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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 1. Jerzy Kęcik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/42/2018 z 21 lutego 2018 r. 

2. Bogdan Gorzałkowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/43/2018 z 21 lutego 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

PIAP-ScienTech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością1 

Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Krzysztof Lipiec, Prezes Zarządu2 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 

W początkowym okresie funkcjonowania4 Spółka nie posiadała wyników badań 
naukowych lub prac rozwojowych, które mogłyby zostać skomercjalizowane. 
Dopiero po trzech latach od jej utworzenia, przekazano Spółce rozwiązania 
techniczne wypracowane przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP5. 
Spółka nie opracowała biznesplanów określających przedsięwzięcia mające na celu 
komercjalizację otrzymanych rozwiązań technicznych, co uniemożliwiało 
monitorowanie ich efektów. Podejmowane przez Spółkę działania były 
ukierunkowane na współpracę z podmiotami zewnętrznymi i doprowadziły m.in. do 
wdrożenia dwóch rozwiązań technicznych. Przychody z tytułu sprzedaży 
otrzymanych technologii wyniosły w latach 2016-2017 niecałe 16 tys. zł. Zarząd 
Spółki realizował obowiązki określone w Kodeksie spółek handlowych6 terminowo 
i w sposób prawidłowy. 

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości polegały na zaksięgowaniu wartości 
aportu, jako wartości niematerialnych i prawnych w wysokości innej, niż wskazana 
w dowodach księgowych oraz nierzetelnym sporządzeniu sprawozdań finansowych 
za lata 2015 i 2016. 
  

                                                      
1 Dalej: Spółka. 
2 Poprzednio, do dnia 28 lutego 2015 r. - Patryk Koć. 
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 Od zarejestrowania Spółki w 2011 r. do 2014 r. 
5 Dalej: PIAP. 
6 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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III Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działalność Spółki 

PIAP-ScienTech Spółka z o.o. została utworzona7 w 2011 r. przez Przemysłowy 
Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Kapitał zakładowy utworzonej Spółki wynosił 
5 000,00 zł i dzielił się na 100 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł. W roku 
2014 i 2015 został podwyższony8 wkładem niepieniężnym (aportem) do kwoty 
336 000,00 zł, wówczas podwyższeniu do 500,00 zł uległa także wartość udziału. 
Uprawnionym do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym był 
dotychczasowy wspólnik – PIAP. 

(dowód: akta kontroli str. 24-35) 

1.1. Spółką kierował dwuosobowy zarząd. Każdy członek zarządu uprawniony był 
do reprezentacji podmiotu samodzielnie. W okresie objętym kontrolą9 w dniu 
20 lutego 2015 r. zgromadzenie wspólników Spółki dokonało zmiany na stanowisku 
Prezesa Zarządu10. Zmiana na tym stanowisku spowodowana była rezygnacją 
dotychczasowego prezesa z pełnionej funkcji.  

Osoby wchodzące w skład Zarządu Spółki posiadały ukończone studia doktoranckie 
w Szkole Głównej Handlowej oraz doświadczenie w zarządzaniu organizacjami 
i różnego rodzaju projektami. 

W umowie Spółki nie ustanowiono rady nadzorczej. 
(dowód: akta kontroli str. 3-11, 319-320, 323-325) 

1.2. Prezes Zarządu wyjaśnił, że utworzenie Spółki poprzedzone było spotkaniami, 
na których omawiano przydatność Spółki i problemy związane z jej założeniem 
(np. przygotowanie dokumentów formalnych, wymagane zgody właściwego 
ministra). Osoby uczestniczące w jej tworzeniu miały świadomość, że Spółka miała 
służyć komercjalizacji. Proces opracowania ścieżki komercjalizacji trwał 
aż do 2014 r., tj. do momentu wniesienia pierwszego aportu. Wówczas Spółka 
posiadała wyniki badań, które można było wdrożyć do stosowania w praktyce. 
W okresie od utworzenia Spółki do momentu wniesienia aportu, Zarząd Spółki 
koncentrował się na wypracowaniu ścieżki komercjalizacji i określeniu warunków 
niezbędnych do prowadzenia działań w tym zakresie, m.in. uczestniczył 
w ustaleniach między PIAP, a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i Ośrodkiem 
Przetwarzania Informacji mających na celu określenie sposobu spełnienia 
wymogów, dotyczących komercjalizacji dla projektów finansowanych przez te 
instytucje. Spółka nie opracowała dokumentu dotyczącego modelu biznesowego dla 
prowadzonej działalności, nie miała zdefiniowanego rynku, gdyż koncepcja działania 
dopiero tworzyła się.  

(dowód: akta kontroli str. 314) 

1.3. W 2014 r. udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte 
wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 113 500,00 zł w postaci pięciu licencji 
wyłącznych nieograniczonych na następujące rozwiązania techniczne11: czujnik 
położenia kątowego (nr zgłoszenia P.392729), głowica kamery wizyjnej 
(nr zgłoszenia P.406067), mechanizm napinający gąsienicę robota mobilnego 

                                                      
7 Aktem Notarialnym z dnia 31 października 2011 r. – Rep.: A Nr 10152/2011. 
8 Akt notarialny Rep.: A nr 7859/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. oraz akt notarialny Rep.: A Nr 5444/2015 z dnia 10 sierpnia 

2015 r. 
9 Lata 2013-2017. 
10 Uchwałą Nr 1 z dniem 28 lutego 2015 r. odwołany Pan Patryk Koć, a Uchwałą Nr 2 do pełnienia funkcji z dniem 1 marca 

2015 r. powołany został Pan Krzysztof Lipiec. 
11 Akt Notarialny z dnia 24 listopada 2014 r. –  Rep.: A Nr 7859/2014. 
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(nr zgłoszenia P.406744), nawijarka światłowodowa (nr zgłoszenia P.402052) oraz 
P.406674), uchwyt mocowania chwytaka (nr zgłoszenia P.406743). 

(dowód: akta kontroli str. 36-54) 

W 2015 r. zgromadzenie wspólników dokonało kolejny raz podwyższenia kapitału 
zakładowego12, pokrywając je wkładem niepieniężnym o łącznej wartości 
217 500,00 zł w postaci 10 licencji wyłącznych nieograniczonych dla następujących 
rozwiązań technicznych: układ zawieszenia robota mobilnego (nr zgłoszenia 
P.406667), obrotnica dwuosiowa (nr zgłoszenia P.400655), sposób podawania 
elementów i urządzenie do podawania elementów (nr zgłoszenia P.404441), 
sprężynowy wybijak do szyb (nr zgłoszenia P.405189), kulochwyt (nr zgłoszenia 
P.407488), nożyce (nr zgłoszenia P.410858), przenośna konsola sterownicza 
(nr zgłoszenia P.411110), sprzęgło jednokierunkowe zębate (nr zgłoszenia 
P.409424), kołowe podwozie adaptacyjne (nr zgłoszenia P.411573), sposób 
pobudzania resolwera i układ pobudzania resolwera (nr zgłoszenia P.412542). 
Wszystkie udziały w Spółce zostały objęte przez PIAP. 

(dowód: akta kontroli str. 55-89) 

Prezes Zarządu wyjaśnił, iż udziałowiec (PIAP) podwyższając kapitał zakładowy 
w formie aportu nie sformułował oczekiwań biznesowych wobec Spółki, tj. wolumenu 
sprzedaży, wielkości przychodów, oczekiwanych wyników finansowych. Intencje 
PIAP wynikają z umów licencyjnych związanych z aportem. Licencjodawca zabronił 
m.in. udzielania sublicencji, zmian i ulepszeń projektu. W styczniu 2016 r. określone 
zostały kierunki działania Spółki, których podstawowym celem było prowadzenie 
działalności wspomagającej komercjalizację wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych, polegających w szczególności na nawiązywaniu kontaktów z firmami 
zainteresowanymi pozyskaniem technologii PIAP, inwestorami oraz firmami 
doradczymi. Efektem prowadzonych działań było podpisanie czterech listów 
intencyjnych mających na celu podjęcie współpracy w wymienionym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 309, 314-315) 

W okresie objętym kontrolą Spółka dokonała dwóch wdrożeń rozwiązań 
technicznych13 dysponowanych w wyniku wniesionego aportu w 2015 r. i uzyskała 
z tego tytułu przychody w wysokości 5 497,76 zł oraz jednego wdrożenia 
rozwiązania technicznego14 wniesionego aportem w 2014 r. na kwotę 10 000,00 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 99, 107) 

W ocenie Prezesa Zarządu komercjalizacja wszystkich 15 rozwiązań technicznych 
wniesionych aportem nie będzie możliwa z uwagi na ograniczony czas korzystania 
z licencji i małe zapotrzebowanie rynku na rozwiązania techniczne oferowane przez 
Spółkę. Ponadto oferta Spółki stanowi uzupełnienie oferty produktowej PIAP, który 
komercjalizuje wyniki swoich badań bezpośrednio i znikoma część z nich należy 
do Spółki. Skala w wymiarze finansowym sięga ok. 1‰ wielkości sprzedaży PIAP.  

(dowód: akta kontroli str. 314-315) 

W 2017 roku Spółka podpisała dwie umowy15 o współpracy z PIAP.  
(dowód: akta kontroli str. 109-111, 142-161) 

Na podstawie umowy zlecenia zawartej w kwietniu 2017 r. działania Spółki skupiały 
się na inicjowaniu oraz wzmacnianiu współpracy między PIAP, a otoczeniem 
gospodarczym, w tym poszukiwaniu podmiotów zainteresowanych wdrożeniem 
badań naukowych i prac rozwojowych oraz aktywnym poszukiwaniu partnerów 

                                                      
12 Akt Notarialny z dnia 10 sierpnia 2015 r. –  Rep.: A Nr 5444/2015. 
13 W 2016 r. wdrożono do stosowania wybijak do szyb (efekt - 747,76 zł), a w 2017 r. nożyce robota pirotechnicznego (efekt – 

4 750,00 zł). 
14 Czujnik położenia kątowego. 
15 Umowa zlecenia zawarta w dniu 26 kwietnia 2017 r. i umowa dzierżawy zawarta w dniu 28 sierpnia 2017 r. 
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biznesowych dla przyszłych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych PIAP. W ramach 
tej umowy prowadzono akcje informacyjne i doradztwo wśród pracowników PIAP 
mające na celu informowanie o potencjalnych potrzebach rynku oraz w zakresie 
wyboru ścieżki komercjalizacji dla poszczególnych rozwiązań technicznych. Z tego 
tytułu Spółka uzyskała w 2017 r. przychody w wysokości 44 800,00 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 93, 102, 109-111, 228 ) 

Na podstawie umowy dzierżawy zawartej w sierpniu 2017 r. Spółce przyznane 
zostało prawo do korzystania z wyników badań naukowych lub prac rozwojowych 
następujących rozwiązań technicznych: moduł Tele-obecności (Tele-presence) 
do prowadzenia wideokonferencji, głowa robota społecznego IRYS z szyją 
i protokorpusem, wysokotemperaturowa technologia przetwarzania i utylizacji 
wybranych odpadów elektronicznych i elektrycznych (ZSEE) przy użyciu reaktora 
plazmowego, umożliwiająca odzysk metali szlachetnych i metali ziem rzadkich, 
Remotely Controller Portable Tyre Puncturing Device (R-TPD)16, torba podróżna 
z czujnikiem masy, mechanizm blokady wahacza oraz element roboczy urządzeń 
udarowych wyzwalanych energią gazów prochowych. W wyniku wdrożenia jednego 
rozwiązania technicznego17 będącego w dyspozycji Spółki, na podstawie umowy 
dzierżawy zawartej z PIAP uzyskano w 2017 r. przychody w wysokości 7 500,00 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 142-161) 

W ocenie Prezesa Zarządu umowa dzierżawy jest nowym instrumentem, z którym 
Spółka wiąże duże nadzieje. Związane to jest z możliwością łatwego dysponowania 
nowymi wynikami badań i większymi uprawnieniami do dysponowania 
dzierżawionymi rozwiązaniami np. możliwość udzielenia sublicencji.  

(dowód: akta kontroli str. 314-315)  

W 2016 r. Spółka przystąpiła18 do konsorcjum, którego liderem był Instytut Badań 
Stosowanych Politechniki Warszawskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w celu wspólnej realizacji projektu pt. „Inkubator Innowacyjności +” ogłoszonego 
w ramach konkursu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt 
„Inkubator Innowacyjności+” będzie realizowany do stycznia 2019 r. i obejmuje 
m.in.: inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym, 
a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych 
wdrożeniem badań naukowych i prac rozwojowych, poprzez promocję oferty 
technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”, 
przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań i prac naukowych, 
zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz 
analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej 
oraz zarządzanie portfelem technologii i prowadzenie prac przedwdrożeniowych, 
w tym dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.  

W wyniku realizacji zawartej umowy19 pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego a liderem konsorcjum, Spółka uzyskała w 2017 r. dotację w wysokości 
121 791,39 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 112-141, 218, 229) 

W okresie objętym kontrolą Spółka świadczyła usługi doradcze na podstawie 
zawartych umów z siedmioma podmiotami w zakresie doradztwa w pozyskaniu 
funduszy unijnych, przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów B+R, 
rozliczania projektów, sporządzania opinii o innowacyjności rozwiązań technicznych, 
wspomagania komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. 

                                                      
16 Urządzenie do przebijania opon, zgłoszenie patentowe z dnia 2 października 2015 r. 
17 W 2017 r. wdrożony został do stosowania mechanizm blokady wahacza. 
18 Na podstawie zawartej umowy konsorcjum z dnia 19 października 2016 r. 
19 Umowa Nr MNISW/2017/DIR/75/II+. 
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Z tego tytułu uzyskała przychody w 2013 r. w wysokości 16 360,00 zł, w 2014 r. – 
31 520,00 zł, w 2015 r. - 35 940,00 zł, w 2016 r. - 13 500,00 zł, a w 2017 r. – 
6 000,00 zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 100-102, 228-229) 

1.4. Przedmiot zarejestrowanej działalności Spółki obejmował m.in.: badania 
naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych 
i technicznych (PKD 4778Z), pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 7022Z), pozostała działalność 
profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 7490Z), 
oraz działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 8230Z). 

(dowód: akta kontroli str. 21) 

W okresie objętym kontrolą Spółka podpisała z zewnętrznymi podmiotami 
zainteresowanymi współpracą trzy listy intencyjne. 

(dowód: akta kontroli str. 187-192) 

1.5. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły okoliczności obligujące Zarząd 
do podjęcia działań wskazanych w art. 233 Kodeksu spółek handlowych, 
dotyczących dalszego istnienia Spółki. Ujemny wynik finansowy za lata 2015, 2016, 
2017 nie przewyższał sumy kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowy 
kapitału zakładowego wynoszącego 336 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 342) 

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

Działania podejmowane przez Spółkę były zgodne z przedmiotem jej działalności. 
Zmierzały do nawiązania kontaktów z podmiotami zewnętrznymi zainteresowanymi 
technologiami i doprowadziły do sprzedaży kilku technologii oraz podpisania listów 
intencyjnych o współpracy. Wszystkie obowiązki określone w Kodeksie spółek 
handlowych Zarząd Spółki realizował terminowo i prawidłowo. 

2. Efekty działalności Spółki  

2.1. Sporządzone przez Spółkę roczne sprawozdania finansowe za lata 2013-2016 
zostały zatwierdzone przez walne zgromadzenie wspólników i przekazane 
do Krajowego Rejestru Sądowego. 

(dowód: akta kontroli str. 209-306) 

W wyniku podwyższenia w 2014 r. kapitału zakładowego aportem, aktywami 
trwałymi, jakie posiadała Spółka, były wyłącznie wartości niematerialne i prawne. 
W sprawozdaniach finansowych Spółki wykazano ich wartość: w 2014 r. 
113 916,45 zł,20 w 2015 r. - 347 256,81 zł, w 2016 r. - 296 700,26 zł (po korekcie 
144 809,02 zł), w 2017 r. - 112 927,29 zł.21 

(dowód: akta kontroli str. 219, 242, 283, 299) 

W zatwierdzonych sprawozdaniach wartość aktywów obrotowych wyniosła: 
w 2013 r. - 26 157,59 zł, w 2014 r. - 62 481,90 zł, w 2015 r. - 92 982,09 zł, w 2016 r. 
- 77 976,83 zł (po korekcie 82 124,39 zł) oraz w 2017 r. 168 878,34 zł. Na aktywa 
obrotowe składały się środki pieniężne i inne aktywa w wysokości: 25 668,59 zł 
w 2013 r., 36 641,70 zł - 2014 r., 37 852,09 zł - 2015 r., 26 831,83 zł - 2016 r., 
109 927,20 zł - 2017 r. oraz należności krótkoterminowe w wysokości  489 zł 
                                                      
20 W uchwale Nr 1 z 24 listopada 2014 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników określiło wartość aportu na kwotę 

113 916,45 zł i podwyższyło kapitał zakładowy Spółki o 113 500,00 zł, a nadwyżkę 416,45 zł, wynikającą z wyceny aportu, 
przeznaczono na kapitał zapasowy. 

21 Według niezatwierdzonego sprawozdania za 2017 r. 
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w 2013 r., 18 460,20 zł - 2014 r., 55 130,00 zł - 2015 r., 51 145,00 zł (po korekcie 
55 292,56 zł) - 2016 r., 58 951,14 zł - 2017 r.  

W okresie objętym kontrolą Spółka nie posiadała zapasów, należności 
długoterminowych i inwestycji długoterminowych. 

(dowód: akta kontroli str. 219, 242, 262, 283, 299) 

Według sprawozdań kapitał własny wynosił:  

 w 2013 r. 24 373,59 zł, w tym: kapitał podstawowy - 5 000,00 zł, kapitał 
zapasowy - 2 251,84 zł, pozostałe kapitały rezerwowe - 15 000,00 zł, zysk netto - 
2 121,75 zł,  

 w 2014 r. 170 652,02 zł, w tym: kapitał podstawowy 5 000,00 zł, kapitał 
zapasowy 4 373,59 zł, pozostałe kapitały rezerwowe 150 000,00 zł, zysk netto 
11 048,40 zł,  

 w 2015 r. 439 246,90 zł, w tym: kapitał podstawowy - 336 000,00 zł, kapitał 
zapasowy - 128 156,27 zł, pozostałe kapitały rezerwowe - 15 000,00 zł, strata 
netto - 39 909,37 zł,  

 w 2016 r. 373 939,09 zł, w tym: kapitał podstawowy w wysokości 336 000,00 zł, 
kapitał zapasowy 88 246,90 zł, pozostałe kapitały rezerwowe 15 000,00 zł, strata 
netto 65 307,81 zł (po korekcie kapitał własny wyniósł 226 195,41 zł, w tym: 
kapitał podstawowy w wysokości 336 000,00 zł, kapitał zapasowy 38 147,38 zł, 
pozostałe kapitały rezerwowe 15 000,00 zł, strata netto z lat ubiegłych 
13 479,72 zł, strata netto 149 472,25 zł),  

 w 2017 r. 215 226,47 zł, w tym: kapitał podstawowy w wysokości 336 000,00 zł, 
pozostałe kapitały rezerwowe 15 000,00 zł, strata netto z lat ubiegłych 
124 804,59 zł, strata netto 19 958,94 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 220, 243, 263, 284, 300) 

Wykazane w sprawozdaniach finansowych przychody ze sprzedaży w latach 2013-
2017 wyniosły łącznie 177 517,88 zł, w tym: w 2013 r. 16 360,12 zł, w 2014 r. 
35 520,00 zł (o 92,7% więcej niż w roku poprzednim), w 2015 r. 35 940,00 zł 
(o 14,0% więcej), w 2016 r. 14 247,76 zł (o 60,4% mniej niż w roku poprzednim), 
w 2017 r. 79 450,00 zł (457,6% więcej, niż w roku poprzednim).  

(dowód: akta kontroli str. 218, 241, 261, 282, 298) 

Spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 2 366,76 zł w 2013 r. 
i 13 634,81 zł w 2014 r. (wzrost o 475,8%) oraz odnotowała stratę z działalności 
operacyjnej w kolejnych latach w wysokości: 41 822,16 zł w 2015 r., 65 484,17 zł 
w 2016 r. (46 418,81 zł po korekcie), 132 832,45 zł w 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 218, 241, 261, 282, 298) 

Spółka w latach 2013-2017 poniosła koszty wynagrodzeń w łącznej wysokości 
189 844,01 zł, w tym: w 2013 r. 6 097,56 zł, w 2014 r. 9 110,99 zł (o 49,4% więcej, 
niż w roku poprzednim), w 2015 r. 30 318,68 zł (o 232,8% więcej, niż w roku 
poprzednim), w 2016 r. 20 575,00 zł (o 67,9% mniej, niż w roku poprzednim), 
w 2017 r. 123 741,78 zł (o 601,4% więcej, niż w roku poprzednim22). 
W latach 2013-2014 członkowie zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia. W 2015 r. 
łączna kwota wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu wyniosła 
16 000,00 zł, w 2016 r. 19 200,00 zł, w 2017 r. 4 800,00 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 218, 225, 241, 247, 252, 261, 273, 282, 298, 306) 

                                                      
22 Wzrost wynikał z zatrudnienia pracowników przy realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności+”. 
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Według sprawozdań finansowych Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 
2 121,75 zł w 2013 r. i 11 048,4 zł w 2014 r., który został przeznaczony na kapitał 
zapasowy. Natomiast w 2015 r., 2016 r. i 2017 r. Spółka poniosła stratę netto 
w wysokości odpowiednio 39 909,37 zł, 65 307,81 zł, 10 998,94 zł. 
Strata była spowodowana głównie naliczeniem amortyzacji w łącznej wysokości 
127 909,82 zł od posiadanych wartości niematerialnych i prawnych. Natomiast 
przychody ze sprzedaży rozwiązań technicznych objętych licencjami, wyniosły 
łącznie 15 497,76 zł, co stanowiło 4,7% wartości łącznej aportu.  

(dowód: akta kontroli str. 99, 107, 218, 241, 261, 282, 298) 

Przeprowadzona w trakcie kontroli NIK analiza dokumentów Spółki wykazała: 

 różnice pomiędzy wartością aportu podnoszącą kapitał zakładowy 
(113 916,45 zł), a łączną wyceną rozwiązań technicznych przewidzianych 
do wniesienia w formie aportu (89 243,00 zł) oraz różnicę pomiędzy kwotą 
wynikającą z faktury dotyczącą wniesienia aportu do spółki (113 500,00 zł), 
a kwotą wykazaną w ewidencji księgowej aktywów trwałych 109 768,89 zł.  

 zawyżenie w sprawozdaniach za 2015 r. i 2016 r. wartości aktywów trwałych 
oraz kapitału zapasowego o kwotę 50 099,52 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 37, 53, 99, 219-223, 242-245, 262-265, 283-285, 311-313) 

2.2. W okresie objętym kontrolą Spółka nie tworzyła nowych spółek. Spółka 
od stycznia 2017 r. wchodziła w skład Porozumienia Spółek Celowych. Prezes 
Zarządu wyjaśnił, że z tytułu przynależności uzyskała dostęp do dobrych praktyk 
innych spółek celowych, wzorów dokumentów, opinii prawnych. 
W ocenie Prezesa barierą utrudniającą skuteczne funkcjonowanie Spółki jest 
konieczność uzyskiwania zgody ministra na każdą czynność wspólników, co 
wydłuża proces podejmowania decyzji i ogranicza możliwość dynamicznego 
działania oraz traktowanie jej jak dużego przedsiębiorstwa, co ogranicza dostęp do 
środków finansowych wykorzystywanych na dofinansowanie realizowanych 
projektów. 

(dowód: akta kontroli str. 321-322) 

W działalności Spółki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 

nieprawidłowości: 

1. Z analizy dokumentów23 dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego 
wkładem niepieniężnym w 2014 r. wynika, że wniesiony aport w postaci 5 licencji 
na rozwiązania techniczne został zaksięgowany niezgodnie z aktem notarialnym 
oraz fakturą (dotyczącą wniesienia aportu do Spółki) wystawioną przez PIAP. 
Zgodnie z tymi dokumentami wartość wnoszonego aportu wynosiła 113 500,00 zł, 
podczas gdy wartość zaksięgowana na dzień jego wniesienia wynosiła 
109 768,89 zł.  

Zaksięgowanie aportu niezgodnie z jego wartością wynikającą z dokumentów 
księgowych, stanowiło naruszenie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości24, zgodnie z którym podstawą zapisów w księgach 
rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. 

 (dowód: akta kontroli str. 36-54, 284-284) 

2. Spółka mimo braku dowodów księgowych dotyczących podwyższenia kapitału 
zakładowego oraz braku jego wniesienia w postaci aportu, w sprawozdaniu 
finansowym za 2015 r. wykazała jego podwyższenie o kwotę 50 099,52 zł. O taką 

                                                      
23 Akt notarialny A nr 7859/2014 z dnia 24 listopada 2014 r., Faktura VAT nr FV/001/11/2014/KF z dnia 28 listopada 2014 r., 

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. 
24 Dz. U. z 2018 r. poz. 395, ze zm., dalej: ustawa o rachunkowości. 
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samą kwotę w pasywach bilansu została zwiększona kwota kapitału własnego. 
Zatwierdzone sprawozdanie za 2015 r. nie odzwierciedlało rzeczywistego majątku 
posiadanego przez Spółkę. Spółka do ewidencji księgowej wprowadziła zdarzenie 
gospodarcze, które nie miało miejsca, co stanowiło naruszenie art. 20 ust. 1 i 2 
ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym podstawą zapisów w księgach 
rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej.  

 (dowód: akta kontroli str. 231, 242-243, 262-263, 312, 328) 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że błąd w ewidencji księgowej wynika z oczywistej omyłki 
przy wprowadzaniu danych do ksiąg prowadzonych w wersji elektronicznej. Zarząd 
przedkładał wspólnikowi sprawozdania finansowe w dobrej wierze, mając 
na uwadze, iż są one przygotowane prawidłowo przez profesjonalny podmiot, 
któremu zlecone zostało prowadzenie księgowości. Należy także wskazać, 
że sprawozdania nie były badane przez biegłego rewidenta, który mógłby 
ewentualnie te błędy ujawnić. Zgodnie z obowiązującym prawem sprawozdania nie 
podlegały obowiązkowi takiego badania. Natomiast Zarząd Spółki w sprawozdaniu 
za 2017 r. wskazał, że zwiększenie wartości wyceny aktywów wniesionych aportem 
w 2015 r. ujęte zostało na podstawie projektu aneksu do umowy aportowej. Kwota 
50 099,52 zł ujęta została w aktywach bilansu w pozycji Inne wartości niematerialne 
i prawne i jednocześnie ta sama kwota, jako nadwyżka wartości aportu 
nad wartością nominalną udziałów objętych w zamian za aport, została ujęta 
w pasywach bilansu w pozycji Kapitał zapasowy.  

(dowód: akta kontroli str. 226, 231, 300) 

Skutkiem ww. nieprawidłowości było nierzetelne przedstawienie majątku Spółki 
w sprawozdaniach finansowych za 2015 r. i 2016 r. oraz nieuzasadnione naliczanie 
kosztów amortyzacji od majątku, którego Spółka nie posiadała, co miało wpływ 
na wynik finansowy za 2015 r. i 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 221-223, 226, 241-245, 261-264) 

Wymienione błędy zostały skorygowane w czasie trwania kontroli NIK podczas 
przygotowania sprawozdania finansowego za 2017 r. Dokonano korekty polegającej 
na przesunięciu kwoty 4 147,56 zł z pozycji inne wartości niematerialne i prawne 
do pozycji inne należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych oraz 
dokonano korekty aktywów i pasywów poprzez zmniejszenie wskazanych pozycji 
o kwotę 50 099,52 zł.  

Zarząd Spółki nie określił działań zmierzających do komercjalizacji wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych, przez co nie było możliwe monitorowanie ich 
efektów. Rozwiązania techniczne, opracowane przez PIAP, wniesione do Spółki 
w celu ich komercjalizacji, przyniosły niewielkie przychody ze sprzedaży, natomiast 
jako aktywa trwałe generowały koszty amortyzacji, co skutkowało poniesieniem 
straty netto w latach 2015 i 2016. Spółka zaksięgowała aport w postaci wartości 
niematerialnych i prawnych w wysokości innej, niż wskazana w dowodach 
księgowych oraz nierzetelnie sporządziła sprawozdania finansowe za lata 2015 
i 2016. 

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 Kontroli25 wnosi o prowadzenie ewidencji księgowej 

                                                      
25 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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i sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi 
w ustawie o rachunkowości.  

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 Najwyższej Izby Kontroli 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,             maja  2018 r.  
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