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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy Michał Nowak, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 98116 
z dnia 17 grudnia 2015 r. oraz nr 99368 z dnia 24 lutego 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 

kontrolowana 
Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach, ul. Ligocka 
103, 40-568 Katowice1 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Roman Trzaskalik, Prezes Zarządu Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” 
Sp. z o.o2. 

 (dowód: akta kontroli str. 5-7,9-11,13-15,20-22) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie3 wykonywanie przez kontrolowaną 
jednostkę zadań w zbadanym zakresie działalności ośrodka innowacji. 

PNT powstał przy wsparciu finansowym w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Projektu 5. Oś priorytetowa: Dyfuzja 
innowacji, Działanie 5.3: Wspieranie ośrodków innowacyjności dla projektu 
„Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro - Centrum – rozwój 
i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej 
odnawialnych źródeł”. NIK pozytywnie ocenia przygotowanie i realizację ww. 
projektu. Zadanie zostało zrealizowane w umownym terminie, osiągnięto zakładane 
wskaźniki produktu i rezultatu. 

Park realizując funkcje ośrodka innowacji, założone w przedmiotowym projekcie 
działał na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność badawczą, rozwojową 
lub innowacyjną, zapewniając im równy dostęp do usług oraz korzystania 
z wyposażenia i infrastruktury technicznej nabytych w ramach realizacji umowy 
o udzielenie wsparcia.  

 

 

 

                                                      
1 Zwana dalej „PNT” lub „Park”. Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 14 stycznia 2008 r. 

Jedynym wspólnikiem Spółki była spółka akcyjna „Euro-Centrum”. 
2 Zwany dalej „Prezesem Zarządu”. 
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. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 



 

3 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Funkcjonowanie PNT 

1.1. Standardy działania i dobre praktyki stosowane przez PNT 

Park posiadał strategię działania określoną w „Studium wykonalności4 projektu pn. 
„Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro - Centrum – rozwój 
i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej 
odnawialnych źródeł5”, zatwierdzonym uchwałą zarządu Spółki6. Studium było 
aktualizowane w związku z rozszerzeniem zakresu realizacji ww. Projektu w ramach 
Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka, 5. Osi priorytetowej: Dyfuzja 
innowacji, Działanie 5.3: Wspieranie ośrodków innowacyjności. 

(dowód: akta kontroli str. 306-307,397-403,476,622-625,731,799-800) 

Zadania PNT, kryteria doboru firm, zasady ich funkcjonowania w Parku, procedurę 
aplikacyjną i standardy świadczenia usług określał „Regulamin świadczenia usług 
w ramach działania 5.3 PO IG przez Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” 
Sp. z o.o.”7.  Według postanowień § 2 ust. 1 ww. Regulaminu zadaniem PNT było 
zapewnienie korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorców 
prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną, w szczególności 
w dziedzinie poszanowania energii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii8 
poprzez świadczenie usług: badawczo-rozwojowych, szkoleniowych lub doradczych 
w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej, 
szkoleniowych lub doradczych dotyczących powstawania lub rozwoju 
przedsiębiorców prowadzących badania naukowe, prace rozwojowe lub działalność 
innowacyjną oraz doradczych w zakresie transferu technologii lub praw własności 
intelektualnej; sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych; dzierżawy, najmu 
nieruchomości lub infrastruktury technicznej do celów prowadzenia badań 
naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej. Prowadzona przez 
PNT działalność była zgodna z Regulaminem świadczenia usług oraz z aktualną 
strategią działania określoną w Studium Wykonalności.  
Według § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu świadczenia usług, PNT mógł świadczyć usługi na 
rzecz podmiotów prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną. 
Nieprowadzenie takiej działalności nie wyłączało jednak możliwości świadczenia 
usług przez PNT na rzecz danego podmiotu. Wszyscy aktualni oraz byli lokatorzy 
PNT w toku postępowań aplikacyjnych określali w formularzach aplikacyjnych na 
czym polegała główna innowacyjność firmy oraz składali oświaczenia o prowadzeniu 
działalności badawczej, rozwojowej lub innowacyjnej. Przestrzegane były zatem 
przyjęte kryteria i zasady naboru lokatorów. 
Regulamin świadczenia usług w § 4 ustalał, że usługi, infrastruktura oraz wartości 
niematerialne i prawne były udostępniane przedsiębiorcom prowadzącym 
działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną na zasadzie równego dostępu.   
Przez udostępnienie Regulaminu świadczenia usług jak również oferty na stronie 
internetowej Parku zapewniono podmiotom zainteresowanym współpracą dostęp  
do informacji na zasadach równości. 
Od 30 września 2015 r. Park posiadał akredytację Urzędu Dozoru Technicznego  
do prowadzenia szkoleń podstawowych i przypominających dotyczących: kotłów 
                                                      
4 Zwane dalej „Studium Wykonalności”. 
5 Zwanym dalej „Projektem”. 
6 Nr 51/XI/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. 
7 Przyjęty uchwałą Nr 45/VI/2012 Zarządu Spółki z dnia 22 czerwca 2012 r., następnie zmieniony uchwałami: 

Nr 66/VIII/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r.; Nr 16/III/2014 z dnia 7 marca 2014 r.; Nr 46/IX/2014 z dnia 
1 września 2014 r. i Nr 3/1/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r., zwany dalej „Regulaminem świadczenia usług”. 

8 Zwanych dalej „OZE”. 
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i pieców na biomasę, słonecznych systemów grzewczych, systemów 
fotowoltaicznych a także pomp ciepła. 

PNT wdrożył system monitoringu i ewaluacji swojej działalności. W zakresie 
wynajmu powierzchni biurowej na bieżąco monitorowano prowadzoną działalność 
poprzez bezpośrednie kontakty z lokatorami. Dodatkowo w związku z wynajmem  
np. sal konferencyjnych/szkoleniowych każdorazowo sprawdzano jakość wykonanej 
usługi (podmioty korzystające z sal wystawiały oceny satysfakcji z wykonanej usługi 
oraz formułowały ewentualne uwagi). Po każdym szkoleniu uczestnicy dokonywali 
oceny przeprowadzonego szkolenia w przekazanych przez PNT arkuszach. Jakość 
usług doradczych i badawczych PNT sprawdzał na podstawie ocen usługobiorców 
formułowanych w arkuszach ocen.  

(dowód: akta kontroli str. 71-209, 306-307,397-403,476,622-625,731,799-
800,861,863-865,871-899,968,975-977,982-992,1002,1004,1008,1034-1049,1802-

1927) 

1.2. Stosowane przez PNT instrumenty zachęcenia 
przedsiębiorców do uczestnictwa w przedsięwzięciach 
w obszarze nowych technologii 

W swojej działalności Park uwzględniał potrzeby przedsiębiorców diagnozowane 
w wyniku przeprowadzanych analiz. Docelowe grupy beneficjentów usług 
oferowanych przez Park zdefiniowano w Studium Wykonalności. Do grup tych 
należeli: 
− przedsiębiorcy – producenci systemów i kolektorów słonecznych oraz 

fotowoltaicznych; 
− przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie: projektowania 

i wytwarzania urządzeń i systemów wykorzystujących odnawialne źródła 
energii, zorientowanych na efektywność energetyczną i ochronę klimatu; 

− przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze teleinformatycznym 
i działalność polegającą na projektowaniu obiektów w zakresie 
architektonicznym, budowlanym i instalacyjnym; 

− spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy zarządzający budynkami 
użyteczności publicznej i komercyjnymi oraz pozostali przedsiębiorcy 
prowadzący działalność o charakterze badawczym, rozwojowym lub 
innowacyjnym. 

 (dowód: akta kontroli str. 363-368,582-594,789-791) 

PNT był usytuowany blisko autostrady A-4 oraz dworców kolejowych w Katowicach. 
Park podjął działania w celu rozbudowy infrastruktury, takie jak m.in.:  
budowa, a następnie rozbudowa budynku laboratoryjno-biurowego, tzw. „budynku 
pasywnego” (budynek nr 8), z przeznaczeniem na siedzibę Ośrodka Innowacyjności 
i wynajem powierzchni biurowo-laboratoryjnej, budowa hali montażowo-
magazynowej (budynek nr 10) z instalacją do badania sprawności i efektywności 
modułów fotowoltaicznych, budowa budynku montażowo-usługowego (budynek 
nr 11) z instalacją do badania sprawności i efektywności modułów  
fotowoltaicznych, przebudowa budynku laboratoryjno-szkoleniowego (budynek nr 4) 
z przeznaczeniem na Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technik Grzewczych 
i Centrum Testowania Systemów Solarnych oraz wyposażenie laboratoriów Parku 
w urządzenia specjalistyczne i utworzenie platformy informatycznej – Data Center.  

Prezes Zarządu wyjaśnił, że Park prowadził w okresie objetym kontrolą monitoring 
zapewniający identyfikację nowych potrzeb lokatorów. Dział Administracji rozsyłał 
ankiety satysfakcji obsługi klienta, a Dział PR co dwa miesiące organizował 
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śniadania biznesowe dla lokatorów Parku, podczas których przedstawiane były 
aktualne potrzeby lokatorów oraz uzgadnianie sposoby ich zaspokojenia. Ponadto, 
w celu umożliwienia jeszcze bliższej komunikacji pomiędzy najemcami a Parkiem, 
uruchomiony został portal internetowy „LIGOCKA103” (www.ligocka103.pl), gdzie 
lokatorzy PNT mieli możliwość dodawania własnych postów i informacji, a także 
bieżącego zgłaszania swoich potrzeb.  

(dowód: akta kontroli str. 53-71,333-336,527-529,761-762,968,970,1265-1270,1375-
1377,1489-1496,1799-1800,1802-1832,2062-2159,2160-2162,2163-2166,2167-

2176,2240-2267,2344-2349,2350-2393) 

 

PNT posiadał laboratoria: testowania systemów solarnych; właściwości cieplnych 
budynków; procesów w budownictwie energooszczędnym; inteligentnych sieci 
energetycznych; ogniw fotowoltaicznych) oraz tworzył Klaster Technologii 
Energooszczędnych i posiadał Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technik 
Grzewczych i obserwatorium rynków technologicznych. 

Oferta PNT obejmowała9:   

− wyspecjalizowane usługi doradczo-eksperckie, w tym energooszczędne 
projektowanie i wykonawstwo budynków, zarządzanie energią w budynkach 
oraz doradztwo biznesowe dla firm  i usługi doradczo-informacyjne; 

− pomoc w poszukiwaniu i kojarzeniu partnerów krajowych i zagranicznych dla 
podejmowania przedsięwzięć innowacyjnych; 

− udostępnianie biurowej infrastruktury technicznej (sale konferencyjne,  sala 
multimedialna, sieć komputerowa, internet szerokopasmowy, laboratoria 
badawcze, platforma informatyczna – DATA CENTER); 

− pomoc w pozyskiwaniu finansowania  w postaci wsparcia w uzyskaniu dotacji 
dla przedsiębiorców oraz w postaci wsparcia kapitałowego; 

− usługi transferu technologii: w zakresie rozwoju technologii (usługi w zakresie 
komercjalizacji technologii w ramach portfela projektów budynków 
energooszczędnych i pasywnych, usługi doradcze w zakresie rozwoju nowych 
systemów i kolektorów słonecznych, usługi brokerskie w procesach transferu 
technologii, tworzenie katalogu projektów budynków i ich parametrów wraz 
z propozycjami zastosowania urządzeń i rozwiązań budowlanych), usługi 
w zakresie dyfuzji technologii (w tym m.in.: demonstracja oraz testowanie 
nowych technologii,  określanie możliwości w zakresie licencji, pomoc 
w zakresie patentów i licencji, audyt technologiczny, przygotowanie do udziału 
w targach i wystawach, rozpowszechnianie informacji na temat nowych 
technologii oraz ulepszonych technik poprzez organizowanie konferencji, 
warsztatów, seminariów, biuletynów oraz rozwijanie i udostępnianie baz 
danych. 
Usługi transferu technologii świadczone były w zakresie budownictwa 
niskoenergetycznego i pasywnego, technologii energooszczędnych 
w budownictwie, wykorzystania OZE w budownictwie, technologii przyjaznych 
środowisku naturalnemu oraz energetyki opartej o odnawialne, rozproszone 
źródła energii. 

(dowód: akta kontroli str. 53-70,1050-1052) 

                                                      
9 Zakres usług oferowanych przez PNT został szczegółowo opisany na stronie internetowej jednostki - 

http://www.pnt.euro-centrum.com.pl/ w zakładce „oferta”. 
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W PNT nie prowadzono kontroli wewnętrznej. Prezes Zarządu wyjaśnił,  
że efektywnym sposobem monitorowania czy weryfikowania pracy poszczególnych 
członków zespołu były codzienne kontakty z członkami Zarządu czy dyrektorami 
poszczególnych działów, a umowy, aneks oraz niemalże każde pismo opracowane 
przez pracowników Spółki  zawierające oświadczenia Spółki są podpisywane przez 
Zarząd Spółki, a tym samym Zarząd Spółki ma bezpośrednią wiedzę 
o wypracowanych rozwiązaniach i biegu każdej sprawy prowadzonej przez kadrę 
Spółki.  
Dla wszystkich pracowników PNT określone zostały zakresy czynności. 
Kompetencje pracowników odpowiadały wymaganiom sformułowanym w opisie 
stanowisk opracowanym w jednostce.  

 (dowód: akta kontroli str. 861,865,1012-1015,1060-1068)  

Przychody PNT związane z realizacją Projektu wyniosły: 
− 1.593 tys. zł w 2012 r., w tym 1.150 tys. środki UE oraz 203 tys. zł krajowe 

granty i projekty, 
− 2.424 tys. zł w 2013 r., w tym 6 tys. zł wpływy z czynszu i innych opłat 

eksploatacyjnych, 40 tys. zł wpływy z działalności szkoleniowo-doradczej, 
1.663 tys. zł środki UE oraz 293 tys. zł krajowe granty i projekty, 

− 6.240 tys. zł w 2014 r., w tym 1.880 tys. zł wpływy z czynszu i innych opłat 
eksploatacyjnych, 145 tys. zł wpływy z działalności szkoleniowo-doradczej, 
3.255 tys. zł środki UE oraz 574 tys. zł krajowe granty i projekty, 

− 5.917 tys. zł za trzy kwartały 2015 r., w tym 2.031 tys. zł wpływy z czynszu 
i innych opłat eksploatacyjnych, 106 tys. zł wpływy z działalności szkoleniowo-
doradczej, 2.949 tys. zł środki UE oraz 520 tys. zł krajowe granty i projekty. 

Koszty PNT związane z realizacją Projektu wyniosły: 2.003 tys. zł w 2012 r.,  
3.041 tys. zł w 2013 r., 7.291 tys. zł w 2014 r. i 6.725 tys. zł za trzy kwartały 2015 r., 
w tym koszty zarządu wyniosły, odpowiednio: 1.220 tys. zł, 1.277 tys. zł,  
2.286 tys. zł i  1.492 tys. zł.  

Nakłady inwestycyjne PNT wyniosły: 16.171 tys. zł w 2012 r., 29.945 tys. zł 
w 2013 r., 23.829 tys. zł w 2014 r. oraz 13.639 tys. zł za trzy kwartały 2015 r.,  
 w tym poniesione ze środków własnych odpowiednio: 2.452 tys. zł, 4.986 tys. zł, 
4.167 tys. zł i  2.286 tys. zł  oraz ze środków zewnętrznych: 13.719 tys. zł,  
24.959 tys. zł, 19.481 tys. zł i 11.171 tys. zł. Ponadto, nakłady sfinansowano ze 
środków własnych lokatorów Parku w kwocie 181 tys. zł w 2014 r. i 182 tys. zł  
za trzy kwartały 2015 r.       

 (dowód: akta kontroli str. 1053,1056-1059) 

Powierzchnia użytkowa budynków PNT wynosiła: 738,06 m² w 2013 r., 8.876,41 m² 
w 2014 r. i 12.601,11 m² w trzech kwartałach 2015 r., w tym do wynajmu 
odpowiednio: 144,61 m², 3.968,81 m², i 6.802,80 m². W 2013 r. nie wynajmowano 
podmiotom powierzchni użytkowej dla prowadzenia działalności, natomiast 
w 2014 r. wynajęto 3.588,91 m², a w trzech kwartałach 2015 r. 5.761,90 m², 
w całości dla przedsiębiorców innowacyjnych. 
Udział procentowy powierzchni użytkowej wynajętej ogółem do powierzchni 
użytkowej do wynajmu wynosił: 90,43% w 2014 r. i 84,70% za kwartały 2015 r. 
PNT do wynajmu przeznaczył 188,39 m² w 2014 r. oraz w trzech kwartałach 2015 r., 
a wynajął ją w całości  przedsiębiorcom innowacyjnym. 
Udział procentowy powierzchni laboratoryjnej do wynajmu do powierzchni użytkowej 
budynków Parku wynosił 2,12% w 2014 r. i 1,50% w za trzy kwartały 2015 r. 
Liczba sal dydaktycznych/seminaryjnych/ konferencyjnych wynosiła: dwie w 2013 r., 
i po pięć w 2014 r. w trzech kwartałach 2015 r., a określony procentowo stopień ich 
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wykorzystania wyniósł: 7% w 2013 r., 27,20% w 2014 r. i 19,53% za trzy kwartały 
2015 r. 
W latach 2014 – 2015 (trzy kwartały) Park posiadał jedną pracownię komputerową 
(platforma informatyczna – DATA CENTER). Na świadczenie usług kolokacji 
i wynajmu serwerów w Data Center do końca roku 2015 r. PNT zawarł 13 umów, 
co umożliwilo wykorzystanie zasobów Data Center w 100%.  

 (dowód: akta kontroli str. 1054,1069-1090,1822-1832,2062-2159,2160-
2162,2163-2166,2167-2176,2199-2239,2240-2267,2307-2317,2344-2349,2350-

2393) 

Z 25 lokatorów10 PNT 15 wykorzystywało w swej działalności nowe technologie. 
Funkcjonowali oni w dziedzinie: telekomunikacji, automatyki, wentylacji 
i klimatyzacji, informatyki, oczyszczania ścieków, automatyzacji i robotyki, 
motoryzacji, sportu, systemów oświetlenia, gospodarki odpadami oraz projektowania 
i sprzedaży urządzeń dla osób niewidomych. 

(dowód: akta kontroli str. 861,865-866,930-933,1020-1021,1034-1049) 

W odpowiedziach 22 lokatorów PNT, zawartych w kwestionariuszach przekazanych 
przez kontrolera, 12 zadeklarowało, iż w latach 2013-2015 wprowadzili na rynek 
innowacje produktowe11. Działali oni w branży: usług telekomunikacyjnych, kolokacji, 
usług Cloud; automatyki, sterowania, procesów przemysłowych, wizualizacji, 
zarządzania produkcją, optymalizacją produkcji, optymalizacją kosztów produkcji, 
obniżaniem kosztów energii; oprogramowania dla firm, systemów informatycznych, 
usług eksperckich IT; informatyki, sprzętu komputerowego,doradztwa, 
oprogramowania, przetwarzania danych; energetyki, sprzedaży energii, liczników 
inteligentnych; serwisu stali nierdzewnych, innowacyjnych technologii oczyszczania 
ścieków i utylizacji osadu; budownictwa pasywnego, niskoenergetycznego; branży 
informatycznej i sportowej; oprogramowania i rozwiazań IT w zarządzaniu logistyką 
przedsiębiorstw; informatycznej; gospodarowania odpadami, sortowania odpadów, 
odzysku surowców wtórnych. Efekty wdrażania produktów innowacyjnych w ramach 
prowadzenia działalności określiło 12 lokatorów. W czterech przypadkach był to 
wzrost przychodów ze sprzedaży, w jednym przypadku obniżka kosztów, w trzech 
przypadkach wzrost zatrudnienia, w dwóch przypadkach wzrost przychodów ze 
sprzedaży i wzrost zatrudnienia, w jednym przypadku poprawa jakości produkcji 
i wzrost zatrudnienia i w jednym przypadku wzrost przychodów ze sprzedaży, 
obniżka kosztów oraz poprawa jakości produkcji.  

 (dowód: akta kontroli str. 210-305,1034-1049) 
Liczba lokatorów Parku (całość stanowili przedsiębiorcy innowacyjni) wyniosła 
 21 w 2014 r. i 24 na koniec września 2015 r.  Park zatrudniał  34 osoby w 2013 r., 
46 osób w 2014 r. i 47 osób w trzech kwartałach 2015 r., w tym, odpowiednio: 28, 36 
i 36 osób z wyższym wykształceniem, z czego po dwie osoby ze stopniem doktora. 
W podmiotach (lokatorach Parku) zatrudniono 389 osób w 2014 r. 412 osób 
w trzech kwartałach 2015 r.. 
PNT nie pozyskiwał danych o działalności lokatorów, w tym o liczbie wdrożonych 
projektów innowacyjnych, wartości przychodów ze sprzedaży produktów 
innowacyjnych, liczbie zgłoszeń patentowych i uzyskanych i wdrożonych patentów 
oraz o liczbie uzyskanych i wdrożonych wzorów użytkowych. Prezes Zarządu 
wyjaśnił, że Park realizuje wszystkie obwiązki sprawozdawcze wynikające z umowy 

                                                      
10 Stan w trakcie kontroli NIK. 
11 Z tego: dwóch przedsiębiorców w zakresie technologii i usług, trzech przedsiębiorców w zakresie usług, trzech 

przedsiębiorców w zakresie technologii, trzech przedsiębiorców w zakresie wyrobu; jeden przedsiebiorca 
w zakresie wyrobu i technologii. 
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o dofinansowanie i nie został zobligowany do  gromadzenia  wyżej określonych 
informacji,  zwłaszcza z obszaru finansowego czy nowych rozwiązań, które to 
informacje są informacjami wrażliwymi z punktu widzenia przedsiębiorcy. 

  (dowód: akta kontroli str. 210-305,993-1001,1002,1004-1005,1055,1060-
1068) 

PNT w ramach Funduszu „Kapitał dla innowacji w obszarze poszanowania energii” 
(finansowanego z działania 3.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) 
prowadziło preinkubację innowacyjnych projektów, składanych przez osoby 
wywodzące się ze środowiska naukowego: uczelni i instytutów naukowych. Tę samą 
działalność realizowano przy współpracy ze spółką (jedynym udziałowcem) Euro – 
Centrum S.A. w ramach projektu „Akcelerator Technologiczny Euro – Centrum”, 
finansowanego z działania 3.1 PO IG. PNT kierował naukowców posiadających 
innowacyjne projekty do ww. Funduszu, po uprzedniej weryfikacji możliwości 
skomercjalizowania projektu.   Wsparciem otrzymanym przez naukowców były 
badania i analizy koncepcji, w tym badanie poziomu innowacyjności i  czystości 
patentowej, analiza rynku innowacyjnego rozwiązania, opracowanie biznesplanu 
i Studium Wykonalności, doradztwo i pomoc prawna w rozpoczęciu działalności 
gospodarczej oraz uzgodnienie warunków zaangażowania kapitałowego. 
PNT umożliwił rozpoczęcie działalności gospodarczej 11 pracownikom nauki. 
Realizowane przez nich przedsięwzięcia innowacyjne dotyczyły m.in.: wykorzystania 
systemu operacyjnego, mającego zastosowanie w dziedzinie poszanowania energii; 
zastosowania innowacyjnej technologii z zakresu przeszkleń i okien dla budynków 
niskoenergetycznych; wprowadzenia inteligentnych liczników, pozwalających na 
elastyczne dostosowanie taryf do odbiorców a także optymalizację zapotrzebowania 
na energię elektryczną; badania różnych odmian trawy (miskanta olbrzymiego), 
stosowanej w energetyce jako biomasa.  

 (dowód: akta kontroli str. 968,971-973) 

 
W okresie objętym kontrolą PNT prowadził współpracę z instytucjami z otoczenia 
biznesu, której efektem było m.in.  
− współpraca w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Europejskiego 

Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Forum Nowej Gospodarki, 
Śląskiego Forum Innowacji, warsztatów, konferencji i spotkań o tematyce 
związanej z odnawialnymi źródłami energii, 

− współna realizacja projektów: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów 
Specjalistycznych” oraz „Rewitalizacja prosumenckich mikroinstalacji 
energoelektrycznych (REWIPROMIEN) oraz udział w Programie GEKON 
(Generator Koncepcji Ekologicznych). 

(dowód: akta kontroli str. 968,973-975,1020-1023) 
PNT prezentował ofertę swego działania poprzez: 
− lokalne i branżowe redakcje prasowe, telewizyjne oraz media internetowe, 
− działania reklamowe (prasowe, internetowe, radiowe i telewizyjne), 

ukierunkowane na sprzedaż poszczególnych usług Parku (szkoleń, badań, 
doradztwa, najmu infrastruktury), 

− udział w realizacji tematycznych audycji i produkcji telewizyjnych, 
− prowadzenie na terenie PNT konferencji i spotkań tematycznych i śniadań 

biznesowych, połączonych z bezpośrednią prezentacją infrastruktury i oferty 
PNT, 

− udział pracowników PNT w spotkaniach branżowych i targach, gdzie 
prezentowano informację o możliwej współpracy w ramach PNT,  

− współpracę z branżowymi organizacjami lub zrzeszeniami przedsiębiorców. 
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Działania te były realizowane z zachowaniem zasad równego traktowania i dostępu 
do informacji dla potencjalnych zainteresowanych. 

                      (dowód: akta kontroli str.861,866-868,930-967) 

 

1.3. Efekty wykonywania przez PNT funkcji inkubacyjnej oraz 
klastrowej 

PNT w roku 2007 powołał Klaster Technologii Energooszczędnych Euro-Centrum12, 
w skład którego wchodziły 103 podmioty13. Działalność Klastra skoncentrowana była 
wokół pięciu grup tematycznych; architektura i planowanie, technologie i materiały 
budowlane, pompy ciepła, systemy solarne, IT i systemy sterowania. Według 
wyjaśnień Prezesa Zarzadu, podstawowymi korzyściami z jego funkcjonowania była 
odpowiadająca  oczekiwaniom rynkowym oferta PNT oraz formułowanie postulatów 
dotyczących zmian w otoczeniu prawnym. 

 (dowód: akta kontroli str. 968, 975-977, 982-992) 

Z 22 lokatorów PNT, którzy udzielili odpowiedzi w kwestionariuszach przekazanych 
przez kontrolera, trzech poinformowało, iż korzystało z pomocy PNT w uzyskaniu 
wsparcia finansowego ze srodków publicznych na przedsięwzięcie innowacyjne14. 
Przedsiębiorcy ci prowadzili działalność innowacyjną w branżach: informatycznej, 
sportowej,  oraz doradztwa i oprogramowania. Efektami wdrożonych przedsięwzieć 
innowacyjnych był wzrost przychodów ze sprzedaży, zatrudnienia oraz poprawa 
jakości produkcji. 

(dowód: akta kontroli str. 210-305,1034-1049) 

PNT prowadził monitoring swojej działalności inkubacyjnej w okresach kwartalnych 
(na własne potrzeby) oraz rocznych (na potrzeby Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości15). Monitoring obejmował spółki technologiczne, w których 
działalność zaangażowany był Park, w zakresie wyników finansowych; efektów 
komercjalizacji projektu, który był podstawą zawiązania spółki oraz realizacji założeń 
biznesowych wskazanych w biznesplanie stanowiących podstawę decyzji 
inwestycyjnej. Wyniki monitoringu stanowiły podstawę decyzji właścicielskich 
wynikających z otrzymanych praw korporacyjnych. Prezes Zarządu wyjaśnił, że PNT 
nie prowadził monitoringu w zakresie działalności klastrowej, gdyż Klaster posiadał 
formułę luźnej współpracy, a zarówno porozumienie o utworzeniu Klastra, jak 
i zawarty później aneks nie zobowiązywały do prowadzenia działań związanych 
z monitoringiem. 

PNT, jako koordynator działań związanych z funkcjonowaniem Klastra, powołał 
Radę Naukowo-Programową, w skład której weszli przedstawiciele szkół wyższych 
(Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Śląska, 
Uniwersytet Śląski), instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców. Przedmiotem 
działania Rady była oferta szkoleniowa, doradcza i badawcza PNT dla członków 
Klastra. W ramach funkcjonowania Klastra PNT organizował, we współpracy  
z jego członkami studia podyplomowe, a także zainicjował powołanie Śląsko-
Małopolskiego Centrum Kompetencji Zarządzania Energią.  

Ponadto PNT prowadził z członkami klastra partnerskie projekty badawcze, m.in.: 
Zwiększenie wykorzystania OZE w Budownictwie (Uniwersytet Śląski, Politechnika 
                                                      
12 Zwany dalej „Klastrem”. 
13 http://ligocka103.pl/o-nas/grupa/klaster-technologii-nergooszczednych/czlonkowie_klastra/. Wg stanu na dzień 

13 marca 2016 r. 
14 W jednym przypadku w formie grantów, w jednym przypadku w formie wsparcia kapitałowego ze środków UE, 

w jednym przypadku nie podano formy wsparcia. 
15 Zwanej dalej „PARP”. 
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Śląska, GIG, EMAG), Zoptymalizowanie zużycia energii elektrycznej 
w budownictwie (AGH, Politechnika Śląska), Rewitalizacja prosumenckich 
mikroinstalacji energoelektrycznych (REWIPROMEN). Stymulował powstanie 
stowarzyszenia branżowego w ramach klastra (PORT PC) oraz, jako członek 
Klastra „3x20”, brał udział w konwersatoriach i seminariach związanych z wymianą 
informacji o nowych technologiach. 

(dowód: akta kontroli str. 968,977-979,1020-1024) 

1.4. Proporcje w nakładach na realizację projektów 
innowacyjnych pomiędzy środkami publicznymi a kapitałem 
prywatnym 

       PNT będąc udziałowcem w spółkach typu start-up16 przyczynił się do skutecznego 
pozyskania przez spółki dofinansowania: 
− na realizację dwóch projektów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. 

Przedmiotem finansowania było przeprowadzenie kampanii edukacyjno – 
informacyjnych w zakresie problematyki niskiej emisji oraz budownictwa.  
PNT było partnerem w tych projektach. Realizacja zakończyła się w 2015 r. 
W efekcie powstały dwa portale informacyjne z obszaru niskiej emisji oraz 
promocji budownictwa energooszczędnego; 

− z działania 4.4 PO IG  „Wprowadzenie innowacyjnych preparatów budowlanych 
na bazie nanocząsteczek srebra nowej generacji”. PNT wsparło spółkę na 
etapie pisania wniosku o dofinansowanie projektu (zakres merytoryczny 
i finansowy). Spółka zakończyła realizację projektu w 2015 r. Wybudowana 
została nowoczesna hala do produkcji preparatów budowlanych; 

− na realizację projektu badawczo-rozwojowego pt. „Środowisko programistyczne 
do tworzenia układów pomiarowych dla Smart Grid ” w ramach przedsięwzięcia 
pilotażowego „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali 
demonstracyjnej DEMONSTRATOR+” z Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju. Głównym celem i projektu było stworzenie inteligentnego licznika 
energii elektrycznej na bazie uniwersalnej platformy mikroprocesorowej. 
Według stanu na dzień 14 stycznia 2016 r. trwała faza wdrożeniowa projektu.  

 

 (dowód: akta kontroli str. 861-862,868-869) 
Wobec przedsiębiorców rozpoczynających działalność w Parku stosowane były 
następujące formy pomocy: 
− wspieranie przedsiębiorców poprzez oddelegowanie do Rad Nadzorczych 

osób, których zadaniem, oprócz obowiązków wynikających z kompetencji 
członka Rady Nadzorczej, była  pomoc i wsparcie merytoryczne na etapie 
realizacji założonego modelu biznesowego, nawiązywanie kontaktów, inicjatyw 
kooperacyjnych wspierających sprzedaż oferowanych produktów lub usług, 

−  wspieranie w nawiązaniu współpracy pomiędzy spółkami działającymi w tej 
samej branży i oferującymi produkty bądź usługi wzajemnie się uzupełniające, 

− stosowanie przejściowo zmniejszonych stawek za najem, 
− udzielanie bezpłatnego wsparcia przedsiębiorcom w obszarze rozwoju 

działalności innowacyjnej w ramach prowadzanego Funduszu „Kapitał dla 
energii” poprzez: analizę innowacyjności oraz możliwości wdrożeniowych 
projektowanego przedsięwzięcia, badanie potencjału rynkowego oraz 
opracowanie biznesplanu. 

Prezes Zarządu, jako główne bariery w działalności PNT związanej z wspieraniem 

                                                      
16 Poszukujących modelu biznesowego. 
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rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych, wskazał brak systemu (platformy) wdrożeń 
innowacji w Polsce oraz lukę w finansowaniu innowacyjnych start-upów (brak 
finasowania innowacyjnych projektów na poziomie 2-5 mln zł po fazie zalążkowej). 
Jako pożądaną zmianę wskazał stworzenie cyfrowego systemu identyfikacji 
i oferowania przedsiębiorcom istniejącej w Polsce bazy laboratoryjnej. 

 (dowód: akta kontroli str. 861,868,968,979-981,993-1001) 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

2. Realizacja projektu i jego zgodność z postanowieniami 
umów o dofinansowanie 

2.1. Charakterystyka projektu beneficjenta zawartego we 
wniosku o dofinansowanie 

Projekt realizowany w zakresie podstawowym od 2010 r., został dwukrotnie 
rozszerzony (w 2013 i w 2014 r.). Projekt podstawowy zakładał: 
− budowę nowego budynku laboratoryjno-biurowego z przeznaczeniem na 

siedzibę Ośrodka Innowacyjności i wynajem powierzchni biurowo-laboratoryjnej 
(budynek nr 8), przebudowę budynku z przeznaczeniem na Centrum 
Szkoleniowe Nowoczesnych Technik Grzewczych i Centrum Testowania 
Systemów Solarnych (budynek nr 4), specjalistyczne wyposażenie laboratoriów 
Parku i  Centrum Szkoleniowego Nowoczesnych Technik Grzewczych; 

− usługi badawczo-rozwojowe (usługi testowania systemów solarnych 
w powstałych w ramach projektu laboratoriach), szkolenia, usługi doradcze 
oraz udostępnianie nieruchomości lub infrastruktury technicznej do celów 
prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności 
innowacyjnej; 

− działanie Parku jako wyspecjalizowanej instytucji otoczenia biznesu 
(współpraca Parku z uczelniami wyższymi oraz jednostkami badawczo-
rozwojowymi).  

Pierwsze rozszerzenie Projektu zakładało: 
− utworzenie laboratorium inteligentnych sieci energetycznych17,  
− rozbudowę budynku nr 8 o jedno piętro, budowę hali montażowo-magazynowej 

(budynek nr 10) wyposażonej w instalację modułów ogniw fotowoltaicznych, 
służącą do badań sprawności i efektywności modułów fotowoltaicznych, 

− budowę demonstracyjnej instalacji fotowoltaicznej (elementu LISE), 
− rozszerzenie laboratorium badawczego do testowania kolektorów i systemów 

słonecznych, 
− rozszerzenie LISE o możliwość testowania integracji i zarządzania 

rozproszonymi źródłami energii.  
Drugie rozszerzenie projektu obejmowało: 
− budowę budynku montażowo-usługowego (budynek nr 11) wyposażonego 

w instalację ogniw fotowoltaicznych, służącą do badań sprawności 
i efektywności modułów fotowoltaicznych, 

− budowę laboratorium ogniw fotowoltaicznych, 
 

                                                      
17 Zwane dalej „LISE”. 

Ocena cząstkowa 
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− dalsze rozszerzenie LISE w kierunku stworzenia i testowania platformy 
integracji i zarządzania rozproszonymi źródłami energii, 

− rozbudowę Centrum Komputerowego (Data Center). 

(dowód: akta kontroli str. 1248,1267-1270,1306-1310,1362,1377-1379,1416-
1418,1476,1493-1496,1539-1801) 

W dniu 14 sierpnia 2008 r. PNT i PARP zawarły umowę dotyczącą przygotowania 
Projektu. Wniosek o wsparcie Projektu (projekt podstawowy) złożony w dniu  
7 lipca 2010 r. został zaakceptowany przez PARP w dniu 11 sierpnia 2010 r. 
Umowa „o udzielenie wsparcia w ramach działania 5.3 Wspieranie Ośrodków 
Innowacyjności osi priorytetowej 5 Dyfuzja Innowacji, Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013”18 została zawarta 8 października 2010 r.  
Wnioski o wsparcie Projektu rozszerzonego (rozszerzenie nr 1 i 2) złożone przez 
PNT 15 kwietnia 2013 r. i 12 sierpnia 2014 r., zostały zaakceptowany przez PARP 
5 lipca 2013 r. i 1 września 2014 r. 
Harmonogram Projektu podstawowego obejmował sześć etapów (etap  
I – Przygotowanie Projektu; etap II – działania w zakresie części doradczej 
i promocyjnej Projektu oraz zarządzanie Projektem; etap III – budowa infrastruktury 
Ośrodka Innowacyjności; etap IV – Nadzór techniczny i budowlany; etap V – zakup 
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych; etap VI – koszty audytu). 
Faza przygotowania obejmowała okres od 1 września 2008 r. do 31 maja 2010 r., 
natomiast faza realizacji projektu – okres od 1 kwietnia 2010 r. do 30 listopada 
2013 r. 
Ostateczny harmonogram Projektu, stanowiący załącznik nr 9 do Umowy 
o udzielenie wsparcia obejmował siedem etapów: etap I – przygotowanie Projektu, 
etap II – działania w zakresie części doradczej i promocyjnej projektu oraz 
zarządzania projektem, etap III – budowa Infrastruktury Osrodka Innowacyjności; 
etap IV – nadzór techniczny i budowlany, etap V – zakup środków trwałych 
i wartości niematerialnych i prawnych, etap VI – LISE; etap VII – wniesienie wkładu 
niepieniężnego na rzecz realizacji Projektu.  Faza przygotowania tego Projektu 
została ustalona od 1 września 2008 r. do 31 maja 2010 r., faza realizacji  
od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2015 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1025-1027,1029-1033,1059-1061,1091-1801) 

Według Umowy o udzielenie wsparcia z 8 października 2010 r. całkowity koszt 
realizacji Projektu wynosił 96.728.212 zł. Całkowita kwota wydatków kwalifikujących 
się do objęcia wsparciem, związanych z realizacją Projektu nie mogła przekroczyć 
81.121.107 zł. Wsparcie zostało ustalone na poziomie maksymalnie 85% wydatków 
kwalifikujących się do objęcia wsparciem (68.952.941 zł), z tego 85% kwoty 
wsparcia (58.610.000 zł) miało pochodzić ze srodków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, a 15% kwoty wsparcia (10.342.941 zł) z budżetu państwa. 
Wkład własny PNT w wysokości 12.168.166 zł miał pochodzić ze srodków własnych 
oraz kredytów bankowych.  

Na podstawie aneksu nr 8 do Umowy o udzielenie wsparcia, zawartego  
dnia 26 czerwca 2015 r. (zmieniającego ostatecznie koszty Projektu), całkowity 
koszt realizacji Projektu wynosił 129.218.345 zł. Całkowita kwota wydatków 
kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanych z realizacją Projektu nie mogła 
przekroczyć 104.324.709 zł. Wsparcie zostało ustalone na poziomie maksymalnie 
85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem (88.676.002 zł, z tego 85% 
kwoty wsparcia (75.374.602 zł) miało pochodzić ze srodków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15% kwoty wsparcia (13.301.400 zł) z budżetu 

                                                      
18 Nr POIG.05.03.00-00-00-010/10-00, zwana dalej „Umową o udzielenie wsparcia”. 
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państwa. Wkład własny PNT w wysokości 15.648.706 zł miał pochodzić ze srodków 
własnych, kredytów bankowych oraz wkładu niepieniężnego – aportu. 

 (dowód: akta kontroli str. 1114,1170,1248,1290,1539,1547-1548,1753-1755,1767-
1768) 

W aneksie nr 8 do umowy o udzielenie wsparcia (ostatnim zmieniającym wskaźniki 
produktu i rezultatu) przyjęto następujące wskaźniki produktu:  

− powierzchnia wybudowanych/zmodernizowanych budynków: 12.634,01 m², 
z tego 738,06 m² w 2012 r., 8.138,35 m² w 2014 r. i 3.757,60 m² w 2015 r., 

− wartość wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury technicznej:  
67.655.706 zł, z tego 7.498.4500 zł w 2011 r., 12.639.165 zł w 2012 r., 
23.717.794 zł w 2013 r., 11.653.891 zł w 2014 r. i 12.146.406 zł w 2015 r.,  

− wartość zakupionego wyposażenia: 14.897.331,90 zł, tego 1.683.275 zł 
w 2011 r., 2.677.919 zł w 2012 r., 1.497.363 zł w 2013 r., 8.390.874 zł  
w 2014 r. i 647.901 zł w 2015 r., 

− cztery wybudowane/zmodernizowane budynki, z tego jeden w 2012 r., 
jeden w 2014 r. i dwa w 2015 r., pięć utworzonych i wyposażonych 
laboratoriów, z tego jedno w 2012 r., jedno w 2013 r., dwa w 2014 r.  
i jedno w 2015 r. oraz jeden utworzony specjalistyczny ośrodek szkoleniowy  
(w 2012 r.),  

− powierzchnia terenu zagospodarowanego: 15.425,11 m², z tego 2.113,00 m² 
w 2012 r., 5.941,00 m² w 2014 r. i 7.371,11 m² w 2015 r.  

Wszystkie ww. wskaźniki zostały osiągnięte. 

     W 2015 r. osiągnięto wskaźniki rezultatu  ustalone  w aneksie nr 8:  

− 152 przedsiębiorstwa19 korzystały z zakupionego wyposażenia i infrastruktury 
technicznej, przy zakładanej liczbie 120 przedsiębiorstw; 

− zrealizowano 181 usług doradczych na rzecz przedsiębiorców (zakładano 180); 

− utworzono 135 nowych miejsc pracy  w przedsiębiorstwach korzystajacych  
ze wsparcia, przy zakładanej liczbie 120 miejsc pracy; 

− utworzono 17 nowych  przedsiębiorstw na terenie objętym realizacją projektu  
(zgodnie z zakładaną liczbą); 

− 43 podmioty zaangażowane były w prowadzenie działalności wynikającej 
z projektu, wobec planowanych 40; 

− realizowano 10 projektów badawczych, rozwojowych i celowych, przy 
wykorzystaniu wspartej infrastruktury strefy B+R (zgodnie z zakładaną liczbą); 

− 26 jednostek naukowych korzystajało ze wspartej infrastruktury badawczej 
(zgodnie z planowaną wartością);  

− 55 naukowców wykorzystywało wspartą infrastrukturę badawczą, przy 
zakładanej liczbie 50 naukowców; 

− 157 studentów wykorzystywało wspartą infrastrukturę badawczą –  
(wobec planowanych 150). 

(dowód: akta kontroli str. 1025,1027-1028,1054,1753-1757,1761,1802-1878,2062-
2159,2160-2162,2163-2166,2167-2171,2172-2176,2199-2239,2240-2267,2307-

2317,2344-2349,2350-2393) 

PNT nie występował o zwiększenie środków dofinansowania projektu, skorzystał 
natomiast dwukrotnie z propozycji PARP rozszerzenia zakresu rzeczowego 

                                                      
19 Według stanu na dzień 30 grudnia 2015 r. 
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realizowanego projektu20, co przedstawiono powyżej  w niniejszym punkcie 
wystąpienia pokontrolnego. 
 

 (dowód: akta kontroli str. 1002,1006,1306-1538,1693-1702,1725-1752) 

2.2. Uzasdnienie realizacji Projektu 

Uzasadnienie realizacji Projektu zawarte we wnioskach o jego wsparcie było zgodne 
z kryteriami merytorycznymi Działania 5.3 PO IG. PNT był wyspecjalizowaną 
instytucją otoczenia biznesu świadczącą usługi o wysokim potencjale  
rynkowo–technologicznym, zarządzającą parkiem naukowo–technologicznym. 
Projekt był zgodny z celem i zakresem działania 5.3 PO IG i  charakteryzował się 
ponadregionalną skalą oddziaływania. Przewidywał stworzenie pakietu usług dla 
przedsiębiorców, m.in. z zakresu zarządzania projektami, kojarzenia partnerów, 
własności patentowej i intelektualnej, poszukiwania zewnętrznego finansowania 
projektów, przeprowadzenia badań, analiz w zakresie zapotrzebowania na 
innowacje i transfer technologii. Przewidziano, iż realizacja projektu przyczyni się do 
dywersyfikacji działalności gospodarczej w regionie lub zapewnienia działalności 
komplementarnej do obecnie istniejącej. PNT składając wniosek dysponował 
zasobami umożliwiającymi realizację projektu (know-how, potencjał ekonomiczny, 
doświadczona kadra). Projekt przewidywał współpracę z jednostkami naukowymi 
oraz był możliwy do wykonania pod względem technicznym i finansowym, 
a harmonogram jego realizacji był realny. 

(dowód: akta kontroli str. 1248-1305,1362-1415,1476-1538,1060-1068,2446) 

 

2.3. Realizacja Umowy o udzielenie wparcia i osiągnięte efekty 

Zadania przewidziane do realizacji zgodnie z ostatecznym harmonogramem 
Projektu (załącznikiem do aneksu nr 9 Umowy o udzielenie wsparcia) zrealizowano 
w zakresie i terminach określonych w tym harmonogramie. 

(dowód: akta kontroli str. 1799-1800,2002-2445) 

Przedkładane przez PNT do PARP wnioski o płatność zawierały okresowe  
oceny realizowanego Projektu. We wnioskach wykazywano uzyskane wartości 
wskaźników21oraz wydatków poniesionych na realizację Projektu.  

 (dowód: akta kontroli str. 1020-1021,1934-1935,1962-2001) 

Głównym celem Projektu, sformułowanym we wnioskach o jego wsparcie, było 
„utworzenie infrastruktury technicznej, organizacyjnej oraz instytucjonalnej PNT, 
niezbędnej dla zapewnienia korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju 
przedsiębiorców prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną 
w dziedzinie poszanowania energii oraz wykorzystania OZE”. Cele szczegółowe 
Projektu określone we wnioskach o wsparcie Projektu podstawowego oraz 
Projektów rozszerzonych obejmowały m.in.: 
1. Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających 

w sektorze OZE oraz poszanowania energii, poprzez:  
a) zapewnienie dostępności usług badawczych, doradczych i szkoleniowych, 

w tym dostępności infrastruktury technicznej, badawczej i organizacyjnej;  
b) uruchomienie Centrum Innowacji i Kompetencji oraz Obserwatorium Rynku 

Technologicznego i Gospodarczego;  
c) utworzenie i wyposażenie laboratoriów Parku;   

                                                      
20 7 września 2012 r. i 2 sierpnia 2013 r. 
21 Produktu i rezultatu. 

Opis stanu 
faktycznego 

Opis stanu 
faktycznego 
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d) specjalistyczne wyposażenie Centrum Szkoleniowego Nowoczesnych 
Technik Grzewczych. 

2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki i zwiększenie roli nauki w rozwoju 
gospodarczym, poprzez:  
a) realizację projektów badawczych w ramach konsorcjów z jednostkami 

naukowymi i przedsiębiorcami; 
b) organizowanie konferencji, wystaw adresowanych w szczególności do 

uczniów i studentów, organizowanie seminariów prowadzonych przez 
profesorów szkół wyższych; 

c) udostępnianie uczelniom, szkołom wyższym oraz instytutom badawczo-
rozwojowym infrastruktury laboratoryjnej PNT na cele badawcze 
i dydaktyczne. 

3. Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów w rynku krajowym 
i międzynarodowym, poprzez:  
a) wdrożenie programów szkolenia i certyfikacji dla przedsiębiorców 

oferujących rozwiązania oparte na najnowszych technologiach; 
b) stymulowanie tworzenia firm start-upowych; 
c) zorientowanie komunikacji społecznej projektu na wszechstronne 

informowanie i propagowanie innowacyjnych produktów i usług;  
d) dyfuzję najnowszych rozwiązań technicznych, wypracowanych przez naukę 

i firmy innowacyjne, do gospodarki w postaci coraz powszechniejszych 
zastosowań; 

e) bezpośrednią możliwość komercjalizacji opracowanej technologii lub 
rozwiązania innowacyjnego przy wsparciu usług i środków finansowych 
Parku, m.in. w ramach projektu „Kapitał dla energii” działanie 3.1. 

4. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy w przedsiębiorstwach 
prowadzących działalność w oparciu o transfer wiedzy i nowoczesne 
technologie, poprzez:  
a) udostępnienie infrastruktury technicznej, organizacyjnej, usługowej dla firm 

prowadzących działalność w oparciu o wiedzę i nowoczesne technologie; 
b) wytworzenie, rozbudowa i udostępnienie powierzchni budynku pasywnego” 

(budynek nr 8), wytworzenie i udostępnienie powierzchni hali montażowo-
magazynowej (budynek nr 10), wytworzenie i udostępnienie powierzchni 
budynku montażowo-usługowego (budynek nr 11), przebudowa budynku 
(budynek nr 4) z przeznaczeniem na Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych 
Technik Grzewczych i Centrum Testowania Systemów Solarnych;  

c) wyposażenie powierzchni w zintegrowany system aparatury kontrolno–
pomiarowej i automatyki w budynkach (system zarządzania budynkami 
BMS); 

d) wdrożenie programu usług szkoleniowych i doradczych dla przedsiębiorców 
zainteresowanych poszanowaniem energii oraz wdrożeniem do swojej 
działalności gospodarczej odnawialnych źródeł energii. 

5. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
w gospodarce, poprzez:  
a) zapewnienie dostępności do platformy IT dla firm innowacyjnych, 

badawczych i rozwojowych umożliwiające powszechniejsze wdrażanie 
przez przedsiębiorców elektronicznych usług oraz realizację procesów 
biznesowych drogą elektroniczną;  

b) utworzenie Platformy IT – Centrum Komputerowego (DATA CENTER);  
c) dostęp do zintegrowanego systemu aparatury kontrolno-pomiarowej 

i automatyki w budynkach (system BMS). 
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Ww. cele  zostały zrealizowane.22 

 (dowód: akta kontroli str. 53-71,72-211,861,866-869,930-967,968,971-976,982-
992,1020,1021-1023,1034-1049,1050-1052,1054-1055,1087-1090,1248,1265-

1267,1362,1375-1377,1476,1489-1492,1799-1800,1802-1821,1822-1832,1833-
1927,2004-2013,2057-2061,2062-2159,2160-2162,2163-2166,2167-2176,2199-

2239,2240-2267,2268-2274,2307-2317,2344-2349,2350-2393) 

Zgodnie z § 8 Umowy o udzielenie wsparcia, PNT był zobowiązany zapewnić 
trwałość efektów Projektu przez okres 20 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. 
Zgodnie z oświadczeniem dotyczącym utrzymania trwałości projektu, złożonym 
przez PNT dnia 16 lutego 2016 r. wskaźniki produktu oraz rezultatu określone 
w umowie o udzielenie wsparcia zostały utrzymane. 

(dowód: akta kontroli str. 1556,1928-1933) 

PNT złożył łącznie 22 wnioski rozliczające zaliczki, obejmujące wydatki 
kwalifikowane w kwocie 80.683.626 zł oraz 28 wniosków refundacyjnych 
obejmujących wydatki kwalifikowane w kwocie 22.820.470 zł. Łączna kwota 
wsparcia wypłacona w ramach zaliczek wyniosła 71.833.577 zł, a w ramach 
refundacji 12.407.678 zł. Wniosek końcowy złożony 29 września 2015 r., 
obejmujący wydatki kwalifikowane w wysokości 5.039.032 zł był w trakcie23 
weryfikacji przez PARP.  

(dowód: akta kontroli str. 1934-1936,1962-2001) 

Jak wyjaśnił Prezes Zarządu, w trakcie realizacji Projektu nie wystąpiły  
przypadki nieuzasadnionego, zdaniem PNT, uznania przez PARP wydatków za 
niekwalifikowane. Park nie składał żadnego protestu w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 1002,1006) 

W związku z realizacją Projektu w PNT przeprowadzonych zostało łącznie pięć 
kontroli zewnętrznych24.  

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Centrum Zamówień Publicznych 
Sp. z o.o. na zlecenie PARP stwierdzono: brak numeracji stron w dzienniku budowy, 
brak zabezpieczenia dziennika przed zdekompletowaniem, brak stosownych wpisów 
do dziennika budowy, brak numerów inwentarzowych na sprzęcie zakupionym 
w ramach projektu, wprowadzenie zmian do umowy o roboty budowlane w trakcie 
inwestycji, związanych z robotami zamiennymi, które mogą spowodować wzrost 
ustalonej na etapie przetargu ceny (zmiana istotna umowy, której nie przewidziano 
na etapie przetargu). Sformułowane zalecenia pokontrolne dotyczyły: niezwłocznego 
uzupełnienia dziennika budowy i niewprowadzania istotnych zmian postanowień 
umowy w stosunku do treści oferty oraz nieudzielanie nowych zamówień nie 
objętych przedmiotem udzielonego zamówienia – w trakcie dalszej realizacji umowy 
i w przyszłych postępowaniach. Zalecenia pokontrolne wykonano poprzez: 
uzupełnienie wpisów do dziennika budowy oraz zabezpieczenie dokumentu przed 
zdekompletowaniem, naklejenie na zakupionym sprzęcie numerów inwentarzowych 

                                                      
22 Realizacja celów Projektu w zakresie utworzonej infrastruktury, prowadzonej działalności, wdrożonych 

szkoleń, czy oferowanych usług wynika również z informacji zamieszczonych  na stronie internetowej PNT - 
http://www.pnt.euro-centrum.com.pl/ oraz w zakładkach: „o nas”, „aktualności”, „oferta”, „projekty”, „przetargi”, 
„centrum” prasowe”. 

23 Wg stanu na dzień 4 marca 2016 r. 
24 1) Kontrola przeprowadzona przez Centrum Zamówień Publicznych Sp. z o.o na zlecenie PARP w dniach  
4- sierpnia 2011 r.; 2) Kontrola przeprowadzona przez firmę na zlecenie PARP w dniach 26-29 marca 2013 r.; 
3) kontrola przeprowadzona przez firmę na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu w dniach  
26-27 czerwca 2013 r. ; 4) Kontrola przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej Oddział Katowice w dniach 
9 października do 8 grudnia 2014 r.; 5) Kontrola przeprowadzona przez  Fundusz Górnośląski S.A oddział 
Katowice na zlecenie PPARP w dniach od 1 do 4 grudnia 2015 r. 
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oraz szczegółowe wyjaśnienie dotyczące wprowadzonych zmian do umowy na 
roboty budowlane w trakcie realizacji inwestycji. Do zaleceń pokontrolnych 
stosowano się w dalszych procedurach przetargowych. 

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez firmę audytową działającą na zlecenie  
Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu stwierdzono uchybienie w zakresie ujęcia 
dowodów księgowych we wnioskach o płatność. Ponadto opisy do faktur znajdowały 
się na oddzielnych kartkach. Sformułowane zalecenia pokontrolne dotyczyły: 
dokonania niezbędnych korekt we wnioskach o płatność, uzupełnienia brakujących 
pozycji w opisach faktur oraz (w przypadku gdy jest to możliwe) dokonywanie 
opisów faktur na odwrocie dokumentu. Zalecenia pokontrolne wykonano poprzez: 
poinformowanie PARP o uchybieniach związanych z dokumentami we wnioskach 
o płatność oraz odrębne wyjaśnienie co do dokonywania płatności za faktury po 
upływie terminu płatności wskazanej na fakturze i realizację opisu faktur zgodnie 
z wytycznymi dotyczącymi zasad opisywania faktur lub innych dokumentów 
księgowych, które zamieszczono na stronie internetowej PARP.  

W wyniku kontroli przeprowadzonej na zlecenie PARP przez Fundusz Górnośląski 
S.A oddział Katowice stwierdzono nieprawidłowość w rozliczeniu polecenia wyjazdu 
służbowego. VAT z faktury za nocleg (wydatek w wysokości 18,84 zł) uznano  
za niekwalifikowany na podstawie § 6 ust. 7 Umowy o dofinansowanie. PNT 
20 stycznia 2016 r. dokonał zwrotu ww. kwoty na konto bankowe podane przez 
PARP. 
Nie stwierdzono okoliczności świadczących o konieczności wykluczenia PNT 
z możliwości otrzymania środków europejskich. 
Pozostałe dwie kontrole nie wykazały nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 1959-1961) 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

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 Kontroli25 
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  
Michał Nowak 

Inspektor kontroli państwowej 

 

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

 

 
 

                                                      
25 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


