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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 

 
 

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK” , 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w Pomorskiej 

Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Słupsku („PARR”). Przedmiotem kontroli 

było funkcjonowanie i rozszerzanie obszaru działania Słupskiej  Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej („Strefa”)  w latach 2006-2008. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym 12 maja 2009 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, 

przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność PARR w kontrolowanym 

zakresie.  

PowyŜsza ocena wynika z niŜej opisanych ustaleń.   

1. Jako prawidłową ocenia się realizację przez PARR zadań objętych kontrolą, polegających 

na: 



− wydawaniu zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach 

ekonomicznych  (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz.274 ze zm.), po przeprowadzeniu 

przetargów i rokowań, z zachowaniem wymogów określonych przepisami  

rozporządzenia  Ministra Gospodarki i Pracy  z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie 

przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć 

gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie SSSE 

(Dz.U. Nr 254, poz.2546), 

− przeprowadzaniu kontroli działalności gospodarczej podmiotów, które uzyskały 

zezwolenie,  powierzonej PARR na  podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki   

z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia Pomorskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej 

oraz wykonywania bieŜącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie 

Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenie zakresu tej kontroli 

(Dz.U. Nr 67, poz. 702), zgodnie z opracowanymi przez PARR: harmonogramem 

i postanowieniami Regulaminu wykonywania bieŜącej kontroli działalności 

przedsiębiorców na terenie Strefy, 

−  zbywaniu nieruchomości po zakończeniu prawidłowo przeprowadzonej procedury 

przetargowej, z zachowaniem warunków wynegocjowanych w przetargach, 

− realizacji wydatków na modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej 

(ogółem na kwotę 1.385,5 tys. zł)  oraz wydatków na promocję Strefy (ogółem na 

kwotę 395,9 tys. zł). 

2. Funkcjonowanie Strefy w kontrolowanym okresie spowodowało zwiększenie  

zatrudnienia o 1.192 etaty. Wskutek działalności gospodarczej na terenie Strefy nie 

odnotowano przypadków degradacji środowiska naturalnego. 

3. Pozytywnie naleŜy ocenić fakt osiągania przez PARR w kontrolowanym okresie zysku 

netto oraz tendencję zmniejszenia się poziomu naleŜności przeterminowanych powyŜej 12 

m-cy (z 1.198,2 tys. zł na koniec roku 2006 do 292,6 tys. zł na koniec roku 2008).  

4. Dodać naleŜy, iŜ uchybieniem formalnym było dopuszczenie do uzupełnienia oferty firmy 

Tritec Polska Sp.  z  o.o. pomimo, iŜ  przepisy § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w takim przypadkach  przewidują jej 

odrzucenie (jako nie odpowiadającej obowiązującym wymogom).  



NIK podziela jednak zasadność przyjętego przez PARR stanowiska, iŜ odrzucenie oferty 

z powodu braku jednego dokumentu (zaświadczenia z urzędu skarbowego) wiązałoby się 

z powstaniem niepotrzebnych kosztów organizacji kolejnego przetargu oraz potencjalną 

moŜliwością utraty inwestora, który uzyskałby zezwolenie na prowadzenie działalności 

w Strefie.  

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do 

Dyrektora Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Gdańsku umotywowanych zastrzeŜeń 

w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu. 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

NIK Delegatura w Bydgoszczy 

 
 


