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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. Krzysztof Szczepaniak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LSZ/58/2018 z dnia 29.03.2018 r.  

2. Maciej Mikulski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/59/2018 z dnia 29.03.2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1 i 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku2, ul. gen. 
Józefa Fiszera 14, 80-952 Gdańsk. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Prof. dr hab. Jan Kiciński, dyrektor Instytutu od 1 lipca 2014 r. Poprzednio, w okresie 
od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2014 r., dyrektorem był prof. dr hab. Jarosław 
Mikielewicz. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 
Instytut poprzez utworzenie spółki celowej IMP InTech spółka z o.o4. stworzył 
możliwości zainicjowania współpracy z otoczeniem gospodarczym zmierzającej do 
wdrożenia wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Nie przyczyniło się to 
jednak do skutecznego ich transferu. 

Działania związane z procesem utworzenia w 2014 r. Spółki przeprowadzone 
zostały w prawidłowy sposób. Instytut objął jej udziały, wnosząc wkład pieniężny. 
Środki na jej działalność pochodziły z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju5 
w ramach realizacji programu Spin-Tech6. Nadzór Instytutu nad Spółką był 
prawidłowy. Instytut przestrzegał określonych w umowie postanowień i skutecznie 
egzekwował od Spółki przedkładanie sprawozdań i raportów, dokonując ich 
weryfikacji. Instytut, będąc jedynym wspólnikiem, wywiązywał się ze swoich 
obowiązków wobec Spółki wynikających z ustawy z dnia 15 września 2000 r. 
Kodeks spółek handlowych7.  

                                                      
1 Okres objęty kontrolą: 2013-2017 i okres wcześniejszy, jeżeli zaistaniałe wówczas zdarzenia miały wpływ na kontrolowaną 
działalność. 

2 Dalej: Instytut. 

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 Dalej: NCBiR. 

6 Program Spin-Tech Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest programem wsparcia działalności spółek celowych 
tworzonych przez państwowe jednostki badawcze (uczelnie wyższe, instytuty badawcze i instytutu naukowe PAN), 
zakładanych w celu komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych 

7 Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm. Dalej: ksh. 
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Wszystkie sprawy wymagające uchwał zgromadzenia wspólników były realizowane 
prawidłowo i terminowo.  

Instytut posiadał regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, 
prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji, który zawierał 
wymagane elementy. Regulamin został uchwalony z naruszeniem terminu. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Utworzenie spółki celowej oraz jej wyposażenie przez instytut 
naukowy PAN. 

Zgodnie z przepisem art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej 
Akademii Nauk8, instytuty mogą, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych 
i prac rozwojowych oraz prowadzenia działań z zakresu transferu technologii 
i promocji nauki, tworzyć spółki, obejmować lub nabywać i posiadać udziały i akcje 
spółek handlowych lub obejmować warranty subskrypcyjne uprawniające do zapisu 
lub objęcia akcji spółek handlowych. Instytut nie dysponował uregulowaniami 
wewnętrznymi dotyczącymi zasad tworzenia, przekształcenia lub likwidacji spółki 
celowej.  

(dowód: akta kontroli str. 5-16, 100-101) 

W 2013 r. Instytut zgłosił  29 wynalazków w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej 
Polskiej. W badanym okresie nie zgłaszał wzorów przemysłowych i wzorów 
użytkowych, a także nie uzyskał patentów w polskim i w zagranicznych urzędach 
patentowych. 

(dowód: akta kontroli str. 133-139) 

Spółka została utworzona 25 września 2014 r. na czas nieograniczony. Kapitał 
zakładowy wynosił 5 000 zł i został podzielony na 10 równych i niepodzielnych 
udziałów o wartość 500 zł każdy. Wszystkie udziały objął Instytut i pokrył je wkładem 
pieniężnym. Zarząd Spółki9 prowadził księgę udziałów, zgodnie z wymogiem 
art. 188 ksh. W badanym okresie Zarząd Spółki sprawowany był jednoosobowo 
przez Prezesa. W akcie założycielskim Spółki nie przewidziano wynagrodzenia dla 
członków zarządu ani praw do świadczeń dodatkowych. Nie ustanowiono rady 
nadzorczej. 

(dowód: akta kontroli str. 19-25, 100-101) 

Powołana Spółka miała prowadzić transfer technologii opracowywanych w Instytucie 
poprzez zaadaptowanie rozwiązań z obszaru komercjalizacji do powszechnego 
zastosowania oraz uzyskanie synergii pomiędzy pracownikami Instytutu 
zaangażowanymi w procesy komercjalizacji z pozyskanymi do Spółki zewnętrznymi 
zasobami. Zgłoszony przedmiot działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji 
Działalności był zgodny z celem jej utworzenia i dotyczył m.in. dzierżawy własności 
intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem 
autorskim, pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie 
indziej niesklasyfikowanej. 

 (dowód: akta kontroli str. 20) 

Spółka utworzona została w wyniku realizacji przez Instytut projektu PRO 
INNOWACJE IMP PAN w ramach programu Spin-Tech. Warunkiem udziału 
w programie było zobowiązanie się do powołania spółki celowej w terminie realizacji 

                                                      
8 Dz.U. z 2017 r., poz. 1869 ze zm. Dalej: ustawa o PAN. 

9 Organami Spółki był Zarząd i Zgromadzenie Wspólników. 
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projektu. Zgodnie z wnioskiem Instytutu o realizację powyższego projektu, 
podstawowym uzasadnieniem powołania Spółki była potrzeba ustrukturyzowania 
procesów komercjalizacji wyników badań naukowych będących w jego posiadaniu. 
Według założeń do programu, powołanie Spółki miało spowodować zwiększenie 
transferu technologii do gospodarki z wykorzystaniem istniejącego potencjału 
organizacyjnego, naukowego i komercyjnego Instytutu, zapewniając efektywność 
podziału zadań badawczo – naukowych i komercyjno-biznesowych. Poza 
uzasadnieniem zawartym w opisie do programu, Instytut nie posiadał innych 
raportów ani analiz określających cele oraz ekonomiczne uzasadnienie utworzenia 
Spółki. Nie prowadzono również w tym zakresie konsultacji. 

(dowód: akta kontroli str. 26-78, 100-101) 

We wniosku z 8 września 2014 r. skierowanym do Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego o wyrażenie zgody na utworzenie Spółki, Dyrektor Instytutu wskazał, że 
celem działania Spółki będzie zarządzanie własnością intelektualną oraz 
komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych Instytutu. 
Utworzenie Spółki, miało stanowić realizację zadań fazy A Programu10, w którym 
uczestniczył Instytut. W sprawie przesłanek, którymi kierowano się podejmując 
decyzję o utworzeniu Spółki, Dyrektor Instytutu wyjaśnił, że Spółka została założona 
z przyczyn formalnych w związku z realizacją projektu Spin-tech faza A. 

(dowód: akta kontroli str. 17, 100-101) 

W sprawie określenia celów oraz wskazań ekonomicznych utworzenia Spółki 
Dyrektor wyjaśnił, że spółka celowa była efektem Projektu Spin-Tech faza A. 
Ponieważ projekt Spin-Tech od samego początku był dwuetapowy (faza A dla 
jednostek naukowo-badawczych, faza B11 dla spółek celowych) założono, że po 
przeanalizowaniu potencjału komercjalizacyjnego, technologie znajdujące się na 
stanie IMP PAN będą w przyszłości komercjalizowane przez nowopowstałą spółkę, 
która niezależnie będzie się starać o dofinansowanie fazy B, co pozwoli jej 
funkcjonować bez nadmiernego obciążenia budżetu IMP PAN. 

(dowód: akta kontroli str. 100-101) 

Poza wniesieniem kapitału zakładowego w wysokości 5 000 zł, Instytut nie zapewnił 
innych środków na działalność Spółki. Dyrektor Instytutu wyjaśnił, że: działalność 
spółki miała być finansowana ze środków Projektu Spin-Tech faza B. Funkcję 
prezesa spółki sprawuje nieodpłatnie (…) pracownik etatowy IMP PAN. Jako że 
w 2015 odstąpiono od realizacji fazy B Projektu, postanowiono nie inwestować 
w spółkę celową, a bieżące utrzymanie powierzono prezesowi zarządu poprzez 
zgodę właścicieli na realizację usług ujętych w PKD. Na wniosek Prezesa Zarządu 
w 2017 r., dokonano rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki by umożliwić 
zdobycie funduszy na bieżące potrzeby. Instytut zlecił również Spółce wykonanie 
jednej analizy dla potencjalnego rozwiązania technologicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 193-196) 

Instytut nie wniósł do Spółki wyników badań rozwojowych, które mogłyby zostać 

                                                      
10 Faza A - pre spin, w ramach której realizowane były zadania: (a) związane z przygotowaniem do powołania spółki celowej, 
w tym identyfikacją i oceną potencjału komercyjnego wyników badań chronionych prawami własności intelektualnej i know - 
how PJB oraz oceną możliwych ścieżek komercjalizacji, (b) zadania służące zainicjowaniu działalności spółki celowej, które 
wymagają m.in. opracowania dokumentacji prawnej związanej z utworzeniem spółki celowej, wykonania prac organizacyjnych 
i przygotowania biznes planu. 

11 Faza B - spin, w ramach której miały być realizowane zadania: (a) związane z prowadzeniem i rozwojem działalności spółki 
celowej w zakresie transferu technologii z nauki do gospodarki, obejmujące m.in. wybór optymalnych ścieżek komercjalizacji, 
ze szczególnym uwzględnieniem komercjalizacji metodą zakładania lub obejmowania udziału w firmach typu spin-off w zamian 
za wniesienie praw własności intelektualnej, (b) związane z obsługą zarządczą procesów udzielania licencji przez PJB, 
sprzedaż praw własności intelektualnej, (c) służące identyfikacji potencjalnych klientów PJB w obszarze komercjalizacji oraz 
(d) związane z opracowaniem modelu biznesowego i wewnętrznych procedur działania spółki celowej. 
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skomercjalizowane. Dyrektor Instytutu wyjaśnił, że dopiero realizacja projektu Spin-
Tech pozwoliła dokonać szczegółowej analizy potencjału komercjalizacyjnego 
Instytutu, Spółka uzyskała dofinansowanie fazy B projektu Spin-Tech, jednakże 
zrezygnowała z jego realizacji ze względu na nieefektywność ekonomiczną dla 
Instytutu. Potencjał komercjalizacyjny okazał się niewystarczający a prawa 
własności wielu technologii wytworzonych w projektach badawczych nie były jedynie 
własnością Instytutu a również partnerów przemysłowych, którzy niejednokrotnie już 
w umowie projektu zastrzegli sobie wyłączność na komercjalizację. 

(dowód: akta kontroli str. 100-101) 

Ponadto Dyrektor wyjaśnił, że podczas realizacji fazy A Projektu stworzono pełne 
raporty dla wytypowanych dziewięciu technologii wykazujących największy potencjał 
komercjalizacyjny. Analiza tych raportów wykazała, że dwie spośród dziewięciu 
technologii zostały nieopatrznie zaprezentowane przez naukowców na 
konferencjach, w związku z czym nie mogą podlegać procedurze patentowej. 
Kolejne dwie technologie były tworzone w ramach konsorcjum IMP PAN – E. i jak 
się okazało na koniec realizacji projektu strategicznego, wyłączne prawa do ich 
komercjalizacji będzie posiadać E(…). Kierownictwo Instytutu, biorąc pod uwagę 
brak pełni praw do komercjalizacji, zbyt niską wartość technologii, lub 
niedostateczne rozwinięcie technologii, zdecydowało nie wnosić wyników badań do 
spółki celowej i wybrać inne metody komercjalizacji niż poprzez spółkę celową. 
Z uwagi na wymagany okres trwałości Projektu fazy A, Instytut zmuszony jest do 
utrzymywania powołanej spółki celowej do końca 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 193-196) 

Instytut uzyskał 17 września 2014 r. wymaganą w art. 83 ust. 1 ustawy o PAN zgodę 
na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą IMP InTech 
sp. z o.o. 

(dowód: akta kontrolis str. 17-18) 

Instytut posiadał regulamin ochrony własności intelektualnej, przyjęty uchwałą Rady 
Naukowej z 20 października 2011 r.12 Regulamin zarządzania prawami autorskimi 
i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad 
komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych wprowadzony został 
uchwałą nr 95/2015 Rady Naukowej Instytutu z 19 listopada 2015 r. 

Powyższy regulamin zawierał elementy wymagane w art. 94a ustawy o PAN, 
w szczególności: 

 prawa i obowiązki Instytutu, pracowników oraz doktorantów w zakresie ochrony 
i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności 
przemysłowej, 

 zasady wynagradzania twórców, 

 zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji między twórcą będącym 
pracownikiem Instytutu a tym Instytutem, 

 zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, 

 zasady korzystania z majątku Instytutu wykorzystywanego do komercjalizacji 
wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług 
naukowo-badawczych, 

 zasady i tryb przekazywania Instytutowi przez pracownika lub doktoranta tego 
Instytutu informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz 
o know-how związanym z tymi wynikami, informacji o uzyskanych przez 

                                                      
12 Uchwała Rady Naukowej IMP z dnia 20 października 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu. 
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pracownika Instytutu środkach z komercjalizacji oraz zasady i tryb 
przekazywania przez pracownika Instytutu przysługujących instytutowi części 
środków uzyskanych z komercjalizacji, 

 zasady i tryb przekazywania pracownikowi przez Instytut informacji 
o decyzjach, o których mowa w art. 94c ust. 1 i 2, oraz zasady i tryb 
przekazywania przez Instytut przysługujących pracownikowi części środków 
uzyskanych z komercjalizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 87-99) 

W okresie objętym kontrolą Instytut nie otrzymał dywidendy od Spółki. 
Wypracowany przez Spółkę zysk w 2015 i 2016 r., w wysokości odpowiednio 
3 799,01 zł13 i 12 133,16 zł14, postanowiono przeznaczyć na kapitał zakładowy 
Spółki. Z działalności w 2017 r. Spółka odnotowała stratę w wysokości 8 113 zł, 
którą Zgromadzenia Wspólników15 postanowiło pokryć zyskiem z lat następnych. 
W okresie objętym kontrolą Instytut nie zbywał udziałów w Spółce. 

(dowód: akta kontroli str. 147-182)  

 

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

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 46 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca  2014 r. 
o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i niektórych innych ustaw16, rada 
naukowa instytutu PAN powinna uchwalić regulamin zarządzania prawami 
autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad 
komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w terminie 
6 miesięcy od daty wejścia w życie tej ustawy, tj. do 31 marca 2015 r. Uchwała 
nr 95/2015 Rady Naukowej Instytutu w sprawie regulaminu zarządzania prawami 
autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej  oraz zasad 
komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Instytutu, została 
podjęta 19 listopada 2015 r., tj. 233 dni po upływie wymaganego terminu do jej 
uchwalenia. 

(dowód: akta kontroli str. 96-99) 

Na podstawie art. 55 ust. 2 pkt. 7 ustawy o PAN, rada naukowa instytutu m.in. 
uchwala regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz 
prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych. 

Zgodnie z postanowieniem  § 10 ust. 1 pkt 5 Statutu Instytutu, do zakresu działania 
Dyrektora należało m.in. przedstawianie Radzie Naukowej projektów programów, 
opinii i wniosków należących do zakresu jej działania.  

(dowód: akta kontroli str. 5-16) 

Dyrektor wyjaśnił, że opóźnienie wynikało z przyczyn obiektywnych. Zbiegło się ono 
ze zmianą struktury organizacyjnej Instytutu, która została wprowadzona z dniem 

1 stycznia 2015 r., oraz przeprowadzaniem okresowej oceny pracowników 
naukowych. W okresie tym nastąpiła również zmiana na stanowiska Dyrektora. 
Kluczowym problemem było jednak to, że zmianie Dyrektora Instytutu towarzyszyło 

wygaśnięcie kadencji Rady Naukowej Instytutu, co wiązało się z koniecznością 

                                                      
13 Uchwała nr 3/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z 24.03.2016 r. 

14 Uchwała nr 4/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z 22.05.2017 r. 

15 Uchwała nr 4/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z 6.04.2018 r. 

16 Dz.U. 2014, poz.1198. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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przeprowadzenia wyborów do Rady Naukowej kolejnej kadencji, która 
ukonstytuowała się 26 lutego 2015 roku. Ustępująca Rada w ostatnim kwartale 2014 
roku była mocno obciążona, podjęła 53 uchwały, przeprowadziła trzy kolokwia 

habilitacyjne i zakończyła dwa postępowania w sprawach o nadanie tytułu 
naukowego. Dodatkowo w dniu 9 października 2014 roku rezygnację z funkcji złożył 
zastępca przewodniczącego Rady. Nowa Rada Naukowa Instytutu rozpoczęła prace 

z nowym Przewodniczącym. Wszystkie te okoliczności sprawiły, że Regulamin 
spadał z agendy. 

(dowód: akta kontroli str. 93-95) 

Instytut prawidłowo utworzył Spółkę lecz nie wyposażył jej w sposób wystarczający 
do realizacji celu, dla którego została powołana. 

Podjęcie decyzji o utworzeniu Spółki celowej było następstwem udziału Instytutu 
w programie NCBiR Spin-Tech faza A. Utworzenie Spółki nastąpiło po uzyskaniu 
wymaganej zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W umowie Spółki 
określono zakres i zasady jej działania. Wniesiony wkład w wysokości 5 000 zł 
został wykorzystany do objęcia udziałów w Spółce. Założony sposób finansowania 
działalności Spółki ze środków NCBiR okazał się niewystarczający. Brak 
ekonomicznej opłacalności komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych poprzez Spółkę był powodem rezygnacji z realizacji fazy B Programu.  

Instytut posiadał regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, 
prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji, który zawierał 
wymagane elementy, lecz został uchwalony z naruszeniem terminu. 

2. Nadzór instytutu naukowego PAN nad działalnością utworzonej 
spółki celowej. 

W latach 2014-2017 Instytut nie skorzystał z uprawnień, wynikających z art. 213 §1 
ksh. Nie ustanowiono rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, które sprawowałyby stały 
nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Nie 
opracowano wewnętrznych procedur w sprawie sposobu i warunków wykonywania 
uprawień i obowiązków właściciela Spółki.  

Dyrektor wyjaśnił, że w Instytucie nie opracowano takich procedur, ponieważ nie 
istniał formalny wymóg stworzenia takiej procedury, a Dyrekcja Instytutu nie widziała 
takiej potrzeby, oraz że […] funkcja i finanse spółki nie uzasadniały konieczności 
powoływania rady nadzorczej. Prezes nie otrzymuje wynagrodzenia za piastowaną 
funkcję, nie ma również budżetu by wynagradzać członków rady nadzorczej. 

(dowód: akta kontroli str. 19-23, 143-145) 

Instytut korzystał z uprawnień art. 212  ksh, tj. właścicielskiej kontroli Spółki, poprzez 
przegląd corocznych sprawozdań finansowych oraz przekazywanie tych 
sprawozdań do wglądu biegłemu rewidentowi podczas badania bilansu Instytutu.  
Zgodnie z art. 212  ksh ww. kontrola polega w szczególności na przeglądaniu ksiąg 
i dokumentów Spółki, sporządzaniu bilansu dla swego użytku lub żądaniu wyjaśnień 
od zarządu Spółki. 

Dyrektor Instytutu wyjaśnił, że prezes Spółki, jest jednocześnie kierownikiem działu 
komercjalizacji badań Instytutu i pozostaje w stałym kontakcie z dyrekcją Instytutu 
oraz, że […] ze względu na wygenerowany zysk w okresie pierwszych dwóch lat 
działalności Spółki, brak wynagrodzeń, znikomą działalność Spółki, oraz fakt, że 
poza kapitałem zakładowym Spółka nie ponosiła dodatkowych kosztów związanych 
z jej działalnością, nie wymagano dodatkowych wyjaśnień od Zarządu. 

(dowód: akta kontroli str. 143-144) 

Ocena cząstkowa 
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W latach 2014-2017 odbyły się dwa  zgromadzenia wspólników, podczas których 
podjęto dziewięć uchwał, w tym: 
a) 24.03.2016 r.: zatwierdzono sprawozdania finansowe Spółki za 2015 r., 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i udzielono Zarządowi 
absolutorium za okres od 1.09.2014 r. do 31.12.2015 r. oraz zdecydowano 
o przekazaniu zysku Spółki za 2015 r. w kwocie 3 799,01 zł na kapitał 
zapasowy. 

b) 22.05.2017 r.: zatwierdzono sprawozdania finansowe Spółki za 2016 r., 
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i udzielono Zarządowi 
absolutorium za 2016 r., zdecydowano o przekazaniu zysku Spółki za 2016 r. 
w kwocie 12 133,16 zł na kapitał zapasowy oraz rozszerzono (poprzez zmianę 
umowy spółki) przedmiot działalności Spółki o rodzaje: produkcja statków 
powietrznych, kosmicznych i podobnych maszyn, naprawa i konserwacja 
statków powietrznych, kosmicznych, działalność fotograficzna. 

 (dowód: akta kontroli str. 158-162, 171-174) 

Zgromadzenie Wspólników z 6.04.2018 r. podjęło cztery  uchwały m.in. w sprawie: 
zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności 
Spółki i udzielenia Zarządowi absolutorium za 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 146-149 ) 

 Po założeniu Spółki Instytut nie dokonywał dokapitalizowania Spółki poprzez 
wnoszenie wkładów na podniesienie kapitału zakładowego. 

(dowód: akta kontroli str. 151-157, 164-170, 177-182, ) 

Zgodnie z wymogami art. 231 § 1 ksh w objętym kontrolą okresie zwyczajne 
zgromadzenie wspólników odbywało się w terminie sześciu miesięcy po upływie 
każdego roku obrotowego.  

 (dowód: akta kontroli str. 19-23, 147-149, 158-162, 171-174) 

W badanym okresie nie wystąpiły przypadki żądania przez Instytut (jako wspólnika) 
zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w trybie art. 236 § 1 ksh.  
Dyrektor Instytutu wyjaśnił, że nie było potrzeby zwoływania nadzwyczajnego 
zgromadzenia wspólników. 

(dowód: akta kontroli  str.143, 145) 

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

Nadzór Instytutu nad Spółką był prawidłowy. Instytut przestrzegał określonych 
w umowie spółki postanowień i skutecznie egzekwował od Spółki przedkładanie 
sprawozdań i raportów, jak również dokonywał ich weryfikacji. Instytut w pełni 
wywiązywał się ze swoich obowiązków wobec Spółki wynikających z ksh. Wszystkie 
sprawy wymagające uchwał zgromadzenia wspólników były realizowane prawidłowo 
i terminowo.  

  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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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 
Kontroli17 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. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 

Kontroler 
Dyrektor 

Krzysztof Szczepaniak 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
Podpis podpis 

  

  

 
 

  

 

 

 

                                                      
17 Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 
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