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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 Krzysztof Baron, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 98134 z dnia 12 stycznia 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o., 

ul. Nad Białką 25, 43-502 Czechowice-Dziedzice1 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Bartłomiej Płonka, Prezes Zarządu2 

(dowód: akta kontroli str. 456-457) 

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

 

NIK pozytywnie ocenia4: przygotowanie, realizację i rozliczenie  projektu 
„Utworzenie Infrastruktury Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego 
Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.”, które powstało przy wsparciu finansowym ze 
środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Projektu 5. 
Oś priorytetowa: Dyfuzja innowacji, Działanie 5.3: Wspieranie ośrodków 
innowacyjności. Zadanie zostało zrealizowane w umownym terminie, osiągnięto 
zakładane rezultaty produktu. Mimo rozszerzenia zakresu realizacji ww. projektu, nie 
wydłużono terminów osiągnięcia wymaganych wskaźników, w wyniku czego nie 
osiągnięto na koniec 2015 r. pięciu z jedenastu wskaźników rezultatu.  

Centrum realizując funkcje ośrodka innowacji, założone w przedmiotowym projekcie,  
działa 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 Dalej zwane: „SCNTPL” lub „Centrum” lub „Ośrodkiem Innowacji” lub „OI”. 
2 Od 26 lutego 2016 r, poprzednio Prezesem Zarządu był Wojciech Woźniak. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  
4 Przedmiotem oceny była działalność SCNTPL i nie obejmowała ona spraw właścicielskich. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Ocena funkcjonowania Centrum 

1.1.  Standardy działania i dobre praktyki stosowane przez 
Centrum 

Centrum posiadało opracowaną we wrześniu 2014 r. Strategię marketingową 
zatwierdzoną przez Prezesa Zarządu Centrum, z którą Rada Nadzorcza zapoznała 
się na posiedzeniu w dniu 29 września 2014 r. Opracowanie zawierało 
charakterystykę funkcjonowania Centrum, a także wielowariantowe scenariusze 
prowadzenia przez nie działalności gospodarczej . W opracowaniu zawarto przegląd 
programów badawczo-naukowych i partnerskich mogących stanowić uzupełnienie 
działalności komercyjnej Centrum.    
Wymieniona strategia działania była zgodna z celami działalności Centrum 
określonymi w § 4 ust.1 aktu założycielskiego5. 

(dowód: akta kontroli str. 302-317, 325, 326-335, 441)   

W § 2 umowy z 30 czerwca 2010 r. o udzielenie wsparcia w ramach działania  
5.3. Wspieranie Ośrodków Innowacyjności, na realizację projektu pt. „Utworzenie 
Infrastruktury Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu 
Lotniczego Sp. z o.o.”6, Centrum zobowiązało się do transferu otrzymanego 
wsparcia na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność badawczą, 
rozwojową lub innowacyjną, w ramach ośrodka innowacyjności, zapewniając im 
równy dostęp do usług, szkoleń, wartości niematerialnych i prawnych, środków 
trwałych i wyposażenia nabytego w ramach realizacji ww. umowy.  W § 2 
regulaminu udzielania pomocy publicznej przez Ośrodek Inowacyjności  wskazano, 
podobnie jak w umowie, że podmiotami uprawnionymi do korzystania z usług 
Ośrodka Innowacyjności na zasadach pomocy publicznej lub pomocy de minimis są 
przedsiębiorcy, którzy spełniają kryteria określone w rozporządzeniu7, tj. ujęte  
w ww. § 2 umowy, oraz innych przepisach prawa polskiego i wspólnotowego.  
Były Prezes Zarządu Centrum w wyjaśnieniu podał, że z infrastruktury i usług 
świadczonych przez Centrum korzystają głównie podmioty gospodarcze, które 
prowadzą działalność w zakresie kompozytów lub mają potrzebę przeprowadzenia 
badań laboratoryjnych w zakresie, w jakim oferuje go Centrum. Według wyjaśnień 
nie było przypadku konfliktu interesów pomiędzy zgłaszającymi się podmiotami, tym 
bardziej, iż Centrum posiada wolne moce przerobowe, a w związku z taką sytuacją 
nie wystąpiła konieczność przygotowania w formie pisemnej kryteriów doboru do 
Centrum podmiotów gospodarczych. 

 (dowód: akta kontroli str. 39-40, 319-324, 346)   

Usługi świadczone przez Centrum objęte są certyfikatem zgodności Systemu 
Zarządzania Jakością z normą ISO 9001, przyznanym w dniu 20 marca 2013 r. 
Dodatkowo Centrum wdrożyło w 2014 r. system zarządzania jakością zgodny 
z normą AS 9100 (powszechnie przyjętym i znormalizowanym system zarządzania 
jakością dla przemysłu lotniczego), potwierdzony certyfikatem przedsiębiorstwa 
lotniczego AugusaWestland, stając się kwalifikowanym dostawcą struktur 
kompozytowych dla ww. przedsiębiorstwa, co wskazuje, że system wdrożony 
w Centrum spełnia wymagania branży lotniczej w zakresie wykonywanych usług. 

                                                      
5 Tekst jednolity na dzień 12 października 2015 r. 
6 Zwanego dalej „Projektem”. 
7 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania  przez Polską Agencję 

Rozwoju Przedsiebiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego 
Inowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 21, poz. 116 ze zm. Uchylone z dniem 1 stycznia 2015 r., z tym, że pomoc 
publiczna oraz pomoc de minimis mogą być udzielane przedsiębiorcom przez ośrodek innowacyjności do dnia 30 czerwca 
2021 r.) 
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W ramach działalności Laboratorium Badań Materiałów Centrum 22 maja 2015 r. 
uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na dwie metody badawcze: 
− Badania wykonywane zgodnie z normą PN-EN 60068-2-6:2008 – Badania 

środowiskowe - Część 2-6: Próby - Próba Fc: Wibracje (sinusoidalne), 
− Badania wykonywane zgodnie z normą PN-EN 60068-2-64:2008 Badania 

środowiskowe - Część 2-64: Próby - Próba Fh: Wibracje przypadkowe 
szerokopasmowe i wytyczne. 

Centrum w ramach wdrożonych systemów jakości posiada system monitoringu 
i ewaluacji swojej działalności oparty na analizie „Ankiet Satysfakcji Klienta” 
wysyłanych do klientów po każdym zrealizowanym zleceniu oraz analizy 
wskaźników jakościowych nadzorowanych w aplikacji TQM System (aplikacja 
nadzorowania wdrożonych systemów zarzadzania Jakością w  Centrum), takich  
jak: liczba niezgodności wewnętrznych-produkcyjnych, liczba reklamacji i liczba 
zrealizowanych zleceń. 

 (dowód: akta kontroli str. 318) 

1.2. Stosowane przez Centrum instrumenty zachęcania 
przedsiębiorców do uczestnictwa w przedsięwzięciach 
w obszarze nowych technologii 

Udziałowcy Centrum, którego infrastruktura utworzona została przez udzielenie 
wsparcia (w ramach działania 5.3.) realizacji Projektu, przeprowadzili analizy 
przyszłego obszaru swojej działalności pod kątem lokalnych przedsiębiorców branży 
lotniczej. Zagadnienie to przedstawione zostało w drugim punkcie niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego.  
Centrum posiadało właściwą lokalizację ze względu na bliskość podmiotów  
z branży lotniczej. W pobliżu znajduje się Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, 
Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o., w którym gdy składano wniosek 
o wsparcie działały 23 podmioty gospodarcze, zaś w okolicach Bielska-Białej 
działało i działa kilka podmiotów związanych z produkcją lotniczą, wywodzących się 
z tradycji Szybowcowych Zakładów Doświadczalnych w Bielsku-Białej. Centrum 
specjalizuje się w technologiach materiałowych – konstrukcjach kompozytowych.  
Centrum oferowało swoim kontrahentom usługi doradztwa, biurową infrastrukturę 
techniczną, sieć komputerową, wspólną realizację projektów oraz dostęp do 
laboratoriów badawczo-rozwojowych. 
W Centrum działają dwa laboratoria: Laboratorium Struktur Kompozytowych 
i Laboratorium Badań Materiałowych. 
Laboratorium Struktur Kompozytowych zajmowało się projektowaniem 
i wytwarzaniem kompletnych struktur kompozytowych lub ich elementów. 
Świadczyło ono usługi i udostępniało urządzenia podmiotom zewnętrznym, 
opracowywało projekty własne oraz udzielało konsultacji ww. podmiotom. 
Laboratorium Badań Materiałowych prowadziło prace o charakterze naukowo-
badawczym oraz usługowym w zakresie badań: wytrzymałościowych, 
rezonansowych, środowiskowych oraz nieniszczących na rzecz podmiotów 
zewnętrznych i własnego Laboratorium Struktur Kompozytowych.  
Nie wdrożono formalnych procedur kontroli wewnętrznej i ewaluacji realizowanych 
działań. W zawiązku z realizacją w latach 2010-2015  Projektu w ramach działania 
5.3 działalność Centrum była kontrolowana i monitorowana przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucję Wdrażającą). Niezależnie od ww. działań 
instytucji zewnętrznych, Centrum prowadziło analizę swoich działań i wdrażało  na 
bieżąco zmiany w celu poprawy efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia.   
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W Centrum zatrudniano osoby w wymiarze 21 etatów8 na 31 grudnia 2012 r., 
13 etatów na 31 grudnia 2013 r., 17 etatów na 31 grudnia  2014 r. i 19 etatów  
na 31 grudnia 2015 r. Jak wyjaśnił były Prezes Zarządu, zatrudniani w Centrum 
fachowcy związani byli bezpośrednio z projektowaniem i wykonywaniem struktur 
kompozytowych. Centrum poszukuje ww. fachowców zamieszczając ogłoszenia na 
swoich stronach internetowych w zakładce kariera, w prasie lub korzysta z usług 
firmy headhunterskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 336,346)  

Centrum osiągało przychody z wpływów z czynszów, za realizację usług 
produkcyjnych na własnych urządzeniach, ze środków ze źródeł projektów 
zagranicznych i lokalnych oraz za usługi doradcze. W okresie lat 2013-2015 (trzy 
kwartały) systematycznie wzrastały przychody Centrum. Za trzy kwartały roku 2015 
były one 19 krotnie wyższe od przychodów roku bazowego (2012 r.).  Mimo wzrostu 
przychodów różnica pomiędzy przychodami z działalności, a poniesionymi kosztami 
wyniosła: -2.412 tys. zł w roku 2012; - 5.453 tys. zł w roku 2013; - 1.848 tys. zł 
w roku 2014 i  - 970 tys. zł za trzy kwartały 2015 r. Zysk (strata) netto kształtował się 
odpowiednio: - 812 tys. zł; -1629 tys. zł; 20 tys. zł oraz - 821 tys. zł.  
Prezes Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. z Gliwic9, 
głównego udziałowca ŚCNTPL (posiadającego 82,85% udziałów i 89,89%  
głosów w Centrum), wyjaśnił że celem GAPR, nie jest pokrywanie strat Centrum, 
a doprowadzenie do tego aby Spółka tych strat nie przynosiła. Podał ponadto,  
że poprawy sytuacji ekonomicznej Centrum upatruje w zmianach organizacyjnych 
oraz w dodatkowych inwestycjach w aktywa, które mogą jej przynosić większe 
dochody. Ponadto podał, że do takich inwestycji należy nabycie technologii  
tzw. kompozytów cienkowarstwowych, w której GARP uczestniczył poprzez 
podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dla sfinansowania jej wkładu własnego 
w tę inwestycję. Aktualnie rozważane jest wsparcie Centrum, w taki sam sposób,  
dla realizacji inwestycji w zakresie powiększenia potencjału ww. technologii 
kompozytów cienkowarstwowych oraz w zakresie wdrożenia przez spółkę, wspólnie 
z Europejską Agencją Kosmiczną oraz francuskim koncernem Tales-Alenia Space, 
technologii wytwarzania przekładkowych paneli kompozytowo-aluminiowych, 
używanych jako elementy konstrukcyjne europejskich satelitów kosmicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 343,347-398,410-415,444) 

Na koniec III kwartału 2015 r. Centrum przeznaczyło pod wynajem 1.052 m2  
(23,6%) powierzchni użytkowej budynków ogółem, z której wynajęło 883 m2, tj.  84% 
powierzchni zaoferowanej do wynajmu (w roku 2013 wskaźnik ten kształtował się na 
poziomie 38%). Podmioty wynajmujące, to wyłącznie przedsiębiorcy innowacyjni. 
Nie wynajmowano lokatorom powierzchni laboratoriów, a jedynie część wydzieloną 
hali. Lokatorzy korzystali z usług świadczonych przez laboratoria lub wynajmowali 
na określony czas specjalistyczne urządzenia produkcyjne będące w dyspozycji 
Centrum. Do dyspozycji lokatorów oddana była biurowa infrastruktura techniczna 
i sieć komputerowa. Centrum służyło innowacyjnym podmiotom gospodarczym 
pomocą doradczą w zakresie technologii kompozytowej i wykonywanych w nim 
badań technicznych.  

(dowód: akta kontroli str.344) 

W Centrum działało sześć podmiotów (lokatorów). Wykorzystywały one w swej 
działalności nowe i innowacyjne  technologie kompozytowe. Podmioty te zajmowały 
się projektowaniem i produkcją zaawansowanych technologicznie komponentów dla 
branży: lotniczej, kosmicznej, energetyki odnawialnej, motoryzacji, kolejnictwa, 

                                                      
8 Stan zatrudnienia związany z realizacją działalności budowlanej. 
9 Zwana dalej „GAPR”. 
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jachtowej i innych. Centrum oferowało lokatorom dostęp do urządzeń, na których 
możliwe są prace badawcze i produkcja wyrobów opartych na innowacyjnej 
technologii włókien cienkowarstwowych. Produktami ww. podmiotów były m.in.: 
bezzałogowe platformy latające, elementy samochodów, elementy bolidów 
Formuły 1, kompozytowe elementy satelitów, rury kompozytowe, elementy jachtów 
wyczynowych, kompozytowe koperty zegarków, kije golfowe, wędki10.  
Na koniec 2015 r. Centrum zatrudniało 19 osób, z czego 80% posiadało wyższe 
wykształcenie. Dwie osoby legitymowały się tytułem doktora nauk technicznych. 
Natomiast w podmiotach/lokatorach zatrudnienie na koniec 2015 r. wyniosło 
22 osoby, co oznaczało ponad czterokrotny wzrost zatrudnienia w stosunku  
do końca 2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 337,345-346,437, 446) 

Oferta Centrum była dostępna na zasadach równości dla wszystkich potencjalnych 
zainteresowanych, a sposób jej prezentacji dzieli się na dwa rodzaje działań: 
działania bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie działania obejmowały spotkania 
i rozmowy Zarządu i pracowników Centrum z potencjalnymi usługobiorcami – 
przedsiębiorcami i instytucjami naukowymi działającymi m.in. w sektorach lotniczym, 
kosmicznym, motoryzacyjnym, jachtowym oraz w ogólnie rozumianym obszarze 
nowoczesnych technologii kompozytowych. Działania pośrednie polegają na 
rozpowszechnianiu informacji na temat działalności i oferty Centrum przy pomocy 
różnych kanałów dystrybucji, tj. wysyłaniu oferty usług do potencjalnych klientów 
drogą elektroniczną lub tradycyjną  lub udziale przedstawicieli Centrum w krajowych 
i zagranicznych targach branżowych oraz misjach gospodarczych (odnotowano 
udział w dziewięciu tego typu przedsięwzięciach). 

(dowód: akta kontroli str.437) 

1.3. Efekty wykonywania przez Centrum funkcji inkubacyjnej 
oraz klastrowej 

Centrum nie pełniło funkcji inkubacyjnej ze względu na nieosiągnięcie pełnej 
zdolności do świadczenia usług wynikających z realizacji Projektu w ramach 
działania 5.3, co zostanie przedstawione w pkt. 2 niniejszego wystąpienia.  
Centrum przygotowuje do realizacji projekt partnerski z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Śląskiego w zakresie prowadzenia sieci obserwatoriów 
specjalistycznych, co wynika z Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Śląskiego na lata 2013–2020. Centrum zamierza prowadzićObserwatorium 
Specjalistyczne w obszarze lotnictwa, którego głównym celem ma być identyfikacja 
najnowszych trendów technologicznych (w obszarze technologii kompozytowych), 
a także rozpoznanie potrzeb przedsiębiorców w zakresie technologii i innowacyjnych 
rozwiązań.  
Centrum było uczestnikiem inicjatyw klastrowych i platform współpracy. Było 
członkiem czterech klastrów: Technologiczne wsparcie innowacyjnych projektów 
lotniczych, AERO-PLAN, Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa 
i Obronności, Silesia Automotive. Centrum podpisało umowy lub porozumienia 
o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, Instytutem Badań 
i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, Polską Platformą 
Technologiczną Lotnictwa oraz Laboratorium Międzyuczelnianym w Stalowej Woli. 
Ponadto podpisano listy intencyjne o współpracy z Politechniką Warszawską, 
Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach i porozumienie w przedmiocie powołania 
Wspólnego Przedsięwzięcia – udział w Programie Clean-Sky II. 
 

                                                      
10 Informacje uzyskane m. in. ze stron www.flytronic.pl; www.thinplytechnology.com; www.hexja.com.  
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W wyniku działań Centrum – jak oświadczył jego były Prezes - następował stały 
wzrost liczby powiazań pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Podkreślił rolę nie 
tyle samych, często ogólnych inicjatyw klastrowych, ale raczej cel powoływanych 
ad hoc konsorcjów przemysłowych do realizacji konkretnych celów komercyjnych 
i naukowych. Klastry i platformy współpracy stanowią dobrą bazę do zawiązania 
takiego konsorcjum, jednak faktycznym spoiwem jest wyraźny cel gospodarczy 
i potencjalne korzyści, jakie partnerzy konsorcjum mogą wynieść z wzajemnej 
współpracy. Szczególne znaczenie dla Centrum mają tu konsorcja powoływane  
do realizacji projektów w sektorze kosmicznym.  

(dowód: akta kontroli str. 231-301, 420-424, 437-439, 447-448) 

Zarząd Centrum wprowadził11 w 2013 r. Regulamin udzielania pomocy publicznej, 
która w latach 2014-2015 w kwocie 76.174,35 zł została udzielona podmiotom 
innowacyjnym  w następujących formach i wysokościach: na wynajem pomieszczeń 
Centrum jednemu podmiotowi w wysokości 55 142,25 zł, na usługi frezowania trzem 
podmiotom w wysokości 2.783,70 zł łącznie, na badania laboratoryjne jednemu 
podmiotowi w wysokości 18.248,40 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 319-324,416-419, 448-449) 

Efektem działalności w latach 2013-2015 była realizacja przez Centrum 189 usług 
na rzecz 69 kontrahentów.  Wartość przychodu ogółem w tych latach wzrosła  
ponad siedmiokrotnie (z 248 tys. zł do 1.852 tys. zł). Spadły przychody m.in.  
z branży lotniczej, a nastąpił siedmiokrotny wzrost przychodów w branży automotiv 
(z 44 tys. zł do 301 tys. zł).    
W latach 2013-2015 nastąpiła zmiana struktury przychodu laboratoriów Centrum 
z poszczególnych branż przemysłowych. Nastąpił spadek udziału  przychodów 
laboratoriów Centrum na rzecz  branży lotniczej, przychody z branży automotiv 
utrzymywały się na niezmiennym poziomie.  

 (dowód: akta kontroli str. 434-436) 

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

Udziałowcami Centrum byli12: w 82,85% Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości 
i Rozwoju w Gliwicach  Sp. z o.o. , (która jest spółką z miastem Gliwice z pakietem 
udziałów 79,90%), w 1,49% powiat Bielski oraz w 15,56% podmioty prywatne.   
Lokatorzy nie uzyskali od Centrum pomocy w pozyskiwaniu publicznego wsparcia 
finansowego na działalność innowacyjną. Ze względu na specyfikę działalności 
Centrum – jak oświadczył były Prezes Centrum – trudno mówić o „lokatorach” raczej 
należałoby mówić o „zleceniodawcach” usług proinnowacyjnych świadczonych 
w oparciu o utworzoną infrastrukturę technologiczną. Usługi te mają charakter 
jednorazowy, cykliczny, ale rzadko kiedy stały, a jedynie regularni zleceniodawcy 
mogą rozważyć ulokowanie swojej działalności w Centrum, przy czym zaznaczyć 
należy, że Centrum nie dysponuje dużą powierzchnią pozwalającą na lokowanie się 
tutaj działalności przedsiębiorstw. Specyfika funkcjonowania Centrum polega  
na oferowaniu usług w oparciu o specjalistyczną infrastrukturę technologiczną 
zainstalowaną w laboratoriach.  
Natomiast podmioty współpracujące z Centrum występowały wspólnie o wsparcie 
finansowe w ramach różnych projektów, zarówno zagranicznych jak i regionalnych 
takich jak: 

                                                      
11 Uchwała Zarządu nr 19/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r., zmieniony uchwałą Zarządu nr 16/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. 
12 Na 31 grudnia 2015 r.  
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− RPO WSL 2014 – 2020 Działanie 1.3. „Profesjonalizacja IOB” - realizacja 
projektu pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie 
Przedsiębiorczego Odkrywania” (konsorcjum z Agencją Rozwoju Regionalnego 
w Bielsku-Białej S.A.) Instytucją Zarządzającą jest Śląskie Centrum 
Przedsiębiorczości, 

− program Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) pn. Polish Industry Incentive 
Scheme – pięć projektów, w tym: trzy projekty (w tym dwa obecnie 
realizowane) z Thales Alenia Space  - France; jeden projekt wspólnie z North 
Thin Ply Polska Sp. z o. o. i Thales Alenia Space – France; jeden projekt 
w konsorcjum przemysłowym sześciu polskich podmiotów (lider konsorcjum: 
Creotech Instruments Sp. z o. o., Piaseczno), 

− Program Badań Stosowanych; Instytucja Zarządzająca: NCBiR – dwa projekty,  
w tym: projekt wspólnie z Ośrodkiem Badawczo – Rozwojowym Urządzeń 
Mechanicznych OBRUM Sp. z o. o., Gliwice i projekt wspólne z Politechniką 
Warszawską oraz Jeppesen Poland Sp. z o.o., Gdańsk.  

− Europejska Współpraca Terytorialna, Program Regionu Morza Bałtyckiego 
2007 – 2013, - realizacja projektu pn. „Technet-nano - Międzynarodowa sieć 
współpracy instytucji badawczych w dziedzinie nanotechnologii na rzecz 
wsparcia przedsiębiorców w dostępie do usług proinnowacyjnych”. 

Jak wynika z oświadczenia byłego Prezesa Zarządu ze względu na fakt, iż  
specyfiką funkcjonowania Centrum jest świadczenie spersonalizowanych usług 
proinnowacyjnych realizowanych we współpracy z przedsiębiorcą przy 
przygotowaniu, a następnie na etapie realizacji usługi, każdy zleceniodawca 
korzystał z pomocy doradców – technologów i inżynierów pracujących w Centrum. 
Praktyka gospodarcza i specyfika rynku, na którym funkcjonuje Centrum, pokazała 
że właśnie takiego podejścia oczekują przedsiębiorcy i tylko taki kompleksowy 
i spersonalizowanych charakter usługi przynosił przedsiębiorcy wymierne korzyści. 

(dowód: akta kontroli str. 338-342, 439-440) 

Były Prezes Zarządu Centrum podał w oświadczeniu, że  jedną z głównych barier 
rozwoju Centrum jest wyspecjalizowany charakter świadczonych usług przy 
równocześnie obecnie zbyt niskim potencjale wytwórczym i innowacyjnym 
regionalnych przedsiębiorstw przemysłu lotniczego. Proponowana przez Centrum 
technologia jest trudna do wdrożenia, a przez to zazwyczaj nie do zaakceptowania 
przez regionalnych przedsiębiorców tej branży pod względem opłacalności 
ekonomicznej. Z kolei przedsiębiorstwa lotnicze o większym potencjale  
przy wprowadzaniu rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących technologię 
autoklawową korzystają z usług świadczonych przez ośrodki (zagraniczne) 
o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz z odpowiednim portfolio usług i kontrahentów. 
Odbiegające od oczekiwań wyniki finansowe Centrum były konsekwencją 
konieczności ponoszenia wysokich kosztów stałych związanych z utrzymywaniem 
infrastruktury technologicznej w stanie gotowości do świadczenia usług na rzecz 
wsparcia przedsięwzięć innowacyjnych w tym również kosztów wykwalifikowanej 
kadry. Jednym z działań zmierzających do zlikwidowania barier  może być wsparcie 
finansowe Centrum poprzez podniesienie kapitału spółki przez dotychczasowych 
wspólników lub objęcie udziałów przez nowych udziałowców, którymi w intencji 
Zarządu, mogłyby być agendy krajowe lub regionalne pełniące funkcję funduszy 
rozwoju i wsparcia przedsiębiorczości. Kolejnym działaniem planowanym przez 
Zarząd Centrum jest czynienie starań o dofinansowanie projektów mających na celu 
dalszą rozbudowę infrastruktury technologicznej i poszerzenie wachlarza usług 
świadczonych przez Centrum. Zarząd zamierza skorzystać z dostępnych 
programów wsparcia, jednakże ze względu na status dużego przedsiębiorstwa 
Centrum ma mocno ograniczone możliwości uzyskania takiego wsparcia ze względu 



 

9 

na wykluczenia podmiotowe (wiele programów dostępnych jest dla małych 
i średnich przedsiębiorców) oraz finansowe (intensywność wsparcia jest dużo 
mniejsza niż dla małych i średnich przedsiębiorców). 

 (dowód: akta kontroli str.440) 

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

2. Realizacja projektu i jego zgodności z postanowieniami 
umowy o dofinansowanie 

2.1. Istota projektu zgłoszonego do dofinansowania  

W dniu 15 stycznia 2010 r. Centrum złożyło w Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości13 (Instytucja Wdrażająca) „Wniosek o wsparcie” a w dniu 
30 czerwca 2010 r. pomiędzy  PARP a Centrum (Beneficjentem) zawarta została 
umowa14 o udzielenie wsparcia w ramach działania 5.3 Wspieranie Ośrodków 
Innowacyjności osi priorytetowej 5., Dyfuzja Innowacji, Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Przedmiotem Umowy było udzielenie Centrum 
wsparcia na realizację Projektu.  
Harmonogram rzeczowo-finansowy przewidywał realizację dziewięciu etapów15, 
które wraz ze zmianami wynikającymi z rozszerzenia Projektu zostały zrealizowane 
i Projekt został zakończony w terminie wynkającycm z ww. harmonogramu, 
tj. z końcem II kwartału 2015. Wniosek o płatność końcową za okres do 28 maja 
2015 r. został złożony do PARP 7 sierpnia 2015 r. W piśmie z 21 grudnia 2015 r. 
PARP informował Centrum o wypłacie płatności końcowej w realizowanym 
Projekcie. 

(dowód: akta kontroli str. 7-18, 34-169)  

Całkowity koszt realizacji Projektu określono w Umowie na 54.802.400 zł.   
W przedmiotowej Umowie ustalono, że całkowita kwota wydatków do objęcia 
wsparciem nie może przekroczyć 44.913.494,80 zł. Wysokość wsparcia  
(środki zewnętrzne) ustalono na 38.176.470,58 zł, z czego 85% (32.449.999,99 zł) 
stanowiły środki wsparcia w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego16 oraz 15% (5.726.470,59 zł) dotacja celowa, a wkład 
własny Centrum ustalono na 6.737.024,22 zł, co stanowiło 15% kwoty środków 
kwalifikujących się do objęcia wsparciem.  

(dowód: akta kontroli str. 7-18, 34-126)  
 
W wyniku realizacji Projektu zakładano uzyskanie następujących efektów 
określonych we wskaźnikach: 
− produktu: wybudowanie budynków o powierzchni  4.448,70 m2 i infrastruktury 

technicznej o wartości 19.298.308 zł, zakup wyposażenia za kwotę 

                                                      
13 Zwana dalej: „PARP”. 
14 Zwana dalej „Umową”. 
15 Pierwszy etap: Przygotowanie projektu zaplanowano do końca II kwartału 2010 r.; drugi etap: Opłaty administracyjne 

i notarialne do końca I kw. 2011 r.; trzeci etap: Budowa ośrodka innowacyjności do końca II kw. 2012 r.; czwarty etap: 
Wyposażenie ośrodka innowacyjności w urządzenia techniczne i technologiczne do końca II kwartału 2012 r.; piąty etap: 
Zarzadzanie projektem do końca III kw. 2012 r.; szósty etap: Usługi finansowe, techniczne, doradcze na potrzeby realizacji 
projektu do końca III kw. 2012 r.; siódmy etap: Promocja ośrodka innowacyjności do końca III kw. 2012 r.; ósmy etap: 
Koszty operacyjne ośrodka innowacyjności do końca III kw. 2012 r.; dziewiąty etap: Usługi szkoleniowe do końca III kw. 
2012 r. Po rozszerzeniu Projektu harmonogram przewidywał realizację dziewięciu etapów. Pierwszy i drugi etap pozostały 
bez zmian; trzeci etap: Budowa ośrodka innowacyjności do końca I kw. 2015 r; czwarty etap: Wyposażenie ośrodka 
innowacyjności w urządzenia techniczne i technologiczne do końca II kwartału 2015 r.; piąty etap: Zarzadzanie projektem do 
końca II kw. 2015 r.; szósty etap: Usługi finansowe, techniczne, doradcze na potrzeby realizacji projektu do końca I kw. 
2015 r.; siódmy etap: Promocja ośrodka innowacyjności do końca II kw. 2015 r.; ósmy etap: Koszty operacyjne ośrodka 
innowacyjności do końca I kw. 2013 r.; dziewiąty etap: Usługi szkoleniowe do końca II kw. 2015 r. 

16 Dalej „EFRR”. 
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21.111.968 zł, zabudowę trzech obiektów, wybudowanie dwóch laboratoriów, 
zakup 34 szt. aparatury naukowo-badawczej i technologicznej; 

− rezultatu: korzystanie w roku docelowym 2014 przez 18 przedsiębiorców 
z zakupionego wyposażenia i infrastruktury technicznej, a w roku docelowym 
2015: realizację 51 usług doradczych na rzecz przedsiębiorców, utworzenie 
w przedsiębiorstwach korzystających ze wsparcia 15 nowych miejsc pracy, 
utworzenie czterech przedsiębiorstw na terenie objętym realizacją Projektu, 
zaangażowanie 51 podmiotów w prowadzenie działalności wynikającej 
z Projektu, uzyskanie dwóch akredytacji przez wsparte laboratoria  
badawcze i specjalistyczne, realizowanie 10 projektów badawczych, 
rozwojowych i celowych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury sfery B + R, 
utworzenie 32 nowych miejsc pracy, wykorzystywanie przez jednego naukowca 
i 18 studentów utworzonej infrastruktury badawczej oraz wykorzystywanie 
przez 29 jednostek naukowych ww. infrastruktury. 

(dowód: akta kontroli str. 7-18, 34-126)  

Aneksem z 10 lipca 2013 r. do Umowy całkowity koszt realizacji Projektu 
zwiększono do 68.725.662,27 zł. Całkowitą, nieprzekraczalną kwotę wydatków do 
objęcia wsparciem, zwiększono do 56.213.494,80 zł. Wysokość wsparcia na 
realizację Projektu (środki zewnętrzne) zwiększono do 47.781.470,58 zł, z czego 
85% (40.614.249,99 zł) stanowiły środki wsparcia w formie płatności ze środków 
EFRR oraz 15% (7.167.220,59 zł) dotacja celowa,  a wkład własny Centrum 
ustalono w kwocie 8.432.024,22 zł, stanowiącej 15% środków kwalifikujących się  
do objęcia wsparciem. Rozszerzenie Projektu uzasadniono doposażeniem 
infrastruktury w innowacyjny sprzęt badawczy zwiększający zakres prac badawczo-
rozwojowych, co pozwoli na zwiększenie gamy oferowanych usług dla małych 
i średnich przedsiębiorstw z branży lotniczej, motoryzacyjnej, chemicznej 
i spożywczej.     
Aneksem  z dnia 3 listopada 2014 r. wydłużono okres kwalifikowania wydatków  
do 31 maja 2015 r. oraz rozliczenia otrzymanego wsparcia do 31 maja 2036 r.   
W § 9 Umowy okres trwałości Projektu ustalono na do 31 maja 2036 r.  
W wyniku rozszerzenia realizacji Projektu zmianie uległy niektóre zakładane efekty 
określone we wskaźnikach: 
− produktu: wybudowanie infrastruktury technicznej o wartości 21.480.064,58 zł, 

zakup wyposażenia za kwotę 27.920.277,62 zł i zakup 44 szt. aparatury 
naukowo-badawczej i technologicznej; 

− rezultatu w roku docelowym 2015: korzystanie przez 28 przedsiębiorców 
z zakupionego wyposażenia i infrastruktury technicznej, utworzenie 
w przedsiębiorstwach korzystających ze wsparcia 18 nowych miejsc  
pracy, utworzenie pięciu przedsiębiorstw na terenie objętym realizacją  
Projektu,  uzyskanie czterech akredytacji przez wsparte laboratoria badawcze 
i specjalistyczne, realizowanie 10 projektów badawczych, rozwojowych 
i celowych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury sfery B + R , utworzenie 
40 nowych miejsc pracy, wykorzystywanie przez 70 naukowców i 50 studentów 
utworzonej infrastruktury badawczej oraz wykorzystywanie przez 35 jednostek 
naukowych ww. infrastruktury. 

(dowód: akta kontroli str. 52, 19-33, 127-159) 

2.2. Uzasadnienie realizacji projektu 

We wniosku o wsparcie Projektu Centrum wskazało okoliczności uzasadniające 
wsparcie w ramach działania 5.3 polegającego na wspieraniu ośrodków 
innowacyjności. Zasadność wsparcia uzasadniano m.in. prowadzeniem w okolicach 
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Bielska działalności związanej z lotnictwem przez około 20-tu przedsiębiorców. 
Od 2008 roku funkcjonował Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, 
Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o., gdzie zlokalizowane były 
23 przedsiębiorstwa17, do których Centrum miało kierować ofertę swych usług. 
Ponadto w regionie Bielska-Białej działali przedsiębiorcy, którzy wyrośli z bogatej 
tradycji produkcji lotniczej opartej na wiedzy, doświadczeniu i infrastrukturze 
Szybowcowych Zakładów Doświadczalnych w Bielsku-Białej opartej m.in. na 
technologii kompozytów. Z 58 podmiotów należących obecnie do Śląskiego Klastra 
Lotniczego – Federacji Firm Lotniczych w Bielsku-Białej, w okresie składania 
wniosków 15 przedsiębiorców prowadziło działalność produkcyjną. Ponadto 
w okresie tym współpracą zainteresowanych było siedem instytucji naukowych. 
W uzasadnieniu wskazano, że dalszy rozwój branży lotniczej miał wiązać się 
z koniecznością ponoszenia wysokich nakładów na inwestycje związane ze sferą 
badawczo-naukową. Był to warunek, który stanowił barierę rozwoju rodzimych firm 
lotniczych. 

(dowód: akta kontroli str. 18,31-33, 222-228, 229-230, 402-407) 

2.3. Realizacja Umowy i osiągnięte efekty  

Centrum dokonywało okresowych ocen efektywności Projektu w każdym składanym 
wniosku o płatność. Wykazywano uzyskane wartości wskaźników18 realizacji 
Projektu, oraz wielkość wydatków poniesionych na realizację Projektu. Oceny 
te wykonano 55 razy, w składanych wnioskach o zaliczkę i ją rozliczających oraz we 
wnioskach refundacyjnych. 
W dniu 12 lutego 2016 r. Centrum poinformowało PARP (instytucję wdrażającą) 
o stopniu realizacji na 31 grudnia 2015 r. wskaźników produktu i rezultatu 
zakończonego Projektu. Wskaźniki produktu osiągnięto w 100%, natomiast w pięciu 
na jedenaście wskaźników rezultatu nie uzyskano zakładanych wielkości. 
Nie osiągnięto wymaganych wielkości wskaźników: 
− liczby 51 podmiotów  zaangażowanych w prowadzenie działalności wynikającej 

z Projektu (realizacja w 24%, 12 podmiotów); 
− liczby czterech akredytacji uzyskanych przez wsparte laboratoria badawcze 

i specjalistyczne (realizacja w 75%, trzy akredytacje); 
− liczby 40 bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (realizacja w 48%, 

19 miejsc); 
− liczby 35 jednostek naukowych korzystających z będącej przedmiotem 

wsparcia infrastruktury badawczej (realizacja w 29%, 10 jednostek naukowych); 
− liczba 70 naukowców wykorzystujących będącą przedmiotem wsparcia 

infrastrukturę badawczą (realizacja w 7%, 5 naukowców). 
 

(dowód: akta kontroli str. 134-135, 160-168, 420-433) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Centrum nie wystąpiło do PARP (instytucji wdrażającej) o dokonanie zmian 
w Projekcie, dotyczacych wydłużenia terminu dla osiągnięcia wskaźników rezultatu, 
w sposób określony w § 11  ust. 1 Umowy, tj. do 30 dni od zaistnienia przyczyny 
dokonania zmiany, mimo iż 8 lipca 2013 r. aneksem do ww. Umowy zwiększono 
zakres Projektu i termin realizacji infrastruktury badawczej (wskaźnika produktu) 
i 7 listopada 2013 r. określono nowe, w tym zwiększone docelowe wskaźniki 
rezultatu realizacji celów Projektu. Zaistniała więc potrzeba ww. zmian docelowego 

                                                      
17 Na dzień 15 stycznia  2010 r. (dzień złożenia przez Centrum wniosku o wsparcie)  
18 Produktu i rezultatu. 
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terminu uzyskania wskaźników rezultatu. W konsekwencji w roku docelowym 2015 r. 
nie osiągnięto pięciu z jedenastu wskaźników rezultatu. 
W ww. piśmie z 12 lutego 2016 r. do PARP jako przyczynę niezrealizowania 
w terminie ww. pięciu wskaźników rezultatu wskazano  swego rodzaju 
niedopatrzenie popełnione przez obie strony Umowy o wsparcie na etapie 
programowania i realizacji tzw. projektu rozszerzającego. Nie przesuwając terminu 
osiągnięcia wskaźników rezultatu przyjęto zwiększony zakres i termin realizacji 
infrastruktury badawczej (wskaźników produktu). Uzyskanie odpowiedniego 
poziomu innowacyjności i pełnej zdolności do świadczenia usług  wymaga – 
zdaniem Centrum – czasu, który wykracza poza przewidziany we wniosku  
o dofinansowanie termin. W piśmie tym Centrum zwróciło się do PARP 
o rozważenie możliwości przesunięcia terminu osiągniecia ww. wskaźników 
rezultatu o okres, w którym uzyskanie przyjętych docelowych wartości wskaźników 
będzie, z realnego i praktycznego punktu widzenia, możliwe do osiągnięcia. 
Na dzień zakończenia kontroli w Centrum19 nie określono terminu uzyskania 
przedmiotowych wskaźników rezultatu. 

(dowód: akta kontroli str. 54, 114-135, 134-135, 160-168, 420-433) 

2.4. Wnioski o płatność 

Zgodnie z pismem PARP z 21 grudnia 2015 r. kwota zatwierdzonych kosztów 
kwalifikowanych wg złożonych i zatwierdzonych do wypłat wniosków o płatność 
wyniosła 56.204.238,90 zł,  co stanowiło 99,98% (56.213.494,80 zł) kosztów 
kwalifikowanych określonych w Umowie. 

(dowód: akta kontroli: str. 160-169, 431-432) 

Podmioty zewnętrzne przeprowadziły dwa audyty w 2011 r. i 2014 r. realizacji 
Umowy, a PARP przeprowadził trzy kontrole w 2011 r., w 2012 r. i w 2015 r. 
w zakresie ostatecznego rozliczenia i wypłaty wniosku o płatność końcową. 
Przeprowadzone audyty i kontrole nie stwierdziły nieprawidłowości. Wystosowano 
natomiast zalecenia pokontrolne, które dotyczyły m.in.: prowadzenia dziennika 
budowy, stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych również przy 
udzielaniu zamówień o wartości nieprzekraczającej tzw. progów unijnych oraz 
wyegzekwowania od wykonawcy przedłużenia ważności gwarancji zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy o okres rękojmi za wady i precyzyjnego określenia 
w warunkach przetargu warunków płatności. 
W kontrolach weryfikowano realizację wcześniejszych zaleceń pokontrolnych. 
Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane.    

(dowód: akta kontroli str. 170-220) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości,  
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. 

 

 

 

                                                      
19 29 luty 2016 r. 

Opis stanu 
faktycznego 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli20 
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 nadzorujący 
 

Adam Koziolek 
Doradca techniczny 

 

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

 

 

  

  
 

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


