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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) Wiesław Kaszak specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do przeprowadzenia 

kontroli nr LSZ/64/2018 z 3 kwietnia 2018 r. 

2) Tomasz Wołos specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do przeprowadzenia 

kontroli nr LSZ/65/2018 z 4 kwietnia 2018 r.  

 (dowód:  akta kontroli str. 1, 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

IMP InTech Spółka z o.o. w Gdańsku, ul. gen. Józefa Fiszera 14, 80 – 231 Gdańsk.2. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

 

 

 

Jakub Andrzej Sawicki – Prezes Zarządu 3. 
                                                                                         (dowód: akta kontroli str. 4) 
 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności4. 
 
Spółka nie prowadziła działalności związanej z wdrażaniem wyników badań 
naukowych lub prac rozwojowych. Było to spowodowane odstąpieniem od realizacji 
umowy SPIN-Tech – faza B. Niewniesienie wyników badań ograniczyło działalność 
Spółki do świadczenia usług. Prowadząc działalność, zgodną z przedmiotem działania 
określonym w akcie założycielskim, Spółka uzyskała dodatni wynik finansowy.  

Ograniczenie możliwości zdobycia środków spowodowało konieczność rozszerzenia 
działalności Spółki. Prezes Zarządu zgłosił do Krajowego Rejestru Sądowego5 zmiany 
w przedmiocie działalności Spółki po upływie ponad 10 miesięcy od dnia 
uzasadniającego dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców, przy wymaganym 
terminie 7 dni określonym w art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 
Rejestrze Sądowym6. 

 

  

                                                      
1 Okres objęty kontrolą: 2013-2017 i okres wcześniejszy, jeżeli zaistaniałe wówczas zdarzenia miały wpływ na 
kontrolowaną działalność. 
2 Utworzona za zgodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – w ramach umowy zawartej z Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju (NCBiR) na realizację Projektu SPIN-Tech – faza A. Dalej: Spółka.  
3 Dalej: Prezes. 
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: KRS. 
6 Dz. U. z 2017 r., poz. 700, ze zm., dalej: ustawa o KRS. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działalność spółki celowej. 
 
Spółka została utworzona przez Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta 
Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku7 25 września 2014 r. Od dnia 
utworzenia Spółki do czasu kontroli NIK, Zarząd Spółki był jednoosobowy. Funkcję 
Prezesa Zarządu Spółki pełnił pracownik Instytutu8, zatrudniony na stanowisku 
kierownika Działu Komercjalizacji Badań9.  

 (dowód: akta kontroli str. 4, 57) 

Spółka nie posiadała biznesplanu, co było skutkiem odstąpienia przez Spółkę od 
umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr SPIN-Tech-
K1/SC2/30/13/NCBR/1510 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach 
programu SPIN-TECH11 dla spółki celowej powstałej w wyniku realizacji Fazy PRE 
SPIN (A) pt. PRO Innowacje IMP PAN z 28 września 2015 r. 

Według postanowień umowy zlecenie przygotowania biznesplanu dla spółki celowej  
było przedmiotem zadania: Przygotowanie narzędzi do komercjalizacji rozwiązań 
naukowych.  

Jako powód odstąpienia od realizacji ww. umowy Prezes, w piśmie skierowanym do 
NCBiR, podał niemożliwość osiągnięcia zakładanych w niej wskaźników m.in. 
podpisania dwóch umów na komercjalizację bezpośrednią oraz osiągnięcia 
przychodu z komercjalizacji na poziomie 1 200 tys. zł, wskazując m.in., że: 
- sytuacja ta wynika z braku odpowiedniej liczby technologii, które mogłyby podlegać 
komercjalizacji,  
- dwie spośród dziewięciu technologii weryfikowanych w ramach projektu SPIN – 
TECH Faza A zostały „nieopatrznie” zaprezentowane przez naukowców na 
konferencjach i dlatego nie mogą podlegać procedurze patentowej, a kolejne dwie 
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(…). W związku z tym IMP PAM nie posiadała wystarczającej ilości 
wolnych środków finansowych aby móc zainwestować w projekt i nowe technologie 
do komercjalizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 57) 

Przy tworzeniu Spółki celem jej działania – odpowiednio do sposobu realizacji celu 
programu Spin-Tech – było zarządzanie własnością intelektualną i komercjalizacja 
wyników naukowych i prac rozwojowych IMP PAN.  

W akcie założycielskim Spółki jako przedmiot jej działania zawarto 11 pozycji wg 
Polskiej Klasyfikacji Działalności12, w tym:  

 wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza 
z wyłączeniem  w zakresie oprogramowania,  

                                                      
7 Dalej IMP PAN lub Instytut. 
8 IMP PAN – Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. 
9  Posiadający wykształcenie magistra teologii. Przed podjęciem pracy w IMP PAN, w roku 2010, kierował działem 
administracyjno-gospodarczym Akademii Muzycznej w Gdańsku i był kierownikiem Biura Szkoły Językowej w Gdańsku. 
W Instytucie poprzednio na stanowisku starszego specjalisty ds. zamówień publicznych – przy tym realizował zadania 
związane z rozliczeniem projektu Spin-Tech.    
10   Umowa Spin-Tech Konkurs 1 – faza B. 
11   NCBiR służący wsparciu działalności spółek celowych tworzonych przez państwowe jednostki badawcze (wyższe 
uczelnie publiczne, instytuty badawcze i instytuty naukowe PAN). 
12 Dalej: PKD. 
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 dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac 
chronionych prawem autorskim.  

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki13 uchwałą nr 5/2017 z 22 maja 2017 r. 
rozszerzyło profil działalności Spółki o: produkcję statków powietrznych, statków 
kosmicznych i podobnych maszyn; naprawę i konserwację statków powietrznych 
i statków kosmicznych; działalność fotograficzną. 

(dowód: akta kontroli str.44) 

Spółka w latach 2014-2017, zgodnie z przedmiotem jej działania, realizowała:  

 usługi doradcze oraz opracowanie analizy rynku, wyceny oraz strategii 
wdrażania dla urządzenia EHD do oczyszczania projektu z projektu Tango14, 

 usługi konsultacji w zakresie komercji, przygotowanie biznesplanu oraz wycena 
i analiza rynku dla plazmowego urządzenia do czyszczenia powierzchni15,  

 analizę ekonomiczno-techniczną budowy elektrociepłowni poligeneracyjnej 
w Rumii w ramach mikroprojektu pn. „Innowacyjny system zaopatrzenia w energię 
elektryczną, ciepło i chłód w części miasta Rumii”16, 

 wykonanie i dostawa prototypowego urządzenia wdrożeniowego EHD17, 

 kalibrację sond termoanemometrycznych i korektę formalną wniosku 
o dofinansowanie Martec 2.   

(dowód: akta kontroli str. 58, 59) 

Prezes Zarządu wyjaśnił: w Spółce nie było udokumentowanych działań na rzecz 
wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych powstałych w IMP PAN 
ze względu na fakt odstąpienia od realizacji projektu Spin-Tech – faza B. W tej 
sytuacji Zarząd Spółki: 

 nie uczestniczył w spotkaniach z przedstawicielami przemysłu i nie prowadził działań 
na rzecz pozyskania inwestorów do wspólnego prowadzenia przedsięwzięć 
ukierunkowanych na komercjalizację wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych, 

 nie podejmował prób sprzedaży wyników badań naukowych i nie monitorował 
praw własności intelektualnej. Do Spółki nie wniesiono żadnych technologii, 
patentów, wyników badań, itp., 

 Spółka – przed odstąpieniem od projektu Spin-Tech – faza B – w październiku 
2015 r. uczestniczyła obok IMP PAN w targach Technicon Innowacje. 

(dowód: akta kontroli str. 61, 62, 63) 

Organami Spółki były Zarząd i Zgromadzenie Wspólników. Sprawozdania z działalności 
Zarządu i sprawozdania finansowe były zatwierdzane przez ZZW.   

(dowód: akta kontroli str. 5, 12, 23, 45, 59) 

W okresie objętym kontrolą w Spółce nie odnotowano okoliczności obligujących 

Zarząd do podjęcia działań dotyczących dalszego istnienia spółki, o których mowa  

w art. 233 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych18. 

(dowód: akta kontroli str. pkt. 18, 33,52, 59) 

 

 

                                                      
13 Dalej: ZZW. 
14  Wramach umowy nr 158/2015/ZP z 12 maja 2015 zawartej z IMP PAN. 
15  Umowa nr TECH/02/2015 na 1 lutego 2015 r. zawarta z IMP PAN. 
16  Umowa nr UM/407/RFZ/1/Z/69 zawarta z gminą Miejską Rumia 1 lutego 2015 r.   
17  W ramach umowy zawartej 12 października 2016 r. z M(…) w Mokrym Dworze. 
18 Dz.U. z 2017 r., poz.1577 ze zm., dalej: ksh. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Prezes Zarządu nie wypełnił obowiązku zgłoszenia zmiany umowy Spółki w zakresie 
rozszerzenie przedmiotu jej działalności do sądu rejestrowego, co stanowiło 
naruszenie art. 168 w związku z art. 166 § 1 pkt 2 ksh.  

Zmiana umowy Spółki poprzez rozszerzenie profilu jej działalności nastąpiła 22 maja 
2017 r. Zgodnie z art. 22 ustawy o KRS, wniosek o wpis do Rejestru powinien być 
złożony w terminie do 29 maja 2017 r.19  

Prezes Zarząd 16 kwietnia 2018 r. wystąpił do KRS z „Wnioskiem o zmianę danych 
podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.” 

  (dowód: akta kontroli str. 4, 35, 58) 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że wystąpienie o dokonanie zmian w KRS po upływie 
ponad dziesięciu miesięcy od dnia uzasadniającego dokonanie stosownego wpisu, 
było skutkiem przeoczenia, a potrzeba rozszerzenia działalności Spółki 
podyktowana była przesłankami natury ekonomicznej, w tym koniecznością 
utrzymania jej działalności w świetle uregulowań związanych z realizacją przez IMP 
PAN programu Spin-Tech – faza A.  

               (dowód:  akta kontroli str. 61, 62, 65) 

Spółka realizowała zadania zgodnie z zawartm w jej akcie założycielskim 
przedmiotem działania. W sytuacji odstąpienia od realizacji umowy Spin-Tech – faza 
B, Prezes Zarzadu nie podejmował działań mających na celu wdrożenie wyników badań 
naukowych lub prac rozwojowych. Spółka nie posiadała wartości intelektualnych 
podlegających wdrożeniu. Stwierdzona nieprawidłowość o charakterze formalnym nie 
miała wpływu na jej działalność.    

2. Efekty działalności spółki celowej.  
 
Spółka w związku z odstąpieniem od realizacji programu Spin-Tech – faza B:  

 nie korzystała ze środków finansowych tego projektu: otrzymane z NCBiR 
środki w kwocie 91 734,30 zł zwróciła nadawcy20, 

 w latach objętych kontrolą nie uzyskiwała przychodów z realizacji zadań 
związanych z celem jej powołania (do Spółki nie wniesiono wyników badań 
i prac naukowych). 

Spółka uzyskiwała przychody z realizacji zadań zgodnych z przedmiotem jej 
działalności. I tak: 

 w okresie od września 2014 r. do grudnia 2015 r. przy przychodach z tytułu 
doradztwa w kwocie 59,1 tys. zł wypracowała zysk netto w wysokości 3,8 tys. zł, 

 w roku 2016 zysk netto wyniósł 12,1 tys. zł przy przychodach równych 
36,5 tys. zł, 

 w roku 2017 wygenerowała stratę w wysokości 8,1 tys. zł przy przychodach na 
poziomie 50,2 tys. zł. 

Zysk netto za lata 2015 i 2016 został przeznaczony na kapitał zapasowy, a strata 
z 2017 r. w całości zostanie pokryta zyskiem z lat następnych (na mocy stosownych 
uchwał ZZW – odpowiednio – z 24.03.2016 r. i z 22.05.2017 r. i z 6.04.2018 r.)   
Kapitał własny Spółki wyniósł 8,8 tys. zł koniec roku 2015 i 20,9 tys. zł wg stanu na 
31 grudnia 2016 i 2017 r.  

                                                      
19  Tj. do 7 dni od dnia uzasadniającego dokonanie wpisu. 
20 Środki wpłynęły na rachunek Spółki 4 listopada 2015 r., a ich zwrot nastąpił 9 listopada 2015 r.  
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Wynagrodzenia w strukturze kosztów działalności operacyjnej, wg stanu na 
31 grudnia: 2015 r. stanowiły 42% i wynosiły 22,9 tys. zł, w tym 5,6 tys. zł w ramach 
umowy o pracę21; 2016 r. – 33,5% w kwocie 7,7 tys. zł; 2017 r. – 74,7%  i wynosiły 
43,6 tys. zł.  

Spółka wg stanu na 31 grudnia lat 2015 - 2016 nie posiadała składników majątku 
trwałego, w tym wartości niematerialnych. Wartość netto środków trwałych na koniec 
roku 2017 wynosiła 4,8 tys. zł22.  

(dowód: akta kontroli str. 18, 33, 52, 59, 66, 67) 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że podczas realizacji projektu stworzono pełne raporty dla 
wytypowanych dziewięciu technologii wykazujących największy potencjał 
komercjalizacyjny. Analiza tych raportów wykazała m.in, że spośród technologii, do 
których komercjalizacji Instytut miał prawo, trzy wykazały znikomy lub ujemny 
potencjał komercjalizacyjny, natomiast pozostałe znajdowały się w takiej fazie 
rozwoju, że wymagały dalszych prac rozwojowych lub optymalizacji i komercjalizacja 
ich przez Spółkę w wymaganym przez projekt okresie była niemożliwa. 
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 komercjalizcji niż 
poprzez spółkę celową.  

Prezes wyjaśnił także, że Spółka nie weszła i nie zamierza wejść w skład 
Porozumienia Spółek Celowych, nie powoływała nowych spółek i nie obejmowała 
udziałów w już istniejących. Według wyjaśnień Prezesa, Spółka istnieje tylko 
z przyczyn formalnych związanych z realizacją programu Spin-Tech.  

(dowód: akta kontroli str. 65) 

W działalności Spółki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

  
Przyjęty model funkcjonowania Spółki nie zapewniał jej stabilnego finansowania. 
Niewniesienie do Spólki, przez IMP PAN, wyników badań, które mogłyby podlegać 
komercjalizacji, ograniczyło jej działalność do świadczenia usług. Ograniczone 
możliwości zdobycia środków spowodowały konieczność roszerzenia zakresu 
działalności Spółki. 
 
 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

 

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

 

 

 

 

 

                                                      
21 Główna księgowa i kierownik projektu SPIN-Tech – faza A w okresie sierpień – listopad 2015 r. Pozostałe 
    wynagrodzenia wypłacano w ramach umów zleceń. Prezes będąc pracownikiem IMP PAN w Spółce pełnił funkcję  
    nieodpłatnie.  
22 Spółka zainwestowała w zakup drona o wartości początkowej 5 039,94 zł. 
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Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli 23 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.  

  

Kontroler Najwyższa Izba Kontroli 
Specjalista kontroli państwowej Delegatura w Szczecinie 

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

Dyrektor 
 
 

……………………………….. 
Podpis 

Podpis 

 . 

 

                                                      
23 Dz.U. z 2017 r. poz. 524. 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


