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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 Poznaniu 

Kontroler Mariusz Kubiak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/50/2018 z dnia 15 marca 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Aleja Niepodległości 10, 61-875 Poznań – 
dalej „Uniwersytet”. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
prof. dr hab. Maciej Żukowski - dalej „Rektor”, wybrany na kadencję 2016/2017-
2019/2020. Wcześniej Rektorem (na kadencję 2012-2016) był prof. dr hab. Marian 
Gorynia. 

(dowód: akta kontroli str. 2-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W ocenie1 Najwyższej Izby Kontroli, Uniwersytet prawidłowo utworzył i właściwie 
wyposażył spółkę celową dla realizacji zadań określonych w umowie spółki, a także 
zapewnił nad tą spółką właściwy nadzór. 

Uniwersytet, poprzez utworzenie spółki celowej, wykorzystał możliwość 
zainicjowania szerszej współpracy z otoczeniem gospodarczym, zmierzającej 
do wdrożenia wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Działania 
Uniwersytetu związane z procesem utworzenia spółki celowej, przeprowadzone 
zostały prawidłowo, a na utworzenie Spółki uzyskana została zgoda Senatu. 
Uniwersytet zapewnił utworzonej w 2014 r. spółce konieczne środki na jej 
działalność, jak również odpowiednio tę działalność nadzorował. Uniwersytet jako 
jedyny wspólnik prawidłowo realizował zadania wynikające z Kodeksu spółek 
handlowych.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Utworzenie spółki celowej oraz jej wyposażenie przez 
Uniwersytet 

W poszczególnych latach okresu2 objętego kontrolą NIK, Uniwersytet dysponował: 
12 wynalazkami w 2013 r., sześcioma w 2014 r. oraz dwoma wynalazkami w 2015 r. 
i w 2017 r. Liczba patentów, uzyskanych w wyniku decyzji Urzędu Patentowego 
Rzeczypospolitej Polskiej, wynosiła w poszczególnych latach odpowiednio: jeden, 

                                                      
1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka 
ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje 
się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 

2  Kontrola NIK objęła lata 2013-2017.  
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trzy, sześć, cztery i siedem patentów. W 2013 r. Uniwersytet zgłosił pięć 
wynalazków w zagranicznych urzędach patentowych - w pozostałych latach 
objętych kontrolą NIK, takich zgłoszeń nie dokonano. W badanym okresie 
pracownicy Uniwersytetu nie założyli tzw. firmy odpryskowej typu spin-off3 bądź 
spin-out4. 

 (dowód: akta kontroli str. 5-58) 

1. Uniwersytet, pozyskał środki publiczne z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
na finansowanie5 powołania spółki celowej w ramach projektu realizowanego 
od listopada 2013 r. do października 2014 r. W uzasadnieniu powołania tej spółki 
m.in. podano, że komercjalizacja wyników badań, transfer technologii, współpraca 
nauki z biznesem, stanowi fundament polityki badań naukowych oraz rozwiązań 
organizacyjno-prawnych proponowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w ramach Programu Horyzont 20206. Zakładano, że powołanie spółki 
celowej umocni działania Uniwersytetu m.in. w zakresie współpracy ze sferą 
gospodarczą poprzez koncentrację na transferze wyników badań do gospodarki 
oraz poprzez rozwój współpracy między pracownikami naukowymi i studentami 
a przedsiębiorstwami. Wśród korzyści merytorycznych dla Uniwersytetu wskazano 
m.in.: bieżącą ocenę potencjału aplikacyjnego projektów badawczych i prac 
awansowych, zastosowanie wyników badań naukowych w praktyce, identyfikację 
kierunków badań istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstw. Natomiast jako 
korzyści finansowe wskazano: udział w przychodach związanych z transferem 
wiedzy i technologii (opłaty licencyjne, sprzedaż i wdrożenie rozwiązań) oraz 
z projektami badawczymi i doradczymi. Uznano także, że powołanie spółki 
przyniesie korzyści wizerunkowe dla Uniwersytetu jako uczelni prowadzącej 
przydatne gospodarczo badania naukowe, stawiającej na realny transfer wiedzy 
do gospodarki, stwarzającej możliwości zdobywania praktycznych doświadczeń 
przez pracowników i studentów, rozwijającej partnerską współpracę badawczą 
z przedsiębiorstwami i innymi jednostkami naukowymi. 

(dowód: akta kontroli str. 92-98) 

Utworzenie spółki celowej poprzedzone było konsultacjami (zakończonymi 
pozytywnymi opiniami) senackich komisji Uniwersytetu: ds. Badań Naukowych 
i Współpracy z Zagranicą; ds. Budżetu i Finansów; ds. Statutowo-Regulaminowych. 

(dowód: akta kontroli str. 99-112) 

2. W dniu 30 maja 2014 r. Senat Uniwersytetu wyraził zgodę na powołanie spółki 
celowej, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych 
Uniwersytetu, oraz prowadzenia działań z zakresu transferu technologii 
i upowszechnienia wiedzy. Aktem notarialnym z dnia 7 sierpnia 2014 r. Uniwersytet, 
działając na podstawie art. 86a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym7 (dalej - „ustawa Psw”), zawiązał Spółkę Celową Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej - 
„Spółka”). 

(dowód: akta kontroli str. 104, 113-125) 

                                                      
3  Firmy określane jako spin-off posiadają charakter przedsięwzięć niezależnych od organizacji macierzystej (Słownik 

innowacji na www.pi.gov.pl). 
4  Firmy określane jako spin-out są kapitałowo lub operacyjnie powiązane z organizacją macierzystą (Słownik innowacji 

dostępny na stronie:  www.pi.gov.pl). 
5  W kwocie ponad 300 tys. zł, przeznaczonej m.in. na ocenę potencjału komercjalizacyjnego Uniwersytetu (w formie 

wewnętrznych wywiadów, zewnętrznej wyceny) oraz wypracowanie rozwiązań prawnych i księgowych spółki celowej – 
tzw. faza A.  

6  Horyzont 2020,  to program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-
2020 wynosić miał prawie 80 mld euro. W tym programie chodziło o stworzenie spójnego systemu finansowania 
innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii 
(źródło: http://www.nauka.gov.pl/horyzont-2020/). 

7  Tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, ze zm. 
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3. Kapitał zakładowy Spółki8 wynosił 20,00 tys. zł i został podzielony na 400 
udziałów równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. 
Uniwersytet objął wszystkie udziały (100%) i pokrył je w całości wkładem 
pieniężnym. W badanym okresie do spółki nie wniesiono wkładu niepieniężnego. 

(dowód: akta kontroli str. 115, 257) 

4. W akcie założycielskim określono zakres i zasady działania spółki oraz jej 
organów. Przedmiot działalności spółki określono poprzez podanie 16 zakresów jej 
działalności, w tym m.in. badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72.20.Z), 
badania i analizy techniczne (PKD 71.20), dzierżawa własności intelektualnej 
i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 
77.4). Kapitał zakładowy mógł, bez zmiany umowy Spółki, zostać wielokrotnie 
lub jednorazowo podwyższony do kwoty 5,0 mln zł na mocy uchwały podjętej 
jednomyślnie przez wszystkich Wspólników, nie później niż w terminie do dnia 
31 grudnia 2030 r. O przeznaczeniu zysku wypracowanego przez Spółkę 
rozstrzygać miało Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały. Zbycie 
lub zastawienie udziałów wymagało zgody Spółki wyrażonej przez Zarząd Spółki 
w formie pisemnej, na podstawie jednomyślnej uchwały Zarządu, podjętej przez 
wszystkich jego członków. Zgromadzenie Wspólników było zdolne do podjęcia 
wiążących uchwał, jeżeli byli na nim obecni wszyscy Wspólnicy. Rozporządzanie 
prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie 
przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki, jak również nabycie dla 
Spółki nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub środków trwałych za cenę 
przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego, nie niższą jednak 
od 50,00 tys. zł, zawartą przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania Spółki, 
nie wymagało uchwały Wspólników. Zgromadzenie Wspólników mogło tworzyć, 
znosić oraz określać zasady przenoszenia środków w Spółce na fundusz zapasowy, 
rezerwowy, oraz rozwoju, a także na inne fundusze utworzone na podstawie 
właściwej uchwały Zgromadzenia Wspólników. W umowie Spółki ustanowiono Radę 
Nadzorczą (składającą się z co najmniej trzech członków i nie więcej jak pięciu, 
powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników), działającą 
kolegialnie, sprawującą stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich 
dziedzinach jej działalności. W umowie Spółki nie określono zasad wynagradzania 
członków Zarządu i Rady Nadzorczej. W okresie objętym kontrolą NIK, jedynym 
wspólnikiem Spółki był Uniwersytet. 

 (dowód: akta kontroli str. 59-86, 116-123) 

5. Spółce nie powierzono zarządzania prawami własności przemysłowej 
Uniwersytetu bądź zarządzanie prawami do wyników lub do know-how w zakresie 
komercjalizacji bezpośredniej. 

(dowód: akta kontroli str. 128) 

Jednostką odpowiadającą w Uniwersytecie m.in. za rejestr projektów (w tym 
za projekty podlegające komercjalizacji), był Dział ds. Badań Naukowych 
i Współpracy z Zagranicą. 

 (dowód: akta kontroli str. 128, 178-188) 

6. Senat Uniwersytetu, w przyjętym 27 marca 2015 r. Regulaminie9,  określił zasady 
zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności 
przemysłowej oraz zasady komercjalizacji i korzystania z infrastruktury badawczej 

                                                      
8  Dane o wysokości kapitału zakładowego Spółki, formie jego pokrycia, przedmiocie działalności Spółki pochodzą z Aktu 

założycielskiego Spółki zapisanego w formie aktu notarialnego (nr Repertorium A 8477/2014) spisanego w dniu 7 sierpnia 
2014 r. w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, Osiedle Na Murawie numer 12. 

9  Uchwała Senatu Uniwersytetu nr 54 (2014/2015). 
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Uniwersytetu. Regulamin uwzględniał wymagane elementy, wskazane w art. 86c 
ust. 1 i 2 ustawy Psw. Regulamin przewidywał również możliwość zawarcia umowy 
zawierającej inne postanowienia od tych określonych w Regulaminie, 
w szczególności inny udział Uniwersytetu lub twórcy (zespołu twórców) w środkach 
pochodzących z komercjalizacji, inne zasady naliczania kosztów komercjalizacji albo 
inny okres przysługiwania prawa do części korzyści z komercjalizacji. Było to 
zgodne z art. 86h tej ustawy. Powyższy Regulamin został zmieniony10 w dniu 
20 stycznia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 129-177) 

7. W latach 2015-2017 Uniwersytet nie otrzymał dywidendy od Spółki. Uchwałami 
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie dokonania podziału zysku netto 
Spółki (nr 3/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. dot. zysku netto za 2016 r. w kwocie 
14.807,54 zł; nr 3/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. dot. zysku netto za 2015 r. 
w kwocie 35.099,12 zł; nr 5/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. dot. zysku netto za 
2014 r. w kwocie 484,89 zł), przeznaczono zysk netto w całości (w łącznej kwocie 
50.391,55 zł) na kapitał zapasowy Spółki. Było to zgodne z § 10 i § 13 aktu 
założycielskiego. 

 (dowód: akta kontroli str. 189, 208, 228-229, 251) 

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

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Uniwersytet prawidłowo utworzył Spółkę 
i właściwie ją wyposażył. Podjęcie decyzji o utworzeniu Spółki poprzedzone zostało 
analizą potwierdzającą zasadność jej powołania, a samo utworzenie Spółki 
nastąpiło za zgodą Senatu Uniwersytetu, wyrażoną w stosownej uchwale. 
W umowie Spółki określono zakres i zasady jej działania, a także zakładane 
do osiągnięcia cele. Wniesiony wkład w wysokości 20.000,00 zł, był wystarczający 
do rozpoczęcia funkcjonowania. Uniwersytet posiadał regulamin zarządzania 
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz 
zasad komercjalizacji i korzystania z infrastruktury, który został terminowo 
uchwalony przez Senat Uniwersytetu i zawierał wymagane ustawowo elementy.  

 

2. Nadzór Uniwersytetu nad działalnością spółki celowej 

 

1. Uniwersytet nie posiadał wewnętrznych procedur w sprawie sposobu i warunków 
wykonywania uprawnień i obowiązków właściciela w Spółce powołanej aktem 
notarialnym z dnia 7 sierpnia 2014 r. Według Prorektora, sposoby i warunki 
wykonywania uprawnień i obowiązków właścicielskich były oparte na ogólnych 
aktach prawnych regulujących tą aktywność. 

(dowód: akta kontroli str. 190, 192, 205-256) 

2. Uniwersytet sprawował nadzór nad realizacją kierunków rozwoju Spółki poprzez 
Radę Nadzorczą Spółki, która corocznie wyznaczała Zarządowi Spółki cele 
i weryfikowała ich realizację w formie przyjmowanych sprawozdań Zarządu Spółki 
z działalności za dany rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi. Nadto, Rada 
Nadzorcza Spółki kontrolowała bieżące sprawozdania z działalności Spółki 
przekazywane jej w czasie posiedzeń. Prorektor podał, że niemal na każdym 

                                                      
10  Uchwała Senatu Uniwersytetu nr 45 (2016/2017). 
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posiedzeniu Rady Nadzorczej przedstawiana była aktualna działalność Spółki, plany 
na najbliższe miesiące oraz spodziewany wynik roczny. 

(dowód: akta kontroli str. 126-127, 192-193, 205-256) 

3. W objętym kontrolą NIK okresie, Walne Zgromadzenie Wspólników podjęło 
uchwały dotyczące: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu z działalności 
Spółki; zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; 
udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich 
obowiązków. Nie podejmowano uchwał dotyczących: roszczeń o naprawienie 
szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; 
rozporządzania prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości 
dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego. 

(dowód: akta kontroli str. 193, 205-256) 

W umowie Spółki zostało wprowadzonych pięć zmian dotyczących: katalogu spraw 
wymagających uchwały Zgromadzenia Wspólników; kadencji członków Zarządu 
Spółki; kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki; szczególnych kompetencji Rady 
Nadzorczej Spółki; sposobu powoływania i odwoływania członków Zarządu Spółki. 
Nie dokonano zmian wysokości kapitału zakładowego Spółki. 

(dowód: akta kontroli str. 193-194, 205-256) 

Trzy zwyczajne Zgromadzenia Wspólników Spółki odbyły się w terminie11 sześciu 
miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 

(dowód: akta kontroli str. 194, 205, 226, 245) 

4. W okresie objętym kontrolą NIK, nie odbyło się żadne Nadzwyczajne 
Zgromadzenie Wspólników. 

(dowód: akta kontroli str. 194) 

5. Uniwersytet, jako jedyny wspólnik Spółki, nie żądał w kontrolowanym okresie 
zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. 

(dowód: akta kontroli str. 194) 

6.  Uniwersytet nie korzystał z prawa bezpośredniej kontroli w spółce w rozumieniu 
art. 212 Ksh. 

(dowód: akta kontroli str. 191, 194) 

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

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Uniwersytet sprawował nad Spółką odpowiedni 
nadzór. Uniwersytet przestrzegał określonych w umowie Spółki postanowień 
i dokonywał poprzez Radę Nadzorczą Spółki kontroli bieżącej sprawozdań z jej 
działalności. Jako jedyny wspólnik Uniwersytet w pełni wywiązywał się ze swoich 
obowiązków wobec Spółki wynikających z Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie 
sprawy wymagające uchwał zgromadzenia wspólników były realizowane prawidłowo 
i terminowo. 

 

                                                      
11  Pierwsze Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się w dniu 23 czerwca 2015 r.; drugie – 21 czerwca 2016 r.; 

trzecie – 20 czerwca 2017 r. 
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IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli12, odstępuje od formułowania wniosków pokontrolnych.  

V. 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 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 Poznaniu. 

 

Poznań, dnia 16  maja  2018 r. 

  
  

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu 
  
  

Kontroler Dyrektor 
z up. Tomasz Nowiński 

Wicedyrektor 
Mariusz Kubiak 

gł. specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 

 

                                                      
12  Dz. U. z 2017 r. poz. 524.  

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


