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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

 
 Wskazywanie wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki jako 

kluczowego sposobu ucieczki Polski z tzw. pułapki średniego rozwoju 

 Brak wzrostu wskaźników  innowacyjności  polskiej gospodarki mimo 
zastosowania około 60 instrumentów wsparcia skierowanych 
bezpośrednio bądź pośrednio na rozwój innowacji  

 Niski stopień wykorzystania w przemyśle i usługach badań naukowych 
oraz innowacyjnych technologii 

 
 



Czy środki publiczne przekazywanie przedsiębiorcom na wdrażanie 
innowacji są efektywnie wykorzystane? 

W szczególności: 

 Czy system finansowania przedsiębiorców środkami publicznymi 
przeznaczonymi na wdrażanie innowacji jest spójny i skuteczny? 

 Czy system nadzoru i oceny skuteczności wykorzystania przez 
przedsiębiorców środków publicznych przeznaczonych na wdrażanie 
innowacji zabezpieczał realizację wyznaczonych celów? 

 Czy przedsiębiorcy prawidłowo wykonują obowiązki wynikające  
z umów wsparcia działalności innowacyjnej ze środków publicznych? 

 Jakie są efekty wsparcia przedsiębiorców środkami publicznymi 
przeznaczonymi na wdrażanie innowacji? 

 

Co kontrolowaliśmy? 02 



 Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości  
 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
 Cztery Urzędy Marszałkowskie województw: 

– lubelskiego  
– mazowieckiego  
– śląskiego 
– warmińsko-mazurskiego 

 Cztery Instytucje Pośredniczące II stopnia: 
– Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości 
– Mazowiecką Jednostkę Wspierania Programów Unijnych 
– Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 
– Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. 

Kogo kontrolowaliśmy? 03 



Stwierdzony stan – niski udział środków publicznych  
na wdrażanie innowacji w skontrolowanych województwach 04 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych udostępnionych przez kontrolowane podmioty. 



 Brak komplementarności programów, realizowanych przez różnych 
dysponentów środków publicznych względem siebie 

 Częściowa niespójność między celami danego programu a kryteriami 
wyboru projektów do dofinansowania 

Stwierdzony stan – brak spójnego systemu dofinansowania 
wdrażania innowacji 05 



 Nieuwzględnienie w systemie wyboru projektów cech innowacyjności 
w stopniu wynikającym z celów poszczególnych programów 

 Ocenianie elementu dotyczące rodzaju i skali innowacji i jej 
oddziaływania na konkurencyjność gospodarki w niedostatecznym 
stopniu 

 Niewskazywanie dziedzin, w których innowacje miały być 
preferowane (np. produkty wysoko przetworzone i wysokiej techniki 
w sprzedaży na rynek krajowy i na eksport) 

 Niski udział kryteriów oceny za innowacyjność w dokonywanej ocenie 
wniosków – 5 na 40 możliwych do uzyskania punktów (12,5%)  
lub za spełnienie kryterium „innowacyjności rozwiązania będącego 
rezultatem” –  4 punkty na 74 możliwych do uzyskania 

 Przyjęcie ogólnikowej definicji innowacji 

Stwierdzony stan – niezapewnienie wsparcia najbardziej 
innowacyjnym projektom 06 



 Niekorzystanie z uprawnień określonych w umowach  
z beneficjentami do wstrzymania dofinansowania bądź rozwiązania 
umowy w razie niewywiązywania się przez beneficjenta  
z obowiązków sprawozdawczych 

 Umorzenie kary umownej w wysokości 53,5 tys. zł (za opóźnienie 
wdrożenia wyników badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych) 
bez podstaw prawnych 

 Nieskuteczne egzekwowanie zwrotu środków w wysokości  
2 680,3 tys. zł (za niewykonanie części umowy) 

Stwierdzony stan – nieskuteczny monitoring realizacji projektów 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) 

07 



 Nieweryfikowanie informacji o efektach społecznych i gospodarczych 
prac wdrożeniowych w programie Projekty celowe i bezpodstawnie 
uznawanie umowy za wykonaną (mimo niespełnienia wymogu 
osiągnięcia parametrów wdrożenia) 

 Nieterminowe dokonywanie oceny dokumentów sprawozdawczych 
(skutkujące wystąpieniem o zwrot niewykorzystanych środków  
po 11 miesiącach od zakończenia projektu) 

 Nieprzeprowadzenie rzetelnych analiz skutków finansowych przed 
zawarciem w 2013 r. aneksów zmieniających warunki pobierania  
przez NCBiR dochodów wynikających z komercyjnego rozporządzania 
prototypem, instalacją pilotażową lub demonstracyjną 

 
 

 
 

Stwierdzony stan – nieskuteczny monitoring realizacji projektów 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) 

08 



 Dokonywanie zmian zakresu rzeczowego projektu nie wpływających na jego innowacyjność 
(w jednym przypadku na 42 zbadane stwierdzono istotnie zmieniony zakres rzeczowy)  

 Rezygnowanie z realizacji projektów w przypadku nieuzyskania wsparcia ze środków 
publicznych 

 Ponoszenie wydatków kwalifikowanych zgodnie z zapisami umów 

 
 

 
 

Stwierdzony stan – prawidłowe wykonywanie  
przez beneficjentów obowiązków wynikających z umów wsparcia 09 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych udostępnionych przez skontrolowanych przedsiębiorców. 

Podział wydatków kwalifikowanych 



Stwierdzony stan – podział skontrolowanych projektów  
wg sektorów wraz z wielkością środków publicznych przeznaczonych 
na realizację projektów 

10 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych udostępnionych przez skontrolowanych przedsiębiorców. 



 Brak mierników realizacji celów oraz harmonogramu ich osiągania  

 Zastosowanie w programach wskaźników produktu i rezultatu 
nieadekwatnych do określonych celów 

 Brak wskaźników oddziaływania (mierników wpływu danego 
programu na zmiany społeczno-gospodarcze) oraz mierników 
umożliwiających ocenę rezultatów danego programu pod względem 
trwałego, długookresowego oddziaływania na regionalną lub krajową 
konkurencyjność gospodarki 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Stwierdzony stan – nieadekwatne wskaźniki realizacji celów 11 



 

 Niewdrożenie do działalności gospodarczej oraz brak komercjalizacji 
badań przeprowadzonych w sześciu na dziesięć zbadanych projektów 
oraz uzyskanie tyko częściowo takich efektów w dwóch kolejnych 
projektach 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Stwierdzony stan – niski wskaźnik wdrożenia projektów 
współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)  12 



 Niewystarczająca siła oddziaływania innowacyjnych projektów realizowanych  
ze środków publicznych na innowacyjność gospodarki regionów 

 Brak zmiany pozycji Polski i skontrolowanych regionów w rankingu innowacyjności 
krajów i regionów prowadzonych przez Unię Europejską   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Stwierdzony stan – brak pozytywnej zmiany stopnia 
innowacyjności gospodarki 13 

Kształtowanie się wskaźnika innowacyjności dla Polski na tle średniego wskaźnika innowacyjności dla UE 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie European Innovation Scoreboard 2017 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/06/European_Innovation_Scoreboard_2017.pdf 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Stwierdzony stan – poprawa sytuacji ekonomicznej 
skontrolowanych przedsiębiorstw korzystających ze środków 
publicznych na wdrażanie innowacji 

14 

Kształtowanie się wybranych wielkości ekonomicznych przed rozpoczęciem realizacji projektów 
oraz do dwóch lat po zakończeniu realizacji projektów (w mld) 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych udostępnionych przez skontrolowanych przedsiębiorców. 



Ocena ogólna 15 

 

Środki publiczne przeznaczone na wdrażanie przez przedsiębiorców 
innowacji zostały w ramach kontrolowanych programów w pełni 
rozdysponowane. Efektywność ich wykorzystania była jednak 
ograniczona ze względu na brak określenia przez dysponentów 
środków kryteriów wyboru projektów odpowiednich do celów 
poszczególnych programów. Nie zdefiniowali oni też rodzajów i skali 
innowacji, które ze względu na znaczenie dla gospodarki byłyby 
preferowane. Procedury oceny wniosków i wyboru projektów do 
dofinansowania nie zapewniały wsparcia najbardziej innowacyjnych 
przedsięwzięć. Pomoc ze środków publicznych nie wpłynęła tym 
samym na wskaźniki innowacyjności zarówno w skali kraju,  
jak i poszczególnych województw objętych badaniem. Przedsiębiorcy 
objęci kontrolą realizowali zakres rzeczowy projektów i w konsekwencji 
wprowadzili niestosowane przez nich technologie, a także rozszerzyli 
swoją ofertę produktową. 
 
 



 Istnieje  konieczność przeanalizowania kierunków interwencji w zakresie 
wsparcia przedsiębiorców w działaniach innowacyjnych, aby wypracować  
spójny model udzielania pomocy i zwiększenia efektywności wydatkowania 
środków publicznych na ten cel. W szczególności system wsparcia w tym 
zakresie powinien uwzględniać m.in.: 

– zdefiniowanie priorytetowych celów państwa w zakresie promocji 
określonych rodzajów innowacji 

– powiązanie poszczególnych programów wsparcia dla innowacyjnych 
przedsiębiorców z regionalno-branżowymi specjalizacjami 

– wsparcie dla MŚP, które powinny mieć odpowiedni udział w udzielanej 
pomocy, 

– ustalenie kryteriów dofinansowania w sposób umożliwiający 
wykreowanie najnowocześniejszych technologii lub produktów  
w polskiej gospodarce 

16 Wnioski 



 Podjęcie analizy zasad oceny wniosków o dofinansowanie  
w poszczególnych programach w celu ich skorygowania pod względem 
transparentności i spójności oraz eliminacji uznaniowych elementów 
oceny, a także adekwatności systemu punktacji do celów programów 

 Przeanalizowanie stosowanych w umowach o dofinansowanie systemu 
kar umownych pod względem wprowadzenia większego ich 
zróżnicowania, pozwalającego na bardziej elastyczne reagowanie  
w sytuacji niewywiązywania się przez beneficjentów z warunków realizacji 
projektów (bez potrzeby wypowiadania umowy i zwrotu wszystkich 
otrzymanych środków) 

 Zapewnienie skutecznego procesu analizowania zasadności nałożenia kar 
umownych w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości oraz 
niezwłocznego ich egzekwowania 

 Zapewnienie skutecznej organizacji procesu nadzoru nad prawidłowością 
realizacji projektów, na które udzielono dofinansowania  

17 Wnioski – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 



Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 
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