaminie kryteriów wyboru 
projektów. Sposób spełniania kryteriów, ich waga oraz możliwa do uzyskania 
punktacja były określone i zwymiarowane.  
W badanych postępowaniach konkursowych ocena projektów została podzielona na 
dwa etapy: ocenę formalną dokonywaną przez pracowników NCBR oraz ocenę 
merytoryczną dokonywaną przez ekspertów zewnętrznych.  
W trakcie oceny formalnej weryfikowano m.in. prawidłowość przygotowania wniosku 
o dofinansowanie zgodnie z wymogami Regulaminu, spełnienie przez 
wnioskodawcę kryteriów podmiotowych, w tym prowadzenie działalności na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
W ocenie merytorycznej określono kryteria dostępu, bez których projekt nie mógł 
otrzymać dofinansowania oraz kryteria punktowane oceniające jakość 
proponowanych rozwiązań, dla których również założono minimalne progi punktowe 
warunkujące pozytywną ocenę projektu.  
Każdorazowo ocena merytoryczna składała się z dwóch etapów, gdzie etapem 
końcowym był panel ekspertów. Pierwszy etap miał formę pre-panelu lub oceny 
indywidualnej. Ocena merytoryczna dokonywana była przez ekspertów 
zewnętrznych będących specjalistami w dziedzinie objętej konkursem. 
W celu uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów mogącego mieć wpływ na 
bezstronność i niezależność ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski 
o dofinansowanie, składali oni pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie 
o braku okoliczności mogących mieć wpływ na dokonywane przez nich oceny. 
Współpracujący z NCBR eksperci byli ponadto objęci obowiązkowym szkoleniem 
antykorupcyjnym. 
Regulaminy przeprowadzania konkursu oraz w przypadku konkursów realizowanych 
w ramach POIR również Regulaminy Pracy Komisji Oceny Projektów określały 
sposób pracy i tryb podejmowania decyzji w przypadku znacznych rozbieżności 
w ocenie dokonanej przez ekspertów. 
W każdym z badanych konkursów przewidziano możliwość uzupełnienia braków 
formalnych lub poprawy oczywistych omyłek pisarskich stwierdzonych w toku oceny 
formalnej, dokonywanej przez pracowników NCBR. Określono również zgodne 
z ustawą wdrożeniową oraz ustawą o NCBR tryb i zasady wnoszenia odwołań od 

                                                      
84 Stworzenie jednego portalu internetowego dostarczającego informacje na temat wszystkich programów operacyjnych 
w danym państwie członkowskim wymagane jest zapisami art. 115 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  
85Wytyczne to instrument prawny określający ujednolicone warunki i procedury wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych oraz stosowane przez te instytucje 
na podstawie właściwego porozumienia, kontraktu terytorialnego albo umowy oraz przez beneficjentów na podstawie umowy 
o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-
funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-trybow-wyboru-projektow-na-lata-2014-2020/;  
Pierwszy konkurs w programie sektorowym INNOMED oraz pierwszy konkurs w programie sektorowym INNOLOT ogłoszony 
został na podstawie ustawy o NCBR i nie podlegał pod zapisy wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-
2020 oraz zapisy ustawy wdrożeniowej. 
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otrzymanej negatywnej oceny projektu lub decyzji Dyrektora Centrum w sprawie 
odmowy przyznania środków finansowych.  
Do dokumentacji konkursowej załączone były wzory umów o dofinansowanie oraz 
informacje o dokumentach i czynnościach, których należało dokonać przed 
podpisaniem umowy.  
Informacje o zmianach w procedurze konkursowej dotyczące np. wydłużenia 
terminów naboru, czy zwiększenia alokacji były publikowane na tych samych 
stronach internetowych, na których wcześniej zamieszczano ogłoszenia o konkursie. 
W każdym z badanych konkursów, dla: 
 części wniosku o dofinansowanie dotyczącej opisu założonych w projekcie 

badań przemysłowych i prac rozwojowych, 
 dokumentacji z przeprowadzonej oceny merytorycznej projektu 
 części merytorycznej protestu złożonego w toku procedury konkursowej oraz 

dokumentacji z jego oceny,  
wymagano sporządzenia stosownej dokumentacji w języku angielskim. Stosownie 
do art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim86 możliwości 
dokonywania czynności urzędowych w języku innym niż język polski możliwe jest 
wyłącznie na podstawie przepisów szczególnych.  
Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej w wyjaśnieniach87 
nie wskazała okoliczności pozwalających na dokonywanie czynności urzędowych 
w języku innym niż język polski. Stwierdziła natomiast m. in. iż złożenie wniosku 
w procedurze konkursowej nie było tzw. czynnością urzędową o której mówi 
przytoczony artykuł ustawy o języku polskim. Równocześnie wskazała, iż mając na 
uwadze poprzednie kontrole NIK podnoszące tę samą kwestię od roku 2017 cała 
procedura konkursowa prowadzona jest przez NCBR w języku polskim. Powyższą 
zmianę potwierdza dokument Ewaluacja systemu wyboru projektów PO IR 2014-
2020 – ocena wybranych zmian z dnia 12 sierpnia 2019 r. 

(Dowód: akta kontroli str. 385-780, 802-1033, 1638-1651) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  
Wymaganie sporządzenia w języku angielskim dokumentacji aplikacyjnej oraz 
odwołania od otrzymanej oceny w części dokumentacji dotyczącej opisu 
planowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz dokumentacji 
z przeprowadzonej oceny merytorycznej projektu oraz ewentualnego odwołania od 
tej oceny było niezgodne z art. 5 pkt 1 ustawy o języku polskim. Przepis ten stanowi, 
że dokonywanie czynności urzędowych w języku innym niż język polski możliwe jest 
wyłącznie na podstawie przepisów szczególnych które w przedmiotowym przypadku 
nie wystąpiły.  
Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej wyjaśniła88, iż 
złożenie wniosku w procedurze konkursowej nie było tzw. czynnością urzędową 
o której mówi przytoczony art. ustawy o języku polskim. 
NIK stoi na stanowisku, iż wszystkie czynności mające na celu wydanie przez 
Dyrektora NCBR decyzji o przyznaniu lub nie dofinansowania mają charakter 
czynności urzędowych a zatem stosowanie przez NCBR wymogu sporządzania 
części dokumentacji aplikacyjnej oraz dokumentacji dotyczącej oceny merytorycznej 
protestu w języku angielskim pozostaje w sprzeczności z art. 5 pkt 1 ustawy 
o języku polskim.  

                                                      
86 Dz.U.2019 poz.1480 ze. zm. 
87 Pismo Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej z dnia 3 lutego 2021 r. 
88 Ibidem. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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(Dowód: akta kontroli str. 385-780, 802-1033, 1638-1651) 

2.3 Zgodność wyboru projektów z postanowieniami regulaminów 
obowiązujących w konkursach danego programu sektorowego 
i z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

W programach sektorowych poddanych badaniu NIK zawarto 147 umów 
o dofinansowanie na kwotę 998,0 mln zł. Badanie kontrolne przeprowadzono na 
podstawie dokumentacji 12 projektów wybranych do dofinansowania na łączną 
kwotę 94,0 mln zł co stanowiło 8,2% wartości wszystkich umów zawartych 
w programach sektorowych i 9,4% wartości zakontraktowanych środków 
przeznaczonych na ich dofinansowanie.  

(Dowód: akta kontroli str. 354-384) 

Każdy z badanych projektów, który otrzymał dofinansowanie spełniał wszystkie 
kryteria formalne określone w konkursie. W ośmiu z dziewięciu konkursów na etapie 
oceny formalnej weryfikowano zawarcie umowy konsorcjum jeśli aplikowało 
konsorcjum. W pierwszym konkursie w programie INNOMED wymóg przedkładania 
umowy konsorcjum weryfikowano na etapie zawierania umowy o dofinansowanie89. 
Oceny formalnej dokonywali pracownicy NCBR, a jej przeprowadzenie 
dokumentowali poprzez wypełnienie formularza Karty oceny formalnej. Pracownicy 
oceniający projekty składali oświadczenia o bezstronności i niezależności w celu 
uniknięcia konfliktu interesów.  
Sprawdzano, czy złożony wniosek o dofinansowanie wpłynął do NCBR 
w wymaganym terminie na właściwych formularzach oraz czy był kompletny 
i przygotowany zgodnie z instrukcją oraz wymogami regulaminu. Weryfikowano 
również zgodność statusu podmiotowego wnioskodawców z wymogami konkursu 
w tym prowadzenie działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Pracownicy 
NCBR weryfikowali także, czy przedmiot projektu nie dotyczył rodzajów działalności 
wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy oraz sprawdzali spełnienie 
pozostałych kryteriów formalnych określonych w dokumentacji konkursowej.  
Dla projektów realizowanych w ramach POIR tj. 10 z 12 w badanej próbie, na 
podstawie oświadczenia wnioskodawcy dołączonego do dokumentacji projektu, 
weryfikowano czy podlegał on wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie90. 
Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie NCBR dodatkowo występował do 
Ministra Finansów o informację, czy wyłoniony wnioskodawca nie figuruje 
w rejestrze podmiotów wykluczonych prowadzonym przez Ministerstwo. 
Wnioskodawcy w przypadku każdego z konkursów mieli jednokrotną możliwość 
poprawienia w złożonych wnioskach o dofinansowanie oczywistych omyłek 
pisarskich oraz uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni od wezwania do 
uzupełnień. Wnioski będące przedmiotem wezwania do uzupełnień zostały 
ponownie zweryfikowane przez pracowników NCBR w terminach oraz w sposób 
przewidziany w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu. 
W wyniku oceny formalnej wnioski mogły zostać odrzucone lub skierowane do 
oceny merytorycznej. Sposób przeprowadzenia oceny merytorycznej określał 

                                                      
89 We wskazanym konkursie wnioskodawcy mogli występować jako wykonawcy/współwykonawcy projektów w maksymalnie 
dwóch wnioskach o dofinansowanie. W przypadku wpływu trzech lub większej ilości wniosków przewidujących udział tego 
samego przedsiębiorcy NCBR informowało wykonawcę o konieczności wycofania się z nadliczbowych wniosków.   
90 Wnioskodawcy, w odniesieniu do których zachodzą przesłanki określone: 
a) w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
b) w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
c) w ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary  
są wykluczeni z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Regulamin, a dla projektów realizowanych w ramach POIR także regulaminy pracy 
Komisji Oceny Projektów. Ocena merytoryczna każdego z badanych projektów 
została udokumentowana i przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w ww. 
dokumentach.  
W 11 z 12 badanych projektów ocena merytoryczna miała formę oceny 
dwuetapowej gdzie uzyskanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu decydowało 
o kwalifikacji do oceny panelowej w drugim etapie. Konkurs ogłoszony w 2013 r. dla 
programu sektorowego INNOMED zakładał przeprowadzenie jednoetapowej oceny 
merytorycznej. 
W każdym z badanych projektów ocena dokonywana była w oparciu 
o zwymiarowane kryteria oceny opisane w dokumentacji konkursowej. NCBR 
założył również iż projekty powinny spełniać minimalne kryteria merytoryczne 
(kryteria dostępu i kryteria punktowane) dla uzyskania pozytywnej oceny. 
Oceniający projekty eksperci weryfikowali oraz przyznawali punktację za spełnienie 
kryteriów, w tym zgodność z zakresem tematycznym danego konkursu.  
Końcowa ocena merytoryczna badanych wniosków została przeprowadzona 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji konkursowej, a po jej dokonaniu 
NCBR sporządzał wymagane RPK listy rankingowe uszeregowane w kolejności od 
projektów z najwyższą punktacją do projektów najniżej ocenionych. 
Dwa z 12 badanych projektów91 uzyskały dofinansowanie w wyniku uwzględnienia 
złożonego protestu. Procedura odwoławcza w obu przypadkach została 
przeprowadzona zgodnie z RPK oraz przepisami ustawy wdrożeniowej. 
Badaniem kontrolnym objęto również cztery projekty, które nie otrzymały 
dofinansowania Ocena tych projektów została dokonana zgodnie z wymogami 
dokumentacji konkursowej. 
W dziewięciu poddanych badaniu konkursach złożono łącznie 240 wniosków 
o dofinansowanie z czego rekomendowano do dofinansowania 150 wniosków. 
Wnioskodawcy 30 projektów które nie uzyskały rekomendacji do dofinansowania 
złożyli protesty z czego 11 zostało rozpatrzonych pozytywnie. 
NCBR informował pisemnie wnioskodawców o uzyskanej w ramach naboru ocenie 
oraz o przyznaniu dofinansowania stosownie do art. 46 ust. 3 ustawy wdrożeniowej. 
Dla projektów które uzyskały dofinansowanie z pierwszych konkursów 
w programach INNOLOT oraz INNOMED wydano także decyzje Dyrektora NCBR 
o przyznaniu środków finansowych zgodnie z art. 40 ustawy o NCBR.  
Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie pracownicy NCBR dokonywali 
technicznej weryfikacji wniosku o dofinansowanie, w ramach której sprawdzano 
m.in. prawidłowość przypisania kosztów kwalifikowanych do właściwej kategorii prac 
badawczo-rozwojowych, prawidłowość opisu kamieni milowych, czy właściwe 
określenie poziomu dofinansowania. W toku weryfikacji sporządzano listy 
sprawdzające i prowadzono korespondencję z wnioskodawcami.  
Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach POIR NCBR zobowiązany 
był zgodnie z regulaminem konkursowym dokonać analizy ryzyka wystąpienia 
nieprawidłowości w zakresie merytorycznej lub finansowej realizacji projektu92. 
W przypadku stwierdzenia wysokiego ryzyka wystąpienia nieprawidłowości 

                                                      
91 Protesty złożyli wnioskodawcy projektów nr POIR.01.02.00-00-0059/16 oraz nr POIR.01.02.00-00-0301/16-00. 
92 Weryfikacja ryzyk została przeprowadzona w oparciu o dokument Sytuacja finansowa Wnioskodawcy będący załącznikiem 
do wniosku o dofinansowanie i zawierający informacje na temat sytuacji finansowej wnioskodawcy za okres 3 lat 
poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie, informacje na temat projektów, jakie Wnioskodawca realizuje lub 
realizował w NCBR oraz wywiadu gospodarczego na temat Wnioskodawcy oraz jego powiązań biznesowych. Wyniki 
weryfikacji ryzyk dokumentowano na formularzu pn. System oceny ryzyka do umów o dofinansowanie projektów w przypadku 
wsparcia udzielanego małym, średnim i mikro przedsiębiorcom. W dokumentacji konkursowej pierwszego konkursu 
programów sektorowych INNOLOT i INNOMED nie zawarto wymogu analizy ryzyka dla wybranych do dofinansowania 
projektów. 
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zastrzeżono możliwość m. in rozliczania projektu wyłącznie na podstawie refundacji 
bez możliwości wypłacenia zaliczki93. W trzech projektach94 NCBR stwierdził ryzyko 
wystąpienia nieprawidłowości i obniżył wysokość wypłacanej beneficjentom zaliczki 
a beneficjenta jednego z projektów95 - dla którego również stwierdzono 
przedmiotowe ryzyko - zobowiązano do złożenia dodatkowego zabezpieczenia 
realizacji projektu w wysokości 150 % kwoty najwyższej transzy zaliczki.  
Zmiany w realizacji projektu dokonywane były w oparciu o procedurę PR-NWF-01 
Nadzór nad wykonaniem i finansowaniem projektu w ramach umowy I, IV oś PO IR. 
Wniosek beneficjenta każdorazowo podlegał ocenie pod względem jego zasadności 
przez opiekuna projektu. Jeśli proponowane zmiany dotyczyły zakresu 
merytorycznego prowadzonych badań/prac rozwojowych wniosek w przedmiotowym 
zakresie oceniany był przez eksperta merytorycznego który wyrażał opinię co do 
zasadności wnioskowanych zmian oraz ich wpływu na osiągnięcie celów projektu. 
Jeśli zachodziła taka potrzeba wniosek o zmiany mógł być również skierowany do 
analizy Działu Prawnego NCBR.  
Po akceptacji zaproponowanych przez beneficjenta zmian, a przed podpisaniem 
aneksu do umowy o dofinansowanie przesłana przez beneficjenta dokumentacja 
weryfikowana była przez opiekuna projektu co do poprawności wprowadzonych 
zmian.  

(Dowód: akta kontroli str. 385-1033) 

Sposób procedowania przez NCBR zmian w umowach o dofinansowanie nie 
zapewnił zgodności z art. 52a ustawy wdrożeniowej z uwzględnieniem zmian 
wnikających z art. 12 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku 
z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz równego traktowania wnioskodawców 
i beneficjentów. W opisanych poniżej przypadkach NCBR aneksując umowy 
o dofinansowanie wydłużył w sposób nieuprawniony okres realizacji projektów. 
NCBR aneksując umowę o dofinansowanie nr POIR.01.02.00-00-0063/16-00 
przesunął beneficjentowi okres realizacji projektu i datę jego zakończenia poprzez 
wprowadzenie przerw w jego realizacji. Tym samym wydłużył całkowity okres jego 
realizacji o 15 miesięcy ponad okres założony w Regulaminie. Maksymalny termin 
dla realizacji tego projektu kończył się zgodnie z trzyletnim terminem określonym 
w Regulaminie w dniu 1 stycznia 2020 r., tj. przed wejściem w życie ustawy z dnia 
3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację 
programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.  
W odniesieniu do wskazanej niezgodności Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora 
Centrum i Obsługi Prawnej wyjaśniła96, iż zawieszenie w realizacji ww. projektu 
wynikało m. in. z problemów z dostawą instalacji a decyzja o zawieszeniu projektu 
została oparta na opinii prawnej działu prawnego NCBR. Zastępca Dyrektora Biura 
Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej wyjaśniła również, iż w przedmiotowym 
przypadku nie doszło do naruszenia zasady równego traktowania beneficjentów 
m.in. ze względu na ich odmienną sytuację faktyczną. 
W powołanej opinii prawnej Radca Prawny argumentował m. in. iż § 16 ust. 2 pkt 10 
umowy o dofinansowanie daje możliwość wstrzymania dofinansowania i taka 
sytuacja miała miejsce w przedmiotowej sprawie.  
                                                      
93 Kolejne dwa mechanizmy minimalizujące ryzyko to: a) wypłacenie beneficjentowi pierwszej zaliczki w wysokości 
maksymalnie 10% dofinansowania, którą ten będzie zobowiązany rozliczyć w terminach i na zasadach określonych w umowie 
o dofinansowane – akceptacja rozliczenia tej zaliczki przez NCBR zostanie poprzedzona weryfikacją w siedzibie beneficjenta 
dokumentów potwierdzających rozliczone wydatki oraz sposobu i miejsca realizacji projektu; b) w przypadku decyzji o wypłacie 
zaliczek, NCBR mogło wymagać od Beneficjenta dodatkowego zabezpieczenia (poza wekslem), np. w postaci gwarancji 
bankowej, hipoteki itp. 
94 Tj. w projektach nr POIR.01.02.00-00-0059/16-00 oraz nr POIR.01.02.00-00-0301/16-00 i nr POIR.01.02.00-00-0078/16.  
95 Tj. w projekcie nr POIR.01.02.00-00-0034/15-00. 
96 Pismo Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej z dnia 25 stycznia 2021 r. 
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NIK wskazuje, iż wynikające z § 16 ust. 2 pkt 10 umowy o dofinansowanie 
wstrzymanie dofinansowania nie oznacza zmiany okresu kwalifikowalności 
wydatków czy wydłużenia okresu jego realizacji. Zmianę taką należy uznać za 
nieuprawnioną. Powołanie się na przepis paragrafu 16 w ocenie NIK nie może mieć 
zastosowania w omawianym przypadku, gdyż dotyczy on wstrzymania wypłaty 
dofinansowania lub rozwiązania umowy o dofinansowanie z uwagi na 
nieprawidłowości w projekcie skutkujące niemożliwością bądź niecelowością dalszej 
jego realizacji.  
W odniesieniu do wskazanej niezgodności Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora 
Centrum i Obsługi Prawnej wyjaśniła97, iż powodem wydłużenia realizacji projektu 
był problem z dostawą podzespołów i jak poprzednio ww. zmiana umowy została 
dokonana w oparciu o analizę działu prawnego NCBR.  
W powołanej opinii prawnej dopuszczono możliwość wprowadzenia przedmiotowych 
zmian argumentując to m. in. stwierdzeniem, iż postępowanie konkursowe kończy 
się z chwilą (…) wyłonienia projektów do dofinansowania, a dalsze czynności 
odbywają się już w ramach innego etapu i mają one charakter cywilistyczny.  
Ponadto wskazywano, iż możliwość dowolnej zmiany okresu realizacji projektu jest 
konieczna, ponieważ na etapie składania dokumentacji aplikacyjnej wnioskodawca 
nie może przewidzieć z kilkuletnim wyprzedzeniem terminu wykonania 
zaplanowanych w projekcie zadań i jego realizacja niesie ze sobą ryzyka niemożliwe 
do przewidzenia, a wprowadzane zmiany nie naruszają art. 52a ustawy 
wdrożeniowej.  
Wydłużeniu ponad założony w konkursie okres realizacji projektu uległ także projekt 
realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.01.02.00-00-0059/16-
00. Pierwotny okres realizacji zakładał, iż zakończy się ona 31 grudnia 2019 r. 
zgodnie z maksymalnym terminem realizacji określonym w Regulaminie NCBR 
aneksem z 25 lutego 2020 r. zmieniło datę jego zakończenia na 27 kwietnia 2020 r. 
a kolejnym aneksem na dzień 31 lipca 2020 r.  Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora 
Centrum i Obsługi Prawnej wyjaśniła, że zmiana była konieczna ze względu na m. 
in. konieczność dostosowania badań do zmieniających się uwarunkowań oraz braki 
kadrowe.  
Analogiczne zmiany jak wyżej opisane wprowadzono do projektu nr POIR.01.02.00-
00-0078/16-00. Aneksem z dnia 4 lipca 2019 r. wydłużono termin jego realizacji do 
30 czerwca 2020 r. tj. 11 miesięcy ponad termin określony w regulaminie konkursu. 
Kolejnymi aneksami wydłużono projekt do 30 czerwca 2021 r. tj. łącznie o 23 
miesiące więcej niż wskazano w Regulaminie i tym samym trwał on 5 lat zamiast 
założonych 3 lat. Termin przewidziany w Regulaminie zakończył się w lipcu 2019 r. 
Art. 52a ustawy wdrożeniowej z zastrzeżeniem art. 12 powołanej ustawy z dnia 
o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych 
w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., wykluczał możliwość zmiany 
umowy o dofinansowanie projektu jeśli zmiany te wpływały na spełnianie kryteriów 
wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tych projektów. 
Należy wskazać iż okres realizacji projektu stanowił kryterium jego oceny zarówno 
formalne tj. kryterium przygotowania wniosku o dofinansowanie zgodnie z właściwą 
instrukcją oraz wymogami regulaminu jak i kryterium merytoryczne tj. kryterium 
zaplanowania prac B+R w sposób adekwatny i niezbędny do osiągnięcia celu 
projektu w tym odpowiednego zdefiniowania ryzyk98.  

                                                      
97 Ibidem. 
98 W załączniku do RPK pn. Kryteria wyboru projektów w opisie przywołanego kryterium wskazano, iż ocenie będzie podlegać 
m. in. czy zakładane rezultaty prac B+R są możliwe do osiągnięcia w kontekście zakładanego harmonogramu; 
zidentyfikowano i precyzyjnie opisano najistotniejsze ryzyka związane z pracami B+R (w tym ewentualne inne niż 
technologiczne ryzyka/ zagrożenia/wymogi prawno-administracyjne). 
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(Dowód: akta kontroli str. 389-520, 776-780, 802-816, 849-854, 1582-1651) 

W zakresie realizacji wniosku pokontrolnego NIK z kontroli P/17/016 pn. 
Wykorzystanie przez przedsiębiorców środków publicznych na innowacje i prace 
badawczo rozwojowe NCBR nie wdrożył działań polegających na stworzeniu 
systemu eliminacji podwójnego dofinansowania tych samych kosztów w ramach 
różnych projektów w postaci bazy informatycznej.  
Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej wyjaśniła99 iż NCBR 
podjęło działania w kierunku analizy potencjalnych rozwiązań dostępnych na rynku. 
Wynikiem tych analiz był dokument Antyplagiat - narzędzie umożliwiające 
zminimalizowanie ryzyka podwójnego finansowania projektów badawczych przez 
NCBR. Wskazano w nim, że system powinien przeszukiwać bazy innych instytucji 
finansujących prace badawczo rozwojowe (m.in. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Ośrodka Przetwarzania Informacji, Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz NCBR) oraz inne baz danych (np. dla 
publikacji naukowych czy bazy patentowych). Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora 
Centrum i Obsługi Prawnej wyjaśniła także iż NCBR podejmuje inne czynności 
w celu zapobiegania podwójnemu finansowaniu w tym kontrole krzyżowe kilku 
projektów finansowanych przez NCBR i realizowanych przez jednego beneficjenta. 
W ramach swoich możliwości NCBR weryfikuje także możliwości podwójnego 
dofinansowania w bazie danych o nazwie plagiator. Baza zawiera dane o wnioskach 
złożonych do NCBR w ramach konkursów POIR i środków krajowych. Porównywany 
jest skrócony opis danego projektu z opisami wszystkich wniosków z bazy (nie tylko 
ocenionymi pozytywnie). Jeżeli zbieżność wychodzi wysoka – ok. 70%, to pracownik 
zapoznawał się ze skróconymi opisami i ewentualnie analizował złożone wnioski. 
Powyższe działania nie były opisane w procedurach wewnętrznych.  
W ocenie NIK należy uznać iż wniosek z kontroli P/17/016 nie został w pełni 
zrealizowany. 

(Dowód: akta kontroli str. 844-848) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Wprowadzanie zmian w trzech z 12 badanych przez NIK umowach 
o dofinansowanie wbrew postanowieniom art. 52a ustawy wdrożeniowej tj. 
wprowadzenie zmian, które skutkowały zmianą kryteriów na podstawie, których 
projekty otrzymały dofinansowanie. Konsekwencją tego było nierówne traktowanie 
wnioskodawców i beneficjentów. Zmiany dotyczyły projektów wybranych 
w konkursie ogłoszonym dla programu INNOTEXTILE (POIR.01.02.00-00-0063/16-
00 oraz POIR.01.02.00-00-0059/16-00) oraz konkursu ogłoszonego dla programu 
INNOSBZ (POIR.01.02.00-00-0078/16-00), dla których NCBR wydłużył okres ich 
realizacji ponad termin określony regulaminem konkursu. 
NIK wskazuje, iż dokumentacja konkursowa, w tym wzór umowy o dofinansowanie 
nie zawierały uregulowań dopuszczających możliwość wydłużenia realizacji 
projektów ponad okres wskazany w RPK z uwagi na problemy zaistniałe w trakcie 
ich realizacji.  
Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej wyjaśniła100, 
iż w przedmiotowym przypadku nie doszło do naruszenia zasady równego 
traktowania beneficjentów m. in. ze względu na ich odmienną sytuację faktyczną 
i prawną. 

                                                      
99 Pismo Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej z dnia 11 lutego 2021 r. 
100 Pismo Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej z dnia 25 stycznia 2021 r. oraz z dnia 12 lutego 
2021 r.  
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W ocenie NIK praktyka wydłużania okresu realizacji projektów ponad okres 
wskazany w dokumentacji konkursowej jako maksymalny powinna być oceniona 
z uwzględnieniem art. 52a ustawy wdrożeniowej, w tym nie naruszać zasady 
równego traktowania beneficjentów lub/i wnioskodawców. Nieuzasadnionym jest 
twierdzenie, iż w każdym przypadku występowała odmienna sytuacja faktyczna 
i prawna gdyż zasady udziału w konkursie i dalszej realizacji projektu były jednolite 
dla wszystkich. Nie można bowiem wykluczyć, iż część zainteresowanych 
konkursem podmiotów nie wzięła w nim udziału ze względu na jednoznacznie 
brzmiące zapis regulaminu i niedopuszczające do udziału projektów dłuższych niż 
określono w RPK.  
NIK wskazuje również, iż NCBR formułując kryteria wyboru projektów miał 
możliwość wskazania warunków odstąpienia od nich na etapie realizacji projektu, co 
zapewniłoby równy dostęp do informacji o sposobie wyboru i realizacji projektów. 

(Dowód: akta kontroli str. 389-520, 776-780, 802-816, 849-854, 1582-1651) 

 

Postanowienia poddanej badaniu NIK dokumentacji konkursowej były zgodne 
z przepisami ustawy o NCBR oraz ustawy wdrożeniowej. Przyjęta w NCBR 
procedura oceny i wyboru projektów do dofinansowania zapewniała możliwość 
oceny projektów w oparciu o zwymiarowane, jasno określone kryteria merytoryczne. 
Wyniki badanej próby wyboru projektów wskazują na prawidłowe i rzetelne 
stosowanie opracowanych procedur. Poddane badaniu NIK projekty zostały 
ocenione z zachowaniem obowiązujących procedur. 
Niemniej jednak dwa z sześciu poddanych badaniu programów sektorowych tj. 
INNOLOT i INNOMED realizowane były w części niezgodnie z postanowieniami 
dokumentów je ustanawiających. NCBR dokonał wprawdzie stosownych zmian 
w obu programach, ale nastąpiło to już po ogłoszeniu konkursów na dofinansowanie 
realizowanych w ich ramach projektów. Tym samym konkursy w momencie ich 
ogłoszenia były częściowo niezgodne z obowiązującymi na ten moment 
postanowieniami programów. Działania te NIK ocenia, jako nierzetelne oraz 
naruszające postanowienia ustawy o NCBR w zakresie zasad realizacji programów. 
Ponadto praktyka wprowadzania zmian do postanowień umów o dofinansowanie 
w trzech z 12 badanych umów naruszała postanowienia art. 52a ustawy 
wdrożeniowej w zakresie dopuszczalności zmiany kryteriów na podstawie, których 
projekty otrzymały dofinansowanie NIK wskazuje, iż zgłoszony w postępowaniu 
konkursowym wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w okresie 
przekraczającym czas wskazany w RPK zostałby negatywnie oceniony. 
Wymogi określone we wszystkich badanych procedurach konkursowych były 
niezgodne z postanowieniami ustawy o języku polskim w zakresie wymaganej 
dokumentacji w języku angielskim. NIK zauważa, iż po roku 2017 NCBR nie 
stosował już zapisów zobowiązujących wnioskodawców do przygotowywania 
dokumentacji aplikacyjnej w języku angielskim.  
NCBR nie uwzględniło również w pełni wniosków z kontroli P/17/016 Wykorzystanie 
przez przedsiębiorców środków publicznych na innowacje i prace badawczo 
rozwojowe wskazujących na konieczność stworzenia bazy informatycznej w celu 
eliminacji możliwości uzyskania podwójnego dofinansowania na te same koszty 
ponoszone w ramach różnych projektów.  
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3. Nadzór NCBR nad wykorzystaniem przez 
przedsiębiorców przyznanego dofinansowania oraz 
realizacją postanowień zawartych umów 
z uwzględnieniem osiąganych efektów projektów 
i programów 

3.1 Zgodność finansowania projektów z założeniami 
merytorycznymi i finansowymi określonymi w programie oraz 
umowie 

12 projektów objętych badaniem101 było przez NCBR finansowane zgodnie 
z założeniami zawartych umów (i ich aneksami), tj.: przestrzegano przyjętych 
w umowach o dofinansowanie projektów okresów kwalifikowalności wydatków. 
Podstawą wypłaty/rozliczenia dofinansowania były składane wnioski o płatność. Dla 
projektów finansowanych z POIR wnioski te były składane w systemie SL 2014. 
Wnioski o płatność były weryfikowane m.in. pod względem kwalifikowalności 
zawartych w nich wydatków. 
Po weryfikacji, także z dokonaną korektą, beneficjent otrzymywał od NCBR 
informację, że akceptacja wniosku nie oznacza akceptacji kosztów w nim zawartych 
pod względem merytorycznym. Jeśli podstawą było zestawienie wydatków, a nie 
źródłowa dokumentacja wydatków, beneficjenci otrzymywali informację, że 
weryfikacja wydatków kwalifikowanych jedynie na podstawie zestawienia 
dokumentów nie zwalnia beneficjenta z obowiązku posiadania dokumentów 
potwierdzających wszystkie wydatki poniesione na rzecz realizacji projektu 
przedstawione do refundacji. W ramach projektów finansowanych z POIR była 
wypełniana i analizowana przez pracowników NCBR Karta Oceny Wniosku 
Beneficjenta o Płatność. W ramach sprawdzenia wniosku o płatność były badane 
i weryfikowane m.in.: zgodność realizowanych wydatków z budżetem projektu, 
ewentualne przekroczenia wydatków kwalifikowanych w obrębie danej kategorii 
wydatków, prawidłowość wyliczenia ryczałtu kosztów pośrednich, opisanie 
etapów/zadań planowanych do realizacji do czasu złożenia kolejnego wniosku 
o płatność, zamieszczenie we wniosku wskaźników produktu osiągniętych od 
złożenia poprzedniego wniosku o płatność. Sprawdzając kompletność dokumentacji 
NCBR weryfikował m.in. koszty wynagrodzeń oraz przestrzeganie przez 
beneficjenta zasady konkurencyjności przy dokonywaniu zamówień.  

(Dowód: akta kontroli str. 2216-2217) 

W dwóch102 z czterech zakończonych projektów, objętych próbą kontrolną, NCBR 
przeprowadziło kontrolę po ich realizacji.103 Informacja pokontrolna z kontroli 
doraźnej projektu nr POIR.01.02.00-00-0059/16 wykonywanego w programie 
INNOTEXTILE pn. Opracowanie optymalnej, zautomatyzowanej technologii 
umożliwiającej realizację zleceń wykonania małych partii lub pojedynczych 
egzemplarzy odzieży dedykowanej pod indywidualne zamówienie użytkownika 
końcowego została przekazana w dniu 20 listopada 2020 r. W dniu 10 grudnia 
2020 r. beneficjent wniósł odwołanie od wyników kontroli.  
                                                      
101 10 projektów objętych badaniem kontrolnym było finansowanych z POIR tj.: projekty z programu INNOMO, INNOTABOR, 
INNOSBZ, INNOTEXTILE oraz łącznie dwa projekty z II konkursu programu INNOLOT i INNOMED. Dwa projekty 
z I konkursów programu INNOLOT i INNOMED były finansowane ze środków POIG. 
102 Takie kontrole przeprowadzono w przypadku projektów: INNOLOT/I/10/NCBR/2014 oraz POIR.01.02.00-00-0059/16. 
103 W czterech badanych w próbie projektów zakończył się czas ich realizacji, tj.: INNOLOT/I/10/NCBR, POIR.01.02.00-00-
0059/16 (w ramach programu INNOTEXTILE), INNOMED/I/3/NCBR/2014 oraz POIR.01.02.00-00-0180 (w ramach programu 
INNOTABOR). Natomiast w przypadku projektu nr POIR.01.02.00-00-0185/16 (w ramach programu INNOTABOR) beneficjent 
w dniu 31 stycznia 2018 r. skierował pismo o niemożności dalszej realizacji projektu ze względu na zaistniałe zmiany 
organizacyjne. W następstwie powołanego pisma NCBR przyjęło rezygnację beneficjenta i dokonało oceny dotychczasowej 
realizacji zakresu rzeczowego projektu. 
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W wyniku kontroli, obejmującej zarówno aspekty finansowe jak i merytoryczne 
ustalono m.in., że zaangażowany do projektu skład zespołu badawczego i kadry 
zarządzającej w większości nie pokrywał się z opisem personelu kluczowego 
zawartym we wniosku o dofinansowanie, stwierdzono również naruszenia zasady 
konkurencyjności w zakresie zamawianych i odbieranych urządzeń w związku 
z realizacją projektu. Natomiast w wyniku przeprowadzonej kontroli merytorycznej 
stwierdzono, że zakres wykonanych w ramach etapów/zadań prac merytorycznych 
nie był zgodny z zaplanowanymi we wniosku/umowie o dofinansowanie, 
a informacje przekazywane przez beneficjenta w raportach okresowych na temat 
stanu realizacji projektu nie były zgodne ze stwierdzonym stanem faktycznym.  
W okresie realizacji projektu umowa z beneficjentem była trzykrotnie aneksowana 
za zgodą NCBR po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez beneficjenta. 20 
wniosków o płatność zostało zatwierdzonych przez NCBR. NCBR wyraziło zgodę na 
przedłużenie realizacji projektu do dnia 31 lipca 2020 r. – określonym w umowie 
pierwotnym terminem był 31 grudnia 2019 r. Jako przesłankę przedłużenia realizacji 
projektu wskazano m.in. opinię ekspertów dotyczącą raportów z realizacji projektu 
za 2017 r. i 2018 r., w których zalecano kontynuację projektu jako prowadzącą do 
powstania prototypowych rozwiązań oraz osiągnięcia zakładanych wyników. 
Wskazywano również, że w 2019 r. wystąpiło wyraźne zwiększenie stopnia realizacji 
projektu.  
Kontrola doraźna została przeprowadzana na wniosek Działu Finansowania 
Projektów w związku z powtarzającymi się uchybieniami w prowadzonych przez 
beneficjenta postępowaniach oraz wątpliwościami dotyczącymi prawdziwości 
informacji zawartych w dokumentach przedstawionych przez wykonawcę. 

(Dowód: akta kontroli str. 1997-2044) 

Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej wyjaśniła104, iż 
projekt POIR.01-02.00-00-0059/16 został zgłoszony do kontroli doraźnej 
w listopadzie 2019 r. Dział Kontroli Projektów w NCBR wystąpił o wytypowanie 
eksperta merytorycznego do kontroli. Po uzyskaniu listy ekspertów oraz w związku 
z dużą ilością kontroli planowych oraz doraźnych nie było możliwości 
przeprowadzenia kontroli w pierwszym kwartale 2020 r. Natomiast od marca 2020 r. 
zostały wstrzymane wyjazdy na kontrole na miejscu z uwagi na zagrożenie 
epidemiologiczne. 
Biorąc pod uwagę poprawę sytuacji w sierpniu 2020 r. zdecydowano 
o przeprowadzeniu kontroli w miejscu realizacji projektu. Kontrola odbyła się 
w dniach 26-27 sierpnia 2020 r. W kontroli uczestniczyły dwie osoby ze strony 
Wykonawcy (kontrola w zakresie finansowym realizowana przez firmę zewnętrzną), 
ekspert merytoryczny (kontrola w zakresie merytorycznym) oraz obserwator 
(pracownik Działu Kontroli Projektów).  
Rekomendacja wydłużenia realizacji projektu, była pochodną pozytywnych opinii 
ekspertów zewnętrznych dotyczących ocen raportów rocznych przedstawianych 
przez Beneficjenta w kolejnych latach realizacji projektu. Eksperci oceniający raporty 
nie wnosili zastrzeżeń, mogących budzić wątpliwości odnośnie do merytorycznej 
prawidłowości realizacji projektu. Eksperci rekomendowali kontynuowanie realizacji 
projektu. Po informacji pokontrolnej Beneficjent przekazał dodatkowe wyjaśnienia 
dotyczące zakwestionowanych prac, które w dalszej kolejności będą analizowane 
przez NCBR. 

(Dowód akta kontroli str. 1886) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

                                                      
104 Odpowiedź dla kontroli NIK z dnia 19 lutego 2021 r, pismo nr BDP-SKO-0910.21.2020.MG2. 
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3.2 System monitorowania oraz kontroli realizowanych projektów 
i ich wyników 

Sześć objętych badaniem kontrolnym programów sektorowych miało stosownie do 
§ 3 ust.1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie realizacji zadań NCBR określone cele 
(główny i szczegółowe) oraz stosownie do § 3 ust. 1 pkt 3 powołanego 
rozporządzenia wskaźniki do ich monitorowania.  
W każdym z sześciu badanych programów przyjęte wartości docelowe oraz bazowe 
wskaźników przynajmniej w części okazały się w toku realizacji programów 
nieadekwatne, niedookreślone lub/i nieaktualne.  
W programie INNOLOT nie dostosowano wskaźników oraz ich wartości docelowych 
do finansowania projektów z II konkursu w ramach POIR i obowiązującego tam 
systemu wskaźników, określonego m.in. w umowach zawartych z beneficjentami.  
W konsekwencji sprawozdanie z realizacji programu INNOLOT za 2019 r. nie 
zawierało wyszczególnionych wskaźników osiąganych przez projekty realizowane 
i finansowane w ramach I konkursu INNOLOT. Jednocześnie monitorowane 
wskaźniki w ramach POIR takie jak m.in.: liczba realizowanych prac B+R, liczba 
dokonanych zgłoszeń patentowych, liczba wdrożonych wyników prac B+R nie 
zostały ujęte w obowiązującym opisie programu. 
Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej 105, iż w przypadku 
programów INNOLOT i INNOMED – ich pierwszych edycji – Instytucja Zarządzająca 
POIG dopuściła możliwość realizacji ich pilotażowych edycji z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (POIG) w ramach działania 1.5. 
POIG – projekty systemowe NCBR. Z tego względu uzasadnione było uzupełnienie 
kwestii i uwarunkowań z tym związanych w suplementach przyjętych programów 
sektorowych, analogicznie jak doprecyzowanie realizacji programu sektorowego – 
w ramach nowego programu – POIR w perspektywie finansowej 2014-2020 – 
dostosowania uwarunkowań pierwotnych realizacji programu zaplanowanego 
w 2011 r. do zasad, wymogów, wskaźników – POIR. Temu służyło opracowanie 
Suplementów do pierwotnych wersji programów. W wyjaśnieniach wskazano, że 
zmiany służyły przede wszystkich praktycznemu dostosowaniu procedur 
w programach do korzystania ze środków UE. Jednocześnie powołano się na zapis 
w sprawozdaniu z realizacji programu sektorowego INNOLOT za 2019 r., iż 
końcowa wartość wskaźników uzyskanych w ramach Programu INNOLOT będzie 
możliwa do określenia najwcześniej po uzyskaniu końcowych ocen wszystkich 
realizowanych w ramach Programu projektów. Tym samym wskaźnik produktu 
Odsetek przebadanych (ocenionych pozytywnie) demonstratorów osiągających 
parametry produktu określone we wnioskach (m.in. 90% tych, które otrzymały 
dofinansowanie) będzie możliwy do określenia po zakończeniu i ocenie wszystkich 
projektów i wytworzonych w ich wyniku demonstratorów. 
NIK wskazuje, że także w ramach suplementu zatwierdzonego 13 marca 2018 r. 
przez Zastępcę Dyrektora NCBR nie dostosowano systemu wskaźników 
w programie sektorowym INNOLOT do wymogów wskaźników POIR, faktycznie 
przez NCBR objętych monitorowaniem. 

 (Dowód: akta kontroli str. 1071-1124,1751-1761,1764-1776) 

W programie INNOMED wskaźniki oraz część ich wartości docelowych stosownie 
do zasad POIR zostały zdefiniowane na podstawie zaakceptowanego przez Radę 
NCBR Suplementu z dnia 29 czerwca 2016 r., tj. już po ogłoszeniu II (ostatniego) 
konkursu w programie. Jednocześnie we wskazanym Suplemencie dla części 
wskaźników, tj.: przychód z wdrożonych prac B+R, liczba zatrudnionych we 

                                                      
105 Odpowiedź na pismo NIK z dnia 5 lutego 2021 r., pismo nr BDP-SKO.0910.21.2020.MG2 
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wspieranych przedsiębiorstwach wskazano, iż wartość wskaźnika zostanie 
określona po ostatecznym rozstrzygnięciu II konkursu na podstawie informacji 
zawartych we wnioskach oraz po zebraniu danych od wykonawców z I konkursu na 
podstawie raportów rocznych.   
Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej wyjaśniła106 przyjętą 
przez NCBR metodologię określania wskaźników następująco: przyjęta sekwencja 
zdarzeń rozpoczyna się od opracowania założeń programu INNOMED w 2012 roku, 
ich ewaluacji skutkujących przyjęciem autopoprawki do założeń programu. 
W I konkursie INNOMED nie były uwzględnione wskaźniki wprowadzone 
w programie POIR, który obowiązuje od 2015 roku. Aby zapewnić spójność założeń 
programu w I i II konkursie w 2016 r. przyjęto suplement do programu. W 2016 r. nie 
była możliwa korekta wskaźników docelowych na podstawie założeń abstrakcyjnych 
tylko na podstawie już przeprowadzonego w końcu 2015 r. konkursu. Te wskaźniki 
na etapie opracowania Suplementu powinny były odnosić się do faktycznie 
wybranych projektów (bo innych nie było). Ich wartości docelowe wynikały wprost ze 
zdefiniowanych potrzeb sektora konkretnych beneficjentów programu. 
Do dnia zakończenia czynności kontrolnych tj. do dnia 15 lutego 2021 r. nie 
określono wartości liczbowych wskaźników założonych do zdefiniowania 
w znowelizowanej agendzie/opisie programu. Referencyjne wartości liczbowe 
określone zostały natomiast w sprawozdaniach z monitorowania programu 
INNOMED, w sekcji: informacje o osiągniętych wartościach poszczególnych 
wskaźników dla II konkursu realizowanego w ramach PO IR, dla m.in. wskaźnika: 
liczba wdrożonych wyników prac B+R założono w 2023 r. wartość docelową 
w wysokości: 10 sztuk. Nie przedłożono dokumentacji wskazującej na 
zaopiniowanie takich referencyjnych wskaźników przez Radę NCBR jako elementu 
finalnej Agendy programu. 

(Dowód: akta kontroli str. 1109-1114, 1764-1176, 1886-1887) 

W programach INNOMOTO i INNOTEXTILE nie zostały określone 
w agendach/opisach programu wartości liczbowe przyjętych wskaźników bazowych 
i docelowych. Przykładowo w programie INNOMOTO przyjęto dla wskaźnika: Liczba 
opracowanych technologii i produktów w wyniku realizacji programu – nowych; 
wartość bazowa w 2016 r. – 0, wartość docelowa w 2020/2023 r. -X (+X%). 
W agendzie programu INNOMOTO założono, iż bazowa i docelowa wartość 
wskaźnika zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu, na podstawie informacji 
zawartych we wnioskach o dofinansowanie. 
W programie INNOTEXTILE analogicznie jak w powyższych programach nie 
wskazano wymiernych wartości liczbowych. I tak dla wskaźnika: liczba wdrożonych 
przez beneficjentów programu wyników prac B+R (POIR), wartość bazowa w 2015 r. 
– X, wartość docelowa wskaźnika w latach 2020/2023 – X (w 2020 r. założono 
osiągniecie wartości docelowej wskaźników projektów z fazy pilotażowej), 
a w 2023 r. dla projektów z pozostałych konkursów. 
Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej wyjaśniła 107, iż 
zgodnie z agendą badawczą INNOMOTO z dnia 16 sierpnia 2016 r. wartość bazowa 
i docelowa wskaźnika zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu, na podstawie 
informacji zawartych we wnioskach o dofinansowanie. Informacje o wskaźnikach 
zostały zaktualizowane w Sprawozdaniach z Programu (za rok 2017, 2018, 2019), 
które podlegały opinii Rady Centrum i zatwierdzane przez Dyrektora Centrum, tak 
jak Agenda badawcza INNOMOTO. 

                                                      
106 Odpowiedź dla kontroli NIK z dnia 19 lutego 2021 r, pismo nr BDP-SKO-0910.21.2020.MG2. 
107 Odpowiedź dla kontroli NIK z dnia 19 lutego 2021 r, pismo nr BDP-SKO-0910.21.2020.MG2. 
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Odnośnie nieokreślenia wartości docelowych wskaźników w programie 
INNOTEXTILE Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej 
wyjaśniła108, że docelowe wskaźniki zostały zdefiniowane – analogicznie do 
INNOMOTO, m.in. z uwzględnieniem rekomendacji analizy ex-ante na podstawie 
bazowych wartości wskaźników określonych na podstawie złożonych wniosków 
o dofinansowanie i przedstawione w rocznym sprawozdaniu z programu 
INNOTEXTILE za 2018 r. Ze sprawozdania z realizacji programu INNOTEXTILE za 
2019 r. wynika m.in., że dla wskaźnika: liczba wdrożonych przez beneficjentów 
programu wyników prac B+R (POIR) wartość w okresie sprawozdawczym wyniosła: 
0, a wartość docelową w 2023 r. określono w wysokości: 16. Dla wskaźnika: 
przychód z wdrożonych wyników prac B+R odpowiednio: 0 zł, 98 806,6 tys. zł 
Podstawą do określenia powyższych wskaźników były postanowienia zawartych 
umów prowadzony monitoring 16 (siedmiu zakończonych, dziewięciu 
realizowanych) projektów. 
Nie przedłożono dokumentacji wskazującej na zaopiniowanie takich referencyjnych 
wskaźników przez Radę NCBR jako elementu finalnej agendy programu. Stosownie 
do art. 2 pkt 2 ustawy o NCBR w programie winny zostać wyznaczone cele oraz 
działania niezbędne do ich osiągnięcia, a także zostać zdefiniowane w sposób 
mierzalny oczekiwane efekty. Zdaniem NIK brak określenia wartości liczbowych 
wskaźników docelowych oznacza, iż nie da się w sposób mierzalny i weryfikowalny 
ocenić stopnia realizacji programu tak po przewidzianym okresie pilotażowym jak 
i po zakończeniu realizacji całego programu. 

(Dowód: akta kontroli str. 1085-1108, 1886-1894) 

Dla programów INNOTABOR i INNOSBZ Centrum nie dokonało w ich 
agendach/opisach aktualizacji przyjętych dla wskaźników wartości docelowych, 
mimo że NCBR zdecydowało w 2018 r. o braku dalszej kontynuacji tych programów, 
tj. nieogłaszaniu w nich kolejnych konkursów. Skutkowało to mniejszą niż założono 
alokacją (oraz liczbą dofinansowanych projektów) przy ustalaniu wartości 
docelowych wskaźników. W obowiązującej agendzie programu INNOTABOR 
założono m.in.: liczbę dokonanych do 2023 r. zgłoszeń patentowych: 20 (w 2020 r. 
18); liczby opracowanych do 2023 r. technologii 22 (w 2020 r. 13). Ze sprawozdania 
z realizacji programu INNOTABOR za 2019 r. wynika, iż 
realizowanych/monitorowanych jest 10 projektów – dla których założono 
(w kwestionariuszu monitowania INNOTABOR – dokumencie wewnętrznym NCBR) 
osiągnięcie m.in.: liczby zgłoszeń patentowych 6, liczby wdrożonych prac B+R 11.  
Z analizy dwóch projektów w programie INNOTABOR wynika, że w wyniku realizacji 
projektów miano opracować jedną–dwie technologie, dokonać jednego lub dwóch 
zgłoszeń patentowych.  
Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej wyjaśniła109, że 
informacje o wskaźnikach zostały zaktualizowane w Sprawozdaniach z Programu 
(za rok 2018, 2019), które podlegały opinii Rady Centrum i zatwierdzane przez 
Dyrektora Centrum, tak jak Agenda badawcza INNOTABOR. 

(Dowód: akta kontroli str. 1089-1108, 1768-1769) 

W agendzie programu INNOSBZ zaopiniowanej pozytywnie przez Radę NCBR 
w dniu 27 maja 2015 r. zostały określone cel główny oraz trzy cele szczegółowe. 
Harmonogram przewidywał organizację trzech konkursów, w tym wraz z pierwszym 
konkursem miał się rozpocząć okres pilotażowy programu, który miał nie 
przekroczyć 24 miesięcy. Następnie miała zostać przeprowadzona ewaluacja w celu 

                                                      
108 Odpowiedź dla kontroli NIK z dnia 5 lutego 2021 r, pismo nr BDP-SKO-0910.21.2020.MG2. 
109 Pismo z dnia 5 lutego 2021 r. nr BDP-SKO.0910.21.2020.MG2. 
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weryfikacji prawidłowości przygotowania założeń programu. W agendzie INNOSBZ 
założono, że wartość dofinansowania programów wyniesie 50 mln zł.  
W agendzie określono wskaźniki do realizacji dla celu głównego wraz z wartościami 
referencyjnymi do osiągnięcia w 2026 r. np. liczba przedsiębiorstw prowadzących 
eksport w sektorze SBZ (wartość docelowa: 10) oraz dla celów szczegółowych – 
z wyszczególnieniem stopnia realizacji wskaźników według stanu na 2020 r. oraz 
2023 r., np.: liczba wdrożonych przez beneficjentów programu prac B+R (2020 r. 38, 
2023 r. 58) Z analizy agendy programu INNOSBZ wynika m.in., iż wskaźniki 
programu oraz ich referencyjne wartości docelowe zostały opracowane przy 
założeniu wyboru projektów w trzech naborach/konkursach. Jednak finalnie zostały 
przeprowadzone tylko dwa nabory w programie. Powodem dwóch zamiast trzech 
naborów w programie INNOSBZ i w konsekwencji mniejszego niż zakładano 
docelowo dofinansowania było rozstrzygnięcie na podstawie uchwały Rady NCBR 
z dnia 24 października o zaprzestaniu m.in. dalszej realizacji programu INNOSBZ. 
Alokacje w INNOSBZ wyniosły łącznie w pierwszym i drugim konkursie 100 mln zł, 
na ich podstawie zawarto umowy o wartości dofinansowania w wysokości około 56 
mln zł. Sprawozdanie z realizacji programu INNOSBZ na koniec 2019 r. wskazuje, 
że nie odnotowano jeszcze rozpoczęcia realizacji części wskaźników w programie, 
tj. nie odnotowano m.in. wdrożeń oraz zgłoszeń patentowych. Natomiast 
monitorowane wskaźniki produktu jak: liczba prowadzonych prac B+R, liczba 
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – nie zostały określone w Agendzie 
badawczej.  
Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej wyjaśniła110 
odnosząc się do kwestii braku aktualizacji m.in. wartości wskaźników docelowych 
w programie, że czynność ewentualnej weryfikacji wskaźników została zaplanowana 
na termin uzyskania raportów okresowych (informacje o stopniu realizacji 
wskaźników) z większej ilości realizowanych projektów, jak wskazuje roczne 
sprawozdanie z programu INNOSBZ za 2018 r. (str. 6). Z uwagi na brak kontynuacji 
konkursów mogą wystąpić problemy w uzyskaniu założeń programowych. Działania 
w tym celu zostaną podjęte w momencie dokonania ocen raportów okresowych 
większej liczby projektów. Na tej podstawie będzie można odpowiednio 
przeanalizować, czy konieczne jest wystąpienie o zmiany wskaźnikowe dla 
Programu. Jednocześnie w powołanych wyjaśnieniach wskazano, iż Program 
INNOSBZ był realizowany w ramach działania 1.2 POIR, dlatego oprócz 
wskaźników dla danego sektora – wskazanych w Agendzie badawczej 
monitorowane były również wskaźniki POIR-owe. Dokonane zmiany w Agendzie 
badawczej programu zostały opracowane i zaakceptowane przez Komitet Sterujący 
INNOSBZ  

(Dowód: akta kontroli str. 1119-1124,1764-1776, 1935-1946) 

Na podstawie badanej próby 12 projektów stwierdzono, że określone w umowach 
zasady monitorowania/oceny realizacji projektów były przestrzegane. Opinie 
o stopniu realizacji danego projektu wydawano na podstawie dokonywanych przez 
ekspertów analiz i ocen raportów okresowych. 

(Dowód: akta kontroli str. 2216-2217) 

We wzorze umowy w § 6 ust. 15 mającym zastosowanie w I konkursie INNOMED 
oraz INNOLOT znalazło się następujące postanowienie: W przypadku powstania 
w wyniku realizacji Projektu prototypu, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej 
Wykonawca może ją wykorzystywać do celów komercyjnych. Wszelkie dochody, 
wynikające z rozporządzania prototypem, instalacją pilotażową lub demonstracyjną 
uzyskane w okresie do 3 lat od daty zakończenia realizacji Projektu, o której mowa 

                                                      
110 Pismo z dnia 5 lutego 2021 nr BDP-SKO.0910.21.2020.MG2. 
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w § 3 ust. 1 Umowy, podlegają zwrotowi pro rata na rachunek Centrum. 
W przypadku gdy okres amortyzacji jest krótszy niż 3 lat należy zastosować okres 
amortyzacji.  

W regulaminach II konkursu na dofinansowanie projektów z POIR zarówno 
w programie INNOLOT jak i INNOMED brak było takich postanowień 
w referencyjnych wzorach umów. 
W ramach programu INNOMED i INNOLOT NCBR otrzymał tylko jeden zwrot 
z tytułu takiego dochodu na kwotę 1 650,00 zł111.  
Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej wyjaśniła112, że 
w momencie ogłaszania pierwszych konkursów podstawowym dokumentem 
regulującym kwestie udzielania pomocy publicznej na B+R na terenie UE było 
rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 
i 88 Traktatu. W ww. rozporządzeniu nr 800/2008, w art. 30 pkt 4 tj. w definicji 
eksperymentalnych prac rozwojowych znajdował się fragment zgodnie z którym 
prace te obejmują również opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, 
które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp 
z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, 
a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do celów 
demonstracyjnych i dowodowych. W przypadku późniejszego wykorzystania 
projektów demonstracyjnych lub pilotażowych do celów komercyjnych wszelkie 
dochody pochodzące z takiego wykorzystania odejmuje się od kosztów 
kwalifikowalnych.” W przypadku drugich konkursów, ogłoszonych w 2015 r. 
powyższe rozporządzenie nr 800/2008 zostało już zastąpione przez rozporządzenie 
Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, 
które nie zawierało przepisu analogicznego do cytowanego powyżej fragmentu art. 
30 pkt 4 rozporządzenia nr 800/2008. W związku z tą zmianą brzmienia przepisów 
UE jak i następnymi zmianami postanowienia umów z beneficjentami w konkursach 
finansowanych z POIR były dostosowywane do zmieniających się przepisów UE.  

(Dowód: akta kontroli str.1751-1761, 1773-1775) 

W dwóch badanych projektach INNOMED/I/3/NCBR/2014 oraz 
INNOLOT/I/10/NCBR/2014 okres oczekiwanie na rozstrzygnięcie w sprawie raportu 
wynosił ponad dwa lata.  

W projekcie INNOMED/I/3/NCBR/2014 [LAURA pt. Laura – Antiseptic medical 
product for skin and wounds], który po aneksowaniu był realizowany w okresie od 
4 listopada 2013 r. do 31 października 2018 ., beneficjent złożył w dniu 21 grudnia 
2018 r. raport końcowy z realizacji projektu. W dniu 1 lipca 2020 r. została 
sporządzona ocena formalna powołanego projektu. W dniu 28 października 2020 r., 
w związku z prowadzonymi przez NCBR uzgodnieniami z beneficjentem, została 
przekazana przez beneficjenta korekta raportu końcowego w części B. W dniu 16 
grudnia 2020 r. została sporządzona ocena merytoryczna realizacji projektu LAURA 
w której stwierdzono m.in., iż należy uznać projekt za niewykonany w części. 
Jednocześnie w dniu 16 grudnia 2020 r. upoważnieni pracownicy NCBR 
rozstrzygnęli, że w związku z uznaniem umowy za niewykonaną skierowano 
dokumentację projektową do ponownej oceny eksperckiej (procedura dwóch 
ekspertów). 
W projekcie nr INNOLOT/I/10/NCBR/2014 [INNOGEAR pt. „Zaawansowane techniki 
wytwarzania przekładni lotniczych”] raport końcowy z realizacji projektu 

                                                      
111 Umowa nr INNOMED/I/17/NCBR/2014. 
112 Pismo z dnia 5 lutego 2021 nr BDP-SKO.0910.21.2020.MG2. 
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pt. INNOGEAR w okresie 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2018 r. złożony został 
w dniu 31 sierpnia 2018 r., a w dniu 25 lutego 2020 r. został sporządzony 
kwestionariusz oceny merytorycznej części A raportu końcowego projektu w ramach 
programu INNOLOT. Koordynator projektu poparł pozytywną opinię eksperta. Od 
dnia 7 kwietnia 2020 r. trwa kontrola finansowa projektu, a w dniu 3 listopada 2020 r. 
miała miejsce kontrola merytoryczna projektu. Jak wynika z przedłożonej kontroli 
NIK notatce z dnia 21 grudnia 2020 r. obie kontrole były w toku.  
Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Centrum i Obsługi Prawnej wyjaśniła113, że 
długi okres przeprowadzania kontroli wynikał ze złożoności sprawy oraz ograniczeń 
powstałych w związku z pandemią.  
Sporządzony w dniu 22 stycznia 2021 r. przez eksperta merytorycznego protokół 
z kontroli został przesłany do Wykonawcy. Kontrola merytoryczna znajduje się 
również w trakcie realizacji, a wyniki i termin jej zakończenia uzależniony jest od 
zakończenia procedury kontradyktoryjnej. 
Jako przyczynę przedłużania się oceny raportu końcowego wskazano problemy 
natury organizacyjno-kadrowej, tj. m.in. przeprowadzone reorganizacje we wrześniu 
2018 r. oraz w styczniu 2020 r. i wynikające z nich zmiany zakresu kompetencji 
działów zajmujących się weryfikacją raportów, absencje chorobowe oraz znaczną 
rotację kadr w tym zakresie. Ostateczne rozliczenie projektu zostanie zatwierdzone 
do końca lutego 2021 roku. 

(Dowód: akta kontroli str. 1817-1820,  1997-2010, 2122-2152) 

Podstawą prowadzonych przez NCBR kontroli, w tym także kontroli projektów 
w programach sektorowych, były Roczne Plany Kontroli zatwierdzane przez 
Dyrektora NCBR. Projekty do kontroli w danym roku były typowane na podstawie 
analizy ryzyka. Jako wagi/czynniki ryzyka uwzględniano m.in.: wartość projektu; 
liczba realizowanych projektów przez danego wykonawcę; ustalenia poprzednich 
kontroli; ocena opiekuna merytorycznego projektu, ocena opiekuna finansowego 
projektu. Kontrole finansowe przeprowadzane były przez wyłonionego w trybie 
przetargu nieograniczonego wykonawcę zewnętrznego. Kontrole merytoryczne 
realizowane były przy udziale ekspertów zewnętrznych. Po zakończeniu czynności 
kontrolnych sporządzane były protokoły z kontroli, które udostępniano wykonawcy 
projektu. Po zakończeniu procedury kontradyktoryjnej sporządzane były wnioski 
i zalecenia z kontroli, które przekazywano wykonawcy i komórkom NCBR 
odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją projektu celem podjęcia dalszych 
działań. Poza planem kontroli realizowane były kontrole doraźne. 
W latach 2016-2017 zaplanowano trzy kontrole, a zrealizowano cztery dotyczące 
projektów realizowanych w ramach programów sektorowych w okresie 2017-2018, 
odpowiednio: trzy i pięć, w 2018-2019 odpowiednio: osiem i osiem, w 2019-2020 
odpowiednio: 26 i 26 oraz jedną kontrolę trwałości, w 2020-2021 zaplanowano: 30 
kontroli , a do dnia 24 listopada 2020 r. przeprowadzono 22, w tym 10 w tzw. trybie 
covidowym.  
W NCBR prowadzono również w latach 2015-2020 audyty i kontrole wewnętrzne 
w zakresie problemów zdiagnozowanych w realizacji programów sektorowych. 
Przykładowo sprawozdania z audytów wewnętrznych: Legalność i efektywność 
procedur i regulacji wewnętrznych Centrum dla działań w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w I osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac 
B+R przez przedsiębiorców oraz konsorcja naukowo-przemysłowe (2015 r.), 
Obsługa finansowa realizowanych projektów POIR (2019 r.).  

                                                      
113 Pismo z dnia 5 lutego 2021, pismo nr BDP-SKO-0910.21.2020.MG2 oraz pismo z dnia 10 lutego 2021 r, pismo nr BDP-
SKO-0910.21.2020.MG2. 
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(Dowód: akta kontroli str.  str. 1662-1665, 1683-1698 dokument elektroniczny, 
pliki nr) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  
1. NCBR nie dostosowało w programie INNOLOT oraz INNOMED wskaźników i ich 

wartości docelowych do wymogów i praktyki POIR. 
 W programie INNOLOT nadal, mimo przyjęcia w 2018 r. Suplementu nie 

określono wskaźników oraz ich wartości docelowych faktycznie realizowanych 
w ramach dofinansowanych projektów oraz faktycznie monitorowanych poza 
systemem wskaźników programu przez NCBR dla projektów z II konkursu 
INNOLOT. W programie INNOMED aktualizacji wskaźników dokonano w 2016 r., 
tj. już po ogłoszeniu II konkursu w programie. Dla części wskaźników celów 
szczegółowych programu dotychczas nie zdefiniowano w sposób wymierny 
wartości docelowych. Było to działanie nierzetelne, gdyż tak skonstruowane 
programy nie spełniały wymogu zdefiniowania w programie w sposób mierzalny 
oczekiwanych rezultatów realizacji programu. 

 Odnosząc się do składanych w toku kontroli wyjaśnień, powołanych powyżej, 
NIK podkreśla, że wskaźniki i ich wartości docelowe powinny zostać 
dostosowane do wymogów systemu wskaźników jeszcze przed ogłoszeniem 
naboru w II konkursach INNOLOT i INNOMED, w których projekty były już 
finansowane ze środków POIR. Zaistniała sytuacja polegająca na 
niedostosowaniu lub opóźnionym dostosowaniu wskaźników oraz ich wartości 
docelowych do wymogów POIR utrudniała bieżące i rzetelne monitorowanie 
postępów programów oraz negatywnie wpływała na ich spójność. 

 (Dowód: akta kontroli str.1764-1776) 

2. W czterech objętych kontrolą programach sektorowych: INNOMOTO, 
INNOTEXTILE, INNOTABOR i INNOSBZ nie dostosowano wartości bazowych 
i docelowych wskaźników do wymogów określonych zarówno we właściwych 
agendach/opisach programu (np. wymóg określenia wartości docelowych 
i bazowych części wskaźników na podstawie danych z konkursu w okresie 
pilotażowym) lub nie dostosowano wartości docelowych do zmiany formuły 
realizacji konkursu.   

 W przypadku programów INNOMOTO i INNOTEXTILE nie określono w sposób 
wymierny w agendach badawczych/opisach programu wartości bazowych oraz 
docelowych wskaźników, także po okresie pilotażowym. Zdaniem NIK tak 
zdefiniowane wartości docelowe wskaźników utrudniają weryfikację faktycznego 
stopnia realizacji programu i jego ocenę ze względu na brak wartości 
postulowanych/referencyjnych, a więc nie spełniały w pełni wymogu mierzalności 
efektów.   

 Przyjęte i określone dokładne wartości docelowe/referencyjne dla wskaźników 
w programach INNOTABOR oraz INNOSBZ wymagały zmiany i aktualizacji 
przede wszystkim w związku z podjętą w 2018 r. decyzją organów NCBR 
o niekontynuowaniu 11 programów sektorowych w tym INNOTABOR i INNOSBZ. 

 Odnosząc się do składanych w trakcie kontroli wyjaśnień NCBR dotyczących 
uznania za zaktualizowane wartości wskaźników poprzez określenie wartości 
docelowych w sprawozdaniach z realizacji projektów NIK wskazuje m.in., że 
zaburza to integralność programu jako wyodrębnionego instrumentu realizacji 
i monitorowania zadań. 

(Dowód: akta kontroli str.1764-1776 1886-1894) 
3. NCBR w dwóch spośród objętych kontrola NIK 12 projektów weryfikował 

i zatwierdzał raporty końcowe w sposób bezzasadnie opieszały. 

Stwierdzone 
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Mimo upływu ponad dwóch lat od złożenia raportów końcowych z realizacji 
projektów INNOMED/I/3/NCBR/2014 oraz INNOLOT/I/10/NCBR/2014 raporty te 
nie zostały dotychczas finalnie ocenione przez NCBR. 
NIK przyjmuje do wiadomości uwarunkowania organizacyjne, kadrowe oraz 
wynikające z sytuacji pandemicznej, a także potrzebę przeprowadzenia kontroli, 
które często przynoszą prawdziwy obraz faktycznie zrealizowanych zadań. 
Wskazuje jednak, że tak długi okres oczekiwania na ocenę projektu ma wpływ 
zarówno na sytuację beneficjenta jak i wiarygodność danych z monitowania 
programu raportowanych przez NCBR.  

(Dowód: akta kontroli str. 1817-1820,  1997-2010, 2122-2152) 
NCBR stworzyło i wdrożyło system monitorowania i sprawozdawczości dedykowany 
programom sektorowym, jednak wykazuje on istotne luki w zakresie opracowania 
adekwatnych, aktualnych wartości bazowych i docelowych dla przyjętych 
w programach wskaźników mierzalności efektów realizowanych programów. Nie 
dokonano również w pełni rzetelnej integracji do wymogów monitorowania 
i sprawozdawczości w POIR rozpoczętych wcześniej programów INNOLOT 
i INNOMED. Skutkowało to de facto paralelnym wobec przyjętych w programie 
wskaźników sposobem monitorowania projektów z II konkursu, których wskaźniki 
wynikające z POIR (monitorowane) w przypadku programu INNOLOT nie były 
formalnie wskaźnikami tego programu. Zdaniem NIK przyjęty opis programów/agend 
badawczych uniemożliwiał pełną ocenę i weryfikację stopnia realizacji programów, 
a także utrudniał ich bieżące całościowe monitorowanie.  
Na podstawie badanej próby 12 projektów stwierdzono, że określone w umowach 
zasady dofinansowania i monitorowania/oceny realizacji projektów były 
przestrzegane. Stwierdzono natomiast nieuzasadnione opóźnienie weryfikacji 
raportu końcowego z realizacji dwóch zakończonych projektów.  

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

 Uwzględnianie uprawnień Rady NCBR w procesie ustanawiania lub modyfikacji 1.
właściwych przedmiotowo programów realizowanych przez NCBR.  

 W istotnych dla gospodarki programach branżowych w procesie podejmowania 2.
decyzji o ich rozpoczęciu przeprowadzanie pogłębionej weryfikacji 
przedkładanych materiałów lub własnych analiz/diagnoz w zakresie wysokości 
budżetów programów, procentowego udziału dofinansowania NCBR 
w programie oraz przeprowadzanie analizy wykonalności technicznej danego 
przedsięwzięcia w danym czasie, a także możliwości komercjalizacji produktów 
będących efektem programu, tak aby nowo otwierane programy były adekwatne 
do potrzeb branż gospodarki. 

 Wyeliminowanie przypadków nieuprawnionego wydłużania okresu realizacji 3.
projektów ponad termin określony postanowieniami Regulaminu 
Przeprowadzania Konkursów oraz naruszania kryterium wyboru projektów.  

 Zapewnienie finansowania i realizacji konkursów zgodnie z dokumentacją 4.
programową. 

 Dostosowanie wskaźników i ich wartości docelowych w programach INNOLOT 5.
oraz INNOMED do wymogów i praktyki POIR. 

 W programach sektorowych INNOMOTO, INNOTEXTILE, INNOTABOR 6.
i INNOSBZ dostosowanie wartości bazowych i docelowych wskaźników do 
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wymogów określonych we właściwych agendach/opisach programów oraz do 
zmiany formuły realizacji programu. 

 Podjęcie działań organizacyjnych i proceduralnych mających na celu 7.
sprawniejszą weryfikację przez NCBR przedkładanych przez beneficjentów 
raportów końcowych z realizacji projektów. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej 
Izby Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, 
nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią 
uchwały w sprawie zastrzeżeń. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 14 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 
Warszawa, dnia 5 marca 2021 r. 
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