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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 Warszawie 

Kontrolerzy Jerzy Tchórzewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/41/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów w Warszawie1, 02-846 Warszawa,           
Al. Jerozolimskie 202 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Prof. nzw. dr inż. Piotr Szynkarczyk, Dyrektor Przemysłowego Instytutu Automatyki 

i Pomiarów w Warszawie2 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 2-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 

Instytut, w 2011 r. zawiązał PIAP-ScienTech Sp. z o.o.4 Działania związane z utworzeniem 
Spółki przeprowadzone zostały w sposób prawidłowy, po uzyskaniu stosownej zgody 
Ministra Gospodarki na jej utworzenie i wyposażenie. Natomiast, skład pierwszego 
Zarządu Spółki ustanowiono niezgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o instytutach badawczych5. 

Instytut poprzez utworzenie Spółki wykorzystał możliwość zainicjowania współpracy 
z otoczeniem gospodarczym zmierzającej do wdrożenia wyników badań naukowych lub 
prac rozwojowych. PIAP, co prawda zapewnił Spółce środki na rozpoczęcie jej 
działalności, jednak wniesiony wkład pieniężny w wysokości 5 tys. zł oraz licencje na 
rozwiązania techniczne nie były wystarczające do prowadzenia aktywnej działalności 
komercjalizacyjnej i nie przyczyniły się do skutecznego transferu wyników badań 
naukowych lub prac rozwojowych Instytutu.  

W latach 2013-20176 Instytut sprawował nad PIAP-ScienTech nadzór wynikający 
z postanowień umowy Spółki, polegający na wypełnianiu roli zgromadzenia wspólników 
i terminowo wywiązywał się z obowiązków wynikających z Kodeksu spółek handlowych7. 
Jednak, wykonując prawa z tytułu posiadanych udziałów w Spółce, przedstawiciele 
Instytutu podjęli uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu 
z działalności gospodarczej Spółki, sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy oraz 

                                                      
1  Dalej: PIAP lub Instytut. 
2 Od 1 sierpnia 2015 r., poprzednio od 1 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2015 r. – dr inż. Jan Jabłkowski.  
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: PIAP-ScienTech lub Spółka. 
5  Dz. U. z 2018 poz. 736. 
6  Okres objęty kontrolą. 
7  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, ze zm.). Dalej także: Ksh. 
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udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki bez zgody ministra nadzorującego, 
wymaganej art. 17 ust. 7 ustawy o instytutach badawczych.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Utworzenie spółki PIAP-ScienTech Sp. z o.o. oraz jej wyposażenie 

Przedmiotem działalności podstawowej PIAP jest prowadzenie badań naukowych i prac 
rozwojowych, przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb 
praktyki oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk 
technicznych. W § 3 ust. 2 Statutu PIAP8 postanowiono, że 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 
Instytut za zgodą ministra nadzorującego może tworzyć spółki kapitałowe i obejmować lub 
nabywać akcje i udziały oraz osiągać przychody.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 19; tom II str. 268) 

PIAP utworzył dwie spółki celowe: PIAP-ScienTech w 2011 r. oraz PIAP Space Sp. z.o.o. 
w 2016 r., w których posiadał po 100% udziałów. Ponadto w okresie objętym kontrolą PIAP 
posiadał udziały w dwóch innych spółkach, tj.: w MERA Sp. z o.o. – 0,66% udziałów 
(4 udziały o wartości 400,00 zł od 4 maja 1989 r.) oraz w VITROCERPROJEKT Sp. z o.o. 
w likwidacji – 50,25% udziałów (201 udziałów o wartości 16 080,00 zł od 
15 grudnia1999 r.) 

W 2010 r., tj. w roku poprzedzającym utworzenie spółki PIAP-ScienTech, PIAP posiadał 
30 wzorów użytkowych oraz 11 patentów uzyskanych w Urzędzie Patentowym RP, nie 
dysponował natomiast wynalazkami, wzorami przemysłowymi oraz patentami uzyskanymi 
w zagranicznych urzędach patentowych.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 216, 428-429;) 

1.1. Spółka PIAP-ScienTech została utworzona 31 października 2011 r.9 i wpisana do 
rejestru przedsiębiorców 17 maja 2012 r.  

Według wyjaśnień Dyrektora PIAP utworzenie spółki PIAP-ScienTech wynikało z potrzeby 
realizacji projektów wykonywanych w Instytucie, przy czym wizja Spółki zmieniała się, 
a sposób jej funkcjonowania został narzucony przez wymogi dotyczące komercjalizacji 
wyników badań uzyskiwanych w realizowanych przez Instytut projektach. Kierunki 
działania w zakresie wspomagania komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych, wspierania ochrony własności intelektualnej PIAP sformułowano na 
przełomie lat 2015/2016. Kwestia utworzenia spółki PIAP-ScienTech nie była przedmiotem 
konsultacji z Radą Naukową Instytutu. 

We wniosku z 18 października 2011 r. Instytut zwrócił się do Ministra Gospodarki 
o wyrażenie zgody na powołanie PIAP-ScienTech. Minister, pismem z dnia 
25 października 2011 r. poinformował, że nie wnosi zastrzeżeń do przedmiotowego 
wniosku i zwrócił uwagę na obowiązek uzyskiwania przez Instytut zgody ministra 
nadzorującego na wykonywanie praw z tytułu posiadanych udziałów w Spółce, stosownie 
do art. 17 ust. 7 ustawy o instytutach badawczych.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 10, 121-122, 303; tom II str. 256-281, 286-318) 

W okresie objętym kontrolą obowiązywały procedury ramowe opracowane przez 
Ministerstwo dla postępowań dotyczących uzyskiwania zgody Ministra Rozwoju (ministra 

                                                      
8  Statut został zatwierdzony przez Ministra Gospodarki 4.03.2011 r. 
9  Akt Notarialny Rep.: A. Nr 10152/2011. 
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nadzorującego) na wybrane czynności prawne instytutów badawczych (Procedura 
z 17 lutego 2014 r., a następnie z 2 marca 2017 r.10). W ww. procedurach m.in. wskazano 
obowiązek uzyskiwania zgody ministra nadzorującego na wykonywanie praw z tytułu 
posiadanych akcji i udziałów w spółkach oraz określono zasady i wymagane elementy 
składanych wniosków. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 270-281) 

1.2. Stwierdzono, że realizacja przez Instytut projektów finansowanych z Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-201311 nakładała obowiązek 
komercjalizacji wyników badań przez podmioty zewnętrzne oraz brak było możliwości 
udziału Instytutu w takich przedsięwzięciach jak np. w Komitecie Sterującym Programu 
Sektorowego Systemów Bezzałogowych ze względu na status instytutu badawczego. 
Instytut większość wyników swoich badań komercjalizuje w ramach własnej struktury, 
jednak część wyników nie znajduje zastosowania w podstawowej działalności Instytutu 
i takie właśnie wyniki trafiają do Spółki celem komercjalizacji.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 259) 

W akcie założycielskim (umowa Spółki) określono m.in., że przedmiotem działalności jest 
sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów, prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach12 oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w pozostałych 
dziedzinach nauk przyrodniczych i technicznych13. Wskazano ponadto, że zgodnie 
z art. 17 ust. 6 ustawy o instytutach badawczych ww. zapis związany jest z prowadzonymi 
przez Instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz umożliwia Instytutowi 
przekazywanie do realizacji Spółce zadań niemożliwych do bezpośredniego wykonania 
w PIAP.  

Kapitał zakładowy Spółki wynosił 5,0 tys. zł (wysokość określona w art. 154 § 1 Ksh) 
i został podzielony na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. PIAP objął 
wszystkie udziały, pokrywając je gotówką.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 63, 121, 272) 

W akcie założycielskim Spółki Instytut nie nałożył na Spółkę obowiązku m.in.: ustalenia 
reprezentacji Spółki, w tym obowiązku powołania do zarządu osoby spoza grona 
wspólników oraz przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego przy powoływaniu 
i odwoływaniu Zarządu Spółki, a także opracowania zasad wynagradzania członków 
Zarządu Spółki, w tym wysokości ich wynagrodzenia14, prawa do świadczeń dodatkowych, 
formy zatrudnienia, itp. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 6, 262-273) 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z dnia 11 lipca 2012 r. rozszerzyło zakres 
działalności Spółki o 10 innych działów PKD, które stanowiły działalność uzupełniającą 15. 
Kolejne zadania wynikały z umów zawartych między PIAP a Spółką w zakresie: 
świadczenia usług wspierających komercjalizację (umowa zlecenia z 26 kwietnia 2017 r.) 
oraz świadczenia usługi dzierżawy wyników badań naukowych prac rozwojowych (umowa 
z 28 sierpnia 2017 r.). Przedmiotem tych umów było m.in. świadczenie wybranych usług 

                                                      
10  Przekazane Instytutowi przez Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju (pisma z dnia 

02.03.2017 r., znak DNP-IV-02.03.2017 r. i 15.09.2016 r., znak DNP-IV-079-78/16. 
11  Np. projekt pn. Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe PROTEUS. 
12  Kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 47.78.Z. 
13  PKD 72.109.Z. 
14  Tj. wynagrodzenia zasadniczego, uzależnionego od wyników Spółki, innych składników wynagrodzenia. 
15  PKD: 47.74.Z (Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 

58.11.Z (Wydawanie książek), 58.19.Z (Pozostała działalność wydawnicza), 70.21.Z (Stosunki międzyludzkie (public relation) i 
komunikacja), 70.22.Z (Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania), 73.20.Z (Badanie 
rynku i opinii publicznej), 74.90.Z (Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana), 
82.30.Z (Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów), 85.59.B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie 
indziej niesklasyfikowane), 85.60.Z (Działalność wspomagająca edukację). 
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wspomagających komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, 
polegających w szczególności na nawiązywaniu kontaktu z firmami zainteresowanymi 
pozyskaniem technologii PIAP, inwestorami oraz firmami doradczymi, a także 
prowadzeniem akcji informacyjnej i doradczej wśród potencjalnych odbiorców technologii; 
korzystania przez Spółkę z przekazanych wyników badań i prac rozwojowych i osiągania 
pożytków z tego tytułu. 

Na przełomie lat 2015/2016 sformułowano dla PIAP-ScienTech kierunki działania 
w zakresie m.in. prowadzenia działalności wspomagającej komercjalizację wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych, zwłaszcza w zakresie nawiązywania kontaktów z firmami 
zainteresowanymi pozyskiwaniem technologii PIAP, inwestorami oraz firmami doradczymi, 
a także prowadzeniem akcji informacyjnej i doradczej wśród pracowników PIAP oraz wśród 
potencjalnych odbiorców technologii. Efektem ww. działań było m.in. podpisanie czterech 
listów intencyjnych16. Ww. cele stawiane przed Spółką zostały określone 6 stycznia 
2016 r., przy czym nie ustalono ram czasowych ich realizacji, ani oczekiwanych efektów. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 421-422, 443-483; tom II str. 268, 388-392) 

Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że obecne działania Spółki skupiają się na inicjowaniu oraz 
wzmacnianiu współpracy pomiędzy PIAP oraz otoczeniem gospodarczym, w tym 
w zakresie poszukiwania podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie aktywnego poszukiwania partnerów 
biznesowych dla przyszłych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych PIAP. Dodał, że 
Spółka świadczy także usługi doradcze z zakresu przygotowania wniosków 
o dofinansowanie projektów B+R, ich rozliczania i prowadzenia sprawozdawczości oraz 
opiniowania innowacyjności, organizuje seminaria, szkolenia, warsztaty oraz wydarzenia 
popularno-naukowe. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 258-261; tom II str. 371-378) 

1.3. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony dwukrotnie, tj.: 24.11.2014 r. do kwoty 
118,5 tys. zł poprzez wniesienie aportem pięciu licencji17 wycenionych na kwotę 
113,5 tys. zł18 oraz 29.07.2015 r. do kwoty 336,0 tys. zł poprzez wniesienie 10 licencji19 
wycenionych na kwotę 217,5 tys. zł20. PIAP uzyskał stosowne zgody Ministra 
nadzorującego21 na podjęcie uchwał w ww. sprawach.  

W każdym przypadku wartość wniesionego wkładu niepieniężnego (aportu) została 
ustalona na podstawie wyceny technologii metodą dochodową, dokonanej przez Polski 
Instytut Badań i Rozwoju Sp. z o.o. W wycenach technologii określono m.in. potencjał 
rynkowy wycenianej technologii, prognozę sprzedaży produktów opartych na technologii, 
a także prognozowane przychody w najbliższych latach.  

Pięć spośród 13 licencji ujętych w aktywach bilansu nie uzyskało ochrony patentowej 
(decyzje o odmowie rejestracji patentu) i wygasło automatycznie. 
                                                      
16  31 lipca 2014 r. w sprawie powołania i dalszej współpracy w ramach inicjatywy klastrowej pn. Klaster Mobilnych Technologii 

Bezzałogowych, 6 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpoczęcia działań przez PIAP oraz PIAP-ScienTech mających na celu zawarcie 
umowy na wykonanie prac badawczo-rozwojowych w porozumieniu z firmą AEON International (Europe) Sp. z o.o. w Szamotułach, 
10 kwietnia 2107 r. w sprawie podjęcia współpracy Instytutu PIAP oraz spółki PIAP-ScienTech z Instytutem Energetyki 
w Warszawie – Instytutem Badawczym celem opracowania i wykonania dedykowanego plazmotronu, 12 maja 2017 r.  w sprawie 
rozpoczęcia działań przez Instytut PIAP oraz spółkę PIAP-ScienTech z firmą RENEX Predraga Topić we Włocławku mających na 
celu opracowanie laserowej głowicy lutującej zintegrowanej na robocie przemysłowym. 

17  Dotyczących następujących rozwiązań technicznych: głowica kamery wizyjnej, nawijarka światłowodowa, uchwyt mocowania 
chwytaka, czujniki położenia kątowego, mechanizm napinający gąsienicę robota mobilnego. 

18  Zgodnie z umową z 6 maja 2014 r. zawartą z Polskim Instytutem Badań i Rozwoju i aneksem Nr 1 z 8 maja 2014 r. 
19  Dotyczących następujących rozwiązań technicznych: układ zawieszenia robota mobilnego, obrotnica dwuosiowa, sposób 

podawania elementów i urządzenie do podawania elementów, sprężynowy wybijak do szyb, kulochwyt, kołowe podwozie 
adaptacyjne, sposób pobudzenia rewolweru i układ pobudzenia rewolweru, przenośna konsola sterownicza, nożyce, sprzęgło 
jednokierunkowe zębate. 

20  Zgodnie z umową z 20 kwietnia 2015 r. zawartą z Polskim Instytutem Badań i Rozwoju. 
21  DNP-IV-09606-6863/11 z 15.11.2011 r., DNP-IV-PIAP-2/09606 (Ldz. 6691/2014) z 30.10.2014 r., DNP-IV-PIAP-09606 (Ldz. 

3856/2015) z 02.07.2015 r. 
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(dowód: akta kontroli tom I 404-408, tom II str. 30-31, 89-187, 254-255, 327-333, 361-362) 

Przychody ze sprzedaży rozwiązań technicznych objętych licencjami, wyniosły łącznie 
15 497,76 zł (w 2016 r. – 747,76 zł, w 2017 r. – 14 750 zł). 

(dowód: akta kontroli tom II str. 480-481) 

Dyrektor wyjaśnił m.in., że proces komercjalizacji przez spółkę celową ma tę specyfikę, że 
to spółka szuka sposobu na komercjalizację technologii, stąd pierwsze, pilotażowe 
wdrożenie miało miejsce w grudniu 2016 r., a kolejne w 2017 r., dalsze są przewidywane w 
2018 r. Wniesione licencje z roku na rok generują większe przychody, a mając na uwadze 
stosunkowo długi cykl życia produktu w branży robotyki mobilnej można oczekiwać 
dalszych konkretnych efektów. 

1.4. W latach 2013-2017 Instytut nie osiągnął przychodów z tytułu posiadania udziałów 
w Spółce PIAP-ScienTech. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 307-403, tom II str. 321-326, 346-373, 415-418) 

1.5. Dyrektor PIAP, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Naukową Instytutu22, 
zgodnie z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r, o zmianie ustawy - Prawo 
o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw23, wprowadził w terminie, tj. z dniem 
31 marca 2015 r. Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz 
prawami własności przemysłowej oraz w sprawie zasad komercjalizacji wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych w PIAP24.  

Regulamin zawierał wszystkie elementy określone w art. 24 ust. 1a ustawy o instytutach 
badawczych. 

(dowód: akta kontroli tom I str.124-135, 302) 

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

W umowie Spółki, na pierwszego Prezesa Zarządu powołano Dyrektora Instytutu (funkcję 
tę sprawował od 31 lutego 2011 r. do 25 stycznia 2012 r.), co było niezgodne 
z art. 28 ust. 2 ustawy o instytutach badawczych. We wniosku z 18 października 2011 r. 
Instytut poinformował Ministra Gospodarki o zamiarze powołania Dyrektora PIAP na 
pierwszego Prezesa Spółki. Minister nie wniósł zastrzeżeń. 

Dyrektor PIAP wyjaśnił m.in., że nominacja ówczesnego Dyrektora Jana Macieja 
Jabłkowskiego na Prezesa Spółki była tymczasowa i wynikała z błędnej interpretacji 
prawa. I dodał m.in., że błąd został bezzwłocznie naprawiony, a Spółka w tym czasie nie 
prowadziła żadnej działalności. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 63, 121, 272; tom II str. 234-243) 

Instytut uzyskał zgodę Ministra Gospodarki na utworzenie PIAP-ScienTech i wniesienie do 
Spółki wkładu pieniężnego w wysokości 5,0 tys. zł. W umowie Spółki zawarto wszystkie 
elementy określone w przepisach Ksh i ustawy o instytutach badawczych. Powołanie 
Dyrektora Instytutu na pierwszego Prezesa Spółki było niezgodne z przepisami. 
W pierwszych latach działalności Spółce nie określono konkretnych działań zmierzających 
do wdrażania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. Wniesione przez Instytut 
środki pieniężne oraz wkłady niepieniężne w postaci licencji nie były wystarczające, aby 
Spółka mogła prowadzić skuteczne działania w celu komercjalizacji wyników badań i prac 
rozwojowych Instytutu.  

                                                      
22  Uchwała Rady Naukowej PIAP z 27.03.2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o ww. Regulaminie. 
23  Dz. U. poz. 1198, ze zm. 
24  Zarządzeniem nr 4 Dyrektora PIAP z 31.03.2015 r. 
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Instytut uchwalił w wymaganym terminie Regulamin zarządzania prawami autorskimi 
i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji 
wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Regulamin zawiera wymagane ustawowo 
elementy. 
 

2. Nadzór Instytutu nad działalnością PIAP-ScienTech 

2.1. W okresie objętym kontrolą w Instytucie nie opracowano procedur dotyczących 
sposobu i warunków wykonywania uprawnień i obowiązków właściciela w spółkach. 
Pierwsze regulacje w tym zakresie określono zarządzeniem Nr 3 Dyrektora PIAP z dnia 
5 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami 
z udziałem Instytutu w zakresie monitorowania bieżącej sytuacji w spółkach25. 

Dyrektor wyjaśnił m.in., że w związku z niewielką skalą działania PIAP-ScienTech do 
2017 r. w Instytucie nie opracowano procedur wewnętrznych dotyczących sposobu 
i warunków wykonywania uprawnień i obowiązków właściciela. W latach 2011-2017 nadzór 
nad Spółką był bezpośrednio realizowany przez ówczesnego i obecnego Dyrektora 
Instytutu. Pod koniec 2017 r. PIAP uzyskał dokument pt. „Zasady nadzoru właścicielskiego 
nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, KPRM wrzesień 2017 r.” i na tej podstawie 
sformułował zarządzenie Nr 3 Dyrektora PIAP z 5 stycznia 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Instytutu 
w zakresie monitorowania bieżącej sytuacji w spółkach. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 421, 502-512; tom II str. 270-318, 388, 431-434) 

2.2. W latach 2013-2017 Instytut sprawował nadzór nad działalnością spółki PIAP-
ScienTech za pośrednictwem organów Spółki: Zarządu i zgromadzenia wspólników. Nie 
powołano rady nadzorczej. W umowie Spółki (i jej zmianach) nie ustalono innych form 
nadzoru nad Spółką poza uczestniczeniem, jako jedyny właściciel w zgromadzeniu 
wspólników.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 421-422; tom II str. 388-392) 

2.3. W okresie objętym kontrolą w drodze uchwał zgromadzenia wspólników rozstrzygano 
następujące sprawy: dokonywano zmian w umowie Spółki, określono wynagrodzenia 
członków Zarządu, rozpatrywano i zatwierdzano sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki, rozpatrywano i zatwierdzano sprawozdania finansowe za ubiegły rok obrotowy, 
udzielano absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków 
w poszczególnych latach, dokonywano podziału zysku lub wskazywano metody i środki 
pokrycia strat (Spółka osiągnęła zysk w 2012 r. – 2 251,84 zł, w 2013 – 2 121,75 zł, 
w 2014 r. – 11 048,40 zł, stratę poniosła w latach: 2015 r. – 39 909,37 zł, w 2016 r. – 
65 307,81 zł). Instytut nie uzyskał zgody ministra nadzorującego na wykonywanie prawa 
głosu z tytułu posiadanych udziałów w Spółce i podjęcia uchwał w ww. zakresie. 

Wszystkie zwyczajne posiedzenia zgromadzenia wspólników PIAP-ScienTech odbyły się 
zgodnie z art. 231 § 1 Ksh w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku 
obrotowego26. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 304-403; tom II str. 188-207) 

                                                      
25  Wprowadzono obowiązek pozyskiwania informacji o spółkach w formie: miesięcznych ankiet w zakresie bieżącej płynności spółek 

oraz uproszczonej prognozy przepływów na okres najbliższych 12 miesięcy, kwartalnych ankiet o spółce wraz ze sprawozdaniem 
F-01 w zakresie m.in. uzyskania informacji o: pracy zarządu, wskaźnikach ekonomicznych, sytuacji ekonomicznej wraz z 
zidentyfikowanymi zagrożeniami oraz rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych sprawozdań z działalności spółki 
zatwierdzonych przez Zgromadzenie Wspólników w celu wykorzystywania jej do oceny działalności spółki, prawidłowości jej 
funkcjonowania oraz możliwości sprawowania efektywnego nadzoru właścicielskiego. 

26  To jest: 25 lutego 2013 r. za 2012 r., 14 kwietnia 2014 r. za 2013 r., 27 lutego 2015 r. za 2014 r., 12 kwietnia 2016 r. za 2015 r. i 9 
maja 2017 r. za 2016 r. 
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2.4. W latach 2011-2017 czterokrotnie wprowadzono zmiany w umowie Spółki, które 
dotyczyły: rozszerzenia zakresu PKD (11.07.2012 r.27); zmiany zasad licencjonowania 
(10.08.2015 r.28); podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia przez Instytut nowych 
udziałów w Spółce (24.11.2014 r. do kwoty 118,5 tys. zł i 29.07.2015 r. do kwoty 
336,0 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 65-76, 262-296) 
Według wyjaśnień Dyrektora Instytutu nie dokonywano podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w trybie art. 260 Ksh. 

(dowód: akta kontroli; tom II str. 213) 

2.5. W okresie objętym kontrolą Instytut nie sporządzał bilansu Spółki dla swojego użytku, 
nie żądał wyjaśnień od Zarządu Spółki zgodnie z 212 § 4 Ksh, ani nie korzystał z prawa 
kontroli wynikającego z art. 212 § 1 Ksh. Jak wyjaśnił Dyrektor Instytutu ze względu na 
ciągły kontakt roboczy między Zarządem i PIAP oraz niewielką skalę działalności Spółki 
uznano, że kontrole nie były potrzebne.  

Instytut, jako wspólnik nie żądał zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników na 
podstawie art. 236 § 1 Ksh. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 261; tom II str. 213) 

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

W okresie objętym kontrolą PIAP nie złożył do ministra nadzorującego wniosków i nie 
uzyskał zgód na dokonywanie czynności prawnych wynikających z uprawnień 
właścicielskich, w tym na wykonywanie prawa głosu z udziałów na 13 zwyczajnych 
i nadzwyczajnych zgromadzeniach wspólników Spółki PIAP-ScienTech, na których podjęto 
uchwały w sprawie powołania i odwołania członków Zarządu, ustalenia wynagrodzenia 
i udzielania absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzania sprawozdań z działalności 
Spółki, zatwierdzania sprawozdań finansowych Spółki za poprzedni rok obrotowy. Było to 
niezgodne z art. 17 ust. 7 ustawy o instytutach badawczych.  

Dyrektor PIAP wyjaśnił m.in., że nie występowano z wnioskami o inne zgody niż dotyczące 
wniesienia, a następnie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz o zbycie 51% 
udziałów spółki pracownikom PIAP i następnie części udziałów. Dodał, że według wiedzy 
Instytutu do podejmowania uchwał zgromadzenia wspólników w zakresie powoływania 
członków Zarządu, ustalenia ich wynagrodzenia oraz zatwierdzania sprawozdań 
z działalności Zarządu i sprawozdań finansowych Spółki były one niepotrzebne. 

Dyrektor w ww. sprawie zwrócił się 30 stycznia 2018 r. do Ministerstwa Przedsiębiorczości 
i Technologii o pomoc w określeniu niezbędnych działań prowadzących do otrzymania 
wymaganych zgód. W odpowiedzi (pismo z 22 lutego 2018 r.) Dyrektor Departamentu 
Jednostek Nadzorowanych i Podległych MPiT wskazała, że wobec niedopełnienia 
obowiązków przez PIAP niezbędne jest złożenie wniosku zgodnie z Ramową procedurą 
postępowania w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie przez Instytut badawczy 
czynności prawnych wynikających z tytułu posiadania akcji albo udziałów w spółce 
kapitałowej, a po wyrażeniu zgody przez Ministra nadzorującego będzie możliwe odbycie 
zgromadzeń wspólników i podjęcie odpowiednich uchwał oraz złożenia ich do KRS, co 
pozwoli na uchylenie jakichkolwiek wątpliwości co do skuteczności podjętych wcześniej 
uchwał. Do dnia zakończenia kontroli Instytut nie opracował i nie przedłożył do MPiT ww. 
wniosku. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 256-281, 428)  

                                                      
27  Rep.: A 5757/2012. 
28  Rep.: A 5444/2015. 
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Instytut sprawował nadzór nad Spółką za pośrednictwem Zarządu oraz zgromadzenia 
wspólników. W umowie Spółki nie określono innych form nadzoru nad jej działalnością. 
Instytut nie korzystał z przysługującego wspólnikowi prawa do kontroli, czy żądania 
wyjaśnień od Zarządu. W styczniu 2018 r. wprowadzono zasady nadzoru właścicielskiego 
nad spółkami z udziałem Instytutu w zakresie monitorowania ich bieżącej sytuacji. Instytut 
wywiązywał się z obowiązków wobec Spółki, wynikających z kodeksu spółek handlowych. 
Sprawy wymagające uchwał zgromadzenia wspólników były realizowane terminowo. 
W okresie objętym kontrolą Instytut wykonywał prawa właścicielskie z tytułu posiadanych 
udziałów w Spółce nie posiadając stosownych zgód ministra nadzorującego do 
podejmowania uchwał na Zgromadzeniu Wspólników w sprawach takich jak zatwierdzenie 
sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, sprawozdań finansowych oraz udzielenia 
absolutorium członkom Zarządu. Instytut uzyskał zgody ministra nadzorującego na 
dwukrotne podwyższenie kapitału zakładowego. 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi 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 Kontroli29, wnosi o uzyskiwanie każdorazowo od ministra 
nadzorującego zgody, o której mowa w art. 17 ust. 7 ustawy o instytutach badawczych, na 
wykonywanie praw z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.  

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 Warszawie. 

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. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa, dnia       maja 2018 r. 

  
  

 Delegatura w Warszawie 

Kontroler 
 

Jerzy Tchórzewski 
Główny specjalista kontroli państwowej 

  

    …………………………………. 

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