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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/023 – Transfer wiedzy i technologii poprzez spółki jednostek naukowych1. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie. 

Kontrolerzy 1. Leszek Smykowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/37/2018 z dnia 2 marca 2018 r.   

2. Agata Prochotta-Miłek,  specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/31/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o.o., ul. Starzyńskiego 9/102, 
70-506 Szczecin2. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Prezesem Zarządu Spółki od 2 stycznia 2018 r. jest Daniel Wiaterek. Od 2 sierpnia 
2013 r. do 31 grudnia 2017 r. funkcję tę pełnił Konrad Frontczak3. 

(dowód: akta kontroli str. 3-11) 

II. Ocena kontrolowanej działalności4 

Prowadzona przez Spółkę działalność była zgodna z jej celami statutowymi.  
Podejmowane przez Prezesa Zarządu działania były spójne, wynikały z przyjętej 
strategii rozwoju oraz ukierunkowane były na współpracę z rynkiem w celu 
wdrożenia wyników badań naukowych.  

Akademia Morska w Szczecinie5 w drodze umowy powierzyła Spółce zarządzanie 
prawami własności intelektualnej Uczelni w zakresie jej komercjalizacji. W umowie 
uregulowano sposób przekazywania Akademii korzyści za przeniesienie praw lub 
udzielenie licencji oraz wynagrodzenie dla  Spółki z tytułu sprawowanego zarządu.  

W Spółce opracowano „Wizję, misję i strategię rozwoju Spółki”6, w której określone 
zostały przedsięwzięcia i zadania do realizacji, w ramach których miał nastąpić 
efektywny transfer technologii do biznesu.  

Poprzez aktywną działalność Spółki odpłatnie udostępniono kontrahentowi trzy 
licencje. Prowadzono działania w kierunku sprzedaży wyników badań naukowych 
Akademii, prac rozwojowych lub know-how związanych z tymi wynikami, a także 
innych usług na rzecz podmiotów biznesu, np. wykonywanie badań komercyjnych, 

                                                      
1  Okres objęty kontrolą: 2013-2017 i okres wcześniejszy, jeżeli zaistaniałe wówczas zdarzenia 

miały wpływ na kontrolowaną działalność. 
2  Dalej: Spółka lub Centrum Innowacji. 
3  Dalej: Prezes Zarządu. 
4  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. 

5  Dalej: Akademia lub Uczelnia. 
6  Dalej: Strategia. 

Ocena ogólna 
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ekspertyz, szkoleń, itp. Spółka utworzyła w tym celu wraz z Polską Fundacją 
Przedsiębiorczości w Szczecinie7 23 stycznia 2014 r. spółkę spin-off o nazwie 
Diacoustic Systems sp. z o.o. w Szczecinie8. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działalność spółki celowej. 
 
1.1. Spółka utworzona została 2 sierpnia 2013 r. i zarejestrowana 29 sierpnia 
2013 r. w KRS pod numerem 0000474865. 

Pierwotnie kapitał zakładowy składał się ze 100 udziałów o wartości nominalnej 1 000 
zł każdy. W latach 2013-2017, Uczelnia czterokrotnie dokapitalizowała Spółkę poprzez 
wnoszenie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego w następujący sposób: 

 2 grudnia 2013 r. – aportem niepieniężnym (w postaci prawa do wynalazku 
i autorskiego prawa majątkowego) – wartość 301 000 zł – wartość wyceny 
dokonana przez zewnętrzny podmiot, jako wartość rynkowa (na podstawie 
kosztu historycznego i kosztu odtworzenia). W dniu 23 stycznia 2014 r. prawa 
do ww. wynalazku w formie technologii zostały wniesione przez Spółkę tytułem 
wkładu niepieniężnego do Diacoustic Systems sp. z o.o.9, 

 14 kwietnia 2014 r. – wkładem pieniężnym 100 000 zł; 

 02 lutego 2015 r. – wkładem pieniężnym 60 000 zł; 

 29 stycznia 2016 r. – wkładem pieniężnym 80 000 zł. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Uczelnia posiadała w Spółce 641 
udziałów o wartości 1 000 zł każdy. 

Centrum Innowacji było spółką celową Akademii (jedynego udziałowca) utworzoną 
w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz 
oddawania do używania praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych 
Uczelnii, a także prowadzenia działalności powiązanej z działalnością główną.  

(dowód: akta kontroli str. 6-26, 250-269) 

Aktem założycielskim Spółki powołano m.in. jej organy, w tym jednoosobowy 
Zarząd. Prezes Zarządu posiadał odpowiednie przygotowanie merytoryczne 
i doświadczenie zawodowe do kierowania Spółką. W latach 2013-2017 Prezes 
uzyskał absolutorium ze strony właściciela Spółki. Podstawą zmian personalnych na 
tym stanowisku była rezygnacja złożona przez pierwszego Prezesa. W dniu 14 
grudnia 2017 r., ówczesny Prezes Zarzadu złożył rezygnację z pełnienia funkcji. 
Rezygnacja została przyjęta przez Radę Nadzorczą uchwałą Nr 11 z dnia 28 
grudnia 2017 r. Uchwałą Nr 12 z tego samego dnia, po przeprowadzeniu 
postępowania konkursowego, powołano obecnego Prezesa Zarządu. 

(dowód: akta kontroli str. 5-11, 27-35, 189-217) 

1.2. Prezes Zarządu na posiedzeniu Rady Nadzorczej 8 listopada 2013 r. 
przedstawił Strategię. Dokument ten określał, że Spółka jest wiodącą jednostką 
działającą na rzecz naukowców, przedsiębiorców oraz innowatorów branży morskiej 
w regionie, a misją Spółki jest zbudowanie pomostu współpracy pomiędzy światem 
nauki i biznesu. Dokument precyzował również cele strategiczne i operacyjne. Do 
celów strategicznych zaliczono: 

                                                      
7  Dalej: PFP. 
8  Dalej: Diacoustic. 
9  Opłaty związane z ochroną aportu przeszły na spółkę Diacoustic. 
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1) promocję działalności Spółki w środowisku biznesowym i naukowym w kraju 
i za granicą, 

2) nawiązanie kontaktów i współpracy z firmami w branży morskiej i transportowej, 
3) organizację i ułożenie optymalnej współpracy Spółki z Centrum Transferu 

Technologii Akademii, 
4) zbudowanie dobrego klimatu i pola współpracy Spółki z naukowcami Uczelni, 
5) zarządzanie prawami własności intelektualnej Akademii, 
6) komercjalizację technologii Akademii poprzez sprzedaż licencji i tworzenie 

spółek spin-off, 
7) wsparcie Uczelni w zakresie szerszego udostępniania jej usług badawczych 

i laboratoryjnych na rynku, 
8) świadczenie usług naukowo - badawczych, eksperckich, szkoleniowych itp., 
9) uzyskanie dodatniego wyniku finansowego Spółki w piątym roku budżetowym. 

Ww. celom strategicznym przypisano 47 celów operacyjnych Spółki. Cele 
strategiczne i operacyjne określone w Strategii były zbieżne z celami wskazanymi 
w umowie Spółki. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości przedstawiony przez 
Prezesa Zarządu dokument. 

(dowód: akta kontroli str. 57-63) 

1.3. Działalność Spółki w badanym okresie była zgodna z przedmiotem jej 
działalności określonym w akcie założycielskim. Zgodnie z nowelizacją art. 40 pkt 1 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym10, opis 
przedmiotu działalności Spółki dostosowany został do nowych wymogów. 

Główna działalność Spółki w latach 2013-2017 dotyczyła: 

 badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk 
przyrodniczych i technicznych, 

 badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych 
i humanistycznych, 

 pozostałych badań i analiz technicznych, 

 pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie indziej nie 
sklasyfikowanej, 

 dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 
chronionych prawem autorskim, 

 pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 
i zarządzania, 

 pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowanej, 

 działalności wspomagającej edukację, 

 działalności portali internetowych. 

(dowód: akta kontroli str. 6-11, 108-112, 130-134, 169-174, 421-422) 

W sprawie wyboru głównych zakresów działalności Spółki, Konrad Frontczak 
wyjaśnił: Udzieliliśmy licencji, zawiązaliśmy spin-offa. Należy jednak zauważyć, że 
przedmiot działalności Spółki był znacznie rozbudowany w stosunku do „typowej" 
spółki celowej powołanej zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym11, m.in. 
o realizację projektów UE (w tym międzynarodowych), prowadzenia prac B+R 
(badawczo-rozwojowych), sprzedaż usług laboratoryjnych (3 laboratoria uczelniane), 
pomoc w pozyskaniu finansowania zewnętrznego dla klientów Spółki, szkolenia 
branżowe, reprezentacja firm zagranicznych, itp.      (dowód: akta kontroli str. 46-56) 

                                                      
10  Dz.U. z 2017 r., poz.700 ze zm. 
11  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 ze 

zm.), dalej: Prawo o szkolnictwie wyższym. 
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1.4. W latach 2013-2017 Zarząd Spółki podejmował działania w celu wdrożenia 
wyników badań naukowych powstałych na Akademii poprzez m.in. rozmowy 
z naukowcami, przedsiębiorcami, organizowanie szkoleń, warsztatów, udział 
w projektach, realizację zleceń prac badawczo-rozwojowych.  

(dowód: akta kontroli str. 66-188, 218-249, 285-290, 314-319, 344-348, 370-373) 

W powyższej sprawie, Konrad Frontczak wyjaśnił: Był to cały wachlarz działań, 
opisywanych w raportach do Centrum Transferu Technologii Morskich Akademii, 
wynikających z podpisanej umowy na zarządzanie własnością intelektualną Uczelni. 
(…) W mojej ocenie komercjalizacja pośrednia oraz bezpośrednia jest wynikiem 
wielu czynników i działań wstępnych. Praca z firmami oraz naukowcami wymaga 
wiele cierpliwości i podjęcia czynności takich jak np. zaproszenia studentów na 
staże, zrealizowania pracy B+R, zanim przejdzie się do konkretnego zamówienia na 
sprzedaż IPR. 

(dowód: akta kontroli str. 46-56, 250-269) 

Prezes Zarządu Spółki podejmował próby zainteresowania wynikami badań 
naukowych lub prac rozwojowych firm działających w branży morskiej oraz w innych 
działach gospodarki, udostępniając m.in. informacje na stronie internetowej Spółki, 
w rozmowach bezpośrednich z przedsiębiorcami, w  wystąpieniach publicznych lub 
drogą mailową. 

(dowód: akta kontroli str. 66-188, 218-249, 285-290, 314-319, 344-348, 370-373) 

W powyższej sprawie, Konrad Frontczak wyjaśnił: Informacje znajdowały się na 
stronie internetowej Spółki, informacja ustna udzielana była podczas spotkań, 
wydarzeń branżowych, klastrów morskich, wizyt w izbach gospodarczych oraz 
w czasie prac grupy roboczej ds. krajowych inteligentnych specjalizacji, itp., 
informacje w formie e-maili. 

(dowód: akta kontroli str. 46-56) 

Spółka poszukiwała inwestorów, w tym zagranicznych, do wspólnego prowadzenia 
przedsięwzięć ukierunkowanych na komercjalizację wyników badań naukowych lub 
prac rozwojowych Uczelni. 

(dowód: akta kontroli str. 66-188, 218-249, 285-290, 314-319, 344-348, 370-373) 

Konrad Frontczak wyjaśnił: Odbyłem szereg spotkań z inwestorami, tak z Polski, jak 
i z zagranicy. Spin off Diacoustic powstał w wyniku takich rozmów. 

(dowód: akta kontroli str. 46-56) 

Spółka podejmowała próby sprzedaży wyników badań naukowych w kraju i za 
granicą.  Konrad Frontczak wyjaśnił: Podejmowałem takie próby, bez efektów.(…) 
Korzystałem z pomocy WPHil12, choć było to wsparcie informacyjne, nie wdrożone 
w praktyce przez Spółkę. Korzystałem też z pomocy ambasad innych krajów, m.in. 
wyjechałem do Włoch na targi dla startupów oraz inwestorów (nawiązaliśmy szereg 
kontaktów roboczych). Korzystnie również należy ocenić współpracę z Ambasadą 
Danii. 

(dowód: akta kontroli str. 46-56, 66-188, 218-249, 285-290, 314-319, 344-348, 370-373) 

W latach objętych kontrolą Prezes Zarządu uczestniczył w targach, konferencjach, 
spotkaniach itp. Były one wstępem do dalszych negocjacji z przedstawicielami 
biznesu. Negocjacje zazwyczaj nie kończyły się zawarciem umów 
komercjalizujących prawa intelektualne Akademii. Zawarto jedną umowę na 
sprzedaż licencji oraz dziewięć umów przedwstępnych z potencjalnymi inwestorami. 

                                                      
12  Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji ambasad i konsulatów RP. 
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(dowód: akta kontroli str. 46-56, 66-188, 218-249, 285-290, 314-319, 344-348, 370-
373) 

Spółka nie monitorowała statusu poszczególnych praw własności intelektualnej 
Uczelni i nie miała obowiązku uiszczania opłaty za kolejne okresy ochronne, 
ponieważ aport 301 udziałów wniesiony został tytułem wkładu niepieniężnego do 
spółki zależnej Diacoustic.13 

(dowód: akta kontroli str. 64-188, 218-249, 285-290, 314-319, 344-348, 370-373) 

Konrad Frontczak wyjaśnił: Monitorowanie statusu IPR14 to zadanie uczelnianego 
CTTM15. Spółka celowa nie może uiszczać opłat za prawa nie będąc w jej 
rzeczywistym posiadaniu. To jeden z ciekawszych wątków poruszanych na 
spotkaniach z MNiSW16, tj. czy spółki celowe powinny mieć „na stanie" technologie 
(prawa majątkowe), czy tylko nimi zarządzać. W przypadku większych uczelni 
koszty ochrony patentowej mogłyby być dla spółek celowych jednak zbyt wielkim 
obciążeniem finansowym. 

(dowód: akta kontroli str. 46-56) 

Spółka podejmowała działania marketingowe (w tym reklamowe) dla osiągnięcia 
celu swojej działalności. Prezes Zarządu promował Spółkę m.in. w mediach, 
internecie, na spotkaniach z przedstawicielami biznesu, ekspertami, naukowcami, 
na konferencjach naukowych, poprzez przystępowanie do konkursów dla 
konsorcjów naukowo-przemysłowych. Spółka mogła prowadzić działalność 
komercyjną poprzez świadczenie usług doradczych, szkoleniowych, eksperckich 
w zakresie transferu technologii oraz badań labolatoryjnych. Była operatorem trzech 
labolatoriów Akademii (Zielonej Energetyki, Analizy Ryzyka oraz Paliw, Cieczy 
Roboczych i Ochrony Środowiska). Były to główne źródła dochodów Spółki. 

(dowód: akta kontroli str. 66-188, 218-249, 285-290, 314-319, 344-348, 370-373) 

Ww. działania Zarządu Spółki w okresie objętym kontrolą, wynikające  
z opracowanej Strategii, dały efekt w postaci dodatniego wyniku finansowego 
w piątym roku działalności. Konrad Frontczak wyjaśnił: Działania wynikały 
z ogólnego planu biznesowego, niemniej Zarząd zmuszony był na bieżąco 
reagować na pojawiające się możliwości (np. zaproszenia do projektów UE, 
konkursy na innowacyjne rozwiązania w Agencji Rozwoju Przemysłu) oraz na 
oczekiwania władz Uczelni. Z perspektywy czasu potwierdza się brak potrzeby 
budowy profesjonalnego, sztywnego biznesplanu. Jeśli takowy by powstał, musiałby 
być również realizowany przez władze jednostki naukowej, co chociażby z racji na 
zmieniające się przepisy prawa polskiego byłoby mało prawdopodobne. 

(dowód: akta kontroli str. 46-56, 66-188, 218-249, 285-290, 314-319, 344-348, 370-373) 

1.5. W latach 2013-2016 funkcję członków Rady Nadzorczej17 pełniły trzy osoby 
wymienione w umowie Spółki. Dokonano jednej zmiany pod koniec 2016 r., 
tj. pierwszy Przewodniczący RN został Rektorem Akademii i zrezygnował 
z powyższej funkcji. Powołano w jego miejsce pracownika Uczelni, doktora 
informatyki, zatrudnionego na stanowisku adiunkta. Pozostali członkowie RN pełnili 
swoje funkcje przez cały okres objęty kontrolą. 

Członkowie RN posiadali odpowiednie wykształcenie, dodatkowe kursy, staże oraz 
szkolenia dot. zarządzania własnością intelektualną. 

                                                      
13  Opłaty związane z ochroną aportu przeszły na spółkę Diacoustic. 
14  Własność intelektualna. 
15  Centrum Transferu Technologii Morskich Akademii Morskiej w Szczecinie. 
16  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
17  Dalej: RN. 
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(dowód: akta kontroli str. 6-11, 27-35) 

1.6. W badanym okresie odbyło się 27 posiedzeń RN, podczas których podjęto 13 
uchwał. Posiedzenia służyły sprawowaniu bieżącego nadzoru nad Spółką. Do 
spotkań Prezesa Zarządu z RN dochodziło w przypadku pojawienia się problemu 
wymagającego rozstrzygnięcia przez RN w formie uchwały lub tematu biznesowego 
ważnego dla Spółki. Kontroli RN podlegały wszystkie obszary działalności Spółki 
(dotychczasowe działania Prezesa Zarządu, wnioski płynące z działalności Spółki, 
planowanie i realizacja działań). Na posiedzeniach RN dyskutowano również nad 
przygotowanymi przez Prezesa dokumentami i opracowaniami. Uchwały RN 
dotyczyły głównie kwestii wymaganych przepisami prawa, sprawozdawczych oraz 
tych związanych z powołaniem do życia spółki spin-off Diacustic18. Prezes Zarządu 
za każdy okres obrachunkowy wraz ze sprawozdaniem finansowym przedkładał 
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. 

(dowód: akta kontroli str. 39, 57-217) 

Na posiedzeniu 13 czerwca 2017 r. RN dokonała oceny wyników ekonomicznej 
analizy wskaźnikowej Spółki za lata 2013-2016, w trakcie której pozytywnie oceniała 
tendencje zmian ekonomicznych zachodzących w Spółce w zakresie dynamiki 
poprawy wyniku ekonomicznego, wzrostu inwestycji, wskaźników rentowności. 
Pozytywnie oceniono również osiągnięte w 2016 r. wskaźniki rotacji należności 
i zobowiązań krótkoterminowych, z zastrzeżeniem nieuwzględnienia w analizie 
nierozliczonych należności z tytułu zakupu udziałów. RN zaleciła zwrócenie uwagi 
na dążenie do poprawy wskaźników ekonomicznych w kolejnych latach19. 

(dowód: akta kontroli str. 151-168) 

Inną formą sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki przez Akademię był 
obowiązek przedkładania przez Prezesa Zarządu Dyrektorowi CentrumTransferu 
Technologii Morskich Akademii kwartalnych sprawozdań z działalności Spółki. 
Obowiązek przedkładania ww. sprawozdań wynikał z postanowień umów 
powierzenia zarządzania prawami własności intelektualnej Uczelni20. Sprawozdania 
przedkładano w latach 2014-2017. 

(dowód: akta kontroli str. 218-249, 250-269) 

1.7. RN dokonała oceny sprawozdań Prezesa Zarządu z działalności Spółki oraz 
pracy Zarządu w latach obrotowych 2013-2014, 2015 i 2016, a także przekazała 
wynik tej oceny w formie uchwały21 Zgromadzeniu Wspólników22. RN podejmowała 
również uchwały w sprawie pokrycia strat Spółki23 w ww. okresach rozliczeniowych 
oraz składała ZW coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny. W ww. 
sprawozdaniach pozytywnie oceniono realizację celów Spółki (w trzecim okresie 
sprawodawczym Rada zwróciła uwagę na zwiększenie w przyszłości ekonomicznej 
efektywności w zakresie transferu technologii), realizację obowiązków Zarządu, 
legalizm działalności Spółki, prawidłowość zarządzania Spółką, prawidłowość 
wywiązania się z działalności sprawozdawczej Zarządu. Pozytywnie oceniono, mimo 
straty wykazanej w trzech pierwszych okresach sprawozdawczych, gospodarność 
i wynik finansowy, zgłaszając zastrzeżenia m.in. co do poziomu kosztów obsługi 
zewnętrznej w proporcji do faktycznych działań realizujących cele statutowe. Rada 
uznała, że na stratę w pierwszym roku działalności wpływ miało dość późne 

                                                      
18  Uchwała Nr 1 z dnia 2.12.2013 r. 
19  Uchwała Nr 6 z dnia 13.06.2017 r. 
20  Umowy zawarto 01.08.2014 r., 01.08.2015 r. (aneksowana 01.08.2015 r. i 31.10.2016 r.) oraz 

27.02.2017 r. (aneksowana 10.03.2017 r. i 18.12.2017 r.) 
21  Uchwały RN Nr 2 z dnia 18.06.2017 r., Nr 4 z dnia 20.06.2017 r., Nr 7 z dnia 26.06.2017 r. 
22  Dalej: ZW. 
23  Uchwały RN Nr 3 z dnia 18.06.2017 r., Nr 5 z dnia 20.06.2017 r., Nr 8 z dnia 26.06.2017 r. 
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zawarcie umowy o powierzenie zarządzania prawami własności intelektualnej 
z Akademią, co nie pozwoliło na pokrycie bieżących kosztów Spółki przychodami 
z tego tytułu i spowodowało konieczność jej dokapitalizowania, a także rozruchowy 
etap działalności Spółki oraz zła kondycja rynku branży morskiej. W drugim i trzecim 
okresie sprawozdawczym zwrócono uwagę na dobry wskaźnik wzrostu sprzedaży 
usług podmiotom niepowiązanym. 

Powyższe działania RN były zgodne z przepisami art. 219 § 3 ustawy z dnia 
15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych24. 

(dowód: akta kontroli str. 108-112, 130-134, 169-174) 

1.8. W badanym okresie nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 233  Ksh 
- Zarząd nie był zobowiązany niezwłocznie zwołać ZW w celu powzięcia uchwały 
dotyczącej dalszego istnienia Spółki z powodu straty przewyższającej sumę 
kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego Spółki. 

(dowód: akta kontroli str. 421-422) 

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

Działalność Spółki była prowadzona zgodnie z jej celami strategicznymi. Działania 
podejmowane przez Spółkę były zgodne z przedmiotem jej działalności i zmierzały 
do wdrażania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. Prezes Zarządu 
prowadził poszukiwania inwestorów zewnętrznych, w tym zagranicznych. Wszystkie 
obowiązki Zarządu określone w Ksh były realizowane terminowo i prawidłowo. 

2. Efekty działalności spółki celowej. 
 
2.1 Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki kształtowała się następująco: 

Bilans sporządzony na 31 grudnia 2014 r. (za okres od 2 sierpnia 2013 r. do 31 
grudnia 2014 r.) po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 483 790 zł: 

 aktywa trwałe 13 445 zł, z tego rzeczowe aktywa trwałe 3 295 zł i inwestycje 
długoterminowe 10 150 zł; 

 aktywa obrotowe 470 345 zł, z tego należności krótkoterminowe 434 045 zł, 
inwestycje krótkoterminowe 34 862 zł i krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 1 438 zł; 

 pasywa w postaci kapitału własnego 466 330 zł, z tego kapitał podstawowy  
501 000 zł, kapitał zapasowy 111 000 zł, strata 145 670 zł; 

 pasywa w postaci zobowiązań i rezerw na zobowiązania 17 460 zł. 

Rachunek zysków i strat (za okres od 2 sierpnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.) 
wykazał stratę netto w wysokości 145 670 zł: 

 przychody netto ze sprzedaży 145 798 zł, z tego ze sprzedaży usług 
szkoleniowych 46 748 zł, z zarządzania prawami własności intelektualnej 
33 068 zł, z ekspertyz, pomiarów, badań komercyjnych 65 982 zł; 

 pozostałe przychody operacyjne 423 871 zł; 

 przychody finansowe 709 zł; 

 koszty działalności operacyjnej 303 601 zł, z tego amortyzacja 1 587 zł, zużycie 
materiałów i energii 15 217 zł, usługi obce 67 874 zł, podatki i opłaty 1 966 zł, 
wynagrodzenia 184 189 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 
20 332 zł, pozostałe koszty rodzajowe 12 437 zł; 

 pozostałe koszty operacyjne 412 003 zł; 

                                                      
24  Dz.U. z 2017 r., poz.1577 ze zm., dalej: Ksh. 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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 koszty finansowe 444 zł. 

W sprawozdaniu finansowym za ww. rok zapisano, że stratę netto w wysokości 
145 670 zł zostanie pokryta kapitałem zapasowym Spółki. 

(dowód: akta kontroli str. 270-290, 423) 

W dniu 16 czerwca 2015 r. Komisja Rewizyjna Spółki25 sporządziła protokół 
z weryfikacji dokumentów księgowych za ww. okres i podjęła dwie uchwały 
w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz oceny wniosku Prezesa 
Zarządu o pokrycie straty wygenerowanej w tym okresie (z kapitału zapasowego 
111 000 zł oraz z zysku wypracowanego w latach przyszłych 34 670 zł) 26. 

W dniu 22 czerwca 2015 r. ZW zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za ww. 
okres, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz udzieliło absolutorium 
Prezesowi Zarządu, członkom RN i KR Spółki27. 

(dowód: akta kontroli str. 291-294, 295-298) 

Bilans sporządzony na 31 grudnia 2015 r. po stronie aktywów i pasywów zamknął 
się kwotą 486 122 zł: 

 aktywa trwałe 17 518 zł, z tego wartości niematerialne i prawne 213 zł, 
rzeczowe aktywa trwałe 1 831 zł, należności długoterminowe 4 475 zł 
i inwestycje długoterminowe 11 000 zł; 

 aktywa obrotowe 468 604 zł, z tego należności krótkoterminowe 423 461 zł, 
inwestycje krótkoterminowe 42 505 zł i krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 2 638 zł; 

 pasywa w postaci kapitału własnego 457 586 zł, z tego kapitał 
podstawowy  561 000 zł, strata z lat ubiegłych 34 670 zł i strata netto 68 744 zł; 

 pasywa w postaci zobowiązań i rezerw na zobowiązania 28 536 zł. 

Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 
wykazał stratę netto w wysokości 68 744 zł: 

 przychody netto ze sprzedaży 245 998 zł, z tego ze sprzedaży licencji 6 500 zł, 
ze sprzedaży usług szkoleniowych 17 171 zł, z zarządzania prawami własności 
intelektualnej 123 427 zł, z ekspertyz, pomiarów, badań komercyjnych 98 900 zł; 

 pozostałe przychody operacyjne 3 zł; 

 przychody finansowe 204 zł; 

 koszty działalności operacyjnej 307 793 zł, z tego amortyzacja 3 445 zł, zużycie 
materiałów i energii 5 314 zł, usługi obce 63 480 zł, podatki i opłaty 2 476 zł, 
wynagrodzenia 193 087 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 
21 396 zł, pozostałe koszty rodzajowe 13 070 zł, wartość sprzedanych towarów 
i materiałów 5 525 zł; 

 pozostałe koszty operacyjne 7 155 zł; 

 koszty finansowe 1 zł. 

 W sprawozdaniu finansowym za ww. rok zapisano, że stratę netto w wysokości 
68 744 zł zostanie pokryta przychodami przyszłych okresów. 

(dowód: akta kontroli str. 299-320, 423) 

W dniu 20 maja 2016 r. KR sporządziła protokół z weryfikacji dokumentów 
księgowych za ww. okres i podjęła dwie uchwały w sprawie oceny sprawozdania 
finansowego Spółki oraz oceny wniosku Prezesa Zarządu o pokrycie straty 

                                                      
25  Dalej: KR. 
26  Uchwały Komisji Rewizyjnej Spółki Nr 1 i 2 z dnia 16.06.2015 r. 
27  Postanowienia Zgromadzenia Wspólników Spółki Nr 6-10 z dnia 22.06.2015 r.  
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wygenerowanej w tym okresie (z zysku wypracowanego w latach przyszłych)28. 

W dniu 27 czerwca 2016 r. ZW zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za ww. 
okres, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz udzieliło absolutorium 
Prezesowi Zarządu, członkom RN i KR Spółki29. 

(dowód: akta kontroli str. 321-324, 325-328) 

Bilans sporządzony na 31 grudnia 2016 r. po stronie aktywów i pasywów zamknął 
się kwotą 53 4174 zł: 

 aktywa trwałe 11 437 zł, z tego wartości niematerialne i prawne 71 zł, rzeczowe 
aktywa trwałe 366 zł i inwestycje długoterminowe 11 000 zł; 

 aktywa obrotowe 522 737 zł, z tego należności krótkoterminowe 451 644 zł, 
inwestycje krótkoterminowe 39 577 zł i krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 31 516 zł; 

 pasywa w postaci kapitału własnego 509 272 zł, z tego kapitał podstawowy 
641 000 zł, strata z lat ubiegłych 103 414 zł i strata netto 28 314 zł; 

 pasywa w postaci zobowiązań i rezerw na zobowiązania 24 902 zł. 

Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 
wykazał stratę netto w wysokości 28 314 zł: 

 przychody netto ze sprzedaży 322 127 zł, z tego ze sprzedaży usług 
doradczych 2 000 zł, ze sprzedaży usług szkoleniowych 16 685 zł, 
z zarządzania prawami własności intelektualnej 96 949 zł, z ekspertyz, 
pomiarów, badań komercyjnych 206 493 zł; 

 pozostałe przychody operacyjne 1 171 zł; 

 przychody finansowe 753 zł; 

 koszty działalności operacyjnej 352 336 zł, z tego amortyzacja 1 606 zł, zużycie 
materiałów i energii 5 673 zł, usługi obce 73 551 zł, podatki i opłaty 2 046 zł, 
wynagrodzenia 237 456 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 
21 682 zł, pozostałe koszty rodzajowe 10 322 zł; 

 pozostałe koszty operacyjne 13 zł; 

 koszty finansowe 16 zł. 

W sprawozdaniu finansowym za ww. rok zapisano, że stratę netto w wysokości 
28 314 zł zostanie pokryta przychodami przyszłych okresów.  

(dowód: akta kontroli str. 329-348, 423) 

W dniu 26 maja 2017 r. KR sporządziła protokół z weryfikacji dokumentów 
księgowych za ww. okres i podjęła dwie uchwały w sprawie oceny sprawozdania 
finansowego Spółki oraz oceny wniosku Prezesa Zarządu o pokrycie straty 
wygenerowanej w tym okresie (z zysku wypracowanego w latach przyszłych)30. 

W dniu 26 czerwca 2017 r. ZW zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za ww. 
okres, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz udzieliło absolutorium 
Prezesowi Zarządu, członkom RN i KR Spółki31. 

(dowód: akta kontroli str. 349-352, 353-355) 

Bilans sporządzony na 31 grudnia 2017 r. po stronie aktywów i pasywów zamknął 
się kwotą 528 384 zł: 

 aktywa trwałe 420 000 zł, z tego inwestycje długoterminowe 420 000 zł; 

 aktywa obrotowe 10 8384 zł, z tego należności krótkoterminowe 15 065 zł, 

                                                      
28  Uchwały Komisji Rewizyjnej Spółki Nr 3 i 4 z dnia 20.05.2016 r. 
29  Postanowienia Zgromadzenia Wspólników SpółkiSpółki Nr 12-16 z dnia 27.06.2016 r. 
30  Uchwały Komisji Rewizyjnej Spółki Nr 5 i 6 z dnia 26.05.2017 r. 
31  Postanowienia Zgromadzenia Wspólników Spółki Nr 18-22 z dnia 26.06.2017 r. 
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inwestycje krótkoterminowe 91 964 zł i krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 1 355 zł; 

 pasywa w postaci kapitału własnego 515 474 zł, z tego kapitał podstawowy 
641 000 zł, strata z lat ubiegłych 131 728 zł i zysk netto 6 202 zł; 

 pasywa w postaci zobowiązań i rezerw na zobowiązania 12 910 zł. 

Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 
wykazał zysk netto w wysokości 6 202 zł: 

 przychody netto ze sprzedaży 232 209 zł, z tego ze sprzedaży usług 
doradczych 7 600 zł, ze sprzedaży usług szkoleniowych 4 492 zł, z zarządzania 
prawami własności intelektualnej 100 788 zł, z ekspertyz, pomiarów, badań 
komercyjnych 119 329 zł; 

 pozostałe przychody operacyjne 164 108 zł; 

 przychody finansowe 1 031 zł; 

 koszty działalności operacyjnej 385 919 zł, z tego amortyzacja 22 538 zł, 
zużycie materiałów i energii 8 564 zł, usługi obce 55 819 zł, podatki i opłaty 
3 591 zł, wynagrodzenia 245 086 zł, ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 31 372 zł, pozostałe koszty rodzajowe 18 949 zł; 

 pozostałe koszty operacyjne 5 082 zł; 

 koszty finansowe 145 zł. 
(dowód: akta kontroli str. 270-373, 374) 

Spółka z roku na rok poprawiała wynik finansowy w trzech pierwszych latach 
zmniejszając stratę (o 53% w stosunku do pierwszego okresu sprawozdawczego 
oraz o 59% w stosunku do drugiego okresu sprawozdawczego), a w 2017 r. 
zanotowała zysk w wysokości 6 202 zł. 

Przychody Spółki w 2015 r. spadły w stosunku do poprzedniego okresu o 57%, a po 
tym okresie rosły od 23 do 32% rocznie.  

Koszty Spółki w 2015 r. spadły w stosunku do poprzedniego okresu o 56%, a po tym 
okresie rosły od 11 do 12%.  

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wzrosły w 2015 r. o 4,8%, w 2016 r. – o 20,8% 
i o 6,7% w 2017 r. Na wzrost wynagrodzeń w 2016 r. miało wpływ zatrudnienie 
asystenta Prezesa Spółki w drugim półroczu 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 423) 

Spółka w latach objętych kontrolą nie otrzymywała od Akademii pożyczek. 

(dowód: akta kontroli str.  270-284, 299-313, 329-343, 356-369, 421-422) 

W sprawie sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, Konrad Frontczak wyjaśnił: 
Spółka działa w branży wyjątkowo wymagającej, wręcz „odpornej" na wdrażanie 
rozwiązań naukowych do praktyki gospodarczej. Nie jesteśmy przedstawicielami IT 
oraz biomed, gdzie łatwość wynalezienia nowej aplikacji czy supelementów/metod 
rehabilitacji jest niewspółmierna. Komercjalizacja technologii „morskich" już na 
starcie stawia wysokie wymagania finansowe przed donatorami […], znacząco 
przekraczające możliwości rodzimych inwestorów, także tych opartych o fundusze 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (np. Bridge Alfa). Armatorzy i firmy 
produkujące sprzęt dla jednostek pływających stosują podejście „jeśli prawo nie 
wymaga, nie kupujemy". Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki była więc 
w okresie 2013-2017 bardzo wymagająca. Zarząd Spółki szukał każdej możliwości 
zarobkowania, by „spiąć" szczupłe zasoby finansowe. 

(dowód: akta kontroli str. 46-56) 
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2.2. Określone w Strategii cele strategiczne 1-8 były w trakcie realizacji, natomiast 
został zrealizowany cel dziewiąty – uzyskanie dodatniego wyniku finansowego 
Spółki w piątym roku budżetowym.  

Spółka zrealizowała niektóre cele operacyjne np. stworzono wizerunek Spółki 
poprzez opracowanie Księgi Identyfikacji Wizualnej, utworzono i opracowano stronę 
internetową oraz prezentację o Spółce, stworzono bazę potencjalnych kontrahentów 
i partnerów, zawarto porozumienia o współpracy, podzielono zakres kompetencji 
Spółki i Centrum Trasferu Technologii Morskich32 oraz ustalono zasady współpracy 
pomiędzy nimi, przygotowano szkolenia dla CTTM i Kwestury Akademii w zakresie 
komercjalizacji technologii we współpracy uczelnia-spółka-inwestor, 
zaprezentowano Spółkę przed Senatem Akademii i pracownikami naukowymi 
Uczelni. Prezes Zarządu nawiązał bezpośredni kontakt z kierownikami zespołów 
naukowych w Uczelni, wynegocjował i zawarł z Akademią umowę o zarządzanie 
prawami własności intelektualnej, aktualizował ofertę technologiczną w ramach ww. 
umowy, utworzono spółkę spin off w zakresie wynalazku prof. Bejgera. Spółka 
przystąpiła i wygrała przetarg na wybór operatora Labolatoriów: Zielonej Energetyki, 
Analizy Ryzyka oraz Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska. Pozostałe 
cele operacyjne były w trakcie realizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 421-422) 

W sprawie przyczyn niezrealizowania w kontrolowanym okresie wszystkich 
zakładanych celów Spółki, Konrad Frontczak wyjaśnił: Część celów została 
zrealizowana. Część była zbyt optymistyczna i wymaga wielu lat cierpliwej pracy, 
a także rozumienia znaczenia współpracy. 

(dowód: akta kontroli str. 46-56) 

2.3. Spółka utworzyła wraz z Polską Fundacją Przedsiębiorczości w Szczecinie33  
w dniu 23 stycznia 2014 r. spółkę spin-off Diacoustic. Ponieważ zobowiązania 
wynikające z założenia Diacoustic przewyższały trzykrotność kapitału zakładowego 
Spółki, na założenie ww. spółki córki Spółka uzyskała zgodę RN uchwałą Nr 1 z dnia 
2 grudnia 2013 r. Wkład Spółki do Diacoustic wniesiony został w formie aportu, który 
stanowiła technologia do diagnostyki układów wtryskowych silników o zapłonie 
samoczynnym (prawo do wynalazku w postaci sposobu i układu do dignozowania 
układu wtryskowego silników o zapłonie samoczynnym zgłoszonego do objęcia 
ochroną patentową oraz autorskie prawo majątkowe do programu komputerowego 
obsługi ww. technologii). Spółka objęła 203 udziały o wartości 10 150 zł, a PFP 197 
udziałów o wartości 9 850 zł. W dniu 13 stycznia 2015 r. PFP zbyła na rzecz 
Diacoustic 144 udziały w celu umorzenia. Od 13 stycznia do 16 czerwca 2015 r. 
struktura udziałów przedstawiała się następująco: PFP posiadała 53 udziały o 
wartości 2 650 zł, a Spółka 203 udziały o wartości 10 150 zł. W dniu 21 stycznia 
2015 r. Diacoustic umorzyło 144 udziały własne i kapitał zakładowy spółki spin-off 
został obniżony z 20.000 zł  do 12 800 zł. W dniu 16 czerwca 2015 r. PFP zbyło 36 
udziałów na rzecz Diacoustic i 17 udziałów na rzecz Spółki. Od dnia 16 czerwca 
2015 r. Spółka jest jedynym wspólnikiem Diacoustic. W dniu 1 września 2015 r. 
Diacoustic umorzyła 36 udziałów własnych i kapitał zakładowy został obniżony z 
12 800 zł do 11 000 zł. Spółka miała wg stanu na ostatni dzień kontroli 220 udziałów 
o łącznej wartości 11 000 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 375-377) 

W sprawie spółki Diacoustic, Konrad Frontczak wyjaśnił: Powołano spółkę 
Diacoustic Systems sp z o.o. (technologia Uczelnia - aport, inwestor PFP - środki 

                                                      
32 Jednostka organizacyjna Uczelni, dalej: CTTM. 
33 Dalej: PFP. 
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finansowe). Taki był również cel powołania do życia Spółki. […]Zmiany wynikały 
głównie z potrzeby zatrudnienia prezesa Diacoustic, tj. managera, który miał podjąć 
się rozwoju spin-offa, a także wykupienia udziałów od PFP (przejęcia pełnej kontroli 
nad Spółką). 

(dowód: akta kontroli str. 46-56) 

2.4. Spółka nie otrzymała dywidendy od spółki Diacoustic. Konrad Frontczak 
wyjaśnił: Diacoustic nie wygenerował dywidendy. Zwraca się uwagę na bardzo 
istotny fakt, spin-offy w okresie kilku lat od powołania najczęściej nie generują 
dochodu, a jeśli się pojawia, jest reinwestowany. To oznacza, że oparcie 
funkcjonowania spółek celowych na dywidendach jest pozbawione biznesowego 
i praktycznego sensu. Wpływy ze sprzedaży licencji w polskich warunkach są 
również relatywnie niewielkie (największe w biomed). 

(dowód: akta kontroli str. 46-56) 

2.5.  W okresie objętym kontrolą Rektor Akademii powierzył Spółce zarządzanie 
prawami własności intelektualnej Uczelni umowami z dnia 1 sierpnia 2014 r., 
1 sierpnia 2015 r. oraz 27 lutego 2017 r. Spółka w ww. umowach zobowiązała się do 
prowadzenia z należytą starannością wszelkich działań faktycznych i prawnych 
związanych z komercjalizacją bezpośrednią powierzonych do zarządzania praw 
własności intetektualnej. Lista Praw Własności stanowiła załącznik do każdej z ww. 
umów. W umowach określono również, że wynagrodzenie netto za przeniesienie 
praw lub udzielenie licencji wyłącznej lub niewyłącznej należne Akademii wynosić 
będzie 85% wartości każdej transakcji, a szczegółowe warunki finansowe oraz 
warunki przeniesienia ujęte będą w odrębnych umowach. Za realizację przedmiotu 
umów strony ustaliły miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe dla Spółki, które 
wynosiło w  2014 r. – 8 134,68 zł (Lista Praw Własności zawierała 13 pozycji), 
w 2015 r. – 10 840,68 zł (Lista Praw Własności zawierała 16 pozycji) i w 2017 r. – 
11 270,00 zł (Lista Praw Własności zawierała 26 pozycji).  

(dowód: akta kontroli str. 250-269, 421-422) 

W okresie objętym kontrolą Spółka nie sprzedała wyników badań naukowych, prac 
rozwojowych lub know-how. 

(dowód: akta kontroli str. 421-422) 

2.6. W latach 2013-2017 Spółka podpisała dziewięć umów ramowych. Umowy te 
miały charakter przedwstępny i nie doprowadziły do pozyskania funduszy na 
działalność Spółki. 

(dowód: akta kontroli str. 36-45, 119, 382-420) 

W sprawie zawartych umów ramowych, Konrad Frontczak wyjaśnił: Podpisałem 
kilka umów z inwestorami zewnętrznymi. Z racji na brak praktycznych efektów, nie 
podejmowałem dalszych tego typu działań. Inwestorzy traktowali spółki celowe jako 
dostarczycieli umów, prawdopodobnie z góry zakładając, że efekty będą niewielkie 
(potrzebowali takich podkładek pod swoje własne rozliczenia z instytucjami 
grantowymi). W ostatnich miesiącach mojej prezesury podpisałem kilka nowych 
umów z tzw. Alfami (NCBR), efekty będą znane za kilka miesięcy. 

(dowód: akta kontroli str. 46-56) 

2.7. [ Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.Tajemnica ustawowo chroniona 
na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  –
  Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 j.t. (zwanej dalej: uodip) w zw. z art.11 ust. 4 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze 
zm. (zwanej dalej: uoznk). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Centrum Innowacji 
Akademii Morskiej w Szczecinie spółka z o.o. z siedzbą w Szczecinie.] 

(dowód: akta kontroli str. 378-381) 
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2.8. W latach 2013-2016 Spółka nie wypłaciła dywidendy dla Akademii. W 2017 r. 
Spółka wygenerowała zysk w wysokości 6 202 zł. Organy Spółki nie procedowały 
nad sprawozdaniem finansowym za 2017 r., w tym nad przeznaczeniem dywidendy. 
Termin na ocenę działalności Spółki upływa 30.06.2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 46-56, 421-422) 

Konrad Frontczak wyjaśnił: Spółka nie wygenerowała dywidendy. Nie było ku temu 
większych szans chociażby z racji na duże koszty bieżącego funkcjonowania 
podmiotu. Przychody w stosunku do wielu innych spółek celowych w Polsce były 
wysokie. 

(dowód: akta kontroli str. 46-56) 

W sprawie barier prawnych lub systemowych utrudniających skuteczne 
funkcjonowanie Spółki i osiągnięcie zamierzonych efektów, Konrad Frontczak 
wyjaśnił: Zwracam uwagę na raport NCBR dotyczący funkcjonowania spółek 
celowych w Polsce, do pobrania w Internecie. Wypisano tam szereg barier 
prawnych oraz systemowych dotyczących tego typu podmiotów. Można się z nimi 
w pełni zgodzić. 

(dowód: akta kontroli str. 46-56) 

W sprawie uczestnictwa w pracach Porozumienia Spółek Celowych34, Konrad 
Frontczak wyjaśnił: PSC, którego byłem wiceprzewodniczącym, w ostatnich 
miesiącach mojej prezesury w Spółce, to sprawnie działająca platforma wymiany 
informacji zarządów spółek celowych. Spółka była członkiem tej grupy od początku 
jej funkcjonowania i był jedną ze spółek najbardziej zaangażowanych w rozwój tej 
inicjatywy. Wsparcie merytoryczne osiągnięte od innych prezesów było nieocenione 
w ramach prowadzonej działalności Spółki. 

(dowód: akta kontroli str. 46-56) 

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

Spółka zrealizowała zaplanowane na piąty rok jej funkcjonowania efekty finansowe, 
tj. osiągnęła dodatni wynik finansowy netto. W efekcie działalności Prezesa Zarządu 
odpłatnie udostępniono kontrahentowi trzy licencje. Prowadzono działania 
w kierunku sprzedaży wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how 
związanych z tymi wynikami, a także innych usług na rzecz podmiotów biznesu 
z zakresu wykonania badań komercyjnych, ekspertyz, szkoleń, itp. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli 35 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 
Szczecinie. 

 

Szczecin, dnia    18    maja 2018 r. 

                                                      
34 Dalej: PSC. 
35 Dz.U. z 2017 r. poz. 524. 
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