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I. Dane identyfikacyjnie kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/022 – Działalność ośrodków innowacji 

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontroler Wiesław Pietrzyk, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 98106 z dnia 8 grudnia 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.1 w Sosnowcu, ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Grzegorz Dąbrowski  - Prezes Zarządu ARL S.A. 

 (dowód: akta kontroli str. 3-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie2 Najwyższej Izby Kontroli Spółka3 prawidłowo realizowała zadania 
wynikające z zarządzania Sosnowieckim Parkiem Naukowo–Technologicznym4, 
w którym podmioty prowadziły działalność innowacyjną. 

W szczególności Spółka opracowała kryteria i  dokonywała doboru przedsiębiorców 
pod względem prowadzenia przez nich działalności innowacyjnej na terenie SPNT. 
W tym celu powołano stałą komisję rekomendacyjną, do merytorycznej oceny 
kandydatów pod względem spełniania wymogu prowadzenia tej działalności. 
Z uwagi na realizację zadań ograniczonych do zarządzania SPNT w kierunku 
przedsiębiorców, którym wynajmowano powierzchnie Parku, nie kierowano wsparcia 
w zakresie doradztwa, pomocy w uzyskiwaniu dofinansowania lub nawiązywania 
kontaktów z dostawcami i odbiorcami innowacyjnych technologii. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Standardy działania i dobre praktyki stosowane przez SPNT 

W latach 2013-2015 (do końca trzeciego kwartału) Spółka wspomagała działalność 
innowacyjną podmiotów gospodarczych, stosownie do § 7 i § 17 Regulaminu 
organizacyjnego5, pełniąc funkcję operatora SPNT (ośrodka innowacji)6, na 

                                                      
1 REGON 273298692, zwana dalej „ARL S.A.” lub „Spółką”. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna oraz ocenę opisową, jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według 3-stopniowej 
skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania jednostki 
w zakresie objętym kontrolą. 

3 Spółka Akcyjna o w własności mieszanej. Na dzień kontroli akcjonariuszami Spółki byli: miasto na prawach 
powiatu Sosnowiec (43,732 % akcji), miasto na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza (23,118 %), Powiat 
Będziński (23,131 %), Gmina Będzin (0,749 %), Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. 
w Katowicach (0,187%), Gmina Czeladź (0,300 %), GC INVESTMENT S.A. BAUPOL S.K. (0,037 %), Spółka 
Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu (0,037 %), Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa w Sosnowcu 
(015 %), Stowarzyszenie Kupców Polskich (0,007 %), Zagłębiowska Izba Gospodarcza w Dąbrowie Górniczej 
(0,001 %), Miasto na prawach powiatu Jaworzno (1,198 %) i Getin Noble bank S.A. (7,488 %).   

4 Zwany dalej „SPNT” lub „Parkiem”. 
5 Uchwała Rady Nadzorczej Spółki z 17 września 2015 r, nr 13/2015.  
6 Zlokalizowany w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 8. SPNT. Uruchomiony przez właściciela Miasto 

Sosnowiec, zwane dalej „Koncesjodawcą” 7 maja 2012 r. powstał na bazie realizacji projektu 
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podstawie umowy koncesji7  uzyskanej od Gminy Sosnowiec8. Zgodnie  
z ww. umową działalność operatora polegała na  kompleksowym  zarządzaniu 
nieruchomościami, na których zlokalizowany jest SPTN, celem stworzenia platformy 
wymiany wiedzy pomiędzy sferą nauki i biznesu. 

Koncesjodawca nie wymagał od Spółki opracowania strategii działania dla SPNT 
i jak wyjaśnił Zarząd Spółki oraz Dyrektor SPNT Spółka nie opracowała takiej 
strategii, a ww. zadania realizowano w oparciu o Koncepcję rozwoju Parku 
przedstawioną na etapie ubiegania się Spółki o koncesję9 oraz w oparciu o plany 
działania i rozwoju na lata 2014-2016, zatwierdzone przez jej Zarząd. Plany 
te zawierały kierunki i cele działań SPNT, w tym zarządzania technicznego, 
tj. gospodarczego i komercyjnego SPNT. 

(dowód: akta kontroli str. 6-94a, 95-105, 106-138, 298-299b, 300-301) 

Spółka opracowała kryteria doboru firm (lokatorów) oraz zasady ich funkcjonowania 
w SPNT oraz standardy świadczenia usług i określiła je w Regulaminie SPNT10 
i w procedurze podjęcia działalności na terenie SPNT zawartej w Regulaminie 
naboru i wynajmu powierzchni11. 

Przy naborze najemców (lokatorów) i wynajmie powierzchni w SPNT przestrzegano 
uregulowań ustalonych w § 3 - § 10 ww. Regulaminu, tj. Zarząd Spółki podjął 
uchwały12 w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia naboru, o czym poinformowano13  
Gminę Sosnowiec.   

Powołano trzyosobową stałą komisję rekomendacyjną14 do merytorycznej oceny 
kandydatów pod względem spełniania wymogu prowadzenia działalności 
innowacyjnej.  Po wstępnej ocenie wniosków i dokumentów aplikacyjnych przez 
Dyrektor SPNT oraz po przeprowadzeniu merytorycznej selekcji przez ww. komisję 
i zaakceptowaniu przez Zarząd Spółki wyłonionych kandydatów, zawierano z nimi 
umowy najmu lokali w Parku. Ocenę kandydatów do SPNT przeprowadzano 
w oparciu o kryteria merytoryczne15 i strategiczne16. 

 
                                                                                                                                       

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Został zrealizowany w ramach dwóch 
zadań tj. „Gospodarcza Brama Śląska” etap 1 – uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej SPNT – 
Zadanie 1 adaptacja budynku do nowej funkcji produkcyjno- badawczej m.in. dla branży farmaceutycznej – 
etap 1 oraz „Gospodarcza Brama Śląska” etap 1 – uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej SPNT – 
Zadanie 2 budowa i adaptacja obiektów służących Zagłębiowskiej Strefie Gospodarczej – etap 1. 

7 Koncesja na usługi nr WRF.272.3.2012 z dnia 25 lipca 2012 r., zwana dalej „umową koncesji”. 
8 Zwana dalej „Koncesjonariuszem”. 
9 Nie załączenie do oferty koncepcji lub załączenie oferty, która by nie otrzymała 25 pkt (35,26 po przeliczeniu 

na wagę kryterium) powodowało niedopuszczenie oferty do oceny i porównania. 
10 Uchwała Zarządu Spółki nr 127/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. 
11 Uchwała Zarządu Spółki nr 261/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r., zwany dalej „Regulaminem naboru”. 
12 Uchwała Zarządu Spółki z dnia 7 listopada 2012 r. (nr 230A/2012) w sprawie podjęcia decyzji o rozpoczęciu 

w dniu 13 listopada 2012 r. procedury naboru najemców do SPNT oraz uchwała Zarządu Spółki z dnia 
6 lutego 2013 r. (nr 25/2013) w sprawie rozpoczęcia naboru ciągłego. 

13 Pismo z dnia 21 listopada 2012 r. (nr SPNT-45/12) i z dnia 6 lutego 2013 r. (nr SPNT/110/2013/EK). 
14 W skład komisji wchodzili: Wiceprezes Spółki, Dyrektor SPNT i Kierownik Działu Rozwoju i Szkolenia. 
15 Celowość - uzasadnienie dla podjęcia działalności na terenie SPNT (w przypadku dużych przedsiębiorstw - 

ich wpływ na zwiększenie nowoczesności gospodarki, transferu technologii i rozwoju kooperujących 
przedsiębiorstw z sektora Małych Mikro i Średnich Przedsiębiorstw (MMSP) oraz spójność planowanego 
przedsięwzięcia i/lub działalności kandydata z misją SPNT (w przypadku dużych przedsiębiorstw – 
z uwzględnieniem ukierunkowania działalności SPNT na rozwój sektora MMSP), Realność założeń -realność 
planowanych działań na terenie SPNT i możliwość ich realizacji, racjonalność ekonomiczna planowanych 
działań na terenie SPNT. Trwałość i -spójność prowadzonej działalności z planowanym 
przedsięwzięciem/działalnością na terenie SPNT. Posiadany potencjał instytucjonalny i kadrowy. 
Innowacyjność -  kandydata, projektu i/lub działalności prowadzonej na terenie SPNT. Dotychczasowa 
współpraca z jednostkami naukowymi, np. jednostkami PAN, uczelniami wyższymi. 

16 Kryterium nr 1 - przedsiębiorstwo z sektora MMSP, kryterium nr 2-przedsiębiorstwo posiada minimum jeden 
patent lub zgłoszenie patentowe.   
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W ocenie NIK, ww. procedura naboru pozwalała na realizację misji SPNT, 
tj. stymulowanie rozwoju gospodarczego Sosnowca i województwa śląskiego 
poprzez przyciąganie, wspieranie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, 
działających w sektorze nowoczesnych technologii.  

(dowód:  akta kontroli str. 84-85, 216-271, 544-620) 

Informacje dotyczące oferty i zakresu działania, zasad i kryteriów współpracy 
z najemcami były dostępne dla zainteresowanych na stronie internetowej Parku17. 
Ustalone zostały jednolite zasady dostępu do powierzchni i urządzeń SPNT. 

(dowód:  akta kontroli str. 272-276) 

Spółka spełniła wymagania do zarejestrowania w Krajowym Systemie Usług dla 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw18. Po przeprowadzonym na zlecenie Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) audycie, została wpisana do ww.  Krajowego 
Systemu, w ramach którego świadczy usługi informacyjne, szkoleniowe oraz 
finansowe, polegające na udzielaniu pożyczek oraz poręczeń. Spółka posiadała 
system zarządzania, jakością PN-EN ISO 9001: 2009, obejmujący ww. zakres 
usług. 

 (dowód:  akta kontroli str. 277-295) 

 

2. Stosowane przez SPNT instrumenty zachęcenia 
przedsiębiorców do uczestnictwa w przedsięwzięciach 
w obszarze nowych technologii 

W ofercie dotyczącej uzyskania koncesji na prowadzenie działalności SPNT Spółka 
przedstawiła  koncepcję rozwoju Parku, w której określono zakres jego przyszłego 
działania w obszarach wskazanych przez gminę Sosnowiec w opisie warunków 
koncesji, w tym usługi świadczone na rzecz potencjalnych lokatorów Parku 
z zakresu preinkubatora akademickiego i inkubatora technologicznego. Według tej 
koncepcji wśród branż reprezentujących sektory gospodarki, do których w pierwszej 
kolejności adresowana była oferta Parku, znajdowały się: farmacja, chemia 
i biochemia, kosmetologia, branża spożywcza, medycyna i biotechnologia, 
informatyka i inżynieria materiałowa. 

Po objęciu funkcji operatora Parku, w wyniku analizy własnej oraz zleconych przez 
Spółkę analiz wykonanych przez firmy zewnętrzne, Spółka utworzyła trzy bazy 
branżowe potencjalnych lokatorów Parku, do których kierowała swoją ofertę 
współpracy: bazę firm branży chemicznej i kosmetycznej, bazę banków komórek 
macierzystych, laboratoriów chemicznych i firm farmaceutycznych oraz bazę  
firm zagranicznych potencjalnie zainteresowanych działalnością na polskim  
rynku. Ponadto, utworzono bazę potencjalnych beneficjentów konkursów  
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, tj. konkursów 
Innotech, InnoLot, BioTech, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz konkursów 
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
i Funduszu Kredytu Technologicznego. 

(dowód:  akta kontroli str. 6-94a, 32-37, 87, 137-215, 300-302) 

                                                      
17 http://www.spnt.sosnowiec.pl/kontakt; http://www.spnt.sosnowiec.pl/wynajem-powierzchni; http: 

//www.spnt.sosnowiec.pl/index.php?page=misja-i-wizja. 
18 Dz. U. Nr 27, poz. 221, obowiązujące od 2 marca 2005 r. do 6 lipca 2012 r. 
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Lokatorzy Parku prowadzili działalność w przekazanych przez Koncesjodawcę 
dwóch budynkach19 o łącznej powierzchni 8 596,81 m2, wraz z instalacjami, 
urządzeniami zamontowanymi na stałe oraz wyposażeniem20. Park posiadał  
organ opiniodawczy (Radę Parku) zapewniający nadzór merytoryczno-naukowy nad 
funkcjonowaniem SPNT. 

(dowód:  akta kontroli str. 7-8, 25, 31-32, 60-72) 

SPNT posiadał korzystną lokalizację przy trasie szybkiego ruchu S1 (ok. 3 km) 
i autostradzie A4 (ok. 5 km), w pobliżu centrów miast Mysłowic, Sosnowca, Katowic 
(od 3 do 15 min), lotniska w Pyrzowicach (30 min), hotelu o wysokim standardzie 
(5 min) oraz Centrum Targowo – Konferencyjnym Expo Silesia, zaplecza 
naukowego - Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wyższej Szkoły Medycznej oraz 
w sąsiedztwie Katowickiej Strefy Ekonomicznej. Istniała możliwość dojazdu  
do Parku komunikacją autobusową i tramwajową.  

(dowód:  akta kontroli str. 306) 
Wspomagając lokatorów Parku w działalności innowacyjnej Spółka oferowała: 
preferencyjne stawki czynszu najmu lokali w ramach pomocy de minimis21, 
nowoczesną infrastrukturę (w tym pomieszczenia zespołu konferencyjno-
szkoleniowego), obsługę biurową, dostęp do atrakcyjnych instrumentów 
finansowych, m.in. poręczeń kredytowych i preferencyjnych pożyczek, doradztwo 
w zakresie pozyskania finansowania na rozwój, dostęp do profesjonalnych usług 
szkoleniowych i doradczych, wsparcie w nawiązaniu kontaktów biznesowych, 
wymianę doświadczeń między firmami, współpracę z uczelniami wyższymi, w tym 
dostęp do kadry i pracowników naukowych, promocję firmy i jej produktów, dostęp 
do innowacyjnych usług (m.in. wirtualne biuro). 

(dowód: akta kontroli str. 75, 253-261, 438-543, 593-620) 
W latach 2013-2015 (trzy kwartały) Spółka w Parku zatrudniała od ośmiu do 
11 pracowników22, w tym jednego ze stopniem naukowym  doktora nauk prawnych. 
W ww. okresie tylko jeden pracownik nie posiadał wyższego wykształcenia.  
Zakres obowiązków został pisemnie określony dla Dyrektor SPNT, a dla 
pracowników Parku zadania wyznaczała Dyrektor.  

(dowód:  akta kontroli str. 307, 309, 389) 
Spółka nie podejmowała działań w celu rozszerzenia terenów inwestycyjnych lub 
rozbudowy infrastruktury Parku, gdyż obowiązuje ją umowa koncesji,  w ramach 
której tylko zarządza przekazanymi przez gminę Sosnowiec, w ramach 
przedmiotowej umowy, terenami i budynkami. Jak wyjaśnił Zarząd Spółki 
beneficjentem projektu i właścicielem SPNT jest gmina Sosnowiec, która dysponuje 
terenami inwestycyjnymi wokół Parku, a sam Park nie ma osobowości prawnej. 

(dowód:  akta kontroli str. 300-305) 
SPNT nie był sprofilowany branżowo, a jego usługi kierowane były do 
przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną w różnych  dziedzinach. 
W ramach procedury aplikacyjnej lokatorów do SPNT przeprowadzano 
każdorazowo badanie potrzeb i oczekiwań przyszłych lokatorów. Informacje 

                                                      
19 Budynek czterokondygnacyjny nr 1 o powierzchni użytkowej ok. 1 382,96 m2 przeznaczonym do funkcji 

produkcyjno – badawczej tzw. „czystej” oraz budynek wielokondygnacyjny nr 2 o powierzchni 7 213,85 m2 
składającym się z powierzchni dla najemców około 4 630,84 m2, podzielonej na 14 modułów (o powierzchni 
w przedziale od 191 m2 do 423 m2), części konferencyjno – szkoleniowej o powierzchni 931,55m2 oraz 
pomieszczeń ogólnodostępnych i technicznych o powierzchni 1 651,46 m2. 

20 Budynki posiadały pełną wentylację mechaniczną i klimatyzację, media, instalację teletechniczną, 
szerokopasmowy Internet, dwie windy: osobową i towarową, przystosowane do korzystania przez osoby 
niepełnosprawne, parking na poziomie przyziemia. Ponadto w budynku głównym znajdował się zespół 
konferencyjno – szkoleniowy.  

21 1-6 miesiąc 40%, 6-12 miesiąc 30%, drugi rok 25%, trzeci rok 20%, czwarty rok 15% i piaty rok – 
wykorzystanie dostępnego limitu, nie więcej jednak niż 10%. 

22 Z tego dziewięciu pracowników w 2013 r., 11 w 2014 r. oraz ośmiu na koniec III kw. 2015 r. 
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o potrzebach i oczekiwaniach od operatora SPNT zawarte były w części VII i VIII 
formularza Wniosku aplikacyjnego, którego wzór stanowił załącznik nr 1 do 
Regulaminu naboru. 
Na potrzeby działalności Parku w I kwartale 2015 r. przeprowadzono wśród 
najemców „Ankietę diagnozującą potrzeby rozwojowe sektora MŚP podregionu 
sosnowieckiego", w której przebadano firmy ulokowane w Parku pod względem 
wykorzystanych form wsparcia i aktualnych potrzeb. W wyniku tej ankiety określono 
konieczne działania mające na celu wsparcie lokatorów, takie jak m.in. promocję 
i reklamę ich usług, nawiązywanie kontaktów z najemcami innych parków naukowo-
technologicznych, organizację informacyjnych spotkań na temat innowacyjnych 
projektów realizowanych w ramach Parku i innych tego rodzaju jednostkach.   

(dowód:  akta kontroli str. 8, 386-388, 435-543) 
Spółka wspierając w ramach Parku działalność gospodarczą nowo powstałych 
przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego23 zrealizowała 
w latach 2013-2014 dwa projekty „Startuj z SPNT" i „Startuj z SPNT II", dotyczące 
rozwoju pracowników i przedsiębiorstw w regionie24. W wyniku realizacji tych 
programów powstało 40 nowych podmiotów gospodarczych, w tym osiem25 
prowadzących działalność innowacyjną. Jeden z nich zdecydował się prowadzić 
swoją dalszą działalność w SPNT. 

(dowód:  akta kontroli str. 621-633) 
W zakresie organizacji i zarządzania dokonywano  systematycznej analizy 
działalności  pod względem realizacji postanowień § 8 umowy koncesji i załącznika 
nr 3 do tej umowy, określających wymagane do osiągnięcia wskaźniki rezultatu 
i oddziaływania związane bezpośrednio z działalnością Parku. 
Spółka prowadząc działalność w ramach Parku osiągnęła lub przekroczyła 
wymagane do osiągnięcia do 31 grudnia 2013 r. lub 2015 r. wskaźniki 
oddziaływania, w tym m.in. przedsiębiorcy działający w Parku opracowali 14 nowych 
technologii (w załączniku nr 3 do umowy koncesji założono opracowanie trzech 
takich technologii), przy wsparciu Parku zgłoszono (zgodnie z założeniami) jeden 
projekt o charakterze badawczym oraz 16 przedsiębiorców  wdrożyło  innowacje 
(założono wdrożenie innowacji przez sześciu przedsiębiorców). 
Wpływy z najmu lokali nie pokrywały kosztów funkcjonowania Parku. Mimo 
iż przychody Spółki ogółem z pełnienia funkcji operatora SPNT w latach  
201226-2015 (po trzech kwartałach) wyniosły27 2 288 tys. zł, w tym wpływy z czynszu 
i innych opłat eksploatacyjnych 1 646 tys. zł (72% przychodów) i z działalności 
szkoleniowo-doradczej 306 tys. zł (13% przychodów), to koszty wyniosły28  
3 848 tys. zł, w tym koszty zarządu 3 501 tys. zł (wynagrodzenia, ubezpieczenia  
i inne świadczenia, podatki i opłaty, koszty utrzymania siedziby).  
W latach 2013-2015 (do końca III kwartału) Spółka w ramach SPNT udzieliła 
wsparcia de minimis w wysokości 422 490 zł (odpowiednio: 96 560 zł, 192 966 zł 
i 132 975 zł). 

Zarząd wyjaśnił, że na bazie umowy koncesji Spółka była obciążona m.in. ryzykiem 
finansowania bieżącej działalności SPNT, w związku powyższym liczyła się  
ze stratą, gdyż ruszała z działalnością Parku od zerowego stanu zasiedlenia. 
Wszelkie działania podejmowane przez Spółkę ukierunkowane były na dotarcie do 

                                                      
23 Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” – Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim. 
24 Grupą docelową projektu są osoby zwolnione, przewidziane do zwolnienia i zagrożone zwolnieniem z pracy 

z przyczyn zakładu pracy. Projekt skierowany jest do osób fizycznych pracujących lub zamieszkałych na 
terenie woj. śląskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w woj. śląskim. 

25 Warunkiem przyznania pomocy nie była działalność innowacyjna. 
26 Rok bazowy.  
27 W poszczególnych latach objętych kontrolą wpływy wynosiły: 24 tys. zł w 2012 r., 497 tys. zł w 2013 r.,  

1 015 tys. zł w 2014 r. i 752 tys. zł po trzech kw. 2015 r.  
28 W poszczególnych latach objętych kontrolą koszty wynosiły: 474 tys. zł w 2012 r., 1 340 tys. zł w 2013 r., 

1 113 tys. zł w 2014 r. i 921 tys. zł po trzech kw. 2015 r. 
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innowacyjnych przedsiębiorców, którzy ulokują się w SPNT a uzyskane dochody 
z tytułu najmu miały zmniejszać stratę z działalności operatora SPNT. Na chwilę 
zakończenia czynności kontrolnych budynek A (nr 1) SPNT był wynajęty w 100%, 
a budynek B (nr 2) w około 70%, co dobrze rokuje względem zmniejszania się 
ponoszonej straty z działalności Operatora SPNT. Większa wynajmowana 
powierzchnia to również mniejsza opłata koncesyjna odprowadzana 
Koncesjodawcy. Ponadto, z upływem czasu automatycznie zmniejsza się udzielana 
najemcom pomoc de minimis, czego konsekwencją będą wzrastające przychody 
SPNT. 

Spółka z tytułu zarządzania SPNT nie uzyskała wpływów ze środków europejskich, 
zagranicznych, krajowych lub regionalnych grantów i projektów. W latach 2013-2015 
(do końca III kwartału) poniosła nakłady ze środków własnych ogółem w wysokości 
41 tys. zł (odpowiednio 8 tys. zł, 4 tys. zł i 29 tys. zł)29. 

(dowód:  akta kontroli str. 394-396, 423-426, 634, 688-690, 748) 
 W latach 2013-2015 (trzy kwartały)30 powierzchnia użytkowa budynków SPNT 
w dyspozycji Spółki wynosiła 8 596,81 m2, w tym przeznaczona na wynajem 
6 013,80 m2. Wielkości te w tym okresie były niezmienne. W latach 2013- 2015 
(trzy kwartały) wynajmowano lokatorom odpowiednio 3 358,04 m2, 4 308,31 m2, 
4 090,25 m2, co stanowiło 56 %, 72 % i 68 % powierzchni przeznaczonej na 
wynajem. Całą wynajętą powierzchnię zajmowali lokatorzy prowadzący działalność 
innowacyjną i takie działanie było wypełnieniem warunków określonych w koncesji. 

 (dowód:  akta kontroli str. 651-663) 
W 2013 r. w Parku prowadziło działalność dziewięciu, a w 2014 r. 12 lokatorów, 
z tego odpowiednio: czterech i sześciu w sektorze informatycznym oraz po jednym 
w sektorach motoryzacyjnym (w obu latach), elektrycznym (w obu latach), 
medycznym (w obu latach), automatyki przemysłowej (w obu latach),  usługowym 
(w 2013 r.), budowlanym (w 2014 r.) i gospodarki odpadami (w 2014 r.). 
W 2015 r. (do końca trzeciego kwartału) działalność w Parku prowadziło jedenastu 
lokatorów, z tego pięciu w sektorze informatycznym, dwóch w sektorze 
motoryzacyjnym, i po jednym w sektorach: elektrycznym, medycznym, budowlanym 
i gospodarki odpadami. 

(dowód:  akta kontroli str. 307-308,  314-384, 544-620, 664-666) 

Wynikiem prowadzonej przez przedsiębiorców w latach 2013 - 2015 (do końca 
trzeciego kwartału) działalności w Parku wdrożono, odpowiednio: siedem, 15 i cztery 
projekty innowacyjne, w tym: 

− nowe rozwiązanie konstrukcyjne dla aktywnych wlotów powietrza 
w samochodach oraz utworzenie bazy gotowych rozwiązań konstrukcyjnych, 

− opracowanie nowej metody przetwarzania materiału podczas drukowania 3D, 
opracowanie technologii druku 3D materiałem wypłukiwanym, wdrożenie 
technologii 3SP oraz zakup i wdrożenie systemu Vacumm Casting MPS, 

− wdrożenie zestawu oprogramowania wspomagającego DAX, 

− wprowadzenie na rynek własnego produktu - raportowanie procesu 
produkcyjnego oraz procesów przynależnych produkcji (kontrola jakości 
i laboratorium) oraz realizacja autorskiego systemu CRM, 

− opracowanie programu do obliczeń oszczędności z zastosowaniem 
dedykowanego oświetlenia LED, opracowanie innowacyjnego modułu zasilania 

                                                      
29 Nakłady inwestycyjne ze środków zewnętrznych oraz  lokatorów nie występowały (w § 9 i w §10 zawartych 

z najemcami umów byli oni zobowiązani do samodzielnego dostosowania lokali do potrzeb działalności po 
uzyskaniu zgody wynajmującego).  

30 Zwanych dalej „okresem objętym kontrolą”. 
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zastępczego (awaryjnego) do dedykowanych opraw LED oraz wdrożenie 
systemu sterowania radiowego oświetleniem ulicznym, 

− wdrożenie aktualizacji systemu komputerowego w zakresie automatyzacji 
procesu sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego, 

− dostarczenie i komercjalizacja technologii odzysku pierwiastków metali  
ziem rzadkich z odpadów fosfogipsu apatytowego oraz prace z zakresu 
wykorzystania generatora neodymowego do zasilania metamasztu 
wyposażonego w małą elektrownie wiatrową, 

 (dowód:  akta kontroli str. 334-384, 544-620, 664-666) 
Liczba osób zatrudnionych w latach 2013 r. - 2015 r. (trzy kwartały) przez Lokatorów 
Parku miała tendencję wzrostową i wnosiła, odpowiednio: 37, 157 i 179 
pracowników.  
Spółka wykonując funkcję zarządcy Parku nie posiadała informacji o przychodach 
jakie uzyskują lokatorzy ze sprzedaży produktów innowacyjnych. Jak wyjaśniła 
Dyrektor SPNT, stosownie do zapisów koncesji oraz umów najmu, lokatorzy nie 
mieli obowiązku i nie chcieli przekazywać takich informacji, natomiast Spółka nie 
miała potrzeby ani narzędzi prawnych w celu gromadzenia ww. informacji.  
W tym okresie jeden z lokatorów wdrożył dwa patenty zgłoszone w Urzędzie 
Patentowym RP pod nr P.404884 – sterylność produkcji mieszanin oraz pod 
nr P.404544 – transport mieszanin żywienia pozajelitowego, a drugi lokator złożył 
dwa zgłoszenia patentowe: „Stół roboczy wymienny dla polimerów z dodatkiem 
aluminium" oraz „Podgląd on Time aplikacja smartfon”. 

(dowód:  akta kontroli str. 310-384, 312-313, 314-315, 433-434) 

Dyrektor Parku wyjaśniła, że pomimo współpracy z pracownikami nauki na 
uczelniach, nie było zainteresowania podjęciem działalności w SPNT ze strony tego 
środowiska.  

(dowód:  akta kontroli str. 25, 300-305, 424, 667-684) 

Spółka na mocy podpisanych umów współpracowała z instytucjami otoczenia 
biznesu, w tym z podmiotami zrzeszającymi przedsiębiorców oraz z ośrodkami 
naukowymi takimi jak Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz 
Politechnika Śląska w Gliwicach, których przedstawiciele zasiadali w Radzie SPNT. 
W ramach współpracy z uczelniami dwaj lokatorzy Parku weszli do konsorcjum 
projektu konkursowego strategicznego programu badań naukowych i prac 
rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED. 

 
 (dowód:  akta kontroli str. 412-413, 424, 431, 667-684) 

Spółka prezentowała ofertę swojego działania w środowisku przedsiębiorców, 
poprzez: 
− kampanie medialne: prasa, radio, Internet,  
− organizację imprez skierowanych do przedsiębiorców,  
− udział w imprezach targowych, 
− prezentowanie materiałów informacyjnych o SPNT na stronach internetowych, 
− działania marketingowe i promocyjne przy współpracy ze specjalistami z branży 

promocji i marketingu oraz przy współpracy z wydziałami gospodarczymi 
urzędów miast, w których była propagowana oferta Parku, 

− bilbordy,  
− współpracę z instytucjami otoczenia biznesu, w tym z uczelniami. 

 (dowód: akta kontroli str. 400-414, 428-430) 
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3. Efekty wykonywania przez PNT funkcji inkubacyjnej oraz 
klastrowej 

Spółka nie tworzyła klastrów przemysłowych. Jak wyjaśnił Zarząd powodem był brak 
możliwości skorzystania ze środków w ramach działania 1.3 Regionalnego 
Programu Operacyjnego transferu technologii i innowacji (WSL), których ostatnie 
„rozdanie" miało miejsce w maju 2012 roku, tj. przed rozpoczęciem zarządzania 
Parkiem. Spółka, jako Koncesjonariusz SPNT jest członkiem klastra ICT31, który 
został powołany przez instytucje i przedsiębiorców związanych z gospodarką 
elektroniczną i usługami dla e-administracji. 

(dowód:  akta kontroli str. 685-687) 

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali ze wsparcia z tytułu pomocy publicznej, tj. pomocy 
de minimis w formie obniżki czynszu, prowadzili działalność innowacyjną, co zostało 
przedstawione powyżej w niniejszym wystąpieniu.  

(dowód:  akta kontroli str. 307-308, 310-384, 433-434, 544-620, 664-666,) 

Spółka, weryfikując prowadzoną w latach 2013-2015 r. działalność Parku, 
rozszerzyła zakres usług dla przedsiębiorców o: 

- usługi informacyjne w zakresie aspektów administracyjno-prawnych 
związanych z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, 
a także w zakresie źródeł pozyskiwania środków na uruchomienie i rozwój 
firmy,  

- bezpłatną usługę sporządzania dla Lokatorów Parku dokumentacji aplikacyjnej 
związanej z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie działalności 
i pozyskiwania środków unijnych na rozwój firmy.  

 (dowód:  akta kontroli str. 298-299a, 691-702) 

4. Wsparcie realizacji projektów innowacyjnych 

Jak przedstawiono w niniejszym wystąpieniu Spółka udzielała lokatorom wsparcia 
w zakresie pomocy de minimis. 
Wobec przedsiębiorców rozpoczynających działalność w Parku nie stosowano 
dodatkowej pomocy poprzez przydzielanie opiekunów (doradców), gdyż umowa 
koncesyjna nie zawierała takiego wymogu. Według wyjaśnień Zarządu „Każdy 
przedsiębiorca zgłaszający się do SPNT otrzymuje wsparcie - opiekę podczas 
procesu sporządzania dokumentacji aplikacyjnej, czy innych kwestii związanych 
z bytnością w SPNT. Osobą „wprowadzającą" przedsiębiorców do SPNT jest 
pracownik zatrudniony w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym na 
stanowisku specjalisty ds. SPNT”. 

Zarząd wyjaśnił, że „Największym problemem jest brak świadomości innowacyjnej 
w MMŚP. Często zdarza się, że przedsiębiorcy nie wiedzą, że tworzą innowacje 
i dopiero podczas procesu uzupełniania dokumentacji aplikacyjnej do SPNT przy 
współpracy naszego specjalisty zdobywają tę wiedzę. Dużym problemem jest brak 
środków finansowych u przedsiębiorców na  innowacje oraz duża proceduralność 
w pozyskiwaniu środków unijnych na wsparcie rozwoju innowacyjności MMŚP. Jako 
Spółka podejmujemy działania mające na celu zniwelowanie wyżej wspomnianych 
barier dzięki propagowaniu wiedzy o innowacjach (np. Piknik Wiedzy), wsparcie firm 
w procesie aplikowania do SPNT, czy udzielając pożyczek na rozwój firm. Uważamy 
również, że konkretnym działaniem skierowanym do przedsiębiorców byłoby 
uproszczenie procedur pozyskiwania środków unijnych”. 

(dowód:  akta kontroli str. 82, 90, 634 ,685-687) 
                                                      
31 Techniki informacyjne i komunikacyjne lub Technologie Informacyjno-Komunikacyjne, które stanowiły 

regionalną integralną specjalizację województwa śląskiego (obszar priorytetowy dla wsparcia innowacji) 
wskazaną w Regionalnej Strategii Innowacji.   

Opis stanu 
faktycznego 

Opis stanu 
faktycznego 
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Według ankietowanych lokatorów32 Parku do największych barier innowacyjności 
należały: wysokie koszty wdrożenia innowacji, brak środków na badania nad nowym 
produktem, trudności w pozyskaniu środków z zewnątrz i słabe wspomaganie 
innowacyjności przez państwo. 

(dowód:  akta kontroli str. 705-745, 747) 

IV. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli33 
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 Katowicach. 

Katowice, dnia 31 marca 2016 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler 
 

Wiesław Pietrzyk 
Starszy inspektor kontroli państwowej 

 

.............................. 

 

 
  

  

                                                      
32 Ankiety wysłano do 15 przedsiębiorców. Odpowiedzi uzyskano od 8 przedsiębiorców. 
33 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


