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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/023 - Transfer wiedzy i technologii poprzez spółki jednostek naukowych 

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy 1. Karol Gromotka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/39/2018 z 13 marca 2018 r. 

2. Andrzej Szulc, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/44/2018 z 19 marca 2018 r. 

3. Emil Wojak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/45/2018 z 19 marca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-5) 

Jednostka 

kontrolowana 
Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie1,  
ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Paweł Bielski, Dyrektor Instytutu2 

(dowód: akta kontroli str. 6, 71, 72, 501) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 
Instytut, poprzez utworzenie spółki celowej ChemSpin sp. z o.o.4, wykorzystał 
możliwość zainicjowania szerszej współpracy z otoczeniem gospodarczym w celu 
wdrożenia wyników badań naukowych i prac rozwojowych. 

Działania związane z procesem utworzenia Spółki przeprowadzone zostały 
prawidłowo. Podjęcie decyzji o utworzeniu spółki celowej poprzedzone zostało 
udziałem w Programie SPIN-TECH. W akcie założycielskim z 2014 r.5 określono 
zakres i zasady działania Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został w całości 
opłacony, a Instytut objął w nim 100% udziałów. Powiązanie powstania Spółki 
z udziałem w Programie SPIN-TECH pozwoliło Spółce na realizację w 2015 i 2016 r. 
działań zgodnych z celem jej zawiązania.  

W okresie od 30 kwietnia 2014 r. do 1 października 2016 r. Instytut sprawował 
prawidłowy i skuteczny nadzór nad Spółką. Zapewnił powołanie jej organów (Rady 
Nadzorczej i Zarządu), rozpatrywał i zatwierdzał sprawozdania Zarządu 
z działalności Spółki i sprawozdania finansowe, a także udzielił absolutorium 
członkom organów Spółki.  

W 2017 r. po zakończeniu projektu realizowanego w ramach programu oraz  
w związku ze zmianami organizacyjnymi w Instytucie Spółka, za wyjątkiem 

                                                      
1  Dalej: „Instytut” lub „ICHP”. 
2  Dalej: „Dyrektor” - pełniący funkcję od 29 października 2016 r. W okresie od 23 października 2012 r. do 11 października 

2016 r. funkcję Dyrektora pełniła Regina Jeziórska. W okresie od 12 do 28 października 2016 r. funkcję Dyrektora pełniła 
Katarzyna Szterk, Zastępca Dyrektora Instytutu.  

3  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

4  Dalej: „Spółka”. 
5  Akt założycielski sp. z o.o. z 30 kwietnia 2014 r., repertorium A -1568/2014. Dalej: „akt założycielski z 2014 r.”.  

Ocena ogólna 
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rozliczenia projektu realizowanego w Programie SPIN-TECH, nie podejmowała 
działań. W ocenie NIK Instytut w tym okresie nie sprawował należytego nadzoru nad 
Spółką w zakresie powołania jej organów, tj.: 

- od 1 października 2016 r. przestała pełnić swoją funkcję Prezes Zarządu, a Instytut 
będący jedynym Wspólnikiem Spółki nie dokonał uzupełnienia składu Zarządu. 
Było to wymagane § 11 ust. 1 aktu założycielskiego6. Ponadto 31 marca 2017 r. 
skończyła się dwuletnia kadencja drugiego członka Zarządu, w wyniku czego 
przestał funkcjonować wymagany art. 201 § 1 Ksh7 organ Spółki upoważniony  
do prowadzenia jej spraw i reprezentowania jej na zewnątrz;  

- od 15 października 2016 r. Rada Nadzorcza utraciła wymagany w § 12 ust. 1 aktu 
założycielskiego skład i nie mogła pełnić swojej funkcji. Instytut będący jedynym 
Wspólnikiem Spółki nie uzupełnił składu Rady Nadzorczej, co było wymagane  
§ 12 ust. 3 aktu założycielskiego. W wyniku powyższego do końca okresu objętego 
kontrolą, tj. 31 grudnia 2017 r.8, nie funkcjonował  organ nadzoru Spółki.   

Zgromadzenie Wspólników w wyniku zaprzestania działalności organów Spółki 
nie podjęło wymaganych uchwał dotyczących rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdania finansowego 
za 2016 r., udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez 
nich obowiązków oraz o podziale zysku. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Utworzenie spółki celowej oraz jej wyposażenie przez 
instytut badawczy 

Instytut zgodnie z § 3 ust. 2 Statutu9 mógł tworzyć spółki kapitałowe w celu 
komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, prowadzenia działań 
z zakresu transferu technologii i upowszechniania nauki oraz pozyskiwania środków 
finansowych na działalność statutową, za zgodą ministra właściwego do spraw 
gospodarki. Instytut mógł obejmować akcje i udziały w takich spółkach oraz osiągać 
przychody z tego tytułu. W objętym kontrolą okresie Instytut w celu komercjalizacji 
wyników badań utworzył Spółkę. Ponadto posiadał udziały w spółce utworzonej  
w 2000 r. Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” sp. z o.o. w Nowej Sarzynie10. 

(dowód: akta kontroli str. 54-65, 352-358) 

W latach 2013-2017 Instytut zgłosił do opatentowania 64 wynalazki,  
w tym do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 61 wynalazków,  
a do zagranicznych urzędów ds. własności przemysłowej – trzy wynalazki. Uzyskał 
70 patentów krajowych i osiem zagranicznych11. W 2013 r., tj. poprzedzającym 
utworzenie Spółki, Instytut zgłosił w Urzędzie Patentowym RP 14 wynalazków,  
 

                                                      
6 Tekst jednolity aktu założycielskiego spółki o z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 marca 2015 r., repertorium A -

937/2015. Dalej: „akt założycielski”. 
7 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, ze zm.). Dalej „Ksh”  
8  Kontrolą objęto lata 2013-2017. 
9 „Statut Instytutu Chemii Przemysłowej im. Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie” zatwierdzony przez Ministra 

Gospodarki 2 lutego 2011 r., stracił moc na podstawie § 12 ust. 3 Statutu zatwierdzonego przez Ministra Rozwoju 
i Finansów z 17 maja 2017 r. Dalej: „Statut.” 

10  Początkowo Instytut objął 70% udziałów. Na dzień 31 grudnia 2017 r. udziały Instytutu wynosiły 89,01%. 
11  Wyższa liczba uzyskanych patentów (łącznie 78) niż zgłoszeń wynalazków do opatentowania (64 zgłoszenia) wynika 

z kilkuletniego czasu rozpatrywania zgłoszeń. 

Opis stanu 
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uzyskał 22 patenty. Jeden wynalazek zgłosił w zagranicznym urzędzie patentowym. 
[...]12. 

(dowód: akta kontroli str. 41-53, 73-74) 

Uzasadnieniem utworzenia Spółki był zamiar udziału w konkursie (Programie) SPIN-
TECH ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju13, w tym możliwość 
uzyskania środków publicznych dla spółki. Zakładano, że środki te będą 
przeznaczone m.in. na: identyfikację i ocenę potencjału komercyjnego własności 
intelektualnej; analizę możliwych ścieżek komercjalizacji własności intelektualnej; 
prowadzenie wyceny własności intelektualnej; obsługę transferu technologii, w tym 
wycenę wartości własności intelektualnej; rozpoznawanie potrzeb rynku.  

We wniosku do Ministra Gospodarki o wyrażenie zgody na utworzenie Spółki 
Instytut wskazał m.in., że utworzenie Spółki pozwoli na uporządkowanie 
i ustrukturyzowanie działań dotyczących sprzedaży technologii, udzielanie licencji.  
Utworzenie Spółki nie było przedmiotem konsultacji z radą naukową Instytutu14. 

 (dowód: akta kontroli str. 39-40, 422-445, 472, 473)  

W dniu 18 grudnia 2012 r. Instytut, zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o instytutach badawczych15, wystąpił do Ministra Gospodarki z prośbą  
o wyrażenie zgody na utworzenie spółki celowej w formie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Instytut wskazał, że zamierza powołać spółkę o kapitale 
zakładowym wynoszącym 5 tys. zł i obejmie w niej 100% udziałów. Minister 
Gospodarki (pismem z 24 grudnia 2012 r.) wyraził zgodę na wykonanie czynności 
prawnej polegającej na objęciu 100% udziałów w tworzonej spółce.  

Instytut, zgodnie z art. 17 ust. 7 ustawy o instytutach badawczych, każdorazowo 
uzyskiwał zgodę nadzorującego ministra na wykonywanie praw z tytułu posiadanych 
udziałów w Spółce, dotyczących m.in. zmiany aktu założycielskiego Spółki, 
powołania członków Zarządu Spółki, zmian w Radzie Nadzorczej, zatwierdzenia 
sprawozdań finansowych i Zarządu z działalności Spółki, udzielenia absolutorium 
członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej, pokrycia straty lub podziału zysku, 
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań lub dokonanie rozporządzeń prawem 
przekraczającym 10 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 23-40, 218-234, 256-292, 298, 301, 313-329, 339-347) 

W procesie tworzenia Spółki uwzględniono specyfikę działalności Instytutu. W akcie 
założycielskim z 2014 r. wskazano, że celem Spółki było prowadzenie działalności 
zmierzającej do komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz 
prowadzenie badań z zakresu transferu technologii i promocji nauki, 
w szczególności w zakresie wyników badań naukowych i prac rozwojowych 
osiągniętych w Instytucie lub do których  Instytut posiadał prawa pozwalające na 
komercjalizację tych wyników badań naukowych i prac rozwojowych.  

Przedmiot działalności Spółki określono poprzez podanie 29 zakresów jej 
działalności, w tym m.in.: pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), działalność w zakresie inżynierii  
i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), pozostałe badania i analizy 
techniczne (PKD 71.20.B), badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie 

                                                      
12 W wystąpieniu pokontrolnym NIK w interesie przedsiębiorcy wyłączyła jawność informacji ustawowo chronionych, 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy, na podstawie art. 5 ust. 2. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419). 

13  Dalej „NCBR”. 
14 Przeprowadzenie takich konsultacji nie było obowiązkowe. 
15  Dz. U. z 2017 r., poz. 1158, ze zm. Dalej: „ustawa o instytutach badawczych”. 
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biotechnologii (PKD 72.11.Z), badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie 
pozostałych nauk przyrodniczych (PKD 72.19.Z), dzierżawa własności intelektualnej 
i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 
77.40.Z), działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 
82.30.Z). 

W akcie założycielskim z 2014 r. określono zakres i zasady działania Spółki oraz jej 
organów. Instytut zawarł ze Spółką trzy umowy o zarząd prawami do technologii16 
oraz pięć umów o zarząd projektami wynalazczymi17. Spółka zobowiązała się m.in. 
do prowadzenia spraw związanych z komercjalizacją technologii lub projektów,  
w tym: marketingu wśród potencjalnych partnerów biznesowych, negocjowania 
umów licencyjnych, sprzedaży praw do know-how oraz wdrożeniowych w imieniu  
i na rzecz Instytutu. […]18. Zawarto również umowę ramową19 obejmującą 
zobowiązanie Spółki m.in. do podejmowania działań zmierzających do 
komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Instytutu. Kapitał 
zakładowy Spółki wyniósł 5 tys. zł i został podzielony na 100 równych 
i niepodzielnych udziałów. Udziały zostały pokryte wkładem pieniężnym Instytutu.  

(dowód: akta kontroli str. 7-40, 123-217, 364-415) 

Instytut po uzyskaniu zgody Ministra Gospodarki udzielił Spółce zgody na zawarcie 
umowy na opracowanie biznesplanu. Zgodnie z przedłożonym Instytutowi 
sprawozdaniem z działalności Zarządu za 2015 r. w biznesplanie na potrzeby 
analizy finansowej wykonano cztery prognozy: wariant bazowy, optymistyczny bez 
uwzględnienia założenia w przyszłości spin-offu20, optymistyczny z uwzględnieniem 
założenia w przyszłości spin-offu oraz pesymistyczny.  

W spółce wdrożono System Zarządzania Jakością, co potwierdzono uzyskaniem 
certyfikatu o zgodności z PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie komercjalizacji prac 
badawczo-rozwojowych oraz innowacyjności, doradztwa i szkoleń z zakresu 
ochrony własności intelektualnej, zarządzania projektem wynalazczym, aportu, 
udzielania licencji, sprzedaży praw do patentu, tworzenia spółek spin-off, wyceny 
technologii, opracowywania opinii o innowacyjności rozwiązania. W Spółce 
opracowano także politykę i księgę jakości wraz z procedurami m.in. w zakresie: 
pozyskiwanie klienta, komercjalizacji, doradztwa i usług, zarządzania projektem.  

(dowód: akta kontroli str. 139-144, 175-183, 215-217, 256-278, 507, 511) 

Zgodnie z przedłożonymi Instytutowi sprawozdaniami z działalności Zarządu Spółki 
jej działalność w latach 2014-2016 była zgodna z aktem założycielskim. W 2014 r. 
podjęto działania związane z organizacją Spółki. W 2015 r. i 2016 r. Spółka 
przygotowała i złożyła Wniosek o dofinansowanie Projektu „Rozwój działalności 
ChemSpin sp. z o.o. w celu komercjalizacji prac B+R powstałych w IChP"21, 
a następnie realizowała ten Projekt. Przygotowano narzędzia do komercjalizacji 
technologii oraz procedur koniecznych do prowadzenia działalności przez Spółkę.  

Spółka, zgodnie z przedkładanymi Instytutowi sprawozdaniami Zarządu, 
podejmowała działania w celu wdrożenia wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych powstałych w Instytucie. W tym celu Spółka m.in.: 

                                                      
16 Umowy nr: 3/2015 z 24 czerwca  2015 r., 4/2015 z 8 czerwca 2015 r., 5/2015 z 6 lipca 2015 r.  
17 Umowy: 1/475003/2015 z 13 maja 2015 r., 2/2015 z 19 maja 2015 r., 1/2016 z 23 lutego 2016 r., 2/2016  z 15 marca 2016 r., 

3/2016 z 15 marca 2016 r. 
18 W wystąpieniu pokontrolnym NIK w interesie przedsiębiorcy wyłączyła jawność informacji ustawowo chronionych, 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy, na podstawie art. 5 ust. 2. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. z Dz. U. z 2018 r., poz. 1330) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419). 

19 Umowa z dnia 11 marca 2016 r. 
20 Przedsiębiorstwo powstałe poprzez wydzielenie się z jednostki macierzystej.  
21  Dalej: „Projekt”. 
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a) opracowała raporty z oceny potencjału komercyjnego wraz z rekomendacją 
ścieżki komercjalizacji, analizy FTO22 oraz strategii postępowania w zakresie 
przyznania bądź rozszerzenia ochrony patentowej. Wykonano wyceny 
technologii objętych zarządem Spółki; 

b) przeprowadziła w latach 2015-2016 szkolenie połączone z warsztatami  
dla pracowników naukowych Instytutu pt. „Ocena potencjału rynkowego i wycena 
technologii w procesie komercjalizacji” oraz warsztaty pt. „Proces komercjalizacji 
wiedzy z udziałem Spółki Celowej” w zakresie „Ochrona własności intelektualnej 
- co jest, a co nie jest jej przedmiotem”, „Jak dobrze przygotować się do rozmów 
z Inwestorem” oraz „Rola ChemSpin sp. z o.o. w procesie komercjalizacji 
wiedzy”;   

c) opracowała teasery informacyjne23, które wraz z informacjami o dostępnych 
technologiach umieszczono na stronie internetowej Spółki oraz w bazach 
technologii24; 

d) nawiązała kontakt z sieciami aniołów biznesu oraz funduszami Venture Capital25, 
głównie uczestnikami zorganizowanego przez Spółkę w grudniu 2015 r. 
spotkania branżowego oraz z organizacjami zrzeszającymi firmy z danej branży, 
a także firmami z otoczenia biznesu, tj. LSBC, E-doradca. PWC, Trio-Fund.; 

e) stworzyła bazę danych inwestorów przemysłowych oraz finansowych, do których 
rozesłano opracowane teasery; 

f) rozesłała opracowane teasery do wszystkich firm wskazanych w Biznes Planie 
oraz zidentyfikowanych i umieszczonych w zaprojektowanej bazie danych 
potencjalnych inwestorów i kontrahentów (w sumie ponad 200 firm).  

W 2016 r. Spółka przystąpiła do Mazowieckiego Klastra Chemicznego. 

W 2015 i 2016 r. Spółka podejmowała próby zainteresowania wynikami badań 
naukowych lub prac rozwojowych firmy działające w branży chemicznej, m.in. 
poprzez : 
a) organizację spotkań branżowych pt. „Nowe technologie w przemyśle 

chemicznym”. W 2015 r. uczestniczyło 10 przedsiębiorców, głównie z branży 
chemicznej, 16 przedstawicieli funduszy Venture Capital oraz 26 przedstawicieli 
uczelni wyższych w tym 21 pracowników Instytutu. W 2016 r. spotkanie 
zorganizowano pod honorowym patronatem Polskiej Izby Przemysłu 
Chemicznego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele około 30 zakładów 
przemysłowych, funduszy Venture Capital oraz pracownicy naukowi Instytutu; 

b) uczestnictwo w Targach IMP w Poznaniu oraz Międzynarodowych Targach 
Innowacji Gospodarczych i Naukowych Targi INTARG w Katowicach. Podczas 
targów prezentowano 4 technologie zgłoszone do konkursu „International 
Exhibition oj Economy and Scientific Innovation”, które zostały nagrodzone 
medalami; 

c) uczestnictwo w 2016 r. w III Kongresie „Polska Chemia” zorganizowanym przez 
Polską Izbę Przemysłu oraz w konferencji „R&D SUMMIT. Strategie wzrostu 
innowacyjnego przedsiębiorstwa”, w której uczestniczyli pracownicy działów 
badawczo-rozwojowych zainteresowani współpracą ze środowiskiem naukowym. 

 (dowód: akta kontroli str. 90-183, 256-278, 364-416) 

 

                                                      
22  Analiza Freedom to Operate - narzędzie wspierające proces podejmowania decyzji w zakresie rozwoju rynkowego. 
23  Zawierające informacje o technologiach i procesach tj.: opis projektu, podstawowe dane, zastosowanie. 
24  OPI (https://inventorum.opi.org.pl), ARP (http //w-ww.ptt.aip.pl), OPI-KreoBos (https://kreobox.pl). 
25  Venture capital - typ funduszu, który inwestuje swoje środki w małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa dysponujące 

innowacyjnym produktem, innowacyjną metodą lub usługą – niezweryfikowanymi przez rynek, a co za tym idzie nie 
przysparzającymi ryzyka niepowodzenia. Często venture capital tłumaczy się jako kapitał ryzyka – na podstawie danych na 
stronnie http://www.infor.pl/prawo/encyklopedia-prawa/v/290737,Venture-capital.html 
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[…]26.  

(dowód: akta kontroli str. 139-144, 175-183, 215-217, 256-278, 364-416, 463, 464) 

W 2017 r.27 Spółka złożyła raport końcowy z realizacji Projektu, który został 
zaakceptowany przez NCBR. Spółka w 2017 r. nie podejmowała innych działań. 

Dyrektor 16 czerwca 2017 r. wystąpił do Ministra Rozwoju i Finansów z wnioskiem  
o zgodę na likwidację Spółki. Uzasadnił to m.in. brakiem prowadzenia przez Spółkę 
działań związanych z realizacją celów, dla których została powołana oraz 
utworzeniem w strukturze Instytutu Centrum Transferu Technologii28. Centrum  
to wykonywało czynności związane z komercjalizacją technologii opracowanej  
w Instytucie. Wskazał, że wygasł ekonomiczny cel założenia Spółki. Minister 
Rozwoju w odpowiedzi wskazał, że o zasadności ekonomicznej i celowości 
funkcjonowania spółek decyduje Instytut jako „Wspólnik Spółki”.  

Dyrektor prowadził również korespondencję z NCBR w sprawie przejęcia 
obowiązków związanych z okresem trwałości Projektu. W piśmie z 18 października 
2017 r. NCBR wskazało m.in., że likwidacja Spółki wpłynęłaby na realizację 
Projektu29 oraz powodowałaby nieosiągnięcie niektórych celów Projektu objętych 
umową oraz zasadami Projektu SPIN-TECH. NCBR wskazał, że ewentualny 
wniosek o likwidację Spółki nie uzyskałby jego zgody m.in. dlatego, że zmiana  
ta stałaby w sprzeczności z pierwotnym założeniem programu określonego 
w regulaminie, oraz wskazał na możliwość żądania zwrotu 30% kwoty 
dofinansowania. Do 31 grudnia 2017 r. nie rozpoczęto procesu likwidacji Spółki. 

Dyrektor w piśmie z 12 marca 2018 r. kierowanym do Ministerstwa 
Przedsiębiorczości i Technologii wskazał, że Instytut zamierza ponownie zwrócić  
się do NCBR o zgodę na przejęcie obowiązków sprawozdawczych Spółki oraz 
uzyskać opinię prawną w przedmiocie ewentualnych skutków prawnych 
i finansowych dla Instytutu w przypadku likwidacji Spółki. 

Dyrektor podał m.in., że w związku z utworzeniem CTT utrzymywanie przez Instytut 
odrębnego podmiotu „dublującego” jego działania było bezzasadne. Rozwój Spółki 
wyłącznie w oparciu o model pośrednictwa, bez środków zewnętrznych  
i bez dokapitalizowania, nie miał racji bytu. Wskazał również, że „obecnie Instytut 
zlecił analizę prawną, która będzie podstawą do podjęcia czynności prawnych przez 
Zgromadzenie Wspólników”. 

(dowód: akta kontroli str. 184-217, 417-424, 451-462,  512, 513) 

Zarządzeniem Dyrektora z 31 marca 2015 r. wprowadzono w Instytucie regulamin 
zarządzania prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej oraz zasad 
komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Regulamin został 
zaopiniowany przez Radę Naukową Instytutu 26 marca 2015 r.  
Regulamin zawierał postanowienia wymagane art. 24 ust. 1a pkt 1-5 ustawy 
o instytutach badawczych, tj. uregulował sprawy dotyczące:  

                                                      
26 W wystąpieniu pokontrolnym NIK w interesie przedsiębiorcy wyłączyła jawność informacji ustawowo chronionych, 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy, na podstawie art. 5 ust. 2. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419). 

27 Zgodnie ze sprawozdaniem z działalności Spółki za 2017 r. raport końcowy został złożony w lutym 2017 r., a NCBR uznał 
umowę za wykonaną w dniu 27 grudnia 2017 r. 

28  W okresie od 28 kwietnia 2017 r. do 12 października 2017 r. w Instytucie funkcjonowało Centrum Transferu Technologii. 
W związku z nową strukturą organizacyjną przyjętą od 13 października 2017 r. Centrum Transferu Technologii zastąpiło 
Biuro Transferu Technologii. Dalej w wystąpieniu dla obydwu komórek przyjęto skrót „CTT”. 

29  Tj. uniemożliwiłaby wykonanie pozostałych zadań i obowiązków Spółki, np. złożenie wymaganych umową raportów. 



 

8 

- praw i obowiązków instytutu i pracowników w zakresie ochrony i korzystania 
z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej;  

- zasad wynagradzania twórców i podziału środków uzyskanych z komercjalizacji 
między twórcą a instytutem;  

- zasad i procedur komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;  
- zasad korzystania z majątku instytutu wykorzystywanego do komercjalizacji 

wyników. 

Regulamin stanowił, że Instytut nabywa prawa majątkowe do każdego wyniku 
badania uzyskanego przez zatrudnionych pracowników lub inne osoby, z którymi 
zawarto porozumienia lub umowy, a także pozyskanego na podstawie zawartej 
umowy. Regulamin nie zawierał zasad sprzecznych z prawem własności 
przemysłowej30 oraz prawem autorskim i prawami pokrewnymi31. 

(dowód: akta kontroli str. 75-86) 

W latach 2014-2017 Instytut nie uzyskał przychodów z tytułu utworzenia Spółki 
i objęcia w niej udziałów.  

(dowód: akta kontroli str. 87, 90-138, 145-175, 184-214) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Instytut w sposób prawidłowy utworzył Spółkę, a decyzja ta poprzedzona została 
udziałem w Programie SPIN-TECH. W akcie założycielskim określono zakres 
i zasady działania Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został w całości opłacony, 
a Instytut objął 100% udziałów w Spółce. Powiązanie powstania Spółki z udziałem 
w Programie SPIN-TECH pozwoliło Spółce na realizację działań zgodnych z celem 
jej zawiązania. Instytut posiadał regulamin zarządzania prawami autorskimi 
i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji, 
który został terminowo uchwalony i zawierał wymagane ustawowo elementy. 

2. Nadzór instytutu badawczego nad działalnością 
utworzonej spółki celowej 

1. W Instytucie nie opracowano procedur dotyczących sposobu i warunków 
wykonywania uprawnień i obowiązków właściciela w spółkach32. Dyrektor wyjaśnił 
m.in., że za nadzór właścicielski nad spółkami zależnymi, ze względu  
na wykonywanie praw z tytułu posiadanych udziałów, podczas zgromadzenia 
udziałowców odpowiada Dyrektor Instytutu. Na wykonanie tych praw Instytut 
uzyskiwał zgody ministra nadzorującego Spółkę. 

(dowód: akta kontroli, str. 417-418, 506, 508) 

2. Dyrektor przeprowadził analizy dotyczące funkcjonowania Spółki, zarówno 
dotyczące finansowania, jak i pełnienia roli pośrednika w komercjalizacji technologii 
Instytutu. W wyniku analizy stwierdził brak zasadności funkcjonowania Spółki.  

(dowód: akta kontroli, str. 8, 225-255, 313-338, 418-419, 422-424) 

3. Instytut posiadał 100% udziałów w Spółce i podczas Zgromadzenia Wspólników 
był reprezentowany przez Dyrektora Instytutu.  

Zgodnie z § 16 ust. 1 aktu założycielskiego z 2014 r. Zgromadzenie Wspólników 
powołało pierwszy Zarząd ChemSpin w składzie Zbigniew Rogulski (Prezes 

                                                      
30  Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776). 
31 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, ze zm.). 
32 Instytut nie był zobowiązany do  opracowania lub wdrożenia takich procedur. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Zarządu) oraz Jacek Kijeński. Z dniem 31 stycznia 2015 r. Zbigniew Rogulski 
zrezygnował z pełnienia funkcji. Od 31 marca 2015 r. Zgromadzenie Wspólników 
powołało w skład Zarządu Ewę Śmigierę (Prezes Zarządu) oraz Jacka Kijeńskiego. 
Z dniem 1 października 2016 r. rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu 
złożyła Ewa Śmigiera. Jacek Kijeński pełnił funkcję do zakończenia dwuletniej 
kadencji, tj. do 31 marca 2017 roku. Brak powołania Zarządu w dwuosobowym 
składzie przedstawiono w sekcji „Ustalone nieprawidłowości” niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego.  

Wszyscy członkowie Zarządu byli pracownikami naukowymi Instytutu przed 
powołaniem Spółki oraz posiadali odpowiednie przygotowanie merytoryczne 
i zawodowe.  

 (dowód: akta kontroli str. 218-221, 348, 349, 507, 509-511, 514-517) 

Zgromadzenie Wspólników w skład pierwszej Rady Nadzorczej (na okres  
do 30 kwietnia 2016 r.) powołało: Zofię Duszyńską, Izabellę Legocką i Beatryczę 
Szabłowską. 9 czerwca 2015 r. odwołano z Rady Nadzorczej Zofię Duszyńską oraz 
Beatryczę Szabłowską i powołano Włodzimierza Ratajczaka oraz Danutę Gajdę-
Wielgosz. 22 stycznia 2016 r. na członka Rady Nadzorczej powołano Przemysława 
Łosia.  

Zmiany składu Rady Nadzorczej z 9 czerwca 2015 r. przeprowadzono po uzyskaniu 
zgody Ministra Gospodarki. Dyrektor Instytutu wskazał na konieczność zmiany 
składu Rady Nadzorczej w związku z przystąpieniem Spółki do realizacji Projektu. 
Wszyscy członkowie Zarządu posiadali odpowiednie przygotowanie merytoryczne 
i zawodowe.  

Po rezygnacji dwóch członków w październiku 2016 r. skład Rady Nadzorczej  
nie został uzupełniony i nie mogła ona wykonywać swoich obowiązków. 
Przedstawiono to w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.  

(dowód: akta kontroli str. 7-22, 225-231, 348-351, 502-505, 514-517) 

4. Dnia 31 marca 2015 r., zgodnie z art. 255 § 1 Ksh, na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników Spółki podjęto uchwałę o zmianie aktu założycielskiego 
z 2014 roku. Zmiana dotyczyła m.in. zniesienia wspólnej kadencji członków Zarządu 
(§ 11 ust. 1 i 2) i usunięcia zapisów dotyczących powołania pierwszej Rady 
Nadzorczej (§ 12 ust. 2). 

(dowód: akta kontroli str.7-38, 465-471) 

5. W kontrolowanym okresie Zarząd na podstawie art. 235 § 1 Ksh zwołał 
dwukrotnie Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenia odbyły  
się w wymaganym w art. 231 § 1 Ksh terminie sześciu miesięcy po upływie każdego 
roku obrotowego. Stosownie do art. 228 pkt 1 w związku z art. 231 § 2 Ksh 
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników: 
a) rozpatrzyło i zatwierdziło uchwałami sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

za 2014 i 2015 rok oraz sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2014 i 2015;  
b) udzieliło uchwałami absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez 

nich obowiązków za  2014 r. oraz 2015 r.; 
c) powzięło uchwały o pokryciu straty za 2014 r. i podziale zysku za 2015 r. 

Zgromadzenie Wspólników nie odbyło się w 2017 r., w wyniku czego nie podjęło 
wymaganych uchwał dotyczących 2016 r., co opisano poniżej w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”.  
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W kontrolowanym okresie nie dokonano zmiany wysokości kapitału zakładowego 
Spółki. […]33. 

 (dowód: akta kontroli str. 7-38, 57-64, 90-217, 232-255,  
319-320, 330-338, 352-360) 

6. W kontrolowanym okresie nie wystąpił przypadek zwołania Zwyczajnego  
lub Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przez Radę Nadzorczą. 

(dowód: akta kontroli str. 224, 232-234, 260-262, 264-266, 272-273, 276-277, 282, 
285-287, 292-294, 301, 310-311) 

7. W okresie objętym kontrolą Instytut nie żądał zwołania Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników na podstawie art. 236 § 1 Ksh. Pismem z 10 kwietnia 
2015 r. Instytut zwrócił się - stosownie do postanowień art. 17 ust. 7 ustawy 
o instytutach badawczych - do Ministra Gospodarki z prośbą o udzielenie zgody  
na dokonanie czynności prawnych dotyczących: 
- zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w umowie Spółki, 
- powołania Zarządu – w wyniku złożenia przez dotychczasowego Prezesa 

rezygnacji z pełnionej funkcji, zakończyła się wspólna kadencja członków 
dotychczasowego Zarządu.  

W dniu 15 kwietnia 2015 r. zgodnie z uzyskaną zgodą, w trybie art. 240 Ksh, podjęto 
uchwały dotyczące powołania członków Zarządu.  

 (dowód: akta kontroli str. 218-224) 

8. Instytut nie korzystał z prawa kontroli określonego w art. 212 Ksh obejmującego 
przeglądanie ksiąg i dokumentów Spółki, sporządzenie bilansu Spółki oraz żądanie 
wyjaśnień od Zarządu.  

Dyrektor Instytutu podał, że Instytut nie korzystał z prawa kontroli Spółki ponad 
uprawnienia wynikające z aktu założycielskiego i Ksh. Wskazał, że działalność 
Spółki opierała się na realizacji projektu SPIN-TECH. Z uwagi na zapisy wynikające 
z aktu założycielskiego, zgodnie z którym rozporządzanie prawem lub zaciąganie 
zobowiązań powyżej 10 tys. zł wymagało uprzedniej zgody Zgromadzenia 
Wspólników, każda czynność podejmowana przez Spółkę wymagała zgody 
Zgromadzenia Wspólników. Wyjaśnił, że Spółka przekazywała Instytutowi coroczne 
sprawozdania z działalności. Poza tym Prezes Zarządu uczestniczył zwykle 
w posiedzeniach Zgromadzenia Wspólników oraz Rady Nadzorczej. Członkowie 
Zarządu w trakcie pełnienia funkcji byli jednocześnie pracownikami Instytutu.  

(dowód: akta kontroli, str.417-419, 420, 422) 

Rada Nadzorcza złożyła Zgromadzeniu Wspólników pisemne sprawozdanie 
z wyników oceny: sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. i 2015 r., 
sprawozdań finansowych za 2014 r. i 2015 r. oraz wniosków Zarządu dotyczących 
podziału zysku albo pokrycia straty. Opisany powyżej brak uzupełnienia składu 
Rady Nadzorczej od 15 października 2016 r. uniemożliwił złożenie tych sprawozdań 
za 2016 r. 

 

 

                                                      
33 W wystąpieniu pokontrolnym NIK w interesie przedsiębiorcy wyłączyła jawność informacji ustawowo chronionych, 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy, na podstawie art. 5 ust. 2. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419). 
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Rada Nadzorcza przekazała Instytutowi sprawozdania z działalności za 2014 r. 
i 2015 r., w których przedstawiła zakres działalności oraz wystąpiła  
do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie jej absolutorium. Zgodnie  
ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za 2014 r., w związku z ograniczeniem 
działalności Spółki do zadań organizacyjnych, które nie wymagały jej uchwał, Rada 
nie odbyła w tym roku posiedzeń. W 2015 r. Rada Nadzorcza odbyła cztery 
posiedzenia, podczas których zajmowała się i podejmowała uchwały m.in. 
w sprawach zawarcia przez Spółkę umów zlecenia z Prezesem i Członkiem Zarządu 
związanych z wykonywaniem przez nich zadań w ramach realizacji Projektu SPIN-
TECH, zaopiniowaniem projektu Regulaminu Zarządu, sporządzeniem regulaminu 
pracy Rady Nadzorczej oraz sprawami bieżącymi Spółki. Przedłożone sprawozdania 
były podstawą udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej. W związku 
z ograniczeniem składu Rady Instytut nie otrzymał sprawozdania z jej działalności 
w 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 359-363, 474-500) 

9. Nie wystąpiły okoliczności określone w art. 233 Ksh obligujące Zarząd, w sytuacji 
gdy bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów 
zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, do niezwłocznego 
zwołania Zgromadzenia Wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego 
istnienia Spółki. 

(dowód: akta kontroli str. 90-118, 123-138, 145-174, 184-214, 225-229, 234) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Instytut będący jedynym udziałowcem Spółki w okresie:  

a) od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. nie powołał Zarządu Spółki 
w wymaganym składzie, do czego był zobowiązany zgodnie z § 11 ust. 1 aktu 
założycielskiego,  

b) od 15 października 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. nie powołał Rady Nadzorczej 
Spółki w wymaganym składzie, do czego był zobowiązany zgodnie z § 12 ust. 3 aktu 
założycielskiego. 

Zgodnie z § 11 ust. 1 aktu założycielskiego Zarząd powinien składać się z dwóch  
lub większej liczby członków. Z dniem 1 października 2016 r. z pełnienia funkcji 
członka Zarządu Spółki zrezygnował dotychczasowy Prezes. Natomiast drugi 
członek Zarządu, zgodnie z § 11 ust. 2  aktu założycielskiego, przestał pełnić  
tę funkcję 31 marca 2017 r. po upływie 2-letniej kadencji.  

Zgodnie z § 12 ust. 1 aktu założycielskiego Rada Nadzorcza powinna składać  
się z co najmniej trzech członków. Z dniem 12 października 2016 r. z pełnienia 
funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki zrezygnowała Danuta Gajda-Wielgosz,  
a z dniem34 15 października 2016 r. Izabella Legocka. Do 12 października 2015 r.  
w skład Rady Nadzorczej wchodziło czterech członków. 
Brak powołania Zarządu w wymaganym składzie stanowił również naruszenie 
art. 201 § 1 Ksh, zgodnie z którym zarząd jest obligatoryjnym organem spółki, 
prowadzi jej sprawy i reprezentuje ją na zewnątrz. Uniemożliwiło to jej działanie oraz 
wykonywanie obowiązków wynikających z aktu założycielskiego oraz postanowień 
Ksh. 

(dowód: akta kontroli str. 20, 21, 222, 223, 349-351) 

                                                      
34 Pismo z 10 października 2016 r. 
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Dyrektor Instytutu wyjaśnił m. in., że po objęciu funkcji Dyrektora Instytutu z dniem 
29 października 2016 r. oraz po przeanalizowaniu sytuacji w Spółce rozpoczął 
działania naprawcze zmierzające do zmiany aktu założycielskiego, polegające  
na ustanowieniu jednoosobowego Zarządu oraz likwidacji Rady Nadzorczej.  
Do czasu rozliczenia projektu realizowanego przez Spółkę funkcję Prezesa Zarządu 
zgodziła się objąć dr Ewa Śmigiera. W tym celu 3 stycznia 2017 r. wystąpił  
do nadzorującego Instytut Ministra Rozwoju o wyrażenie zgody na dokonanie 
czynności prawnych dotyczących m.in. ustanowienia jednoosobowego Zarządu oraz 
likwidacji Rady Nadzorczej. Minister Rozwoju i Finansów pismem z 30 stycznia 2017 
r. wyraził zgodę na ustanowienie jednoosobowego zarządu, ale nie wyraził zgody  
na likwidację Rady Nadzorczej. W związku z tym Pani Ewa Śmigiera  
nie podtrzymała woli objęcia funkcji Prezesa Zarządu. Po wnikliwej analizie  
i konsultacjach m.in. z byłym Zarządem, a także z braku innych kandydatów na 
członków organu Dyrektor podjął decyzję o utworzeniu komórki organizacyjnej 
odpowiedzialnej za komercjalizację w strukturach Instytutu oraz o likwidacji Spółki. 

Dyrektor Instytutu wskazał, że w związku z powyższym powołanie Zarządu było 
niemożliwe. Wskazał również, że zlecił analizę prawną, która będzie podstawą  
do podjęcia czynności prawnych przez Zgromadzenie Wspólników. Podał,  
że ze względu na brak zgody Ministra nadzorującego na likwidację Rady 
Nadzorczej, a także na brak chętnych kandydatów na członka Rady Nadzorczej 
Spółki oraz z uwagi na zamiar likwidacji Spółki uzupełnienie składu Rady 
Nadzorczej nie było możliwe. 

Regina Jeziórska pełniąca funkcję Dyrektora Instytutu do 12 października 2016 r. 
wyjaśniła m.in., że w poszukiwała osoby do pełnienia tej funkcji, ale znalezienie 
osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu wymagało czasu. W związku 
z zakończeniem jej kadencji nie miała wpływu na dalszy przebieg postępowania 
dotyczącego powołania nowego członka Zarządu Spółki oraz funkcjonowania 
Spółki. 

(dowód: akta kontroli str. 420-462, 503, 505) 

2. Instytut będący jedynym udziałowcem Spółki nie wypełnił obowiązków 
Zgromadzenia Wspólników wynikających z § 13 ust. 12 lit. a i b aktu 
założycielskiego Spółki oraz art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 Ksh dotyczących: 

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 
za 2016 r. i sprawozdania finansowego za 2016 r.; 

b) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, tj. Zarządowi i Radzie 
Nadzorczej z wykonania przez nie obowiązków w 2016 r.;  

c) podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 r. 

Ponadto, w terminie sześciu miesięcy po upływie 2016 r., nie odbyło się Zwyczajne 
Zgromadzenie Wspólników Spółki wymagane art. 231 § 1 Ksh, a Instytut jako jedyny 
udziałowiec nie domagał się jego zwołania, do czego był uprawniony zgodnie  
z § 13 ust. 7 aktu założycielskiego w związku z art. 235 § 3  Ksh. 

Powyższe nieprawidłowości były następstwem braku powołania przez 
Zgromadzenie Wspólników organów Spółki określonych w akcie założycielskim, 
tj. Zarządu i Rady Nadzorczej.  

(dowód: akta kontroli str. 145-183, 352-358, 508-509) 

Dyrektor Instytutu wyjaśnił m. in., że uchwały w powyższych sprawach nie zostały 
podjęte. Sprawozdania z działalności oraz finansowe muszą być zaopiniowane 
przez Radę Nadzorczą, która nie funkcjonowała, m.in. z powodu rezygnacji dwóch 
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jej członków35 oraz ze względu na podjęte czynności związane początkowo 
z likwidacją Rady Nadzorczej, a następnie Spółki. Wskazał, że sprawozdanie 
Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 r. zostały 
sporządzone przez Spółkę 31 marca 2017 roku. Z uwagi na brak pełnego składu 
Rady Nadzorczej, nie zostało sporządzone sprawozdanie z jej działalności,  
co uniemożliwiło podjęcie uchwały w zakresie udzielenia absolutorium członkom 
Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku. 

(dowód: akta kontroli str. 506-509) 

Nadzór Instytutu nad Spółką za lata 2014-2015 był prawidłowy i zgodny 
z postanowieniami Ksh oraz aktu założycielskiego. Instytut przestrzegał określonych 
w akcie założycielskim postanowień. W ramach sprawowanego nadzoru 
właścicielskiego Instytut posiadał informacje dotyczące działalności Spółki. 
Wszystkie sprawy wymagające uchwał Zgromadzenia Wspólników były realizowane 
prawidłowo i terminowo. Natomiast po rezygnacji z pełnienia powierzonych funkcji 
Prezesa Zarządu oraz dwóch członków Rady Nadzorczej Instytut – jako jedyny 
udziałowiec Spółki – nie wypełnił obowiązków dotyczących uzupełnienia składu tych 
organów. Doprowadziło to do pozbawienia Spółki właściwej reprezentacji oraz 
uniemożliwiło działanie organowi nadzoru Spółki. Spowodowało to również brak 
możliwości wypełniania przez Instytut obowiązków właścicielskich związanych 
z rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 
i sprawozdania finansowego za 2016 rok. Uniemożliwiło również udzielenie 
absolutorium członkom organów Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału 
zysku za 2016 r. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli36, wnosi o intensyfikację działań zmierzających  
do doprowadzenia kwestii związanych z funkcjonowaniem Spółki do stanu 
zgodnego z prawem. 

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 Delegatury NIK w Bydgoszczy. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

 

 

                                                      
35  Z dniem 12 października 2016 r. oraz 15 października 2016 r. 
36 Dz. U. z 2017 r., poz. 524. Dalej: „ustawa o NIK”. 
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zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
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wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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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. 

Bydgoszcz,         maja 2018 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Andrzej Szulc 

główny specjalista kontroli państwowej 
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Podpis Podpis 

 


