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I. Dane identyfikacyjne 
Lamintex sp. z o.o., ul. Węgierska 78, 33-300 Nowy Sącz, dalej: Spółka. 

 

Sławomir Grzegorzek, Prezes Zarządu Lamintex sp. z o.o. od 6 kwietnia 2010 r. 

 

 

1. Realizacja działań w ramach Pakietu dla średnich miast. 

2. Wydatkowanie środków finansowych na realizację projektów w ramach Pakietu 
dla średnich miast. 

3. Efekty realizacji projektów w ramach Pakietu dla średnich miast. 

 

Od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2020 r. (z możliwością wykorzystania 
dowodów sporządzonych przed lub po tym okresie). 

 

art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura w Krakowie 

 

 

Mariusz Pindral, główny specjalista, upoważnienie do kontroli nr LKR/140/2020 
z 15 września 2020 r.  

 (akta kontroli str. 1-2) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
NIK pozytywnie ocenia dotychczasową realizację przez Spółkę projektu: „Wdrożenie 
wyników prac badawczych w postaci strukturalnego absorbera wilgoci połączeń 
meblowych w firmie Lamintex celem poprawy innowacyjności i konkurencyjności 
oferty produktowej” (Projekt). 

Realizacja projektu rozpoczęła się zgodnie z harmonogramem określonym 
w zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowie o dofinansowanie 
projektu, jednak w związku z opóźnieniem w realizacji robót budowlanych 
(niezwiązanych z budową hali produkcyjnej), a następnie przerwaniem na skutek 
pandemii  COVID-19 prac przez zagranicznego wykonawcę linii technologicznej, 
termin zakończenia projektu zmieniano dwukrotnie, wyznaczając go na 
30 czerwca 2021 r.    

Spółka ukończyła budowę hali produkcyjnej, osiągając zaplanowany wskaźnik 
produktu tj. powierzchnia nabytych/wybudowanych obiektów budowlanych w ramach 
projektu. Rozpoczęto także montaż linii produkcyjnej. W ocenie NIK na dzień 
zakończenia kontroli3 nie powstały przesłanki mogące świadczyć o możliwości 
niedotrzymania terminu zakończenia projektu.  

Za zgodą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zmieniono zakres 
przedmiotowy inwestycji, rezygnując z zakupu drukarek 3D oraz systemu 
napełniania absorberów. Powyższa zmiana nie miała wpływu na wartość projektu 
i kwotę dofinansowania. Dotychczasowe płatności (zaliczka w wysokości 
1 642,5 tys. zł i refundacja w wysokości 90 tys. zł) następowały zgodnie 
z zatwierdzonymi harmonogramami. Przedstawione do rozliczenia faktury 
dokumentowały wydatki kwalifikowalne, a poddane kontroli udzielone zamówienie 
na wybudowanie hali produkcyjnej spełniało wymagania Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020.  

Kontrola NIK wykazała przypadki opóźnień w składaniu wniosków do PARP, co nie 
miało jednak wpływu na realizację projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Tj. 1 grudnia 2020 r. 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja działań w ramach Pakietu dla średnich miast 

1.1. Spółka podpisała 31 lipca 2018 r. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości 
umowę nr POIR.03.02.01-12-0005/18-00 o dofinansowanie projektu w ramach 
podziałania 3.2.1 „Badania na Rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
2014-20205. Przedmiotem umowy było wdrożenie wyników prac badawczo-
rozwojowych w postaci strukturalnego absorbera wilgoci połączeń meblowych 
poprzez budowę infrastruktury technicznej (hala) oraz zakup linii technologicznej 
(urządzenia i oprogramowania)6. Wartość projektu ogółem wyniosła 38 296 tys. zł, 
wydatki kwalifikowane 31 135 tys. zł, dofinansowanie ze środków UE 
14 010,8 tys. zł. 

(akta kontroli str. 5-441) 

Zgodnie z § 7 umowy o dofinansowanie, projekt miał być realizowany w okresie 
od 2 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. We wskazanym terminie miała zostać 
zakończona zarówno rzeczowa realizacja projektu jak i jego finansowe rozliczenie. 
Projekt rozpoczął się zgodnie z planowanym terminem. 

(akta kontroli str. 66-67) 

Spółka 28 listopada 2018 r. złożyła do PARP wniosek o wydłużenie okresu 
kwalifikowalności kosztów do 31 maja 2020 r. Wniosek uzasadniono opóźnieniem 
w realizacji robót budowlanych (nie związanych z planowaną w projekcie budową 
hali produkcyjnej) z przyczyn technicznych oraz terminów dostawy maszyn 
i urządzeń. PARP wyraziła zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu 
i 25 czerwca 2019 podpisano aneks do umowy o dofinansowanie. Prezes wyjaśnił, 
że wykonawca robót budowlanych w trakcie prac zgłaszał ryzyko związane 
z terminem zakończenia planowanych prac jednakże Spółka nie wyraziła zgody na 
takowe wydłużenie. Prace budowlane zostały zakończone zgodnie z terminem 
wskazanym w umowie oraz w ofercie Wykonawcy (30.06.2019). Kluczowym 
powodem zmiany terminu realizacji projektu był zakup linii technologicznej wraz z jej 
montażem. Z uwagi na wysoką specjalizację maszyn wchodzących w skład linii oraz 
duże braki na rynku w zakresie dostępności wykonawców tego typu technologii 
w 2019 r. budowa linii nie była możliwa jak pierwotnie planowano do końca 2019 r.  

(akta kontroli str. 826-960, 5-60, 1040-1041) 

W dniu 24 marca 2020 r. Spółka ponownie złożyła do PARP wniosek o wydłużenie 
okresu realizacji projektu, tym razem do 30 czerwca 2021 r. W uzasadnieniu do 
wniosku wskazano, że przyczyną przedłużenia okresu realizacji jest pandemia, która 
bezpośrednio spowodowała że zagraniczny wykonawca linii technologicznej 
zmuszony był przerwać prace. PARP zgodził się na przedłużenie okresu realizacji 
inwestycji, podpisując aneks do umowy nr 3 z 18 maja 2020 r. 

(akta kontroli str. 826-960, 5-60) 

 

 

 

                                                      
4 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
5 Dalej: umowa o dofinansowanie. 
6 Tytuł projektu: „Wdrożenie wyników prac badawczych w postaci strukturalnego absorbera wilgoci połączeń 

meblowych w firmie Lamintex celem poprawy innowacyjności i konkurencyjności oferty produktowej”. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Do umowy o dofinansowanie podpisano następujące aneksy: 

1. Aneks 1 z 19 listopada 2018 r. - nr POIR.03.02.01-12-0005/18-01, w którym 
przesunięto termin wypełnienia warunku finansowego (dostarczenia 
dokumentacji kredytowej) z 31 października na 30 listopada 2018 r. 

2. Aneks 2 z 25 czerwca 2019 r. - nr POIR.03.02.01-12-0005/18-02, w którym 
wydłużono okresu kwalifikowalności kosztów (tym samym przedłużając termin 
zakończenia projektu) z 31 grudnia 2019 r. do 31 maja 2020 r. Wprowadzony 
aneks zmieniał: harmonogram płatności, tabelę wskaźników oraz harmonogram 
rzeczowo- finansowy w części związanej z okresem realizacji poszczególnych 
zadań.  

3. Aneks 3 z 18 maja 2020 r. - nr POIR.03.02.01-12-0005/18-03, w którym 
wydłużono okresu kwalifikowalności kosztów (tym samym przedłużając termin 
zakończenia projektu) z 31 maja 2020 r. do  30 czerwca 2021 r. Wprowadzony 
aneks zmieniał: harmonogram płatności, tabelę wskaźników oraz harmonogram 
rzeczowo- finansowy w części związanej z okresem realizacji poszczególnych 
zadań.  

Aneks 4 z 6 października 2020 r. - nr POIR.03.02.01-12-0005/18-04, w którym 
zmieniono zakres projektu, co było związane z odstąpieniem od realizacji zadania 
nr 3 (zakupu drukarek 3D oraz systemu do napełniania absorberów). 
Prezes wyjaśnił, że wprowadzona zmiana aneksem nr 3 nie spowodowała zmiany 
całkowitej wartości projektu. W trakcie realizacji projektu w wyniku 
przeprowadzonych postępowań na zakup linii technologicznej oraz systemu 
do automatyzacji linii oferenci przedstawili oferty na większe kwoty niż założono 
w budżecie. Oferty jakie wpłynęły w wyniku przeprowadzonych postępowań były 
wyższe niż wartość zaplanowana w projekcie. W roku 2019 wystąpił bardzo duży 
wzrost cen na rynku maszyn, urządzeń i systemów informatycznych co wpłynęło na 
ceny ofertowe jakie Spółka otrzymała od potencjalnych dostawców. Wybrane oferty 
przekroczyły zaplanowane w budżecie projektu środki o […]7. Zaistniała sytuacja 
spowodowała, iż uwolnione środki w związku z rezygnacją z realizacji zadania nr 3 
zostały przesunięte na wniosek Spółki do zadania zw. z zakupem systemu 
informatycznego do automatyzacji linii, co pozwoliło na zachowanie obecnej 
wartości kwoty dofinansowania. Wzrost cen związany z wyższymi kwotami ofert nie 
pokrywał się z wartością zadania z którego zrezygnowano, ale powstałe 
oszczędności (związane z rezygnacją z części projektu) pozwoliły na przeznaczenie 
większych środków na dofinansowanie pozostałej części projektu. 

(akta kontroli str. 5-441, 1040-1041) 

1.2. Zgodnie z § 3 umowy o dofinansowanie, finansowanie projektu następuje na 
podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego. Harmonogram przewidywał 
wypłatę jednej zaliczki w 2018 r. w wysokości 1 642,5 tys. zł oraz refundację 
poniesionych wydatków kwalifikowalnych w 2019 r. w wysokości 90 tys. zł. 
Pozostała część wydatków miała zostać zrefundowana na zakończenie realizacji 
projektu (§ 8 i 9 umowy o dofinansowanie).    

(akta kontroli str. 10-24, 30-48, 54-57, 320-328) 

W dniu 21 grudnia 2018 r. PARP zaakceptował wniosek o zaliczkę w kwocie 
1 642,5 tys. zł (zaliczkę wypłacono 21 stycznia 2019 r.). Następnie 8 maja 2019 r. 
PARP zaakceptował wniosek o refundację wydatków w kwocie 90 tys. zł, która 
nastąpiła 17 maja 2019 r. Wraz z wnioskami: rozliczającym zaliczkę (złożonym 

                                                      
7 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) i 

art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie kosztów materiałów informacyjnych. Wyłączenia tego dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 
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17 lipca 2019 r.) i refundację (złożony 29 marca 2019 r.) wysłano do PARP m.in. 
kopie faktur potwierdzających poniesione koszty oraz dokumentację z postępowania 
przetargowego. Zaliczka wraz z refundacją wpłynęły na wyodrębnione konto 
bankowe, przeznaczone do rozliczeń finansowych związanych z projektem. Wydatki 
na pokrycie faktur dokumentujących poniesione wydatki kwalifikowalne (na budowę 
hali produkcyjnej) ponoszono z ww. konta bankowego. 

(akta kontroli str. 420-433, 434-440, 441-617, 402-419) 

Zgodnie z § 8 pkt 1 i § 10 pkt 1 umowy o dofinansowanie Spółka zobowiązana była 
składać do PARP (w systemie SL 2014) wnioski o płatność, co 3 miesiące. 
Opisywane wnioski mogły mieć formę wniosku sprawozdawczego połączonego 
z rozliczeniem wydatków kwalifikowalnych lub wniosków sprawozdawczych 
(informujących o przebiegu realizacji projektu). Na dzień zakończenia kontroli 
Spółka złożyła dziewięć wniosków o płatność, w tym wniosek o wypłatę zaliczki, 
wniosek o rozliczenie zaliczki, wniosek o refundację oraz sześć wniosków 
informacyjnych z realizacji projektu (sprawozdawczych).  

(akta kontroli str. 357-441, 962-976) 

1.3. Projekt nie był objęty kontrolą lub audytem wewnętrznym bądź zewnętrznym. 

(akta kontroli str. 977) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieterminowym składaniu wniosków.  

Stosownie do § 8 pkt 1 umowy o dofinansowanie Spółka zobowiązana była składać  
wniosek nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. W okresie objętym kontrolą Spółka 
złożyła wymaganą liczbę wniosków (obejmującą dotychczasowy okres realizacji 
projektu), jednak trzy wnioski sprawozdawcze złożono po wymaganym terminie. 
Opóźnienie w przypadku wniosku złożonego: 

 9 grudnia 2018 r. wyniosło 69 dni; 

 17 lipca 2019 r. wyniosło 25 dni; 

 25 marca 2020 r. wyniosło 53 dni. 

(akta kontroli str. 5-441, 961) 

Prezes wyjaśnił, że zaistniałe opóźnienia wynikały z przeoczenia. Terminy wniosków 
sprawozdawczych (nie rozliczających wydatków kwalifikowanych projektu) 
w przedłożonych wnioskach obejmują dotychczasowy okres realizacji projektu. 
Przedłożone wnioski o płatność zastały zatwierdzone pozytywnie przez Instytucję 
Pośredniczącą  tj. Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Zaistniałe 
przeoczenie nie ma wpływu na realizację projektu zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo- finansowym a także z zapisami wniosku o dofinansowanie. Spółka 
realizuje projekt zgodnie z założeniami tj. zapisami wniosku o dofinansowanie.  

(akta kontroli str. 1040-1041) 

NIK pozytywnie ocenia realizację działań Spółki w ramach Pakietu dla średnich 
miast. Stwierdzone uchybienia dotyczące niedotrzymania terminu składania 
wniosków do PARP nie miały wpływu na realizację projektu. 

 

 

 

 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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2. Wydatkowanie środków finansowych na realizację projektów 
w ramach Pakietu dla średnich miast 

2.1. Kontroli kwalifikowalności kosztów poddano wszystkie faktury przedstawione do 
rozliczenia w PARP, tj. 15 faktur w ramach rozliczenia zaliczki na łączną kwotę 
4 489,5 tys. zł (w tym dofinansowanie w kwocie 1642,5 tys. zł) i jedną fakturę 
w ramach refundacji na kwotę 246 tys. zł (w tym zrefundowano 90 tys. zł). 
Wymienione faktury dokumentowały koszty poniesione na budowę hali produkcyjnej. 
Wydatki zostały poniesione zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie 
tj. w okresie realizacji projektu oraz zgodnie z założeniami wniosku 
o dofinansowanie. Całość wydatków poniesiona została przez Spółkę będącą 
Beneficjentem projektu. Spółka zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie 
(par. 3 ust. 6 umowy) prowadziła wyodrębnioną księgowość dla wydatków projektu, 
wykorzystując osobne konta analityczne do ewidencji wpłaty środków (128 –
 rachunek refundacji PARP, 140 – rachunek zaliczek PARP), do rozliczeń (202 – 
rozrachunki z kontrhentem), do ewidencji majątku  (011 – środki trwałe, 071 – 
umorzenie środków trwałych, 087 – inwestycje finansowane ze środków UE), 
do ewidencji kosztów (401 – amortyzacja kosztów zespołu IV, 581 – amortyzacja 
kosztów zespołu V) . Całość płatności związanych z wydatkami projektu 
prowadzona była w ramach wyodrębnionego konta bankowego. 

Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła bez uwag całość wydatków przedłożonych do 
rozliczenia. Nie naliczono żadnych korekt finansowych.     Prawidłowo uznano je 
za koszty kwalifikowalne. 

 (akta kontroli str. 420-433, 402-419, 978-1009, 1041) 

2.2. W ramach projektu przeprowadzono pięć postępowań w trybie zapytania 
o cenę, dotyczących: 

1. dostawy i wdrożenia Systemu IT do realizacji zleceń produkcyjnych klienta na 
ciągu technologicznym „Biesse” do produkcji blatów kastomizowanych (wartość 
umowy 130 708 euro), 

2. dostawy i uruchomienia Systemu odciągu wiórów i trocin (wartość umowy 
690 000 zł), 

3. dostawy i wdrożenia Systemu Zarządzania Ciągiem Technologicznym „Biesse” 
do produkcji blatów kastomizowanych (wartość umowy 210 000 euro), 

4. dostawy i budowy infrastruktury technicznej i ciągów technologicznych do 
wytwarzania innowacyjnych blatów kuchennych (wartość umowy 
5 850 000 euro), 

5. budowy hali produkcyjnej (wartość umowy 3 850 000 zł). 

(akta kontroli str. 1010) 

Kontrolą objęto jedyne postępowanie, z którego wydatki zostały przedstawione 
PARP do rozliczenia, tj. związane z budową hali produkcyjnej. Zasady udzielenia 
ww. zamówienia określone zostały w pkt 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-20208. Zgodnie z pkt 6.5.2 Wytycznych udzielenie 
zamówienia w ramach projektu przez beneficjenta następuje zgodnie z zasadą 
konkurencyjności m.in. w przypadku beneficjenta niebędącego zamawiającym 
w rozumieniu Prawa zamówień publicznych9, w przypadku zamówień 

                                                      
8 Dalej: Wytyczne.. z dnia 19 lipca 2017 r. MR/H 2014-2020/23(3)07/2017 
9 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843). 

Opis stanu 
faktycznego 
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przekraczających wartość 50 tys. zł netto. Spółka spełniła powyższy warunek. 
W toku kontroli zamówienia ustalono, że: 

1. Postępowanie na wybór wykonawcy dla zamówienia dotyczącego hali 
produkcyjnej zamieszczono 6 września 2018 r. na stronie 
www.bazakonkurencyjności.pl, zgodnie z Wytycznymi (zapytanie ofertowe 
nr 1/09/LAMINTEX/2018, nr ogłoszenia 1135458). Wyznaczono termin 
składania ofert do 21 września 2018 r., czyli 14 dni od dnia publikacji. 

2. W wyniku postępowania wpłynęły cztery oferty, wszystkie zostały poddane 
ocenie. Ocena obejmowała trzy kryteria: cena (70%), okres udzielonej 
gwarancji (10%), skrócenie okresu realizacji inwestycji (20%). W wyniku 
przeprowadzonej analizy ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę, która 
uzyskała najlepszą ocenę. Cena netto oferty wyniosła 3 850 tys. zł, kres 
udzielonej gwarancji wyniósł 60 miesięcy oraz zaproponowano skrócenie 
okresu realizacji inwestycji o 3 miesiące tj. do 30.06.2019 r. 

3. Wykonawca i zamawiający złożyli oświadczenia o braku powiązań osobowych 
lub kapitałowych. 

4. Przedmiot zamówienia został opisany jednoznacznie i precyzyjnie poprzez 
udostępnienie potencjalnym wykonawcom projektu budowlanego. Do opisu 
przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym 
Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)10. 

5. Zamawiający oraz wykonawca nie zastrzegli sobie zachowania tajemnicy 
przedsiębiorstwa. 

6. Zamawiający sformułował warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 posiadania doświadczenia przez wykonawcę, tj. wykonawca musiał 
wykazać się zrealizowaniem co najmniej trzech kontraktów, jako generalny 
wykonawca, które swoim zakresem obejmowały wykonanie robót 
ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych, podobny 
rodzajowo i wartościowo do przedmiotu zamówienia, w okresie ostatnich 
5 lat; 

 wykazania braku zaległości w płaceniu podatków oraz składek 
ubezpieczenia społeczno-zdrowotnego; 

 zatrudnienia osób posiadających uprawnienia do wykonania robót 
budowlanych, będących przedmiotem zamówienia.  

7. Z postępowania sporządzono 24 września 2018 r. pisemny protokół, który 
zawierał wszystkie elementy wymagane, zgodnie z „Wytycznymi”. 

8. W dniu 28 września 2018 r. podpisano umowę z Firmą Budowlano-Remontową 
Tadeusz Pióro na budowę hali produkcyjnej. 

(akta kontroli str. 618-825) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 
NIK pozytywnie ocenia wydatkowanie środków finansowych na realizację projektu 
w ramach Pakietu dla średnich miast.  

                                                      
10 Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r., ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

http://www.bazakonkurencyjności.pl/


 

9 

3. Efekty realizacji projektu w ramach Pakietu dla średnich miast 

3.1. Spośród wszystkich wskaźników produktu i rezultatu wymienionych w umowie 
zawartej z PARP, w związku z niezakończeniem projektu, na dzień zakończenia 
kontroli osiągnięto następujące wskaźniki produktu: powierzchnia 
nabytych/wybudowanych obiektów budowlanych w ramach projektu (wartość 
wskaźnika 3 409,55 m2), liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (wartość 
wskaźnika jeden) oraz liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (wartość 
wskaźnika jeden). W ramach projektu zaplanowano osiągnięcie wskaźników: 

1. Wskaźniki produktu: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 
przedsiębiorstw (wartość docelowa: 24 285 300 PLN); liczba przedsiębiorstw 
objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku 
(jedno przedsiębiorstwo); liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 
(jedno przedsiębiorstwo); liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
(jedno przedsiębiorstwo); liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 
ekoinnowacji (jedno przedsiębiorstwo); liczba przedsiębiorstw wspartych 
w zakresie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych 
(jedno przedsiębiorstwo); liczba nabytych lub wytworzonych w ramach projektu 
środków trwałych (12 szt.); liczba nabytych w ramach projektu wartości 
niematerialnych i prawnych (dwie sztuki); powierzchnia 
nabytych/wybudowanych obiektów budowalnych w ramach projektu (3409,55 
m2). 

2. Wskaźniki rezultatu: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 
(wartość docelowa: 29 ekwiwalentów pełnego czasu pracy); liczba wdrożonych 
wyników prac badawczo-rozwojowych (jedna sztuka); liczba wprowadzonych 
innowacji (dwie sztuki); liczba wprowadzonych innowacji produktowych (jedna 
sztuka); liczba wprowadzonych innowacji procesowych (jedna sztuka); liczba 
wprowadzonych ekoinnowacji (jedna sztuka); przychody ze sprzedaży nowych 
lub udoskonalonych produktów/procesów […]11; zautomatyzowana 
kastomizacja wstęgi blatowe (jedna sztuka); zmniejszenie wielkości pęcznienia 
blatu aminowanego przy cyklicznych próbach nawilżania i suszenia […]12; 
wydłużenie cyklu życia produktu tj. blatu kuchennego […]13; zmniejszenie 
powierzchni pleśnienia blatu na płaszczyźnie połączenia i w obszarze do 10mm 
od krawędzi cięcia […]14; opóźnienie procesu występowania 
odbarwienia w obszarze łączenia i do 10 mm od krawędzi cięcia […]15; 
niwelacja niedokładności dopasowania (szczelności) połączenia blat - sprzęt 
AGD, tj. zmniejszenie maksymalnych luzów bazowych […]16; zmniejszenie 

                                                      
11 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) i 

art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie kosztów materiałów informacyjnych. Wyłączenia tego dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 

12 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie kosztów materiałów informacyjnych. Wyłączenia tego dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 

13 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie kosztów materiałów informacyjnych. Wyłączenia tego dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 

14 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie kosztów materiałów informacyjnych. Wyłączenia tego dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 

15 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie kosztów materiałów informacyjnych. Wyłączenia tego dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 

16 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) NIK 
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ilości odpadów poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnych blatów 
kuchennych wyposażonych w elastyczny absorber wilgoci (0 m). 

Osiągnięcie wskaźników rezultatu oraz produktu zaplanowano na 2021 r., natomiast 
w przypadku wskaźnika przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych 
produktów/procesów na 2022 r. 

(akta kontroli str. 3-356) 

Obecny stan realizacji projektu pozwala wskazać, iż osiągnięto następujące 
wskaźniki produktu: powierzchnia nabytych/wybudowanych obiektów budowlanych 
w ramach projektu (wartość wskaźnika 3 409,55 m2), liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje (wartość wskaźnika jeden) oraz liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie (wartość wskaźnika jeden). Pozostałe wskaźniki nie zostały 
osiągnięte w związku z trwającą realizacją projektu, co jest zgodne z zapisami 
umowy o dofinansowanie.   

(akta kontroli str. 5-24) 

3.2. W toku kontroli dokonano oględzin wybudowanej hali produkcyjnej. Ustalono, 
że na działkach nr 88/3, 88/4, 88/5, 91/1 w obr. przy ul. Węgierskiej 78B w Nowym 
Sączu wybudowano halę produkcyjną. Zgodnie z pozwoleniem na budowę 
nr 123/2019 powierzchnia zabudowy wyniosła 3 447 m2, powierzchnia użytkowa 
3 409,55 m2 oraz kubatura 26 600 m3. W toku oględzin w hali wykonywano prace 
związane z montażem linii produkcyjnej. Na dzień zakończenia kontroli wypłacono 
wykonawcy linii technologicznej kwotę w wysokości […]17 za dotychczas wykonane 
prace. 

Prezes wyjaśnił, że inne przeszkody w realizacji projektu, poza tymi wynikłymi 
z sytuacji epidemiologicznej nie wystąpiły. 

(akta kontroli str. 1011-1016, 1017-1039, 1040-1041 i 1043) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

NIK pozytywnie ocenia dotychczasowe efekty realizacji projektu w ramach Pakietu 
dla średnich miast. W czasie oględzin stwierdzono, że urządzenia wchodzących 
w skład linii zostały posadowiona na hali oraz trwały prace montażowe. Biorąc pod 
uwagę zakres oraz budżet projektu, w ocenie NIK na dzień zakończenia kontroli nie 
powstały przesłanki mogące świadczyć o możliwości nie dotrzymania terminu 
zakończenia projektu.  

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnioskuje o dołożenie starań mających 
na celu dochowanie terminów składania wniosków o płatność. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

                                                                                                                                       
wyłączyła jawność informacji w zakresie kosztów materiałów informacyjnych. Wyłączenia tego dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 

17 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie kosztów materiałów informacyjnych. Wyłączenia tego dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 
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Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK 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 Krakowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Kraków,       grudnia 2020 r. 

                 Mariusz Pindral 

główny specjalista kp. 

 

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