
 
 

 
 

 
 
LWA.410.004.04.2018 
P/18/023 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

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 Monika Popławska, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LWA/44/2018 z dnia 
21 lutego 2018 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Instytut Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie, ul. Sokołowska 29/37,  
01-142 Warszawa1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej Prof. Izabella Grzegory, Dyrektor Instytutu 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą3 Instytut utworzył spółkę celową UIF S.A., 
wykorzystując w ten sposób możliwość zainicjowania szerszej współpracy 
z podmiotami zewnętrznymi, w celu wdrożenia wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych.  

Działania związane z utworzeniem i wyposażeniem Spółki przeprowadzone 
zostały w sposób prawidłowy, po uzyskaniu stosownej zgody Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. W statucie Spółki określono zakres, zasady i przedmiot 
jej działania. Wyposażenie Spółki oraz przekazane jej prawa i licencje do 
technologii umożliwiły jej prowadzenie działań statutowych, zmierzających do 
komercjalizacji technologii wypracowanych przez Instytut.  

IWC sprawował bieżący nadzór nad powołaną Spółką za pośrednictwem organów 
Spółki. Instytut, jako jedyny akcjonariusz wywiązywał się z obowiązków 
określonych w Kodeksie spółek handlowych4, za wyjątkiem niedotrzymania 
terminów odbywania zwyczajnych walnych zgromadzeń5 po zakończeniu roku 
obrotowego 2014, 2015 i 2016. 

  

                                                      
1  Dalej: Instytut lub IWC. 
2 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. 

3 Lata 2013 – 2017 i okres wcześniejszy, jeżeli zaistniałe wówczas zdarzenia miały wpływ na kontrolowaną działalność. 
4 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych - Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, ze zm. Dalej także: Ksh. 
5 Dalej także: WZ. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Utworzenie spółki celowej UIF S.A. oraz jej 
wyposażenie przez Instytut. 

Przedmiotem działania Instytutu jest w szczególności prowadzenie badań 
w zakresie fizyki wysokich cieśnień w zastosowaniu do półprzewodników, ceramik, 
metali i materiałów biologicznych. We wszystkich obszarach badawczych 
wykorzystywane jest wysokie ciśnienie jako narzędzie badawcze albo metoda 
technologiczna. Do zadań IWC należy m.in.: prowadzenie badań w dziedzinie 
nauki o materiałach oraz badań zmierzających do opracowywania 
wysokociśnieniowych technologii otrzymywania i formowania nowych materiałów, 
rozwój nowych konstrukcji urządzeń wysokociśnieniowych oraz nowych 
wysokociśnieniowych metod badawczych, wdrażanie do praktyki gospodarczej 
nowych technologii wysokociśnieniowych poprzez prowadzenie produkcji 
doświadczalnej i pilotowej między innymi w formach inicjowania i współudziału 
w powoływaniu nowych firm high – tech. 

(dowód: akta kontroli str. 5-11) 

Instytut posiada (stan na kwiecień 2018 r.) udziały w czterech spółkach 
z ograniczoną odpowiedzialnością: Cynel – Unipress Sp. z o.o. (od kwietnia 
1984 r.), Hydron – Unipress Sp. z o.o. (od maja 1988 r.), Top – Gan Sp. z o.o. 
(od marca 2000 r.), Izoceramics Sp. z o.o. (od kwietnia 2017 r.) oraz akcje 
w UIF S.A. (spółka celowa). Z tytułu zbycia części udziałów w dwóch spośród ww. 
spółek Instytut uzyskał 375,6 tys. zł w 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 288, 290) 

1.1. W okresie objętym kontrolą Instytut utworzył jedną spółkę celową, której 
zadaniem była komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych 
powstałych w Instytucie. UIF S.A. została zawiązana w ramach realizowanego 
programu „SPIN-TECH” dla państwowych jednostek badawczych6. Celem projektu 
było utworzenie wyspecjalizowanego podmiotu działającego na zasadach 
komercyjnych. Przewidywaną korzyścią wynikającą z realizacji projektu była m.in. 
łatwiejsza, skuteczniejsza i szybsza komercjalizacja osiągnięć naukowych dzięki 
istnieniu infrastruktury technicznej niezbędnej do przygotowania technologii 
laboratoryjnych do bezpośredniego transferu do gospodarki oraz opracowanych 
i sprawdzonych w praktyce mechanizmów finansowania i transferu technologii. Na 
podstawie art. 83 ust. 1 (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.) 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk7, Instytut uzyskał 
zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)8 na utworzenie ww. spółki. 

(dowód: akta kontroli str. 22-71) 

We wniosku z 22 sierpnia 2014 r. o wyrażenie zgody na utworzenie spółki 
wskazano, że IWC jest właścicielem lub współwłaścicielem dziewięciu patentów 
krajowych, siedmiu zagranicznych, technologii (np. utrwalania żywności wysokim 
ciśnieniem, wytwarzania wysokiej jakości podłoży GaN metodą wysokociśnieniową 
oraz wybranych zastosowań SERS, technologii terahertzowych, technologii 
ceramiki specjalnej) oraz dokonał 15 zgłoszeń krajowych i 12 zagranicznych. 
Uzasadnieniem powołania spółki celowej było stworzenie skutecznych narzędzi 
komercjalizacji technologii opracowanych w Instytucie. 

                                                      
6 Umowa Nr SPIN-TECH-K1/PJB1/18/2/NCBR/13 zawarta 9 października 2013 r. pomiędzy Narodowym Centrum Badań 

i Rozwoju a Instytutem, aneks Nr 1/2014 zawarty 20 sierpnia 2014 r. oraz aneks Nr 2/2014 zawarty 5 listopada 2014 r. 
7 Dz.U. z 2017 r. poz. 1869, ze zm. Dalej także: ustawa o PAN. 
8 22 września 2014 r. 
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Decyzja o utworzeniu spółki celowej UIF S.A. została poprzedzona wyceną 
istniejącego potencjału komercjalizacyjnego oraz wartości udziałów IWC 
w istniejących spółkach spin-off, jako kapitału początkowego. Opracowano 
dokument „Strategia i proces komercjalizacji”, w którym przedstawiono ramowe 
założenia komercjalizacji wyników badań, modele i etapy komercjalizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 72-80, 263-267, 291-298) 

Akt zawiązania UIF S.A. został podpisany 9 października 2014 r.9, a następnie 
zmieniony aktem notarialnym10 27 listopada 2015 r. Instytut objął w Spółce 100% 
akcji, tj.: 25.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 zł pokrywając je 
wkładem pieniężnym w wysokości 25 000 zł oraz 75.000 akcji imiennych 
o wartości 1 zł każda pokrywając je w całości wkładem niepieniężnym w postaci 
50%11 ogółu praw do technologii „Innowacyjna platforma wzmacniająca mająca 
zastosowanie w diagnostyce substancji organicznych metodą SERS”. Na 
powyższą technologię składały się prawa: patent nr US 8531660 udzielony przez 
Biuro Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, patent nr 219706 
udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, zgłoszenia patentowe 
złożone w: Europejskim Urzędzie Patentowym, Indyjskim Biurze Patentowym, 
Federalnym Biurze Własności Intelektualnej, Patentów i Znaków Towarowych. 
W sprawozdaniu o działalności Instytutu w 2013 r. wskazano, że ww. technologia 
stanowi najważniejsze w roku sprawozdawczym osiągnięcie działalności naukowej 
IWC o znaczeniu ogólnospołecznym lub gospodarczym. 

Jak wyjaśniła Dyrektor Instytutu według posiadanej wiedzy uznano, że istnieje 
duże prawdopodobieństwo komercjalizacji tej technologii. Obecnie prowadzone są 
dalsze badania, przy współpracy z instytucjami europejskimi, głównie w kierunku 
zastosowań technologii w diagnostyce medycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 81-118, 275-277, 303) 

Założyciel powołał skład pierwszej Rady Nadzorczej oraz ustalił Statut Spółki, 
w którym określono, że do zadań Spółki należy wspieranie komercjalizacji wyników 
badań naukowych Instytutu stanowiących majątek Spółki, w szczególności 
poprzez aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych oraz sprawowanie 
nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi, w których Spółka posiada 
udziały.  

Przedmiotem działalności Spółki jest m. in.: działalność firm centralnych (head 
offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z), badania 
i analizy techniczne (71.20), działalność w zakresie inżynierii i związane z nią 
doradztwo techniczne (72.12.Z), pozostała działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z), dzierżawa własności 
intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem 
autorskim (77.40.Z), pozostała działalność wspomagająca prowadzenie 
działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z), pozostała 
działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z).  

Kapitał zakładowy Spółki wynosił 100 000 zł12 i dzielił się na 100.000 akcji 
imiennych serii A o wartości nominalnej po 1 zł każda. Przed zarejestrowaniem 
Spółki wpłacono 25 000 zł na pokrycie kapitału zakładowego. Postanowiono, że 

                                                      
9 Rep.: A Nr 746/2014. 
10 Rep.: A Nr 20585/2015. 
11 Współwłaścicielem praw jest Instytut Chemii Fizycznej PAN, z którym zawarto porozumienie na rozporządzenie przez 

IWC, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych czy terytorialnych, posiadanym przez niego udziałem we wspólnych 
prawach. 

12 Uchwałą Nr 1/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23.06.2017 r. (Rep.: A Nr 1360/2017) został 
podwyższony do 130 000 zł (szerzej w dalszej części wystąpienia). 



 

5 

akcje Spółki będą obejmowane za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne, 
a akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza, którego Akcji umorzenie 
dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę. Umorzenie Akcji wymaga uchwały 
Walnego Zgromadzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.  

Postanowiono, że akcjonariusze mają prawo do części zysku wynikającego 
z rocznego sprawozdania finansowego, która została przeznaczona do podziału 
przez Walne Zgromadzenie. Zysk roczny netto może być przeznaczony 
w wysokości uchwalonej przez WZ na: kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe, inne 
kapitały utworzone przez Walne Zgromadzenie, dywidendę. W przypadku 
likwidacji Spółki podział majątku polikwidacyjnego może nastąpić poprzez 
świadczenia niepieniężne. 

W Statucie postanowiono, że Prezesa Zarządu powołuje na indywidualną 
pięcioletnią kadencję i odwołuje Instytut. Członków Rady Nadzorczej powołuje na 
indywidualną pięcioletnią kadencję i odwołuje Walne Zgromadzenie, w tym trzech 
członków Rady Nadzorczej powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez 
Instytut. Skład pierwszej Rady Nadzorczej był trzyosobowy i składał się 
z pracowników Instytutu. Dla członków organów spółki nie przewidziano 
wynagrodzeń. 

(dowód: akta kontroli str. 78-79, 100-118, 300) 

Wartość godziwą wniesionego wkładu niepieniężnego w formie 50% ogółu praw 
do technologii „Innowacyjna platforma wzmacniająca mająca zastosowanie 
w diagnostyce substancji organicznych metodą SERS” ustalono na podstawie 
wyceny z dnia 28.06.2014 r., przeprowadzonej przez BM Consulting Sp. z o.o. 
i Andrzeja Podszywałow z zastosowaniem metody odtworzeniowej w podejściu 
kosztowym. Metoda wyceny została poddana ocenie niezależnego biegłego 
rewidenta, który wydał 25 września 2015 r. opinię, że zastosowana metoda 
wyceny praw do ww. technologii jest zasadna, a wartość przedmiotu aportu 
została ustalona w sposób prawidłowy. Stanowiło to przesłankę odstąpienia od 
badania sprawozdania założycieli przez biegłego rewidenta, określoną w art. 3121 
§ 1 pkt 2 Ksh. 

W dniu 27 listopada 2015 r. pomiędzy UIF S.A., a Instytutem zawarta została 
umowa przeniesienia praw do technologii tytułem wkładu niepieniężnego do 
Spółki13.  

(dowód: akta kontroli str. 119-154) 

1.2. Pomiędzy Instytutem a UIF S.A. zawarta została 5 października 2015 r. 
umowa o współpracy (stanowiąca porozumienie ramowe organizujące współpracę 
stron w zakresie udziału UIF S.A. w komercjalizacji technologii należących do 
IWC), w celu optymalnego wykorzystania potencjału rynkowego aktywów, 
rozumianych jako wynalazki, technologie, know-how, dane techniczne i wszelkie 
inne rodzaje własności intelektualnej, jak również udziały i akcje w spółkach innych 
niż UIF S.A. należących do IWC, których komercjalizacja zostanie przekazana UIF 
S.A. odrębnymi umowami. W umowie określono obowiązki Spółki, m.in.: 
wyszukiwanie, w oparciu o analizy rynkowe wykonane przez Dział Komercjalizacji 
i Transferu Technologii Instytutu, podmiotów zainteresowanych udziałem 
w komercjalizacji, negocjowanie umów na komercjalizację z podmiotami trzecimi. 

(dowód: akta kontroli str. 2, 155-159, 278-285) 

W okresie objętym kontrolą Instytut zawarł z UIF S.A. następujące umowy odrębne 
(szczegółowe): 

                                                      
13 Wpis Spółki do KRS – 27.11.2014 r. 
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– trzy umowy z dnia 5 października 2015 r. dotyczące komercjalizacji 
technologii: paskalizacji czyli konserwowania żywności, kosmetyków itp. 
z wykorzystaniem wysokiego ciśnienia; hydroekstruzji czyli produkcji wysoko 
wytrzymałych elementów mocujących np. śrub, z wykorzystaniem wysokiego 
ciśnienia; wytwarzania ceramiki technicznej z wykorzystaniem formowania 
izostatycznego, w których określono model komercjalizacji oraz zasady UIF 
S.A. przychodów z komercjalizacji; 

– dwie umowy z dnia 2 grudnia 2014 r. udzielenia UIF S.A. licencji technologii 
wytwarzania ceramiki precyzyjnej wraz z dzierżawą urządzeń 
technologicznych oraz technologii wytwarzania ceramiki systemów 
odpopielania wraz z dzierżawą urządzeń technologicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 160-177) 

1.3. Instytut posiadał Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami 
pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji 
wyników badań naukowych i prac rozwojowych, który zgodnie z art. 46 pkt 3 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym 
oraz niektórych innych ustaw14 został uchwalony przez Radę Naukową IWC w dniu 
6 listopada 2014 r., tj. w wymaganym terminie. Regulamin zawierał elementy 
określone w art. 94a ustawy o PAN. 

(dowód: akta kontroli str. 12-21) 

1.4. W okresie objętym kontrolą Instytut nie otrzymał dywidendy od UIF S.A. 
Pierwsze dwa lata działalności Spółka zamknęła stratą, a zysk netto w kwocie 
0,6 tys. zł osiągnięty w 2016 r. został przeznaczony na pokrycie straty z lat 
ubiegłych. 

(dowód: akta kontroli str. 207-259)  

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

Instytut utworzył UIF S.A. po dokonaniu analizy potencjału Instytutu i uzyskaniu 
stosownej zgody Ministra NiSW. W statucie Spółki określono przedmiot 
działalności i zasady jej działania. Wkład niepieniężny w postaci 50% praw do 
technologii SERS wniesiono do Spółki w terminie, jego wartość została wyceniona 
przez wyspecjalizowany podmiot, a metoda wyceny poddana opinii niezależnego 
biegłego rewidenta.  

Rada Naukowa Instytutu uchwaliła w 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 utworzonej spółki 
celowej UIF S. A. 

W Instytucie nie opracowano procedur dotyczących sposobu i warunków 
wykonywania uprawnień i obowiązków właściciela w spółkach. Według Dyrektor 
Instytutu sposób i warunki wykonywania uprawnień i obowiązków właścicielskich 
wynikają bezpośrednio z umów bądź statutu spółek i nie wystąpiła konieczność 
precyzowania tych zagadnień w dodatkowych dokumentach. 

(dowód: akta kontroli str. 287, 303) 

                                                      
14 Dz. U. poz. 1198, ze zm. 
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W latach 2015-2017 Instytut, co najmniej raz w miesiącu15 organizował 
nieformalne spotkania z Zarządem i Radą Nadzorczą UIF S.A., na których 
omawiano bieżące sprawy Spółki. Według wyjaśnień Dyrektor Instytutu siedziba 
UIF S.A. znajduje się na terenie Instytutu, w związku z czym Zarząd i Rada 
Nadzorcza Spółki były w stałym kontakcie z Instytutem, który miał pełną wiedzę na 
temat sytuacji i problemów przy komercjalizacji posiadanych przez Spółkę 
technologii. Dlatego odstąpiono od formalizowania wzajemnych obowiązków. 

(dowód: akta kontroli str. 288-289) 
W okresie objętym kontrolą WZ realizowało swoje obowiązki i podejmowało 
uchwały w następujących sprawach: 

– rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 
sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014 (w 2015 r.) oraz za rok 2015 
i 2016 (w 2017 r.), o podziale zysku albo o pokryciu straty, 

– udzielenia Zarządowi Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium 
z wykonania przez nich obowiązków, 

– podwyższenia o 30 000 zł kapitału zakładowego Spółki (uchwała 
Nr 1/06/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.); zwiększenie kapitału było niezbędne 
ze względu na realizację przez Spółkę projektu „Komercjalizacja wybranych 
technologii ciśnieniowych przez UIF S.A.”, który wymagał wkładu własnego 
w wysokości 30 640 zł i został pokryty ze środków podwyższających kapitał. 

WZ nie przyznało wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej, ani nie delegowało 
jej członków do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. 

Nie wystąpiły przypadki zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia przez Radę 
Nadzorczą. 

(dowód: akta kontroli str. 178-206, 288, 301) 

2.2. W okresie objętym kontrolą dokonano zmiany w statucie Spółki, która 
wynikała z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2017 r. podjęło uchwałę w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 178, 188-191) 

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

1. Zwyczajne walne zgromadzenia, których przedmiotem było: rozpatrzenie 
i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań 
finansowych za rok obrotowy 2014, 2015 i 2016, powzięcie uchwał o podziale 
zysku albo o pokryciu straty, udzielenie członkom organów Spółki 
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków odbyły się w dniach: 7 lipca 
2015 r. i 5 lipca 2017 r., tj. po terminie określonym w art. 395 § 1 Ksh, który 
stanowi, że zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 
sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 

(dowód: akta kontroli str. 178-206) 

Dyrektor Instytutu wyjaśniła: „W związku z brakiem znaczącej działalności Spółki w 
latach 2014-2016 oraz znacznymi kosztami opinii biegłego rewidenta, dążąc do 
minimalizacji kosztów obsługi Spółki dopiero w kolejnych latach było możliwe 
przeprowadzenie badania biegłego rewidenta oraz późniejsze zatwierdzenie 
sprawozdań przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.” 

 (dowód: akta kontroli str. 288, 290) 

                                                      
15 Po godzinie 18.00. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2. WZ nie zatwierdziło Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej, pomimo że w § 21 
pkt 2 Statutu Spółki postanowiono, że Rada Nadzorcza działa na podstawie 
regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. 

Dyrektor Instytutu wyjaśniła, że uchwalony przez Radę Nadzorczą Regulamin 
prawdopodobnie w wyniku przeoczenia nie został włączony do porządku obrad 
Walnego Zgromadzenia. Zostanie postawiony do zatwierdzenia przez najbliższe 
Walne Zgromadzenie w czerwcu 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 110, 268-274, 288-289) 

Instytut sprawował nadzór nad Spółką za pośrednictwem organów Spółki, a także 
okresowych spotkań z członkami Rady Nadzorczej i Zarządu. W umowie Spółki 
nie określono innych form nadzoru nad jej działalnością. Instytut wywiązywał się 
z obowiązków wobec Spółki, wynikających z Kodeksu spółek handlowych. WZ 
podejmowało uchwały we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji. 
Stwierdzono, że zwyczajne walne zgromadzenia po roku 2014, 2015 i 2016 odbyły 
się po terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego. 

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 Kontroli16, wnosi o dotrzymywanie terminów odbywania 
zwyczajnych walnych zgromadzeń po upływie roku obrotowego. 

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. 

  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler  
Monika Popławska 

doradca prawny 

 

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

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


