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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 

Kontroler Aleksander Małysz, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 98129 z dnia 11 stycznia 2016 r. 

 [Dowód: akta kontroli str. 1-2] 

Jednostka 
kontrolowana 

Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna1,  
ul. Jankowicka 23/25, 44-200 Rybnik 
 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dorota Grudzińska – Prezes Zarządu2 GAPP SA od dnia 7 stycznia 2015 r. 

 [Dowód: akta kontroli str. 3-9] 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie3 Najwyższej Izby Kontroli potencjał materialny i intelektualny Rybnickiego 
Inkubatora Technologicznego4 był dostosowany do realizacji zadań statutowych 
Spółki, polegających na zarządzaniu wynajmowaną nieruchomością. 
Do przedsiębiorców, którym wynajmowano powierzchnie biurowe, nie kierowano 
wsparcia w zakresie doradztwa, pomocy w uzyskiwaniu dofinansowania lub 
nawiązywania kontaktów z dostawcami i odbiorcami innowacyjnych technologii. 
Nie udzielając tego wsparcia, nie dobierano również najemców pod względem 
prowadzenia przez nich działalności innowacyjnej oraz nie podejmowano działań 
zmierzających do rozszerzenia potencjału materialnego lub intelektualnego RIT.  
Spośród 60 najemców Inkubatora 16 (26,7%) prowadziło działalność innowacyjną. 
Z uwagi na realizację zadań ograniczonych do zarzadzania nieruchomością nie 
prowadzono monitoringu efektów działalności przedsiębiorstw ulokowanych 
w wynajmowanych im pomieszczeniach oraz nie pozyskiwano informacji o liczbie 
oraz rodzaju wdrożonych przez tych przedsiębiorców nowych rozwiązań 
technologicznych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Status prawny oraz standardy działania  

1.1. Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.5 została zawiązana 
aktem notarialnym z dnia 21 grudnia 1993 r. Założycielami i akcjonariuszami Spółki 

                                                      
1 Zwana dalej „GAPP SA”, lub „Spółką”. Do dnia 6 lipca 2011 r. Spółka funkcjonowała pod nazwą: Górnośląska 

Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. Przedmiotem kontroli była działalność Rybnickiego Inkubatora 
Technologicznego, wchodzącego w skład struktury organizacyjnej Spółki. 

2 Zwana dalej „Prezesem”. Poprzednio obowiązki Prezesa GAPP pełnili: Maciej Puzon w okresie od 1 lipca 
2014 r. do 7 stycznia 2015 r. (Obecnie dyrektor RIT), Eugeniusz Wycisło w okresie od 15 marca 2013 r.  
do 30 czerwca 2014 r., Robert Zarzycki w okresie od 21 czerwca 2012 r. do 15 marca 2013 r. 

3 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. 

4 Zwanego dalej „RIT” lub „Inkubatorem”. 

Ocena ogólna 
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faktycznego 
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byli: Skarb Państwa6, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, Fundacja 
Przestrzeni Górnego Śląska w Katowicach i Górnośląska Agencja Promocji 
Wspólnych Przedsięwzięć S.A. w Katowicach. W dniu 31 stycznia 1994 r. dokonano 
rejestracji Spółki w rejestrze handlowym7, a dnia 16 kwietnia 2002 r. wpisano Spółkę 
do Krajowego Rejestru Sądowego8. W dniu 6 lipca 2011 r. dokonano zmiany firmy, 
pod która działała Spółka na Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.  
Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki z dnia 18 października 2013 r. dokonano podziału9 Spółki w trybie art. 529 
§ 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych10, 
tj. wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa pn. Górnośląska Agencja 
Promocji Przedsiębiorczości S.A. Oddział w Katowicach i przeniesienia go na 
Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Gliwicach (obecna nazwa: Górnośląska 
Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.11 w Gliwicach), jako spółkę 
przejmującą. W wyniku tego podziału kapitał zakładowy12 Spółki został obniżony13 
z kwoty 22.326.000 zł do kwoty 105.276 zł. Wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. 
kapitał zakładowy GAPP SA w wysokości 105.276,00 zł dzielił się na 17.546  
akcji o nominale 6,00 zł każda, które należały do Górnośląskiej Agencji 
Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. (15.766 akcji, tj. 89,86%) oraz Premium 
Composites Sp. z o.o. w Czechowicach Dziedzicach (1.780 akcji, tj. 10,14%). 

. [Dowód: akta kontroli str. 10-89, 94, 106, 159, 183-195] 

Według Statutu14, celem Spółki było „podejmowanie działań służących 
przełamywaniu, bądź łagodzeniu barier w procesach przekształceń strukturalnych 
i własnościowych przedsiębiorstw, zmierzające do rozwoju oraz wzrostu 
gospodarczego regionu”. Przedmiotem działalności GAPP SA było prowadzenie 
działalności usługowej w zakresie zarządzania i wynajmu nieruchomości. Do zadań 
priorytetowych zaliczono: wspieranie wzrostu konkurencyjności i rozwoju małych 
i średnich przedsiębiorców oraz wspieranie działań służących rozwojowi 
przedsiębiorczości. Statut nie zawierał zapisów dotyczących wspierania działalności 
innowacyjnej. 

[Dowód: akta kontroli str. 10-53, 196-214] 

W skład struktury organizacyjnej GAPP SA wchodził Rybnicki Inkubator 
Technologiczny,  który  utworzono  na  podstawie  porozumienia  z  dnia  3  stycznia 

                                                                                                                                       
5 Obecnie Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. 
6 Reprezentowany przez Wojewodę Katowickiego. 
7 RHB 10485. 
8 Nr KRS: 0000106319. 
9 Wpis w KRS nr 0000106319 w dniu 20 grudnia 2013 r. 
10 Zwanej dalej ksh (Dz. U. z 2013, poz. 1030 ze zm.). 
11 Nr KRS: 0000089796. 
12 Kapitał zakładowy GAPP SA wg stanu na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosił 22.326.000,00 zł i dzielił się na 

22.326 akcji o nominale 1.000,00 zł każda, które posiadali: Skarb Państwa (17.546 akcji, tj. 78,59%), Agencja 
Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (2.670 akcji, tj. 11,96%), Gmina Czechowice-Dziedzice 
(1.500 akcji, tj. 6,72%), Gmina Żory (600 akcji, tj. 2,69%), Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
w Katowicach (5 akcji, tj. 0,02%), Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska w Katowicach (5 akcji, tj. 0,02%). 

13 Poprzez umorzenie (w związku z art. 455 § 1 ksh) 4.780 akcji imiennych GAPP SA należących do: Agencji 
Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, Gminy Czechowice-Dziedzice, Gminy Żory, Górnośląskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach i Fundacji Przestrzeni Górnego Śląska w Katowicach oraz 
obniżenie wartości pozostałych akcji z wartości nominalnej 1.000 zł każda do wartości nominalnej 6,00 zł 
każda. W zamian za umorzone akcje ww. podmioty otrzymały łącznie 7.648 nowo utworzonych udziałów 
o wartości nominalnej 875,00 zł każdy w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. 
w Gliwicach (obecna nazwa: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.). 

14 Zwanego dalej „Statutem”, wprowadzonego przez założycieli Spółki aktem notarialnym z dnia 21 grudnia 
1993 r., zmienionego m.in. aktami notarialnymi z dnia: 14 listopada 2011 r. i 18 października 2013 r. 
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 2005 r., zawartego przez Górnośląską Agencję Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. 
z Gminą Rybnik i Politechniką Śląską w Gliwicach. Celem zawarcia tego 
porozumienia było m.in. utworzenie dodatkowych miejsc pracy oraz stworzenie 
korzystnych warunków rozwoju pobudzających aktywność przedsiębiorców. 
Infrastruktura RIT powstała dzięki realizacji projektu Utworzenie infrastruktury  
dla Rybnickiego Inkubatora Technologicznego15, realizowanego przez GAPP SA  
na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 22 września 2005 r., zawartej  
przez Górnośląską Agencję Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. z Agencją  
Rozwoju Przemysłu S.A., w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost 
Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Działanie 1.3: "Tworzenie 
korzystnych warunków dla rozwoju firm". W dniu 26 października 2007 r. dokonano 
odbioru robót inwestycyjnych, realizowanych w ramach Projektu, tj. robót 
remontowych, modernizacyjnych oraz zagospodarowania terenu wokół RIT16.  

[Dowód: akta kontroli str. 215-290] 

Według Regulaminu Organizacyjnego17 Spółki  do zadań RIT należało efektywne 
zarządzanie nieruchomością biurową, zlokalizowaną w centralnej części Rybnika, 
w skład której wchodziły: segmentowy18 budynek biurowy19 o łącznej powierzchni 
użytkowej 4.900 m2, dziewięć garaży o powierzchni 149 m2  oraz trzy wiaty stalowe 
o powierzchni użytkowej 85 m2.  

[Dowód: akta kontroli str. 215-262] 

1.2. Nie określono strategii działania GAPP SA, a zakres zadań Spółki  
ujęto w planach działalności na lata: 2014 i 2015 r. W latach 2013-201520  
Spółka w ramach RIT prowadziła działalność usługową, określoną w ww. planach 
oraz Regulaminie Organizacyjnym, polegającą na wynajmowaniu pomieszczeń 
biurowych, piwnicznych, dwóch sal konferencyjnych, miejsc parkingowych, garaży, 
wiat oraz odsprzedaż usług dostępu do sieci internetowej i telefonicznej. 

 [Dowód: akta kontroli str. 183-191, 297-343] 

Nie określono kryteriów doboru i nie wybierano podmiotów do działalności 
w Inkubatorze pod kątem prowadzenia przez nich działalności innowacyjnej. 

Według wyjaśnień Prezesa: celem Spółki było udostępnianie powierzchni najmu  
małym i średnim przedsiębiorstwom, najczęściej rozpoczynającym działalność 
gospodarczą. Realizacja tego celu uzależniona była jednak od sytuacji na rynku. 
W  razie braku chętnych najemców z tego kręgu przedsiębiorców, dla 
zagospodarowania powierzchni Spółka udostępniała (najem) swoje zasoby także 
innym przedsiębiorcom. Nie utworzono odrębnego dokumentu określającego 
zbiorczo kryteria doboru firm oraz zasady ich funkcjonowania w pomieszczeniach 
wynajmowanych przez Spółkę, ani procedury naboru lokatorów, albowiem 
Zarządowi nie są znane podstawy prawne obligujące Spółkę do opracowywania 
takich kryteriów lub zasad (…) Zasady funkcjonowania najemców określane były 
każdorazowo w zawieranych z nimi umowach (...) Nie dokonywano różnicowania 
zasad i warunków dostępu potencjalnych najemców do wolnych powierzchni  

                                                      
15 Zwanego dalej „Projektem”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 
16 Okres trwałości projektu upłynął w październiku 2012 r.   
17 Zwanego dalej „Regulaminem Organizacyjnym”, wprowadzonego uchwałą zarządu Spółki nr 01/01/2013 

z dnia 2 stycznia 2013 r., zmienionego m.in.: uchwałami zarządu: nr 15/06/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. 
oraz nr 01/01/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. 

18 Tj. składający się z trzech segmentów. 
19 Wraz z przyłączami i siecią (wodociągową, kanalizacyjną sanitarna i deszczową, ciepłowniczą, 

teletechniczną). 
20 Zwanym dalej „okresem objętym kontrolą”. 
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na terenie RIT. Nie stawiano również warunków najemcom co do dostępu do 
powierzchni RIT. 

[Dowód: akta kontroli str. 347-348, 353]  

Według postanowień umów najmu zawieranych przez Spółkę z lokatorami 
(przedsiębiorcami) RIT: 

− najemca nie mógł bez pisemnej zgody wynajmującego zmienić przeznaczenia 
lub rodzaju działalności prowadzonej w wynajmowanym lokalu, ani oddać 
osobie trzeciej przedmiotu umowy do używania lub w podnajem, 

− najemca był zobowiązany do płacenia wynajmującemu miesięcznego czynszu 
najmu z góry za dany miesiąc w terminie do 15 dnia miesiąca, na podstawie 
faktury wystawionej przez wynajmującego, 

− stawki czynszu mogły podlegać waloryzacji jednokrotnie w każdym  
roku kalendarzowym, według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych, ogłaszanego w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego, 

− oprócz czynszu najemca był zobowiązany do regulowania należności z tytułu 
m.in.: dostaw wody, energii elektrycznej, usług teleinformatycznych i usług 
komunalnych, 

− w przypadku opóźnień w zapłacie czynszu oraz innych kosztów obciążających 
najemcę, był on zobowiązany do zapłaty wynajmującemu odsetek od 
należności w wysokości odsetek ustawowych. 

[Dowód: akta kontroli str. 355-376] 

Z uwagi na realizację przedstawionej działalności w zakresie wynajmu pomieszczeń 
nie prowadzono monitoringu efektów działalności przedsiębiorstw ulokowanych 
w Inkubatorze. W okresie od dnia 29 lipca 2004 r. do dnia 8 lipca 2013 r. Spółka 
posiadała certyfikat systemu zarządzania jakością wg wymagań normy  
PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług doradczych, szkoleniowych, 
informacyjnych, proinnowacyjnych oraz finansowych wydany przez Zetom-Cert  
Sp. z o.o. W dniu 2 stycznia 2014 r. GAPP SA zawarł z osobą prowadzącą 
działalność gospodarczą umowę o usługę doradztwa biznesowego, której 
przedmiotem było świadczenie przez zleceniobiorcę usług doradztwa biznesowego 
w zakresie systemu zarządzania jakością. Wg tej umowy zleceniobiorca zobowiązał 
się do przygotowania systemu zarządzania jakością Spółki do procesu certyfikacji 
na zgodność z normą ISO 9001. Do dnia zakończenia niniejszej kontroli Spółka nie 
uzyskała nowego certyfikatu systemu zarządzania jakością. 

  [Dowód: akta kontroli str. 377-381] 

Prezes wyjaśniła: GAPP SA (…) nie posiada wyodrębnionego systemu monitoringu  
i ewaluacji swojej działalności. Monitorowanie i ewaluacja działalności spółki 
realizowana jest poprzez bieżącą działalność zarządu Spółki, weryfikowaną przez 
Radę Nadzorczą GAPP SA. Do lipca 2013 r. GAPP SA posiadała ważny certyfikat 
ISO w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych w związku z realizowanymi 
w tamtym czasie projektami, które zostały przyjęte przez Spółkę przejmującą (GAPR 
Sp. z o.o.21). Później nie było takiego obowiązku (…) Na podstawie umowy o usługę 
doradztwa biznesowego od 2 stycznia 2014 r. Spółka jest pod stałym 
merytorycznym nadzorem (…) pełnomocnika zarządzania jakością. 

  [Dowód: akta kontroli str. 352, 388] 

                                                      
21 Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. 
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Dyrektor RIT wyjaśnił, że po podpisaniu (…) umowy o usługę doradztwa 
biznesowego, Spółka, za pośrednictwem zleceniobiorcy uzyskała stały dostęp do 
aplikacji (…) Wymierną korzyścią ze stałego dostępu do aplikacji, jest możliwość 
ciągłego monitorowania zadań związanych z zarządzaniem nieruchomością  
np. utrzymaniem obiektu w prawidłowym stanie technicznym (stały nadzór nad 
urządzeniami) czy monitorowaniem wskaźników (np. przychodów z  wynajęcia sal 
konferencyjnych, stopnia wynajmu powierzchni biurowej, liczby awarii, kosztów 
awarii czy sumy przeterminowanych należności). Objęcie elektronicznym nadzorem 
funkcjonowania nieruchomości (za pośrednictwem aplikacji)  jest jednym z kroków 
w celu uzyskania certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. (…) 
Ze względów finansowych (…) Spółka odłożyła w czasie proces uzyskania 
certyfikatu. 

  [Dowód: akta kontroli str. 385] 
 

2. Dostosowanie potencjału do potrzeb przedsiębiorców 

2.1. RIT dysponował potencjałem materialnym dostosowanym do profilu 
prowadzonej działalności, polegającej na wynajmie nieruchomości przedsiębiorcom, 
tj.: budynkiem z pomieszczeniami biurowymi wyposażonymi w dostęp do 
szerokopasmowego Internetu i sieci telefonicznej, dwoma salami konferencyjnymi 
(w tym jedna była wyposażona w 11 stanowisk komputerowych), pomieszczeniami 
piwnicznymi, dziewięcioma garażami oraz trzema wiatami stalowymi. 
Z wynajmowanych pomieszczeń biurowych korzystali głównie przedsiębiorcy lokalni. 
Spośród 60 lokatorów Inkubatora, 49 firm22 (81,6%) miało siedzibę na terenie 
powiatu rybnickiego lub powiatów sąsiadujących bezpośrednio z powiatem 
rybnickim. 

[Dowód: akta kontroli str. 291-302, 336-343]  

Według wyjaśnień Prezes Spółki w latach 2013-2015 nie podejmowano działań 
w celu (…) rozbudowy infrastruktury (np. uruchomienia specjalistycznych 
laboratoriów, budowy Centrum Transferu Technologii i Innowacji) z uwagi na brak 
możliwości finansowych.  

[Dowód: akta kontroli str. 354]  

Stan zatrudnienia w Spółce wynosił: 
- od 40 do 82 osób, w tym od 1 do 10 osób23 w RIT w 2013 r., 
- od 2 do 6 osób, w tym 1 osoba24 w RIT w 2014 r., 
- 2 osoby (tj. prezes Spółki i dyrektor RIT) od dnia 1 stycznia 2015 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 291, 348-349, 395-420]  

Prezes wyjaśniła, że przyczyną zmniejszenia zatrudnienia był proces 
przekształcenia Spółki, w wyniku którego pracodawcą przeważającej części 
dotychczasowych pracowników GAPP SA stała się spółka przejmująca, tj. GAPR 
Sp. z o.o. oraz, że słabości organizacyjne Spółki, polegające np. na ograniczonych 
możliwościach kadrowych, wynikają przede wszystkim z ograniczonych możliwości 
finansowych, które dotknęły ją po przekształceniu. Spółka podjęła działania mające 
na celu ograniczenie kosztów działalności (...) Obecnie realizowane zadania Spółka 

                                                      
22 Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. 
23 W tym: dyrektor RIT oraz dziewięciu pracowników obsługi (czterech konserwatorów i pięciu dozorców). 

Od dnia 1 września 2013 r. wykonywanie usług konserwacyjnych i ochrony mienia powierzono firmie 
zewnętrznej. 

24 Tj. dyrektor RIT. 

Opis stanu 
faktycznego 
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jest w stanie wykonywać przy aktualnych zasobach kadrowych (przy uwzględnieniu 
usługodawców zewnętrznych). Dla zwiększenia zakresu realizowanych zadań, 
a co za tym idzie - stanu zatrudnienia, niezbędne jest ustabilizowanie sytuacji 
finansowej Spółki. Precyzowanie niezbędnego zatrudnienia możliwe jest po 
uprzednim wyznaczeniu nowych zadań, a te z kolei można racjonalnie planować 
dopiero po zapewnieniu źródeł finansowania. 

[Dowód: akta kontroli str. 389]  

Do zakresu obowiązków dyrektora RIT należało m.in.: zapewnienie właściwej 
eksploatacji nieruchomości oraz utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych, 
bieżąca obsługa najemców, planowanie i kierowanie rozwojem i rozbudową Inkubatora, 
obserwowanie sytuacji na rynku nieruchomości komercyjnych oraz prowadzenie 
działalności promocyjnej i reklamowej.  

 [Dowód: akta kontroli str. 401-403] 

Nie ustalono potrzeb lokatorów RIT w zakresie doradztwa, szkoleń, pomocy 
w uzyskiwaniu dofinansowania lub nawiązywania kontaktów z dostawcami 
i odbiorcami technologii. 
Prezes wyjaśniła, że GAPP SA (…) prowadziła analizy potrzeb lokalnych 
przedsiębiorców poprzez bieżącą weryfikację rynku nieruchomości, w tym 
w szczególności poprzez ustalanie w powszechnie dostępnych źródłach (ogłoszenia 
agencji nieruchomości lub potencjalnych najemców) potrzeb na rynku 
nieruchomości, a także poprzez indywidualne rozmowy z najemcami na temat 
potrzeb związanych z ewentualnym rozszerzeniem przedmiotu najmu. 
Odzwierciedleniem tych działań było zawieranie nowych umów najmu albo zmiana 
umów zawartych uprzednio (zwłaszcza zmiana najmowanej powierzchni). 
Opracowania zawierające wnioski wynikające z tych analiz nie były sporządzane. 
(…) Wobec zakończenia (…) oraz upływu okresu trwałości projektu25 (w 2012 r.), 
działalność Spółki polegała na kontynuacji wcześniej zawartych umów najmu 
oraz poszukiwaniu nowych najemców. Z uwagi na rodzaj posiadanych zasobów 
(lokale z przeznaczeniem na najem powierzchni biurowych), Spółka nie prowadziła 
rozpoznania na zapotrzebowanie środowiska przedsiębiorców lokalnych na inne 
usługi. 

 [Dowód: akta kontroli str. 265-290, 347, 353] 

W latach 2013-2015 wspieranie przedsiębiorczości ograniczono do udostępniania 
infrastruktury Inkubatora. Nie podejmowano działań zmierzających do rozszerzenia 
potencjału materialnego i intelektualnego RIT (np. o laboratoria badawczo-
rozwojowe, doradztwo, pomoc w uzyskiwaniu dofinansowania, nawiązywanie 
kontaktów w dostawcami lub odbiorcami technologii). 
Prezes wyjaśniła, że przed przekształceniem Spółki nie podejmowano ww. działań 
(…) z uwagi na przeprowadzanie procedury przekształceniowej, konieczność 
kontynuowania projektów wcześniej zainicjowanych przez Spółkę (w ramach 
działów innych niż RIT). Po przekształceniu GAPP SA nie posiadała możliwości 
finansowania tego typu działań (…) i musiała skupić się na kontrolowaniu płynności 
finansowej, zwłaszcza poprzez próbę obniżenia kosztów swojej działalności. 

 [Dowód: akta kontroli str. 388]  

2.2. Środki na realizację zadań RIT pochodziły z wynajmu nieruchomości. W latach: 
2013, 2014 i 2015 (trzy kwartały) Spółka osiągnęła przychody ogółem w wysokości, 
odpowiednio: 1.487,9 tys. zł, 921,8 tys. zł i 655,9 tys. zł, a koszty ogółem wynosiły: 
1.882,2 tys. zł, 1.550,4 tys. zł i 809,6 tys. zł. Największymi pozycjami w kosztach 

                                                      
25 Tj. projektu Utworzenie infrastruktury dla Rybnickiego Inkubatora Technologicznego. 
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działalności Spółki były: wynagrodzenia (odpowiednio: 387,7 tys. zł, 587,2 tys. zł 
i 210,9 tys. zł) oraz usługi obce (odpowiednio: 156,9 tys. zł, 529,2 tys. zł 
i 258,7 tys. zł). Strata netto w latach: 2013 i 2014 wynosiła, odpowiednio: 
541,4 tys. zł i 791,4 tys. zł.  

W latach 2013-2015  wpływy z wynajmu nieruchomości nie pokrywały bieżących 
kosztów funkcjonowania GAPP SA. 

[Dowód: akta kontroli str. 80-191, 421-424]  

Prezes w wyjaśnieniach podała, że w 2014 r. Spółka nadal ponosiła skutki 
dokonanego podziału związane m.in. z podpisanymi wcześniej umowami na 
usługi26, w szczególności z firmą PSJR o wartości 334,3 tys. zł netto (za 2014 r.). 
Z uwagi na zapisy umów Spółka była zmuszona kontynuować współpracę z ww. 
firmą do października 2015 r. Dodatkowo Spółkę obciążały koszty pracy (do 
30 czerwca  2014 r. – zatrudnionych było 6 osób). W 2015 r. obecny zarząd GAPP 
SA dołożył wszelkich starań aby rozwiązać umowy z firmą PSJR. W rezultacie, 
na mocy porozumienia stron jedną umowę rozwiązano z dniem 31 marca 2015 r., 
dwie kolejne z dniem 31 maja 2015 r. (…) Ograniczono również wynagrodzenie 
Rady Nadzorczej GAPP SA. oraz pozostałe drobniejsze koszty, które stały się 
nieadekwatne do wielkości i możliwości Spółki. 

[Dowód: akta kontroli str. 392-393, 519-540] 

2.3. Powierzchnia użytkowa RIT przeznaczona do wynajmu wynosiła 2.934 m2 
(w tym: 2.427 m2 powierzchni biurowej i 507 m2 powierzchni piwnicznej)  i stanowiła 
59,9% łącznej powierzchni użytkowej27 budynku biurowego Spółki. Powierzchnia 
wynajęta ogółem w latach28: 2013, 2014, 2015 wynosiła odpowiednio: 2.548 m2, 
2.426 m2, 2.404 m2 i stanowiła: 86,8%, 82,7% i 81,9% powierzchni użytkowej 
przeznaczonej do wynajmu. Powierzchnia wynajęta przedsiębiorcom innowacyjnym 
w ww. okresie wynosiła odpowiednio: 1.178 m2, 991 m2  i 1.041 m2, co stanowiło: 
46,2%, 40,8% i 43,3% powierzchni wynajętej ogółem. 
W wynajmowanym budynku zlokalizowano dwie sale konferencyjne, które w latach: 
2013, 2014 i 2015 były wynajmowane przez odpowiednio: 91, 104, 74 dni w roku. 
Sala wyposażona29 w 11 stanowisk komputerowych nie była wykorzystywana 
w 2014 r., natomiast w 2015 r. była wykorzystywana przez 2 dni.  
Niewykorzystanie potencjału Inkubatora w ww. zakresie Dyrektor RIT wyjaśnił 
brakiem zapotrzebowania na najem powierzchni biurowej ze strony 
przedsiębiorców.  

 [Dowód: akta kontroli str. 291-302, 425-428] 

2.4. Liczba lokatorów RIT w latach30: 2013, 2014 i 2015 wynosiła odpowiednio: 
58, 60 i 60, w tym odpowiednio: 12, 13 i 16 przedsiębiorców (20,7%, 21,7%, 26,7%) 
wykorzystujących w działalności  nowe technologie. Według przeprowadzonych 
w toku kontroli badań ankietowych31 była to działalność w zakresie usług. 
Przedmiotem działalności firm innowacyjnych32 było m.in.: projektowanie stron 
internetowych, tworzenie innowacyjnych platform handlowych w Internecie oraz 
oprogramowania na potrzeby rynków finansowych i branży medycznej, 

                                                      
26 Tj. usługi w zakresie: ochrony wynajmowanej nieruchomości oraz wykonywania prac konserwacyjnych 

i czystościowo-porządkowych. 
27 Tj. 4.900 m2. 
28 Wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku. 
29 Od 2014 r. 
30 Wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku. 
31 W toku niniejszej kontroli, w trybie art. 29 ust. 1 lit. f ustawy o NIK, skierowano pismo w formie ankiety do 

wszystkich 16 przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną w RIT. Na ww. pismo odpowiedziało 
11 przedsiębiorców. 

32 W rozumieniu przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie nowych technologii. 
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pozycjonowanie33 stron w serwisach internetowych, projektowanie sieci 
komputerowych i teletechnicznych oraz wykonywanie projektów automatyki 
i sterowania opartych na nowych technologiach.  

Okres działalności w Inkubatorze siedmiu spośród 11 przedsiębiorstw, które 
odpowiedziały na ww. ankiety nie przekraczał 5 lat34, a cztery przedsiębiorstwa 
działały w RIT powyżej 5 lat. Obroty roczne każdego z ankietowanych 
przedsiębiorstw nie przekraczały 2 mln euro. Zatrudnienie w 9 firmach nie 
przekraczało 10 osób, a w pozostałych dwóch firmach było niższe niż 50 osób. 
Według przeprowadzonych ankiet wszystkie przedsiębiorstwa wprowadziły na rynek 
innowacje. W odpowiedziach ankietowych  nie podano informacji dotyczących: 
liczby uzyskanych i wdrożonych patentów lub wzorów użytkowych, bądź wartości 
dodanej sprzedanych produktów innowacyjnych. Jedna z firm podała dane 
dotyczące udziału sprzedaży produktów innowacyjnych w przychodach ogółem 
w latach 2013-2015, który wynosił odpowiednio: 10%, 15% i 15%.  

 [Dowód: akta kontroli str. 336-343, 437-475] 

RIT nie posiadał informacji o liczbie osób zatrudnionych w firmach lokatorach, liczbie 
wdrożonych projektów innowacyjnych lub wartości przychodów ze sprzedaży 
produktów innowacyjnych. Przyczyny braku monitoringu w ww. zakresie  wyjaśniono 
w pkt 3 niniejszego wystąpienia. Według Dyrektora RIT przykładem innowacyjnej 
usługi może być opracowana przez jedną z firm lokatorów Inkubatora platforma 
internetowa dla rynków finansowych, oferująca inwestorom nowy, alternatywny 
sposób na handel instrumentami finansowymi. Dyrektor RIT wyjaśnił, że nie posiada 
informacji o innych innowacjach z lat: 2013-2015. 

 [Dowód: akta kontroli str. 432, 437-438] 

W okresie objętym kontrolą nie podejmowano działań w celu ułatwienia rozpoczęcia 
działalności gospodarczej pracownikom nauki lub umożliwienia wdrożenia ich 
innowacyjnego produktu. 
Dyrektor wyjaśnił, że oferta RIT jest również skierowana do przedstawicieli świata 
nauki, jednakże w latach 2013-2015 nie odnotowano ani jednego przypadku 
zamiaru rozpoczęcia działalności w ramach RIT przez pracownika naukowego. 

[Dowód: akta kontroli str. 433, 437-438] 

W 2015 r. Spółka przystąpiła do klastra MedSilesia – Śląska sieć wyrobów 
medycznych, co przedstawiono w pkt 3 niniejszego wystąpienia, natomiast 
w kontrolowanym okresie RIT nie współpracował z innymi instytucjami otoczenia 
biznesu, w tym z podmiotami zrzeszającymi przedsiębiorców.  
Dyrektor wyjaśnił, że RIT jest ściśle związany z działalnością Górnośląskiej Agencji 
Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o.o. w Gliwicach. Współpraca ma dwa 
zasadnicze fundamenty, związane bezpośrednio z dokonanym podziałem GAPP SA 
w 2013 r., tj.: powiązania kapitałowe (GAPR Sp. z o.o. posiada udział w kapitale 
zakładowym spółki: 89,86%) oraz działalność wspierająca biznes, wynikająca 
z podziału z 2013 r., gdzie Spółka przekształcona (GAPR Sp. z o.o.) przejęła 
wszelkie prawa i obowiązki Spółki GAPP (…) W związku z tym, w przypadku 
zainteresowania w RIT ze strony przedsiębiorców np. usługami szkoleniowymi bądź 
też udzieleniem pożyczki na wsparcie prowadzonej przez nich działalności, 
zainteresowanym stronom przekazywane są dane teleadresowe (ewentualnie 

                                                      
33 Tj. procesy zmierzające do osiągnięcia przez dany serwis internetowy jak najwyższej pozycji w wynikach 

organicznych wyszukiwarek internetowych dla wybranych słów i fraz kluczowych. 
34 W tym 2 firmy działały w Inkubatorze krócej niż rok, 3 firmy powyżej roku do 3 lat, a 2 firmy powyżej 3 lat  

do 5 lat. 
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ustalany jest termin bezpośredniego spotkania) do osób odpowiedzialnych 
za poszczególne działania w GAPR Sp. z o.o. 

[Dowód: akta kontroli str. 433] 

Informację o działalności RIT, w tym o wynajmowanych pomieszczeniach biurowych 
i salach konferencyjnych zamieszczono na stronie internetowej Spółki. Oferta 
Inkubatora była prezentowana również w trakcie „Tygodnia Przedsiębiorcy” 
odbywającego się w 2015 r. w Oddziale ZUS w Rybniku. 

[Dowód: akta kontroli str. 476-478] 

Dyrektor RIT wyjaśnił, że oferta RIT dla przedsiębiorców była ogólnie dostępna, 
równa dla wszystkich (…) i prezentowana na stronach internetowych biur 
nieruchomości, z którymi GAPP SA zawarł umowy o współpracy.  

[Dowód: akta kontroli str. 434] 

 

3. Efekty wykonywania funkcji inkubacyjnej oraz klastrowej 

 
W dniu 19 czerwca 2015 r. GAPP SA przystąpił do klastra35 MedSilesia – Śląska 
sieć wyrobów medycznych36, którego koordynatorem była Górnośląska Agencja 
Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Wg Regulaminu Klastra jego misją było 
stworzenie powiązania, które zapewni skuteczną platformę współpracy 
przedsiębiorstw i jednostek badawczo-rozwojowych oraz efektywne wykorzystanie 
ich potencjałów, w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań i technologii, transferu 
i absorpcji wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy współpracującymi podmiotami, 
a także podejmowania przez nich wspólnych działań i projektów. Do zadań 
koordynatora klastra należało m.in. inicjowanie kooperacji z klastrami i instytucjami 
z innych regionów w zakresie wspólnych przedsięwzięć. 

Prezes wyjaśniła, że proces najintensywniejszego koncentrowania się członków 
Klastra zakończył się dopiero pod koniec 2015 r. (…) teraz możliwa będzie 
wzajemna wymiana doświadczeń i informacji miedzy członkami Klastra. Z uwagi na 
zbyt krótką perspektywę czasową nie można na tym etapie określić wymiernych 
efektów lub korzyści. 

 [Dowód: akta kontroli str. 479-493, 497]  

W latach 2013-2015 nie prowadzono monitoringu efektów działalności RIT. 
Dyrektor RIT wyjaśnił, że w latach 2007–2012, czyli okresie trwałości projektu 
„Utworzenie infrastruktury dla Rybnickiego Inkubatora Technologicznego”, Spółka 
monitorowała wskaźniki oddziaływania i rezultatu realizacji tego projektu wśród 
najemców RIT. Po 2012 r. Spółka odstąpiła od monitorowania efektów działalności 
ze względów formalnych (brak obligatoryjności) jak również praktycznych. Najemcy 
RIT coraz bardziej niechętnie udzielali na piśmie informacji o swoich działaniach, 
stąd też zaniechano tych czynności, tak aby nie „zniechęcać” do obiektu 
potencjalnych klientów.  

[Dowód: akta kontroli str. 505] 

 

  

                                                      
35 Skoncentrowana geograficznie grupa przedsiębiorstw pochodzących z tego samego lub pokrewnych 

sektorów, a także instytucji i organizacji, powiązanych ze sobą siecią pionowych i poziomych zależności, 
konkurujących lub współpracujących ze sobą. 

36 Zwanego dalej „Klastrem”. 
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4. Wsparcie realizacji projektów innowacyjnych 

W latach 2013-2015 RIT nie udzielał  przedsiębiorcom pomocy w pozyskaniu 
publicznego wsparcia finansowego lub środków z Unii Europejskiej.  

Dyrektor RIT wyjaśnił, że (…) wsparcie dla przedsiębiorców obejmuje przede 
wszystkim udostępnianie zainteresowanym przedsiębiorcom infrastruktury 
Inkubatora (…) W przypadku zainteresowania ze strony przedsiębiorców ofertą 
usług wspierających prowadzenie działalności, przedsiębiorcy kierowani są  do osób 
odpowiedzialnych za poszczególne działania/usługi na rzecz przedsiębiorców 
w ramach GAPR Sp. z o.o., następcy prawnego GAPP SA. 

[Dowód: akta kontroli str. 434, 504]  

Przedsiębiorcom rozpoczynających działalność w RIT nie udzielano dodatkowej 
pomocy poprzez przydzielanie opiekunów (doradców), natomiast stosowano pomoc 
finansową w postaci zastosowania przejściowo mniejszych stawek za najem 
nieruchomości. Wg Dyrektora RIT w sytuacji zainteresowania  klienta ofertą 
Inkubatora, w celu jego „przyciągnięcia”, Spółka proponowała przedsiębiorcy 50% 
rabat w stawce czynszu najmu powierzchni biurowej przez okres 2 miesięcy.  
Po 2 miesiącach przechodził on na stawkę bazową czyli 24,36 zł netto/m2 . W sumie 
w latach 2013-2015 rabat tego typu zastosowano w stosunku do 8 przedsiębiorców. 
Taka forma pomocy finansowej w postaci przejściowej mniejszej stawki czynszu 
najmu stosowana była wobec wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców. 
Zarówno dla tych młodych, innowacyjnych jak i już dłużej funkcjonujących na rynku. 

[Dowód: akta kontroli str. 505-507]  

Odpowiadając na pytanie: „na jakie bariery napotyka Pani w wypełnianiu zadań 
statutowych GAPP SA w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości (w tym 
przedsięwzięć innowacyjnych), a także jakie w Pani opinii należałoby podjąć 
działania w celu likwidowania tych barier”, Prezes wyjaśniła:  
W mojej ocenie trzy podstawowe czynniki wpływają na podejmowanie decyzji 
strategicznych, tj. wysokość obciążeń podatkowych, popyt na rynku lokalnym 
oraz brak wystarczających środków finansowych. Chęć wprowadzenia nowych 
produktów wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, wówczas stanowi 
to ogromną barierę w zarządzaniu. Ponadto bardzo szybko rosnące koszty pracy 
stanowią kolejną barierę hamującą rozwój. Nadto samo usytuowanie Spółki ma 
duże znaczenie. Miasto Rybnik nie stanowi żadnej konkurencji dla Gliwic czy 
Katowic. W mojej ocenie nie ma wsparcia od samorządu chociażby poprzez 
obniżenie stawek podatku od nieruchomości (roczne obciążenie Spółki z tytułu 
podatku lokalnego wynosi 150 tys. zł). Zaoszczędzone wówczas środki finansowe 
w większym zakresie mogłyby posłużyć podejmowaniu różnych przedsięwzięć, 
w tym również innowacyjnych (…) Uważam, że zmiana na korzyść (…) trzech 
podstawowych czynników, o których wspomniałam na wstępie, zwiększyłaby 
możliwości Spółki.  

 [Dowód: akta kontroli str. 495]  
Dyrektor RIT wyjaśnił: „W związku z tym, że obiekt  Rybnickiego Inkubatora 
Technologicznego funkcjonuje w obecnym kształcie od 2007 r., jego standard oraz 
ewentualne wyposażenie (…) zaczyna odbiegać od standardów jakie dzisiaj oferuje 
się przedsiębiorcom. Niesie to za sobą niebezpieczeństwo lokowania nowych, 
innowacyjnych firm, w (innych) obiektach biurowych w Rybniku (…), a nie w obiekcie 
inkubatora. (…) W związku z powyższym, w najbliższych latach infrastruktura 
Inkubatora będzie wymagała znacznych nakładów finansowych, tak aby dostosować 

Opis stanu 
faktycznego 
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ją do obecnych standardów i potrzeb przedsiębiorców, co w obecnej kondycji 
finansowej Spółki może stanowić znaczną barierę”. 

[Dowód: akta kontroli str. 506]  

Według ankietowanych lokatorów RIT do największych barier innowacyjności 
należały: wysokie koszty wdrożenia innowacji, brak środków na badania nad nowym 
produktem i trudności w pozyskaniu środków z zewnątrz. 

 [Dowód: akta kontroli str. 437-475] 

W latach 2013-2015 GAPP SA nie realizował projektów współfinansowanych 
ze środków Unii Europejskiej 

[Dowód: akta kontroli str. 391] 

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 Kontroli37, 
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 17 marca 2016 r. 

  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler nadzorujący 

Adam Koziołek 

Doradca techniczny 

 

………………………… 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

  
 

 

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

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


