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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 

Kontroler Zbigniew Żyromski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/39/2018 z 6 lutego 2018 r. 

(dowód:  akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

UIF Spółka Akcyjna w Warszawie1, 01-142 Warszawa ul. Sokołowska 29/37 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tomasz Poniński, Prezes Zarządu2 
(dowód: akta kontroli str. 2) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Prowadzona przez Spółkę w okresie objętym kontrolą4 działalność była zgodna z jej 
celami statutowymi. Zarząd Spółki opracował program określający przedsięwzięcia 
mające na celu komercjalizację technologii Instytutu, a podejmowane działania 
wynikały z tego programu i były ukierunkowane na nawiązanie kontaktów 
z potencjalnymi inwestorami w celu wdrożenia wyników badań naukowych. 
W efekcie tych działań nawiązano współpracę z zainteresowanymi partnerami 
i utworzono dwie spółki spin-off. Zarząd monitorował status własności 
intelektualnych i uiszczał rzecznikom patentowym opłaty za kolejne okresy ochronne 
wynalazków.  

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości polegały na: 

− nieterminowym uiszczeniu rzecznikowi patentowemu w latach 2016-2017 opłat 
w łącznej wysokości 8 424,77 zł za kolejne okresy ochronne wynalazku 
„Platforma do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana”5, 

− nieterminowym złożeniu w 2017 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym6 rocznych 
sprawozdań finansowych, sprawozdań z badania oraz uchwał Walnego 
Zgromadzenia Spółki zatwierdzających roczne sprawozdania Spółki za lata 
2015, 2016. 

 

                                                      
1 Dalej: Spółka lub UIF. 
2 Od 25 października 2017 r. Poprzednio – od 9 października 2014 r. do 8 października 2015 r.  Prezesem Zarządu był Jerzy 

Masiak, od 8 października 2015 r. do 25 października 2017 r. Prezesem Zarządu był Marek Dietl. 
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 Lata 2014-2017. 
5 Jest to materiał zwielokrotniający potencjał i możliwości dotychczasowych technik spektroskopowych. Umożliwia czulszą i 

dokładniejszą analizę substancji organicznych poprzez optymalną orientację cząsteczek na powierzchni (wiązka światła 
laserowego padająca na molekuły na powierzchni platformy ulega silnemu rozproszeniu dając wysoko rozdzielcze widmo). 

6 Dalej KRS. 

Ocena ogólna3 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działalność Spółki 

Spółka została utworzona przez Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk7 
w dniu 9 października 2014 r. (akt notarialny Rep. A Nr 746/2014). Kapitał 
zakładowy Spółki wynosił 100,0 tys. zł8 i dzielił się na 100.000 akcji imiennych A 
o wartości nominalnej po 1 zł każda. W dniu 23 czerwca 2017 r. (akt notarialny 
Rep. A Nr 1360/2017) kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o 30,0 tys. zł 
poprzez emisję 30 000 zwykłych imiennych akcji serii B o wartości nominalnej 1 zł 
każda. Wszystkie akcje objął Instytut. 

(dowód: akta kontroli str. 9-27, 370-375) 

1.1. W latach 2014-2017 Zarząd Spółki był jednoosobowy. Funkcje Prezesa pełnili: 

− Jerzy Masiak – praktyk w projektach uruchamiania nowych technologii 
w środowisku przemysłowym; zajmował się zarządzaniem projektami 
w procesach instalacji i uruchamiania nowych urządzeń i linii produkcyjnych 
w tym zrobotyzowanych w firmie Thomson Polkolor i Thomson Multimedia; 
w Instytucie zajmował się problematyką komercjalizacji transferu technologii, 

− Marek Dietl – wcześniej m.in. był: przewodniczącym RN Movens Capital S.A. 
(firma doradczo-inwestycyjna), dyrektorem inwestycyjnym w Family Office 
Athletic Mangement, zastępcą dyrektora inwestycyjnego koordynującego prace 
nad pozyskaniem środków dla Krajowego Funduszu Kapitałowego 
z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, współzałożyciel i lider 
warszawskiego biura Simon-Kucher & Partners, 

− Tomasz Poniński – wcześniej m.in. był prezesem zarządu: Fundacji 
Innowacyjna Polska, Simplicardiac Sp. z o.o., Orenore Sp. z o.o. 

(dowód: akta kontroli str.2-7) 
Zmiany w składzie Zarządu były spowodowane rezygnacją Panów J. Masiaka 
i M. Dietla z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. 

(dowód: akta kontroli str. 28-29) 

1.2. W dniu 5 października 2015 r. pomiędzy Spółką a Instytutem została zawarta 
umowa o współpracę. Przedmiotem umowy było wspieranie przez Spółkę Instytutu 
w zakresie zarządzania własnością intelektualną, komercjalizacji wyników prac 
badawczo-rozwojowych oraz pozyskiwania kapitału na ich rozwój. Tego samego 
dnia zostały zawarte trzy umowy szczegółowe dotyczące komercjalizacji technologii 
wytwarzania ceramiki technicznej, technologii hydroekstruzji oraz technologii 
paskalizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 242-251) 

Zarząd Spółki opracował w 2014 r. Strategię, w której wskazano, że jednym 
z powodów utworzenia Spółki było uniknięcie przez Instytut konieczności uzyskania 
każdorazowo zgody Ministra Skarbu na rozporządzenie środkami trwałymi 
o wartości powyżej 50 tys. zł. Strategia określała m.in., że Spółka może patentować, 
sprzedawać lub udzielać licencji na wynalazki, używając do tego własnych środków 
lub zawrzeć umowę z podmiotami zewnętrznymi w celu przeprowadzenia 
niezbędnego procesu w imieniu i na rzecz Instytutu, a wszelkie dochody jakie 
uzyska z tego tytułu Spółka miały być podzielone pomiędzy wynalazców Instytut 
oraz Spółkę. Strategia określała również cele komercjalizacji (przekucie naukowych 

                                                      
7 Dalej: Instytut. 
8 25 000,00 zł – pokryte gotówką, 75 000,00 zł – pokryte aportem. 
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osiągnięć i odkryć w gotowe do wdrożenia innowacje, zdobycie środków 
finansowych dla Instytutu, zapewnienie prestiżu i odpowiedniego wynagrodzenia 
wynalazcom, poprawę konkurencyjności krajowej gospodarki) i powody 
komercjalizacji, proces komercjalizacji (technologie z potencjałem komercyjnym 
trafiają do Działu Komercjalizacji Transferu Technologii Instytutu, który po dokonaniu 
ich wyceny przekazuje je do Spółki), modele komercjalizacji (wydzielenie spółki 
odpryskowej i wejście inwestora na zasadzie podwyższenia kapitału w spółce 
odpryskowej; udzielenie wyłącznej licencji spółce branżowej lub licencji kilku 
zainteresowanym podmiotom; zawiązanie konsorcjum, liderem zostaje Spółka, 
jednak prawa własnościowe do technologii pozostają przy Instytucie) oraz zadania 
Spółki (przygotowanie dokumentów inwestycyjnych, poszukiwanie inwestora, udział 
w negocjacjach, doprowadzenie do podpisania umowy inwestycyjnej). Strategia nie 
określała ram czasowych komercjalizacji, nie określała technologii planowanych do 
komercjalizacji oraz nie zawierała prognoz finansowych. 

(dowód: akta kontroli str. 295-325) 

Zarząd Spółki opracował program określający przedsięwzięcia zmierzające do 
transferu technologii. Program stanowił załącznik do wniosku9 o dofinansowanie 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju10 projektu „Komercjalizacja wybranych 
technologii ciśnieniowych przez UIF S.A.”. 5 września 2016 r. pomiędzy NCBiR a 
Spółką została zawarta umowa11 o wykonanie i finansowanie projektu 
realizowanego w ramach programu „SPIN-TECH” dla spółki celowej powstałej 
w wyniku realizacji fazy PRE SPIN (A) pt. „Komercjalizacja wybranych technologii 
ciśnieniowych przez UIF S.A.”. Termin rozpoczęcia realizacji projektu ustalono na  
2 listopada 2015 r. a termin zakończenia na 30 września 2016 r. (tj. okres realizacji 
wynosił 11 miesięcy). Projekt zakładał realizację działań w celu komercjalizacji 
wybranych technologii: 

− platforma SERS – opatentowana platforma do diagnostyki substancji 
organicznych o własnościach lepszych niż dotychczas stosowane - 50% praw 
własności do technologii „Innowacyjna platforma wzmacniająca, mająca 
zastosowanie w diagnostyce substancji organicznych metodą SERS” 
(współwłasność z Instytutem Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk12), 
zostało wniesione przez Instytut do Spółki (wartość wkładu - 75 000,00 zł). 
W ramach przygotowań do procesu inwestycyjnego zakładano zakupienie co 
najmniej jednego raportu branżowego z obszaru kryminalistyki, immunologii lub 
mikrobiologicznej kontroli jakości żywności. Planowanym rezultatem zadania 
miało być przygotowanie technologii od strony prawnej do pozyskania inwestora. 
Mierzalnym efektem zadania miało być zawarcie umowy z IChF oraz wniesienie 
przez Instytut technologii do Spółki; 

− ceramika techniczna - zadanie dotyczyło opracowania umowy konsorcjum 
badawczego stworzonego przez Izoceramics Sp. z o.o.13, Instytut, UIF oraz 
Politechnikę Warszawską określającą podział praw do technologii, która 
rozszerzy asortyment Izoceramics oraz planowania pozyskania dla niej inwestora 
kapitałowego. Planowanym rezultatem zadania miało być objęcie udziałów 
Izoceramics przez UIF oraz podpisanie umowy z inwestorem finansowym w celu 
dalszego rozwoju Izoceramics. Mierzalnym efektem zadania miało być objęcie 

                                                      
9 Z dnia 13 października 2015 r. 
10 Dalej: NCBiR. 
11 Nr SPIN-TECH-K1/SC2/18/18/NCBR/26. 
12 Dalej: IChF. 
13 Dalej: Izoceramics. 
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przez UIF udziałów stanowiących 80% w kapitale zakładowym Izoceramics oraz 
pozyskanie dla niej 500 000,00 zł; 

− hydroekstruzja – metoda izostatycznego wyciskania stopów metali w celu zmiany 
ich struktury i właściwości fizycznych - zadanie dotyczyło opracowania 
i uzgodnienia zasad licencjonowania, przygotowania umów licencyjnych, 
wsparcia dla wynalazców przy powoływaniu spółki wdrażającej technologię, 
pozyskania inwestora. Planowanym rezultatem zadania miało być przygotowanie 
umowy licencyjnej pomiędzy Instytutem a UIF, przygotowanie umowy 
sublicencyjnej pomiędzy UIF a spółką wdrażającą technologię, pozyskanie 
inwestora. Mierzalnym efektem zadania miało być powstanie spółki wdrażającej 
technologię oraz pozyskanie dla niej co najmniej 300 000,00 zł; 

− paskalizacja – konserwacja, zmiana smaku lub właściwości żywności poprzez 
obróbkę wysokim ciśnieniem - zadanie dotyczyło opracowania umów 
licencyjnych i sublicencyjnych, zakup co najmniej jednego raportu branżowego 
z obszaru produkcji żywności, pozyskania partnerów branżowych na 
poszczególne aplikacje (producentów żywności lub restauracji), ochrony 
patentowej aplikacji, w ramach których przygotowane zostaną wnioski 
patentowe. Planowanym rezultatem zadania miało być opracowanie umowy 
licencyjnej pomiędzy Instytutem a UIF, przygotowanie wzoru umowy 
sublicencyjnej pomiędzy UIF a spółkami wdrażającymi aplikacje technologii, 
przygotowanie zgłoszeń patentowych, pozyskanie partnerów branżowych. 
Mierzalnym efektem zadania miały być zgłoszenia patentowe dla co najmniej 
dwóch aplikacji oraz wprowadzenie na rynek co najmniej dwóch produktów 
wykorzystujących technologię paskalizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 61-110) 
W aneksie Nr 1/2016 do umowy z NCBiR zawartym 20 września 2016 r. zmieniony 
został termin zakończenia realizacji projektu na 31 marca 2017 r. (tj. okres realizacji 
wydłużono do 17 miesięcy). W kolejnym aneksie Nr 2/2016 zawartym 
23 marca 2017 r. zmieniony został termin zakończenia realizacji projektu na 30 
czerwca 2017 r. (tj. okres realizacji wydłużono do 20 miesięcy). 

(dowód: akta kontroli str. 111-126) 
Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że powodem wydłużenia okresu realizacji projektu 
było m.in. przesunięcie podpisania umowy (powód zawarcia pierwszego aneksu) 
oraz uaktywnienie się w pierwszych miesiącach funduszy inwestycyjnych, 
w szczególności typu Bridge Alfa (działające w ramach programu NCBiR Bridge 
Alfa), które potencjalnie mogły być odbiorcą technologii komercjalizowanych przez 
Spółkę (powód zawarcia drugiego aneksu). 

(dowód: akta kontroli str. 342-344, 346-352) 
1.3. Z analizy umów zawartych przez Spółkę14 wynika, że prowadzona przez nią 
działalność dotyczyła wspierania komercjalizacji wyników badań Instytutu tj. była 
zgodna z przedmiotem działalności określonym w umowie Spółki oraz w KRS. 

(dowód: akta kontroli str. 10-11, 34, 40, 127-140, 354-365) 

1.4. W celu wdrożenia wyników badań lub prac rozwojowych Instytutu Prezes Spółki 
podejmował działania polegające m.in. na: 

− uczestniczeniu w konferencjach, spotkaniach, prowadzeniu rozmów 
bezpośrednich, aby zainteresować wynikami badań firmy z danej branży, np.: 
Hydroekstruzja - nawiązano kontakty z firmami w Polsce i zagranicą (m.in. 
z Intermetal, CHM, z firmami z branży automotiv VW i inne oraz z potencjalnymi 
partnerami z Chin odnośnie implantów stomatologicznych m.in. z Peking 

                                                      
14 Unipress-Extrusion Sp. z o.o. założona 2 stycznia 2017 r.,  Cezamat-Terahertze Sp. z o.o. założona 29 grudnia 2016 r. 
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University Scool and Hospital of Stomatology, National Engineering Laboratory 
for Digital and Material Technology of Stomatology, Foshan SOCO Precision 
Instrument Co., LTD.); SERS - nawiązano współpracę z laboratorium 
badawczym we Włoszech Consorcio CREO – Centro Ricerche Elettro Ottiche 
w L’Aquila zainteresowanym wykorzystaniem płytek do diagnostyki 
wytwarzanych w oparciu o technologię SERS; paskalizacja – prowadzono 
rozmowy z m.in. firmami Sante, Maspex, Adiuvo, Okechamp; 

− poszukiwaniu inwestorów w tym zagranicznych, głównie poprzez kontakty, sieć 
relacji, udziały w konferencjach m.in. dla Izoceramics w USA (osoby fizyczne), 
dla paskalizacji i hydroekstruzji wśród funduszy inwestycyjnych w tym funduszy 
zalążkowych typu Bridge Alfa, m.in. YouNick i LSI;  

− uczestniczeniu m.in. w targach w Chinach oraz w konferencjach np.: Startupy 
w Pałacu (wrzesień 2016 r.), InfoShare (maj 2016 r.), Wolves Summit (kwiecień 
2016 r.), Impact (czerwiec 2016 r. i 2017 r.), Scale-up TechBrainers (wrzesień 
2017 r.), Startup Weekend (sierpień 2016 r.), DemoDay PW InfoShare (czerwiec 
2016 r.), Kongres E(X)PLORY (marzec 2015 r. i kwiecień 2016 r.); 

− doradzaniu Instytutowi przy zawieraniu umów z biznesem, a także wsparciu 
konferencji na temat technologii rozwijanych w Instytucie; 

− prowadzeniu działalności marketingowej poprzez: założenie strony 
http//uif.technology/, opracowanie ulotek informacyjnych rozdawanych m.in. 
w trakcie pikników naukowych w Celestynowie, opracowanie teaserów (krótkich 
opisów technologii) przekazywanych m.in. funduszom inwestycyjnym,  badania 
rynku w tym w ramach współpracy z funduszem YouNick; 

− monitorowaniu statusu własności intelektualnych i uiszczaniu rzecznikom 
patentowym opłaty za kolejne okresy ochronne następujących wynalazków: 
„Platforma do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana” 
w łącznej wysokości 8 424,77 zł (2 840,05 zł w 2016 r. i 5 584,72 zł w 2017 r.) 
i „Sposób modyfikacji pokarmu” w 2017 r. opłatę w wysokości 5 067,60 zł. 

Ww. działania wynikały z planu i realizacji programu SpinTech.  
(dowód: akta kontroli str. 326-339, 366-368) 

1.5. Funkcje członków Rady Nadzorczej15 Spółki sprawowało trzech pracowników 
Instytutu: 
− Sylwester Porowski16 - Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Nowych Technologii. 

Ekspert w dziedzinie fizyki materiałów półprzewodnikowych oraz zastosowania 
wysokich ciśnień w badaniach podstawowych jak i w technologiach 
materiałowych, twórca nowych metod badawczych, polegających na 
zastosowaniu wysokich ciśnień do krystalizacji półprzewodników, 
nadprzewodników oraz materiałów biologicznych, 

− Grażyna Jędrzejewska17 - Główna Księgowa Instytutu, 

− Sylwester Rzoska18 - ekspert w zakresie fizyki wysokich ciśnień w układach 
miękkiej materii a w szczególności materiałów biologicznych i żywności. 

W okresie objętym kontrolą nie były dokonywane zmiany w składzie RN. 
(dowód: akta kontroli str. 2, 7-8) 

1.6. RN działała na podstawie regulaminu uchwalonego przez RN19. Oprócz 
obszarów przedstawionych w dalszej części niniejszego wystąpienia pokontrolnego 

                                                      
15 Dalej: RN. 
16 Przewodniczący RN. 
17 Członek RN. 
18 Członek RN. 
19 Uchwała Nr 1/01/2016 z 11 stycznia 2016 r. 
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RN podejmowała uchwały dotyczące przyjęcia regulaminu pracy Zarządu Spółki20, 
objęcia przez Spółkę udziałów w innej spółce, utworzenia przez Spółkę innej spółki 
i objęcia w niej udziałów, wyboru rewidentów w celu dokonania audytu sprawozdań 
finansowych Spółki, zawarcia przez Spółkę porozumień i umów z Instytutem, 
złożenia przez Prezesa Spółki deklaracji weksla „in blanco” na rzecz NCBiR oraz 
zaakceptowała plan działania i rozwoju Spółki, który określał strategię 
komercjalizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 284-294, 388) 

1.7. RN zgodnie z wymogami określonymi w art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 
2000 r. Kodeks spółek handlowych21 dokonywała oceny sprawozdań Zarządu 
z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy22, 
wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku23 albo pokrycia straty24 oraz 
składała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy coroczne pisemne sprawozdanie 
z wyników tej oceny. RN w swoich ocenach stwierdzała, że sprawozdania finansowe 
Spółki były sporządzane w sposób rzetelny i prawidłowy oraz zgodny co do formy i 
treści z obowiązującymi przepisami prawa, że sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki zawierały informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości. Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło roczne sprawozdania finansowe 7 lipca 
2015 r. za 2014 r. oraz 5 lipca 2017 r. za lata 2015 i 2016. Zarząd Spółki nie złożył w 
KRS do 30 czerwca 2016 r. i  2017 r. niezatwierdzonych sprawozdań finansowych 
Spółki odpowiednio za lata 2015 i 2016. Zarząd Spółki złożył w KRS roczne 
sprawozdania finansowe, sprawozdania z badania oraz uchwały Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzające roczne sprawozdania Spółki w dniach 
– 15 lipca 2015 r. za 2014 r. oraz 30 października 2017 r. za lata 2015 i 2016. 

(dowód: akta kontroli str. 44-60, 141-187, 382-384) 

1.8. W latach 2014-2016 nie wystąpiły okoliczności obligujące Zarząd Spółki do 
podjęcia działań dotyczących dalszego istnienia Spółki. Strata netto za lata 2014 
i 2015 wyniosła odpowiednio 3 225,00 zł i 18 223,80 zł, tj. nie przewyższała sumy 
kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego 
wynoszącego 100 000,00 zł25. 

(dowód: akta kontroli str. 148-149, 164-165, 180-181) 

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

1. Spółka nieterminowo uiszczała rzecznikowi patentowemu opłaty za kolejne 
okresy ochronne wynalazku „Platforma do pomiarów powierzchniowo 
wzmocnionego efektu Ramana”, tj.: 

− dwie faktury26 z 24 lutego 2016 r. na kwotę 2 455,06 zł i 384,99 zł 
z terminem płatności do 25 marca 2016 r. zostały opłacone 20 października 
2016 r. tj. 208 dni po terminie, 

− dwie faktury27 z 7 marca 2017 r. na kwotę 419, 65 zł i 410,00 zł z terminem 
płatności do 21 marca 2017 r. zostały opłacone 11 kwietnia 2017 r. tj. 22 dni 
po terminie, 

                                                      
20 Uchwała nr01/01/2015 z 12 stycznia 2015 r. 
21 Dz.U. z 2017 r. poz. 1577. 
22 Za lata 2014, 2015 i 2016. 
23 Za 2016 r. 
24 Za lata 2014 i 2015. 
25 Za 2016 r. Spółka wypracowała zysk w wysokości 652,56 zł. 
26 Nr 700287-3671-2016 i Nr 700071-3673-20. 
27 Nr PL-126-2017 i Nr PL-130-2017. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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− faktura28 z 13 marca 2017 r. na kwotę 2 704,90 zł z terminem płatności do 
27 marca 2017 r. została opłacona 11 kwietnia 2017 r. tj. 15 dni po terminie, 

− faktura29 z 16 marca 2017 r. na kwotę 1 865,17 zł z terminem płatności do 
30 marca 2017 r. została opłacona 11 kwietnia 2017 r. tj. 12 dni po terminie, 

− faktura30 z 24 marca 2017 r. na kwotę 185,00 zł z terminem płatności do 
7 kwietnia 2017 r. została opłacona 11 kwietnia 2017 r. tj. cztery dni po 
terminie. 

Opóźnienia w płatności ww. faktur nie skutkowały naliczeniem Spółce odsetek 
karnych. 

(dowód: akta kontroli str. 326-336, 369) 

Osoba prowadząca księgowość Spółki wyjaśniła, że było to spowodowane brakiem 
środków na koncie bankowym 

(dowód: akta kontroli str. 340-341) 

2. Zarząd Spółki nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości31 i nie złożył w KRS niezatwierdzonych 
w terminie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdań finansowych 
za lata 2015 i 2016.  

Zatwierdzone 5 lipca 2017 r. przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ww. 
sprawozdania finansowe Spółki za lata 2015 i 2016 wraz ze sprawozdaniami 
z badania i uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającymi 
roczne sprawozdania Spółki zostały złożone w KRS 30 października 2017 r., tj. 
102 dni po terminie określonym w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości. 

(dowód: akta kontroli str. 382-384, 390) 
Były Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że nie pamięta powodów niedopełnienia ww. 
obowiązków. 

(dowód: akta kontroli str. 391-392) 

Działalność Spółki była zgodna z jej celami statutowymi, a podejmowane działania 

zmierzały do wdrażania wyników badań naukowych i prac rozwojowych Instytutu. 

Zarząd Spółki podejmował próby pozyskania inwestorów zewnętrznych, w tym 

zagranicznych i prowadził działalność marketingową. Zarząd monitorował status 

praw własności intelektualnych oraz uiszczał opłaty za kolejne okresy ochronne, 

jednakże opłaty za kolejne okresy ochronne wynalazku „Platforma do pomiarów 

powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana” zostały wniesione do rzecznika 

patentowego z opóźnieniem wynoszącym od czterech do 208 dni. Zarząd Spółki nie 

złożył niezatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych za lata 2015 i 2016, a 

zatwierdzone sprawozdania finansowe Spółki, sprawozdania z badania wraz 

z uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzające roczne 

sprawozdania za ww. lata zostały złożone do KRS z opóźnieniem. 

2. Efekty działalności Spółki 

2.1. W 2014 r. (od 9 października do 31 grudnia) aktywa trwałe wynosiły 0,00 zł, 
zapasy - 0,00 zł, należności krótkoterminowe - 415,38 zł, inwestycje 
krótkoterminowe - 21 359,62 zł. Kapitał podstawowy wynosił 100 000,00 zł, a 
rezerwy na zobowiązania, zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe były 

                                                      
28 Nr PL-149-2017. 
29 Nr PL-165-2017. 
30 Nr PL-179-2017. 
31 Dz. U. z 2018 r. poz. 395, ze zm. 

Ocena cząstkowa 
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faktycznego 
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zerowe. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 0,00 zł, koszty działalności 
operacyjnej - 3 195,00 zł, wynik z działalności operacyjnej był ujemny i wyniósł 
3 195,00 zł, przychody finansowe były zerowe, a koszty finansowe wyniosły 
30,00 zł. Na koniec roku obrotowego Spółka wykazała stratę netto w wysokości 
3 225,00 zł. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej były ujemne 
i wyniosły 3 610,38 zł, z działalności inwestycyjnej były zerowe, a z działalności 
finansowej były dodatnie i wyniosły 25 030,00 zł. 

W latach 2015-2016 poszczególne pozycje bilansowe kształtowały się następująco: 
aktywa trwałe wzrosły: w 2015 r. do 75 000,00 zł32, w 2016 r. do 77 010,00 zł33 
(w pozycji inwestycje długoterminowe), zapasy były zerowe, należności 
krótkoterminowe wzrosły: w 2015 r. do 19 329,00 zł, w 2016 r. do 65 134,00 zł, 
inwestycje krótkoterminowe w 2015 r. uległy zmniejszeniu do 2 213,00 zł, w 2016 r. 
wzrosły do 58 595,64 zł, wysokość kapitału podstawowego nie uległa zmianie, 
rezerwy na zobowiązania i zobowiązania długoterminowe nadal były zerowe, a 
zobowiązania krótkoterminowe wzrosły: w 2015 r. do 18 000,00 zł, w 2016 r. do 
65 208,48 zł.  

Przychody netto ze sprzedaży w 2015 r. wynosiły 0,00 zł, w 2016 r. - 
166 500,00 zł34, koszty działalności operacyjnej wzrosły: w 2015 r. do 17 992,40 zł, 
w 2016 r. do 165 800,96 zł. Wynik z działalności operacyjnej w 2015 r. był ujemny 
i wyniósł 17 992,40 zł, w 2016 r. odnotowano zysk w wysokości 700,00 zł, 
przychody finansowe w latach 2015-2016 były nadal zerowe, a koszty finansowe 
wzrosły w 2015 r. do 243,00 zł i zmalały do 47,44 zł w 2016 r. Na koniec roku 2015 
odnotowano stratę netto w wysokości 18 233,80 zł, a w 2016 r. wypracowano zysk 
netto w wysokości 652,56 zł. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej były: w 2015 r. ujemne i wyniosły -16 961,62 zł, a w 2016 r. dodatnie 
i wyniosły 58 392,64, przepływy z działalności inwestycyjnej w obu latach były 
dodatnie i wyniosły odpowiednio: 2 185,00 zł i 2 010,00 zł, natomiast z działalności 
finansowej były zerowe. 

 (dowód: akta kontroli str. 59-60, 148-151, 164-167, 180-183) 
Za 2017 r.35 Spółka wykazała stratę netto w wysokości 5 752 zł oraz osiągnęła 
przychody netto ze sprzedaży w kwocie 152 001,01 zł36. 

(dowód: akta kontroli str. 379) 

W latach 2014 -2017 Spółka nie ponosiła kosztów z tytułu wynagrodzeń dla Zarządu 
i RN Spółki. Jedyny koszt z tytułu wynagrodzeń stanowiło wynagrodzenie 
pracownika (w wysokości 21,3 tys. zł w 2016 r. oraz 51,0 tys. zł w 2017 r.), 
zatrudnionego w Spółce od 17 października 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. na 
stanowisku kierownika projektu „SPIN-TECH”. 

(dowód: akta kontroli str. 30) 

2.2. Realizacja działań komercjalizacyjnych wybranych technologii37, przedstawiona 
NCBiR przez Zarząd Spółki w Raporcie końcowym z realizacji projektu w ramach 
programu „SPIN-TECH”38, przedstawiała się następująco: 

− platforma SERS – 27 listopada 2015 r. zostało podpisane trójstronne 
porozumienie39 regulujące zasady podziału praw do patentów40 oraz zawarta 

                                                      
32 Z powodu wniesienia przez Instytut do Spółki (na pokrycie kapitału) aportu w postaci 50% praw własności technologii SERS. 
33 Z powodu zakupu udziałów w spółce Cezamat- Teraherze Sp. z o.o. 
34 Przychody z tytułu: doradztwa spółce Concept Capital Sp. z o.o. (15 tys. zł), dofinansowania z NCBiR (151,5 tys. zł). 
35 Na podstawie niezatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2017 r. 
36 Przychody z tytułu: doradztwa Instytutowi (19,8 tys. zł), dofinansowania z NCBiR (132,2 tys. zł). 
37 Opisanych w pkt. 1 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
38 Z sierpnia 2017 r. 
39 Pomiędzy Instytutem, UIF oraz IChF. 
40 Trzy patenty i trzy zgłoszenia patentowe. 
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została umowa41 przeniesienia praw do technologii „Innowacyjna platforma 
wzmacniająca mająca zastosowanie w diagnostyce substancji organicznych 
metodą SERS”. Tego samego dnia Instytut wniósł42 50% praw własności do UIF. 
Projekt „Innowacyjna platforma wzmacniająca, mająca zastosowanie 
w diagnostyce substancji organicznych metodą SERS” został przedstawiony 
funduszowi Bridge Alfa, jednak nie spotkał się z zainteresowaniem. 

− ceramika techniczna – została opracowana analiza rynkowa, biznesplan oraz 
projekt umowy inwestycyjnej. Nie pozyskano inwestora finansowego, jednakże 
Izoceramics odnotował w latach 2014-2017 wzrost przychodów (z 584,9 tys. zł 
do 4 354,0 tys. zł) spowodowany wzrostem sprzedaży elementów ceramicznych 
układów transportu pneumatycznego oraz ceramik precyzyjnych dla branży 
automotive. UIF nie objął 80% udziałów w Izoceramics, natomiast 19,2% 
udziałów w Izoceramics objął Instytut. Objęcie mniejszej liczby udziałów wynikało 
z decyzji kierownictwa Instytutu dążącego do utrzymania przez Izoceramics 
statusu małych i średnich przedsiębiorstw. 

Wyjaśniając przyczyny objęcia udziałów w Izoceramics przez Instytut a nie przez 
Spółkę, Dyrektor Instytutu podała m.in., że Instytut zaplanował, zgodnie 
z sugestiami Ministerstwa, dokonanie komercjalizacji poprzez UIF, jednakże 
przedłużające się negocjacje doprowadziły do wycofania się Funduszu Inovo 
z projektu, w związku z czym Instytut udzielił 3 lipca 2017 r. Izoceramics licencji na 
technologię wytwarzania ceramiki technicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 188-189) 

− hydroekstruzja – została założona spółka wdrażająca Unipress-Extrusion  
Sp. z o.o., ale nie pozyskano dla niej inwestora finansowego43, natomiast dla 
konsorcjum złożonego z Instytutu i Inter-Metal sp. z o.o. pozyskano 2 mln zł 
dofinansowania na realizację w ramach hydroekstruzji, projektu „Ultra 
wytrzymałe elementy złączne o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej dla 
przemysłu transportowego, wydobywczego i medycznego”. Zostały opracowane 
wzory umów: licencyjnej pomiędzy Instytutem a Spółką oraz sublicencyjnej 
pomiędzy Spółką a Unipress-Extrusion Sp. z o.o. 

− paskalizacja – została przygotowana umowa licencyjna pomiędzy Instytutem 
i Spółką oraz wzór umowy sublicencyjnej pomiędzy Spółką a potencjalnymi 
nabywcami technologii, opracowano zgłoszenie patentowe na technologię 
ModiFood oraz w ramach technologii HPP+ na zapobieganie czernieniu grzybów 
po ich rozcięciu i konserwacja kosmetyków tworzonych na bazie świeżych, 
owoców, pozyskano partnerów branżowych (m.in. firm Witpol, Okechamp, Owo, 
oraz fundacja bank mleka kobiecego), sprzedano dwie receptury – humus dla 
firmy Witpol (sierpień 2016 r.) oraz mieszankę soków owocowych dla firmy Owo 
(styczeń 2016 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 190-217, 254-278, 388) 
NCBiR nie miał uwag do realizacji powyższego projektu. 

(dowód: akta kontroli str. 385) 

2.3. W latach 2014-2017 Spółka utworzyła dwie spółki spin-off: 

− Cezamat-Terahertze Sp. z o.o. utworzona 29 grudnia 2016 r. z Cezamat PW 
Sp. z o.o. oraz z dwiema osobami fizycznymi; kapitał zakładowy spółki wynosił 
15 000,00 zł i dzielił się na 300 udziałów o wartości nominalnej po  

                                                      
41 Pomiędzy Spółką i Instytutem. 
42 Akt notarialny Rep. A Nr 20585/2015. 
43 Trwają rozmowy z funduszem Bridge Alfa YouNick. 
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50,00 zł, UIF objął w niej 36 udziałów, spółka Cezamat-Terahertze miała 
komercjalizować skaner wykorzystujący fale terahertzowe; 

− Unipress-Extrusion Sp. z o.o. utworzona 2 stycznia 2017 r. z trzema osobami 
fizycznymi; kapitał zakładowych spółki wynosił 5 000,00 zł i dzielił się na 100 
udziałów, z których każdy miał wartość nominalną 50,00 zł, UIF objął 19 
udziałów; spółka Unipress-Extrusion miała komercjalizować technologię 
„Deformacja plastyczna z dużymi odkształceniami metodą wyciskania 
hydrostatycznego”. 

Spółka nie otrzymała dywidendy od ww. spółek spin-off. 
(dowód: akta kontroli str. 127-140, 354-365) 

2.4. Spółka nie sprzedawała wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub 
know-how związanego z tymi wynikami ponieważ, jak oświadczył Prezes Zarządu 
Spółki, celem jej powołania jest doradztwo Instytutowi w komercjalizacji oraz 
komercjalizacja poprzez tworzenie spółek spin-off w celu wdrożenia technologii na 
rynek. 

(dowód: akta kontroli str. 353) 
2.5. Spółka nie zawierała umów z inwestorami zewnętrznymi. Jak oświadczył 
Prezes Zarządu Spółki inwestorzy zewnętrzni analizują i rozważają potencjalne 
inwestycje w spółki w spin-off. 

(dowód: akta kontroli str. 353) 
2.6. Instytut 2 grudnia 2014 r. zawarł ze Spółką porozumienie, w którym m.in. 
udzielił jej pierwszeństwa do nabycia lub zawarcia umowy obejmującej udzielenie 
wyłącznej licencji z prawem sublicencji na wszystkie opracowane przez Instytut 
technologie dotyczące wytwarzania ceramiki technicznej. 2 grudnia 2014 r. Instytut 
zawarł ze Spółką dwie umowy, na mocy których udzielił Spółce na pięć lat pełnej 
licencji na technologię wytwarzania ceramiki systemów odpopielania wraz 
z dzierżawą urządzeń technologicznych oraz na technologię wytwarzania ceramiki 
precyzyjnej wraz z dzierżawą urządzeń technologicznych, celem udzielenia licencji 
spółce Izoceramics. 5 grudnia 2014 r. UIF zawarł ze spółką Izoceramics dwie 
umowy, w których udzielił jej na pięć lat pełnych sublicencji na ww. technologie. 
Izoceramics, bez podania przyczyn, 19 grudnia 2014 r. wypowiedział umowy 
sublicencji. 

 (dowód: akta kontroli str. 218-241, 279-283) 

W ocenie Prezesa Zarządu skuteczne funkcjonowanie Spółki i osiągnięcie 
zamierzonych celów utrudnia m.in. niski poziom zaufania dla przedsięwzięć nie 
mających mierzalnej wartości w momencie decyzji o ich realizacji, niezdefiniowanie 
roli, funkcji i zasad działania spółek celowych w ekosystemie komercjalizacji, 
odłożone w czasie efekty i korzyści przy jednoczesnym szybkim rozliczaniu kosztów 
i nakładów, niejasna „podmiotowość” jednostek naukowych w obszarze praw 
własności i praw dysponowania majątkiem, duża niechęć prywatnych inwestorów do 
współpracy z jednostkami naukowymi i podmiotami publicznymi, niedostateczna 
ilość środków na rozwijanie projektów i ich komercjalizację, nieduża skłonność 
przedsiębiorstw do ryzyka technologicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 342, 344) 
Spółka nie weszła w skład „Porozumienia spółek celowych”. Prezes Zarządu 
wyjaśnił m.in., że Spółka nie zamierza przystąpić do ww. Porozumienia z uwagi na 
nie do końca jasny cel i korzyści dla Spółki oraz ze względu na fakt, że Spółka jest 
spółką celową niedużego instytutu badawczego, a Porozumienie skupia się na 
spółkach o dużo większej skali 

(dowód: akta kontroli str. 342, 345) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Spółka podejmowała działania w celu nawiązania współpracy z potencjalnymi 
inwestorami i komercjalizacji technologii oraz wyników badań Instytutu. Efektem tych 
działań było utworzenie dwóch spółek spin-off, udzielenie sublicencji na 
technologie44 oraz pozyskanie partnerów branżowych i sprzedaż receptur. Spółka 
nie otrzymała dywidendy od utworzonych spółek spin-off. W latach 2014-2015 
Spółka wykazywała stratę netto, natomiast za 2016 r. wypracowała zysk netto, który 
został przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych. W latach 2016-2017 Spółka 
uzyskała przychody ze sprzedaży. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli45, wnosi o: 

1. terminowe regulowanie rzecznikom patentowym opłat za ochronę wynalazku 
pt. „Platforma do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana”, 

2. terminowe składanie w KRS rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdań 
z badania oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzających roczne 
sprawozdania Spółki. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
Zarządu Spółki, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK przysługuje Panu Prezesowi 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 Pana Prezesa o poinformowanie Najwyższej 
Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, 
o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych 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,           kwietnia 2018 r. 
 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 
                   Kontroler 
             Zbigniew Żyromski 
           główny specjalista k.p. 

 

 

………………………………….. 

                                                      
44 Jednakże spółka, która je otrzymała wypowiedziała umowy sublicencji. 
45 Dz.U z 2017 r. poz. 524. 
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