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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/023 – Transfer wiedzy i technologii poprzez spółki jednostek naukowych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy 1. Krzysztof Baron, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/74/2018 z dnia 6 marca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Mariusz Podolski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/87/2018 z dnia 16 marca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

SPIN-US Sp. z o.o. w Katowicach1 
ul. Bankowa 12 lok. 147, 40-007 Katowice 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Katarzyna Papież-Pawełczak – Prezes Zarządu2  

(dowód: akta kontroli str. 20, 353) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Prowadzona przez Spółkę w badanym okresie3 działalność była zgodna z jej celami 
statutowymi, tj. wdrożeniem wyników badań naukowych lub prac rozwojowych 
realizowanych na Uniwersytecie Śląskim4. Podejmowane przez Zarząd Spółki 
działania były zgodne z założeniami zawartymi w biznesplanie opracowanym na 
etapie tworzenia Spółki, których celem była współpraca z podmiotami rynkowymi 
oraz efektywny transfer technologii i wyników badań naukowych do gospodarki.  

W okresie objętym kontrolą wartość majątku trwałego Spółki wzrosła 3,5 krotnie,  
a wartość kapitałów własnych niemal czterokrotnie. Odnotowano też ośmiokrotny 
wzrost przychodów ze sprzedaży. Na koniec każdego okresu obrachunkowego 
Spółka uzyskiwała zysk netto na poziomie ponad 100 tys. zł, który przeznaczano na 
cele statutowe, kapitał zapasowy, a w roku 2016 część zysku wypłacono Uczelni  
w formie dywidendy. W okresie objętym kontrolą niemal połowa przychodów 
pochodziła ze sprzedaży wyników prac badawczych i ze sprzedaży licencji  
i patentów.  

Spółka pod względem kapitałowym była zaangażowana w działalność sześciu 
spółek działających w obszarze wdrażania nowoczesnych technologii oraz dokonała 
sprzedaży trzech praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych na 
łączną kwotę 170 tys. zł. Ponadto, zawarła 63 różnego rodzaju umowy z otoczeniem 
biznesu oraz podpisano trzy umowy na licencje niewyłączne. Spółka aktywnie 
prowadziła również działania marketingowe na rzecz realizacji jej celów statutowych.  

                                                      
1 Zwana dalej „Spółką”. 
2 Od dnia 23 września 2014 r. (data utworzenia Spółki) do nadal. 
3 Lata 2013-2017. 
4 Zwanym dalej „Uczelnią” lub „UŚ”. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działalność Spółki celowej 

1. Dnia 24 czerwca 2014 r. Senat UŚ podjął uchwałę nr 315 w sprawie wyrażenia 
zgody na utworzenie - na podstawie art. 86a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym5 - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki celowej), 
której celem będzie komercjalizacja wyników badań naukowych, prac rozwojowych 
powstałych na Uczelni oraz transfer wiedzy z UŚ do gospodarki. W oparciu o tę 
uchwałę, w dniu 23 września 2014 r. utworzona została spółka SPIN-US Sp. z o.o.  
z siedzibą w Katowicach, w której 100% udziałów objął UŚ, a kapitał zakładowy 
Spółki wynosił 81.200 zł (w tym wkład pieniężny 50.000 zł oraz aport 31.200 zł). 
W trakcie działalności Spółki, jej kapitał został podwyższony do 396.100 zł (w tym 
wkład pieniężny 279.000 zł oraz aport 117.100 zł). 

W akcie założycielskim Spółki określone zostały jej zadania, do których należało 
m.in.: obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych,  
w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych,  
prac rozwojowych, w tym know-how lub innej postaci własności intelektualnej 
wytworzonej na UŚ lub przez inne podmioty, w szczególności przez spółki,  
w których Spółka będzie miała udziały/akcje6.  

Zadaniem Spółki miało być zarządzanie prawami UŚ do wyników badań naukowych 
lub prac rozwojowych, będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem 
przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą  
i wyprowadzoną odmianą rośliny, oraz know-how związanego z tymi wynikami. 
Do zadań Spółki należały również działania proinnowacyjne związane  
z komercjalizacją wyników badań i prac rozwojowych, a także know-how UŚ.  

(dowód: akta kontroli str.5-27)  

2. Powołane do Zarządu Spółki osoby posiadały odpowiednie przygotowanie 
merytoryczne i doświadczenie zawodowe. Trzech członków Zarządu powołano  
23 września 2014 r., a 1 grudnia 2015 r. skład Zarządu poszerzono do czterech 
osób. Prezes Zarządu i jeden z członków Zarządu mieli doświadczenie 
menedżerskie i doświadczenie w różnych programach związanych z innowacjami  
i transferem technologii. Pozostali dwaj członkowie Zarządu byli samodzielnymi 
pracownikami naukowymi UŚ, którzy legitymowali się praktycznym doświadczeniem 
w realizacji wdrażania innowacyjnych projektów naukowych. 

 (dowód: akta kontroli str.28-32)  

3. Utworzenie Spółki poprzedzone zostało zleceniem przez UŚ firmie zewnętrznej 
opracowania „Biznesplanu spółki celowej powołanej przez Uniwersytet Śląski  
w Katowicach”7. Opracowanie takie zostało wykonane i przekazane Uczelni w dniu 
30 lipca 2014 r. Dokonano w nim analizy struktury własnościowej i organizacyjnej 
planowanej spółki i jej otoczenia rynkowego, a także opracowano model biznesowy, 
w oparciu, o który miała ona działać. Przeanalizowano w nim również przewidywane 
                                                      
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm., zwaną dalej „Psw”. 
6 Spółki inwestycyjne. 
7 Zwane dalej: „Biznesplanem”. 
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strumienie przychodów, strukturę kosztów i źródła finansowania Spółki. 
Przedstawiono prognozowane przychody i koszty Spółki na najbliższe pięć lat.  
W Biznesplanie stwierdzono też, że ze względu na fakt, że przychody Spółki  
z działalności podstawowej (tj. dywidendy oraz przychody ze zbycia udziałów) będą 
odroczone w czasie, konieczne będzie zapewnienie jej dodatkowych źródeł 
finansowania. W tym celu Spółka prowadzić będzie inkubator przedsiębiorczości, 
organizować szkolenia oraz pośredniczyć w prowadzeniu prac badawczo-
rozwojowych8 na zlecenie podmiotów zewnętrznych. W opracowaniu tym opisane 
zostały również kluczowe działania, jakie należałoby podjąć w celu sprawnego jej 
funkcjonowania, w tym strategię marketingową Spółki, analizę SWOT, analizę ryzyk 
oraz analizę finansową.  

W Biznesplanie założono, że do podstawowych zadań Spółki należeć będzie: 

1. Wspieranie procesów komercjalizacji wiedzy i technologii; 

2. Licencjonowanie oraz sprzedaż praw do technologii; 

3. Pośrednictwo w prowadzeniu prac B+R na zlecenie podmiotów 
zewnętrznych; 

4. Powołanie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości9; 

5. Prowadzenie szkoleń, w tym z zakresu transferu technologii, działalności 
spółek celowych przy uczelniach, pozyskiwania finansowania na badania  
i rozwój przedsiębiorczości; 

6. Budowa i serwis aparatury naukowo-badawczej dla jednostek badawczych 
oraz działów B+R w firmach zewnętrznych; 

7. Stworzenie uczelnianego funduszu inwestycyjnego (Akceleratora 
Innowacji), którego powstanie rozważa się w przyszłości działalności Spółki.  

(dowód: akta kontroli str. 33-113)  

4. W dniu 4 lutego 2016 r. na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło 
uchwałę w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki, na mocy, której 
rozszerzono przedmiot jej działalności z 28 do 33 pozycji PKD. Przedmiot działania 
Spółki był zgodny z celami określonymi w Biznesplanie i zgodny z zapisami  
w Krajowym Rejestrze Sądowym10. 

(dowód: akta kontroli str. 114-126) 

W KRS stwierdzono, że przedmiotem przeważającej działalności Spółki będzie 
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 
chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z), a przedmiotem pozostałej 
działalności będą m.in.: 

1. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 
przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z); 

2. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);  

                                                      
8 Zwanych dalej „B+R”. 
9 Zwany dalej „AIP”. 
10 Zwany dalej: „KRS” 
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3. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 
(PKD 64.99.Z); 

4. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 
(PKD 96.09.Z); 

5. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 
(PKD 68.20.Z);  

6. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych  
i komputerowych (PKD 62.09.Z); 

7. Przetwarzanie danych: zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 
działalność (PKD 63.11.Z); 

8. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 
(PKD 71.12); 

9. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5). 

(dowód: akta kontroli str.120-126)  

Weryfikacja dokumentów Spółki wykazała, że prowadziła ona działalność zgodną  
z celem ustawowym, celami określonymi w jej akcie założycielskim oraz KRS, przy 
czym działalności, o której mowa w pkt. 5 i 7 dotychczas nie podjęto. 

(dowód: akta kontroli str.245-246)  

Opisane powyżej zgłoszenie przez Zarząd zmiany w akcie założycielskim Spółki 
nastąpiło dnia 22 lutego 2016 r. tj. z opóźnieniem 11 dni w stosunku do terminu 
siedmiodniowego wskazanego w art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. 
o Krajowym Rejestrze Sądowym11. Członek Zarządu wyjaśnił, że powodem 
opóźnienia było niedopatrzenie, co jednak nie wywołało dla Spółki negatywnych 
skutków prawnych i konsekwencji gospodarczych, bowiem w okresie przejściowym 
pomiędzy podjęciem uchwały przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, 
a złożeniem wniosku do KRS o rozszerzenie przedmiotu działalności, Spółka nie 
prowadziła działalności objętej tym wnioskiem. 

(dowód: akta kontroli str. 114-126, 389-390) 

5. Według informacji przedstawionych przez Zarząd, Spółka w badanym okresie 
podejmowała różnorakie działania mające na celu wdrożenie wyników badań 
naukowych lub prac rozwojowych powstałych na UŚ. Polegały one w szczególności 
na: 

A. Działaniach mających na celu zainteresowanie wynikami badań naukowych lub 
prac rozwojowych firm działających w danej branży 

Spółka na bieżąco prowadziła działania promujące wyniki badań naukowych lub 
prac rozwojowych UŚ, które zmierzały do zainteresowania nimi przemysłu. Zaliczyć 
należy do nich m.in.: 

− przygotowanie dla poszczególnych rozwiązań opracowanych przez zespoły 
naukowe UŚ tzw. teaserów inwestycyjnych12, zawierających podstawowe 
informacje nt. rozwiązania i jego potencjału rynkowego, w tym możliwości jego 

                                                      
11 Dz. U. z 2017 r. poz. 700 ze zm. 
12 Pod tym pojęciem należy rozumieć prosty, zwięzły dokument, jaki przedsiębiorca wysyła potencjalnym inwestorom przed 
pierwszym spotkaniem, którego celem jest zaintrygowanie inwestorów i wywołanie potrzeby zapoznania się z pełną 
prezentacją inwestycji. Swoim kształtem teaser inwestycyjny przypomina nieco biznesplan, lecz jego stopień skomplikowania 
jest znacznie mniejszy. 
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zastosowań w gospodarce, głównych przewag konkurencyjnych oraz praw 
własności, które przedstawiane są następnie potencjalnym inwestorom; 

− organizowanie spotkań networkingowych na styku nauki i biznesu, gdzie 
prezentowane są rozwiązania zespołów naukowych; 

− organizowanie spotkań z funduszami inwestycyjnymi, podczas których 
naukowcy mają możliwość prezentowania swoich rozwiązań;  

− prezentowanie rozwiązań na stoiskach targowych; 

− uczestnictwo w spotkaniach z firmami branżowymi. 

B. Poszukiwaniu inwestorów, w tym zagranicznych do wspólnego prowadzenia 
przedsięwzięć ukierunkowanych na komercjalizację wyników badań naukowych 
lub prac rozwojowych UŚ 

W badanym okresie Spółka na bieżąco poszukiwała i współpracowała  
z inwestorami w celu komercjalizacyjnych rozwiązań naukowych opracowanych  
na UŚ, w tym z inwestorami finansowymi13 oraz firmami z branży z obszarów 
tematycznych rozwiązań.  

Organizowała również spotkania pomiędzy poszczególnymi zespołami naukowymi 
UŚ a inwestorami, celem prezentacji opracowanych przez te zespoły rozwiązań  
i dyskusji nad możliwościami ich rozwoju oraz zastosowania w przemyśle. 

Ponadto, Spółka zawiązała wspólnie z inwestorami rynku kapitałowego, w tym 
zagranicznymi14 spółkę Invento Capital sp. z o.o. Spółka ta, wystartowała do 
konkursu BRIdge Alfa, którego celem jest inwestowanie w projekty B+R, służące 
opracowaniu i wprowadzeniu na rynek innowacyjnych produktów lub technologii.  
Do dnia zakończenia kontroli konkurs ten nie został rozstrzygnięty.  

C. Próby sprzedaży wyników badań naukowych za granicą 

Mimo, że głównym działaniem spółek celowych jest komercjalizacja pośrednia, 
poprzez tworzenie spółek odpryskowych opartych o know-how uczelni, Spółka 
angażowała się również w działania mające na celu sprzedaż lub udzielenie  
licencji na wynalazki lub wzory użytkowe podmiotom zagranicznym15. Związane  
to było z podejmowaniem działań na rzecz popularyzacji poza granicami kraju 
opracowanych na UŚ rozwiązań, w tym na umieszczaniu dotyczących ich teaserów 
inwestycyjnych w różnych bazach zagranicznych16.  

Ponadto, podczas tworzenia spółki Polymertech Sp. z o.o., Spółka - poza objęciem 
w niej udziałów - wynegocjowała i dokonała sprzedaży praw do wyników badań 
naukowych i praw do uzyskania patentów na następujące wynalazki: 

− „Sposób otrzymywania modyfikowanych poliestrów, zwłaszcza poliwęglanu,  
o właściwościach antybakteryjnych, stosowanych w druku przestrzennym";  

− „Sposób otrzymywania modyfikowanych poliestrów, zwłaszcza na bazie 
poliwęglanu, poliaktydu, lub modyfikowanych kopolimerów i modyfikowane 
poliestry lub modyfikowane kopolimery otrzymane tym sposobem”; 

− „Sposób wytwarzania poliuretanu modyfikowanego nanokrzemionką". 

                                                      
13 Oferowane przez Narodowe Centrum Nauki i Rozwoju (dalej: „NCNiR”) fundusze BRIdge Alfa, z którym Spółka posiadała 
podpisane umowy/listy intencyjne o współpracę. 
14 M.in. GENT HOLDING SA, osoba z MCI, osoba z New Europe Venture. 
15 Komercjalizacja bezpośrednia realizowana była na UŚ przez Biuro Współpracy z Gospodarką (zwane dalej „BWG”). 
16 Np. międzynarodowa baza EEN lub platforma SeedSprint. 
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D. Uczestnictwo w targach, konferencjach i spotkaniach 

W okresie objętym kontrolą Spółka uczestniczyła w targach, konferencjach  
i spotkaniach mających na celu propagowanie rozwiązań opracowanych na UŚ, 
zarówno, jako ich uczestnik jak i współorganizator tych imprez, a przedstawiciele 
Spółki wzięli udział w: 

− 104 spotkaniach z potencjalnymi klientami, 

− 62 spotkaniach z inwestorami, 

− 15 spotkaniach ze społecznością start-up’ową, 

Ponadto, Spółka podpisała około 70 umów z partnerami biznesowymi. 

E. Monitorowanie statusu poszczególnych praw własności intelektualnej  
i uiszczanie opłaty za kolejne okresy ochronne  

Zgodnie z zawartą z Uczelnią umową o zarządzanie prawami do rozwiązań 
opracowanych na UŚ Zarząd Spółki na bieżąco współpracował z BWG w zakresie 
monitorowania zmian w statusie praw własności tych rozwiązań17, natomiast  
w przypadku praw, których Spółka stała się właścicielem, żadne z nich w okresie 
objętym kontrolą, nie wymagało dokonania opłat za kolejne okresy ochronne. 

F. Działania marketingowe (w tym reklamowe) podejmowane przez Spółkę dla 
osiągniecia celu swojej działalności 

Od początku swojej działalności Spółka realizowała działania marketingowe, których 
celem było pokazanie swojego potencjału, a co za tym idzie potencjału UŚ,  
jako uczelni gotowej – m.in. dzięki spółce celowej - do efektywnej współpracy  
z otoczeniem biznesowym i komercjalizacji należących do niej praw własności 
intelektualnej. 

Działania te realizowane były m.in. poprzez własną stronę internetową18 i własny 
fanpage na facebooku19, a także poprzez udział w imprezach pozwalających  
na promowanie opracowanych na UŚ rozwiązań. I tak: 

� w 2015 r. Spółka:  

− wzięła udział – jako partner merytoryczny - w panelu dyskusyjnym pn.  
„Do innowacji jeden krok…, czyli jak poprawić zdolność konkurencyjną firmy 
sektora MŚP?”, organizowanym w ramach Europejskiego Kongresu Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw20; 

− współorganizowała warsztaty kreatywnego projektowania – „Design 
Thinking Week 2015” (4-5 listopada 2015 r.); 

− zorganizowała spotkania informacyjne dla przedsiębiorców „Perspektywa 
finansowa UE na lata 2014-2020 i współpraca z nauką” w ramach 
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (17 listopada 2015 r.); 

− zorganizowała cykl spotkań networkingowych „Miliard w patencie” 
(25 listopada 2015 r.); 

− współorganizowała spotkania dla start-upów i spin-offs „Startup Sprint 
Silesia” (5-6 grudnia 2015 r.); 

                                                      
17 Zadanie uiszczania opłat za kolejne okresy ochronne praw Uczelni znajdowało się w gestii Rzecznika Patentowego UŚ. 
18 www. spinus.pl. 
19  https://www.facebook.com/us.spin/ 
20 Zwanym dalej „EKMSP”. 
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− współorganizowała konferencję „Praktyczne aspekty prowadzenia portfela 
projektów wdrożeniowych realizowanych w ramach programów dofinanso-
wanych z funduszy unijnych na lata 2014-2020”; 

� w 2016 r. Spółka: 

− współorganizowała wydarzenie promujące proces tworzenia innowacyjnych 
rozwiązań – „Katowice Service Jam 2016” (26-28 lutego 2016 r.); 

− przystąpiła do Energetycznego Think Tanku, którego celem jest wspieranie 
zrównoważonej energetyki; 

− współorganizowała drugą edycję wydarzenia networkingowego pn. „Ogrody 
przedsiębiorczości”: 
o „Ogrody przedsiębiorczości, czyli jak rozwijać innowacje w aglomeracji” 

(3 lutego 2016 r.); 
o „Ogrody przedsiębiorczości – Aglomeracja Jutra” (13 kwietnia 2016 r.); 

− przystąpiła - w charakterze partnera założyciela - do klastra Centrum 
Innowacji Technologicznych w Rybniku (11 kwietnia 2016 r.); 

− wzięła udział - jako partner - w wydarzeniu pn. „Fast Design & Science”  
(20-22 kwietnia 2016 r.); 

− wzięła udział - jako partner - w warsztatach pn. „Alfa School” 
organizowanych przez Krakowski Park Naukowo-Technologiczny  
(28-29 kwietnia 2016 r.); 

− wzięła udział - jako partner strategiczny - w projekcie edukacyjnym  
pn. „Akademia Start & Up”; 

− współorganizowała projekt edukacyjny „School of New Media”; 

− zorganizowała dwa kolejne spotkania networkingowe „Miliard w patencie II” 
(9-10 maja 2016 r. i 22 listopada 2016 r.); 

− uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Innowacji Naukowych  
i Gospodarczych INTARG 2016 (14-15 czerwca 2016 r.); 

− współorganizowała Festiwal Innowacji INNO KATowice 2016 r.; 

− w ramach „Kato Project City” brała udział w pokazie edukacyjnych gier 
szkoleniowych z zakresu zarządzania projektami; 

� w 2017 r. Spółka: 

• w ramach „Kato Startup City 2017” współorganizowała konkurs dla 
startupów wg formuły krótkich pitch sessions; 

• w ramach „Kato Startup City 2017” współorganizowała przedsięwzięcie 
będące pokazem gier szkoleniowych wg metodyki PRINCE oraz Agile; 

• współorganizowała wydarzenie „Design Thinking Week 2017”;  

• zorganizowała trzy spotkania „O funduszach przy kawie”; 

• w ramach „Festiwalu Innowacji INnO” w Katowicach zorganizowała 
warsztaty TRIZ; 

• we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym zorganizowała 
spotkanie networkingowe nauki i biznesu „Miliard w patencie IV”; 

• współorganizowała szkolenia dla firm z zakresu wsparcia rozwoju nowych 
produktów i usług, których tematem szkolenia było „Budowanie przewagi 
konkurencyjnej w oparciu o rozwój produktów i usług”; 
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• podczas EKMSP współorganizowała stoiska oraz panele pt. „Spółki celowe 
uczelni wyższych najlepszą drogą do współpracy z biznesem?” i „Spin-off-y 
– sukcesy i wyzwania”; 

• uczestniczyła w „European Startup Days 2017”; 

• uczestniczyła w targach „International Discussion Meeting on Relaxations in 
Complex Systems” w Wiśle. 

(dowód: akta kontroli str. 241-244, 322-342, 387-388) 

6. Zgodnie z aktem założycielskim Spółki, jej działalność nadzorowana była przez 
pięcioosobową Radę Nadzorczą21. W jej skład weszło pięć osób będących 
przedstawicielami Uczelni i biznesu.  

Początkowo, tj. w okresie od 23 września 2014 r. do 31 sierpnia 2016 r. 
Przewodniczącym RN był Pan profesor dr hab. Andrzej Kowalczyk. Zrezygnował on 
jednak z tej funkcji, ze względu na powołanie go z dniem 1 września 2016 r.  
na funkcję Rektora UŚ. Od dnia 26 września 2016 r. funkcję Przewodniczącego RN 
objął dr hab. nauk prawnych Tomasz Pietrzykowski, który jest radcą prawym.  

Pozostali dwaj członkowie RN reprezentujący UŚ, tj. Kanclerz UŚ i p.o. Zastępcy 
Kanclerza ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, posiadali doświadczenie 
menedżerskie. 

Dwaj członkowie RN będący przedstawicielami biznesu posiadali bogate 
doświadczenie w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych do praktyki 
biznesowej, w tym na arenie międzynarodowej. 

(dowód: akta kontroli str.127-130)   

7. Zgodnie z aktem założycielskim Spółki, do kompetencji RN należało m.in. 
opiniowanie uchwał przygotowanych na Zgromadzenie Wspólników, wyrażanie 
zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań wyższych niż 100.000 zł, 
podejmowanie uchwał w sprawie objęcia udziałów w spółkach utworzonych przez 
Spółkę oraz w sprawie podwyższenia kapitału Spółki. 

(dowód: akta kontroli str.13-17, 131-135)   

8. RN corocznie dokonywała oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz 
sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy, opiniowała wnioski Zarządu 
dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty, a także składała Zgromadzeniu 
Wspólników coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny. 

(dowód: akta kontroli str. 136-143)  

9. W okresie objętym kontrolą, nie wystąpiły okoliczności obligujące Zarząd do 
podjęcia uchwał dotyczących dalszego istnienia Spółki.  

(dowód: akta kontroli str.144-195) 

Działalność Spółki była prowadzona zgodnie z jej celami statutowymi, a członkowie 
Zarządu i RN Spółki legitymowali się kompetencjami (tj. wykształceniem  
i doświadczeniem, w tym biznesowym) pozwalającymi na skuteczne wdrażanie 
wyników badań naukowych lub prac rozwojowych realizowanych przez UŚ.  

Działania podejmowane przez Spółkę były zgodne z przedmiotem jej działalności,  

                                                      
21 Zwana dalej: „RN”. 

Ocena cząstkowa 
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a Zarząd prowadził intensywne poszukiwania inwestorów zewnętrznych,  
co skutkowało zawieraniem umów w zakresie komercjalizacji efektów badań 
naukowych i osiąganiem z tego tytułu przychodów. Jednocześnie Zarząd 
monitorował status powierzonych mu w zarządzanie praw własności intelektualnej. 
Stwierdzono również, że Zarząd i RN Spółki prawidłowo realizowali obowiązki 
wynikające z ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych22. 

 

2. Efekty działalności Spółki  

1. Wartość majątku trwałego Spółki na koniec 2015 roku wyniosła 31,2 tys. zł,  
na koniec 2016 r. - 81,8 tys. zł, a na koniec roku 2017 - 106,5 tys. zł. Wartość praw 
do patentów stanowiła w 100% wartości niematerialne i prawne i wyniosła 
odpowiednio 31,2 tys. zł, 24.9 tys. zł i 18,7 tys. zł. Na koniec 2015 roku Spółka nie 
posiadała środków trwałych, natomiast na koniec 2016 r. wartość ich kształtowała 
się na poziomie 33,2 tys. zł, a na koniec 2017 r. na poziomie 48,1 tys. zł. Wartość 
majątku obrotowego wzrosła z 176,8 tys. zł na koniec 2015 r. do 1.072,0 tys. zł  
na koniec 2017 r. Stan należności krótkoterminowych wzrósł z 12,7 tys. zł na koniec 
2015 r. do 713,9 tys. zł na koniec 2017 r., zaś wartość inwestycji krótkoterminowych 
w tym samym okresie wzrosła z 164,0 tys. zł do 280,6 tys. zł.  

Wartość kapitałów własnych Spółki wzrosła z 183,0 tys. zł na koniec pierwszego 
okresu obrachunkowego, do 709,9 tys. zł na koniec 2017 r., z tego wartość 
kapitałów wniesionych przez właściciela Spółki, czyli UŚ, wyniosła na koniec 2015 r. 
- 81,2 tys. zł, na koniec 2016 r. - 317,1 tys. zł, a na koniec 2017 r. - 396,1 tys. zł. 
Wzrost pozostałej części kapitału nastąpił w wyniku działalności prowadzonej  
przez Spółkę. W całym badanym okresie Spółka nie posiadała zobowiązań 
długoterminowych. 

(dowód: akta kontroli str. 144-195, 197) 

W pierwszym okresie obrachunkowym uzyskane przez Spółkę przychody  
ze sprzedaży wyniosły 161,5 tys. zł, w 2016 r. - 1.034,5 tys. zł, a w 2017 r. wyniosły 
1.318,2 tys. zł. W latach tych odnotowano stratę na sprzedaży wynoszącą, 
odpowiednio: -78,7 tys. zł, -19,6 tys. zł i -251,0 tys. zł. Pozostałe przychody 
operacyjne stanowiły uzyskane dotacje na realizację projektów23, w kolejnych latach 
w wysokości odpowiednio 191,2 tys. zł, 216,1 tys. zł i 367,5 tys. zł.  

W całym okresie działania Spółka uzyskiwała zysk finansowy netto, który w 2015 r. 
wyniósł 101,8 tys. zł, 141,3 tys. zł w 2016 r., a 113,7 tys. zł24 w 2017 r. W okresie 
objętym kontrolą 49,7% przychodów Spółki pochodziło ze sprzedaży wyników  
prac badawczych oraz ze sprzedaży licencji i patentów, a reszta ze sprzedaży  
usług doradczych i ekspertyz (11,7%), usług badawczych (26,1%) oraz usług 
szkoleniowych (11,2%). 

 

 

                                                      
22 Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm., zwana dalej „Ksh”. 
23 W latach 2015-2016 w ramach programu SPIN-TECH (NCBR), a w 2017 r. w ramach programu Inkubator Innowacyjności+ 
(Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). 
24 Sprawozdania za rok 2017 zostały zatwierdzone przez RN w dniu 11 kwietnia 2018 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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W związku z tym, że Spółka nie podlegała obowiązkowi corocznego badania 
sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, rachunku przepływów 
pieniężnych w Spółce nie sporządzano. 

(dowód: akta kontroli str. 196,198,354-383) 

Koszty ponoszone przez Spółkę z tytułu wynagrodzeń25 Zarządu stanowiły  
na koniec 2015 roku – 35,33%, w 2016 roku – 20,32%, a w 2017 roku – 17,76% 
kosztów ogółem. Średni roczny koszt wynagrodzenia na osobę w Spółce wynosił, 
odpowiednio: 25.467,11 zł, 42.835,78 zł i 46.672,01 zł. Członkowie RN nie pobierali 
wynagrodzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 144-195, 384-385)  

2. W badanym okresie, Spółka była zaangażowana kapitałowo w działalność sześciu 
spółek, tj.: 

− Millvent Sp. z o.o. (spółka spin-off), której specjalizacją jest produkcja 
ekologicznych środków czyszcząco-piorących na bazie naturalnych zoolitów. 
Podpisanie umowy spółki nastąpiło 15 stycznia 2016 r., a jej kapitał zakładowy 
wynosił 10.000 zł. Spółka objęła w niej 24 udziały o łącznej wartości 2.400 zł 
(24%); 

− Polymertech Sp. z o.o. (spółka spin-off), która działa w obszarze 
nowoczesnych materiałów opartych o opracowane na UŚ rozwiązanie pn. 
„Sposób otrzymywania modyfikowanych poliestrów, zwłaszcza poliwęglanu,  
o właściwościach antybakteryjnych, stosowanych w druku przestrzennym”. 
Podpisanie umowy spółki nastąpiło 19 października 2016 r., a jej kapitał 
zakładowy wynosił 100.000 zł. Spółka objęła 100 udziałów o łącznej wartości 
5.000 zł (5%). 

− NEWAVE Technologies Sp z o.o. (spółka spin-off), która zajmuje się 
produkcją grafenu zgodnie z unikalną metodą oraz poszukiwaniem obszarów 
aplikacji innowacyjnych materiałów. Największym osiągnięciem tej spółki było 
opracowanie nowatorskiej metody syntezy grafenu płatkowego oraz 
unikatowych biodegradowalnych nośników nanocząstek metali szlachetnych  
i półszlachetnych. Podpisanie umowy spółki nastąpiło 2 marca 2017 r., a kapitał 
zakładowy wynosił 10.000 zł. Spółka objęła w nim 20 udziałów o łącznej 
wartości 1.000 zł (10%); 

− ARP GAMES Sp. z o.o., będąca akceleratorem mającym za zadanie 
wspieranie młodych, kreatywnych twórców i umożliwianie im samodzielnego 
wejścia na rynek. W ramach wsparcia pomysłodawcy otrzymują pomoc 
finansową i merytoryczną dla założenia i funkcjonowania start-upów 
funkcjonujących na rynku gier. Kapitał zakładowy tej spółki wynosił 
2.700.000,00 zł, a Spółka przystąpiła do niej jako udziałowiec dnia 29 lipiec 
2016 r. obejmując 100 udziałów o łącznej wartości 10.000 zł (0,37 %); 

− INVENTO CAPITAL Sp. z o.o., zawiązana 18 września 2017 r. jako fundusz 
przez Spółkę, Falco Advisers Sp. z o.o., GENT HOLDING SA oraz inwestorów 
prywatnych, której celem było inwestowanie w projekty badawczo-rozwojowe, 
których wynikiem będzie opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych 

                                                      
25 Zarówno z umowy o pracę jak i samozatrudnienia członków Zarządu. 
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produktów lub technologii w branżach: medycyna, chemia i nowe materiały, 
energetyka, IT i ICT. Kapitał zakładowy tej spółki wynosił 5.000,00 zł, a Spółka 
objęła w nim 20 udziałów o łącznej wartości 1.000 zł (20%);  

− South Poland Cleantech Cluster (klaster), który został powołany, aby 
zapewnić szybszy wzrost istniejących w regionie firm cleantech oraz 
przyciągnąć do Polski zagraniczne spółki i inwestycje. South Poland Cleantech 
Cluster realizuje powyższe cele m.in. poprzez realizację projektów „od pomysłu 
do rynku” oraz wspieranie wdrożeń wyników prac B+R. Kapitał zakładowy 
klastra wynosił 9.000 zł, a Spółka objęła w nim jeden udział o wartości 300 zł 
(3,33%). 

(dowód: akta kontroli str. 199-201, 204-240, 255-321)  

Żadna ze spółek spin-off założonych przez Spółkę do 30 marca 2018 r. nie wypłaciła 
dywidendy. 

(dowód: akta kontroli str. 247)  

3. Na mocy zawartych umów, Spółka dokonała sprzedaży praw do następujących 
wyników badań naukowych lub prac rozwojowych opracowanych na Uczelni:  

1) „Sposób otrzymywania modyfikowanych poliestrów, zwłaszcza poliwęglanu,  
o właściwościach antybakteryjnych, stosowanych w druku przestrzennym."  

2) „Sposób otrzymywania modyfikowanych poliestrów, zwłaszcza na bazie 
poliwęglanu, poliaktydu, lub modyfikowanych kopolimerów i modyfikowane 
poliestry lub modyfikowane kopolimery otrzymane tym sposobem”. 

3) „Sposób wytwarzania poliuretanu modyfikowanego nanokrzemionką".  

Suma przychodów z tytułu sprzedaży ww. technologii wyniosła 170.000 zł netto. 

(dowód: akta kontroli str.201-202)  

4. Od początku działalności Spółka prowadziła aktywne działania nakierowane 
bezpośrednio na zawarcie umowy z przedstawicielami biznesu. W efekcie do dnia 
31 grudnia 2017 r. Spółka zawarła z podmiotami zewnętrznymi (biznesowymi)  
63 umowy o różnym charakterze, z czego:  

− 25 umów o poufności (NDA);  

− 21 listów intencyjnych; 

− 10 umów o współpracy; 

− 4 porozumienia o współpracy; 
− 2 umowy agencyjne; 

− 1 umowa partnerstwa. 

Ponadto, w ramach współpracy inwestorskiej podpisano umowy z sześcioma 
podmiotami zewnętrznymi, w których wyniku osiągnięto następujące efekty: 

− umowa z Volante S.A. doprowadziła do udzielenia trzech licencji na 
rozwiązania UŚ; 

− umowa z Innoventure Sp. z o.o. doprowadziła do przedstawienia term sheet  
na inwestycję w rozwiązaniem opracowanym przez UŚ (planowane jest 
założenie spółki, w trakcie realizacji); 
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− umowa z Black Pearls Adivisory Sp. z o.o., doprowadziła do opracowania 
teaserów inwestycyjnych dla 15 rozwiązań opracowanych na UŚ z obszaru 
LQT26; 

− umowa z KKP Finances Sp. z o.o., w której efekcie doszło do utworzenia spółki 
Polymertech Sp. z o.o.; 

− umowa z Impera Alfa Sp. z o.o., która doprowadziła do przedstawienia 
teaserów inwestycyjnych z opisami rozwiązań UŚ; 

− umowa z TeamVest Alfa Sp. z o.o., która doprowadziła do przedstawienia 
teaserów inwestycyjnych z opisami rozwiązań UŚ. 

(dowód: akta kontroli str. 202) 

5. W efekcie działań Spółki podpisano trzy umowy na licencje niewyłączne. Wynalazki 
będące przedmiotem tych umów to: 

− „Układ do monitorowania częstotliwości oddechu oraz sposobu monitorowania 
częstotliwości oddechu"; 

− „Układ cyfrowy do oznaczania kontaktu stóp z podłożem"; 

− „Układ do monitorowania sposobu wykonywania ćwiczeń za pomocą 
ruchomego przyrządu do ćwiczeń". 

Wskazane wyżej umowy licencyjne zostały zawarte 6 grudnia 2016 r., lecz do dnia 
zakończenia kontroli Spółka nie osiągnęła przychodów z tego tytułu, gdyż  
umowy te miały charakter warunkowy, uzależniony od pozyskania przez podmiot 
dofinansowania, a ewentualne przychody z nich są bezpośrednio związane  
z przychodami z efektów komercjalizacji zrealizowanej przez podmiot zewnętrzny. 

(dowód: akta kontroli str. 203)  

6. Wypracowany w pierwszym okresie obrachunkowym, tj. od 23 września 2014 r. do 
31 grudnia 2015 r., zysk netto w wysokości 101.819,92 zł przeznaczony został  
w całości na cele statutowe. 

Zysk netto wypracowany w roku 2016 w wysokości 141.290,68 zł został podzielony 
następująco:  

− 20.000,00 zł na kapitał zapasowy; 

− 42.950,00 zł na wypłatę dywidendy dla UŚ; 

− 78.340,68 zł na cele statutowe Spółki. 

Wypłata dywidendy dokonana została 5 stycznia 2017 r. 

W odniesieniu do zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2017 r., 
(113.732,89 zł) Zarząd zawnioskował do RN o przeznaczenie 20.000 zł na kapitał 
zapasowy Spółki, a kwoty 93.732,89 zł na cele statutowe Spółki.  

(dowód: akta kontroli str. 248-251) 

7. W ocenie Zarządu Spółki, do występujących barier prawnych lub systemowych 
utrudniających skuteczne funkcjonowanie Spółki i osiąganie zamierzonych efektów, 
zaliczyć należy niskie poziomy finansowania procesów dotyczących komercjalizacji. 
Jego zdaniem, Centra Transferu Technologii oraz spółki celowe winny mieć dostęp 

                                                      
26 Technologie poprawiające jakość życia, w tym zdrowia. 
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do środków finansowych pozwalających na realizację projektów związanych  
z komercjalizacją pośrednią, czyli poprzez spółki tworzone na bazie prawa 
własności intelektualnej uczelni wyższych i ośrodków naukowych. Za barierę tego 
typu Zarząd uważa również wprowadzanie prawnych ograniczeń w działalności 
spółek celowych (np. pomysły dotyczące ograniczenia działalności spółek celowych 
tylko do aspektów komercjalizacji pośredniej), które nie pozwolą tym spółkom  
na prowadzenie innych typów działalności.  

Zdaniem Zarządu, ograniczeniem może być także konieczność stosowania 
przepisów Prawa Zamówień Publicznych, co może uniemożliwić skuteczną 
współpracę na linii macierzysta uczelnia wyższa, a spółka celowa powołana przez  
tę uczelnię. Zarząd wskazał również, że barierą dla efektywnej działalności  
spółek celowych jest niewielka liczba systemowych zachęt dla przedsiębiorstw  
do angażowania się w działalność badawczo-rozwojową, w szczególności  
do współpracy z jednostkami naukowymi. Natomiast brak wypracowanych 
mechanizmów komunikacji, pomiędzy podmiotami gospodarczymi i naukowymi, 
skutkuje nieznajomością potrzeb przedsiębiorców i możliwości uczelni, instytutów 
badawczych, czy instytutów PAN. 

(dowód: akta kontroli str. 252-253)  

8. Zdaniem Zarządu, uczestnictwo Spółki w „Porozumieniu spółek celowych” pozwoliło 
na: 

− korzystanie z doświadczeń innych spółek (wymiana dobrych praktyk oraz 
wsparcie merytoryczne w kontekście prowadzenia spraw spółki celowej); 

− bazowanie na sieci współpracy oraz wykorzystywanie wzajemnych powiązań 
do budowania nowych relacji naukowych i biznesowych; 

− reprezentowanie potrzeb spółek celowych przed Ministrem Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz innymi gremiami decyzyjnymi w kontekście rozwiązań 
prawnych i systemowych wpływających na działalność tego typu podmiotów  
w Polsce. 

(dowód: akta kontroli str. 252)  

Działalność Spółki przyniosła efekty założone w Biznesplanie. W okresie objętym 
kontrolą wartość majątku trwałego Spółki wzrosła 3,5 krotnie, a wartość kapitałów 
własnych wzrosła niemal czterokrotnie. Odnotowano też ośmiokrotny wzrost 
przychodów ze sprzedaży. Na koniec każdego okresu obrachunkowego Spółka 
uzyskiwała zysk netto na poziomie ponad 100 tys. zł, który przeznaczano na cele 
statutowe, kapitał zapasowy, a w roku 2016 wypłacono dywidendę na rzecz Uczelni. 
W okresie objętym kontrolą niemal połowa przychodów pochodziła ze sprzedaży 
wyników prac badawczych i ze sprzedaży licencji i patentów. Spółka pod względem 
kapitałowym była zaangażowana w działalność sześciu spółek działających  
w obszarze wdrażania nowoczesnych technologii oraz dokonała sprzedaży trzech 
praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych na kwotę 170 tys. zł. 
Ponadto, zawarła 63 różnego rodzaju umowy z otoczeniem biznesu oraz podpisała 
trzy umowy na licencje niewyłączne. Spółka aktywnie prowadziła również działania 
marketingowe dla realizacji celów swojej działalności.  

Ocena cząstkowa 
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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 Kontroli27 
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 maja 2018 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler 
 

Mariusz Podolski 
Gł. specjalista kontroli państwowej  

 

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

 

 
  
  

  

 

 
 

  

 

 

 

                                                      
27 Dz. U. z 2017, poz. 524. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


