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1. SPÓŁKI SPIN-OFF I SPIN-OUT 

Ustalenia współpracy nowo powstającej spółki spin-off lub spin-out z uczelnią wyższą (lub jednostką naukową) zwykle 

czynione są w oparciu o wewnętrzne regulaminy ustanawiające zasady tworzenia spółek typu spin-off i spin-out przy 

danej uczelni wyższej oraz w oparciu o ogólny regulamin zarządzania własnością intelektualną, ustanowiony na uczelni 

wyższej przez Rektora lub adekwatną komisję zarządzającą własnością intelektualną uczelni.  

Spółka spin-off może byd powołana wspólnie przez pracownika naukowego (lub naukowo-dydaktycznego), będącego 

jednocześnie założycielem oraz przez uczelnię wyższą, w celu komercjalizacji wyników badao naukowych 

prowadzonych na uczelni w ramach etatu naukowo-dydaktycznego. Spółka typu spin-off jest więc formalnie i prawnie 

związana wewnętrznie w ramach umowy jej zawarcia z macierzystą uczelnią wyższą (najczęściej w formie udziałów 

kapitałowych, które uczelnia wyższa obejmuje w zamian za wniesiony wkład w postaci zasobów finansowych lub 

niefinansowych) i w związku z tym wewnętrzne przepisy uczelni częściej regulują współpracę gospodarczą w takiej 

formie niż w formie spółki spin-out. 

Spółka typu spin-out może byd z kolei założona przez pracownika naukowego (lub naukowo-dydaktycznego) jako 

podmiot wewnętrznie niezależny od uczelni macierzystej, w związku z czym uczelniane regulacje wewnętrzne zwykle 

bezpośrednio nie precyzują takiej formy współpracy ze sferą gospodarczą, aczkolwiek odnoszą się do niej pośrednio w 

zakresie regulacji uwarunkowao wykorzystywania własności intelektualnej i przemysłowej przez zewnętrzne względem 

uczelni podmioty, m.in. właśnie spółki spin-out (najczęściej w ramach zasad udzielania licencji, w postaci odrębnych 

umów licencyjnych, zwieranych na określony czas i przewidujących odp. formę opłat licencyjnych, często jako odsetek 

z obrotu spółki). 

W przypadku przedsięwzięcia typu spin-out, umowa spółki jest więc zwykłą umową spółki cywilnej lub kapitałowej, 

zgodną z kodeksem cywilnym lub handlowym i niezawierającą zapisów wiążących formalnie i prawnie spółkę spin-out 

z macierzystą uczelnią wyższą. Potwierdzenie odpowiednich ustaleo licencyjnych z macierzystą uczelnią wyższą, 

zwykle nie jest przedmiotem umowy spółki, ale dodatkowej, odrębnej umowy licencyjnej. Należy nadmienid, że także 

w przypadku spółek typu spin-off, ustalenia zapisów umowy spółki mogą implikowad potrzebę zawarcia odrębnych 

umów licencyjnych na wykorzystanie przedmiotów prawa własności intelektualnej, w tym przedmiotów prawa 

wałasności przemysłowej (patenty, know-how, wzory użytkowe) oraz przedmiotów prawa autorskiego (dzieła 

autorskie, w tym np. oprogramowanie komputerowe). 

 

2. LICENCJE I UMOWY LICENCYJNE  

W prawodawstwie licencja to typ umowy wykorzystywany w prawie własności intelektualnej oraz w szczególności w 

prawie własności przemysłowej (licencja patentowa, licencja know-how, licencja wzoru użytkowego). Takiego pojęcia 

licencji nie należy oczywiście mylid z licencją, w rozumieniu urzędowego (np. ustawowego) zezwolenia na realizację 

określonych czynności, których prawnie nie można realizowad bez posiadania takiego zezwolenia. Licencja w prawie 

własności przemysłowej ma charakter umowy nazwanej (co oznacza, że jej główne postanowienia przedmiotowe są 

uregulowane przepisami prawa). Zgodnie z uregulowaniami prawnymi podmiot uprawniony względem patentu lub 

posiadający własnośd intelektualną (w ramach prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej) może w drodze 

umowy udzielid innemu podmiotowi upoważnienia (czyli tzw. licencji) do korzystania z jej przedmiotu (formalizacja 

takiego upoważnienia i związanych z nim ustaleo nazywana jest umową licencyjną). 
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Na gruncie prawa polskiego do licencji/umów licencyjnych odnosi się zasada swobody umów, tj. strony mogą 

kształtowad przekazanie praw na korzystanie z przedmiotów własności intelektualnej i przemysłowej dowolnie, przy 

zachowaniu zobowiązao jakie nakładają na nie odpowiednie ustawy (np. Ustawa Prawo własności przemysłowej z dnia 

30 czerwca 2000r). Umowa licencyjna/licencja powinna określad rodzaj udzielanej licencji oraz terytorialny i 

przedmiotowy zakres korzystania z wynalazku, technologii lub własności intelektualnej (szczegółowe przepisy 

dotyczące umów licencyjnych reguluje rozdział 6 PWP). Co do zasady ustawodawca przyjmuje udzielanie licencji 

pełnych, niewyłącznych i pozytywnych (aktywnych).  

Licencje w świetle ustawy PWP dzieli się na: 

 ze względu na podstawę prawną: 
o licencje umowne, które stanowią obustronne porozumienie pomiędzy stronami (licencjodawcą i 

licencjobiorcą); 
o licencje otwarte, w postaci oświadczeo składanych w Urzędzie Patentowym o gotowości udzielenia 

licencji na korzystanie z przedmiotu prawa własności przemysłowej (licencja otwarta nie może zostad 
odwołane ani zmienione i podlega wpisowi do rejestru patentowego, ale wiąże się z nią zmniejszenie 
opłat okresowych za ochronę przedmiotu prawa własności przemysłowej o połowę); licencja otwarta 
jest pełna i niewyłączna, a opłata licencyjna nie może przekraczad 10% korzyści uzyskanych przez 
licencjobiorcę w każdym roku korzystania z wynalazku, po potrąceniu nakładów; licencję otwartą 
uzyskuje się przez: zawarcie umowy licencyjnej lub przez przystąpienie do korzystania z przedmiotu 
prawa własności przemysłowej bez podjęcia rokowao lub przed ich zakooczeniem; często licencje 
otwarte są także tzw. licencjami negatywnymi, które nie określająca żadnych obowiązków po stronie 
licencjodawcy; 

o licencje przymusowe, które udzielane są przez Urząd Patentowy w trybie postępowania spornego 
(licencje przymusowe reguluje rozdział 7 PWP); 

o licencje ustawowe, wynikające bezpośrednio z ustawy; 

 ze względu na zakres uprawnieo licencjobiorcy: 
o licencje pełne, przyznające licencjobiorcy ten sam zakres uprawnieo do korzystania z przedmiotu 

licencji, jaki posiada licencjodawca; 
o licencje niepełne, ograniczające prawa licencjobiorcy, np. licencja handlowa czy produkcyjna; 

 ze względu na charakter uprawnieo licencjobiorcy: 
o licencje niewyłączne, niepozbawiające licencjodawcy możliwości udzielenia dalszej licencji na 

korzystanie z przedmiotu prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej w zakresie już 
udzielonej licencji i jednoczesnego korzystania z przedmiotu licencji przez licencjodawcę; w 
przypadku gdy umowa licencyjna wyraźnie nie stanowi o wyłącznym charakterze licencji, zgodnie z 
prawodawstwem uznaje się, że zawarta została umowa licencji niewyłącznej; co ważne, umowa 
licencji niewyłącznej nie wymaga dla swojej ważności formy pisemnej; w przeciwieostwie do licencji 
wyłącznej, licencji niewyłącznej udziela się zwykle kilku licencjobiorcom równocześnie na danym 
terytorium;  

o licencje wyłączne, zastrzegające wyłącznośd korzystania z przedmiotu prawa autorskiego lub prawa 
własności przemysłowej w określony w umowie licencyjnej sposób (co oznacza, że licencjobiorca 
zobowiązuje się w takiej umowie do nieudzielania dalszych licencji innym osobom w danym zakresie, 
na danym polu eksploatacji, lub terytorium); licencje wyłączne mogą też wyłączad możliwośd 
korzystania z przedmiotu prawa także przez samego licencjodawcę (w zakresie udzielonej licencji); 
udzielenie licencji wyłącznej może oznaczad, że na określonym w umowie terytorium licencjobiorca 
ma monopol korzystania z przedmiotu umowy licencyjnej; umowy licencji wyłącznych wymagają dla 
swojej ważności zachowania formy pisemnej; jeżeli umowy licencji wyłącznych nie zawierają 
przeciwnych postanowieo, wówczas licencjobiorca ma prawo dochodzid roszczeo z tytułu naruszenia 
praw majątkowych, w zakresie posiadanej licencji; 

 ze względu na wzajemnośd uprawnieo licencyjnych obu stron licencji: 
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o licencja wzajemna, tj. licencja krzyżowa, którą licencjobiorca i licencjodawca udzielają sobie 
wzajemnie w szczególnych przypadkach określonych w art. 82 PWP; 

 ze względu na zakres obowiązków licencjodawcy: 
o licencja negatywna, nieokreślająca żadnych obowiązków licencjodawcy (często np. licencje otwarte 

mają charakter licencji negatywnych); 
o licencja pozytywna (inaczej licencja aktywna), w której licencjodawca jest aktywnym podmiotem – 

art.77 PWP nakłada na licencjodawcę obowiązek przekazania licencjobiorcy wszystkich posiadanych 
przez niego w chwili zawarcia umowy licencyjnej informacji i doświadczeo technicznych potrzebnych 
do korzystania z  przedmiotu prawa własności przemysłowej lub przedmiotu prawa  autorskiego; 

 ze względu na konstrukcję upoważnienia licencyjnego: 
o sublicencja, której źródłem jest nie prawo wyłączne uprawnionego, czyli prawo z patentu, ale prawo 

licencjobiorcy; sublicencja jest dalszą licencją udzieloną przez licencjobiorcę za zgodą licencjodawcy; 
zgodnie z art. 76 ust. 5 PWP licencjobiorca może udzielid wielu sublicencji, natomiast udzielenie 
dalszej sublicencji jest już niedozwolone (sublicencja piętrowa). 

Strony określają również w umowie obowiązki licencjobiorcy, do których najczęściej należą: stosowanie przedmiotu 

prawa własności przemysłowej lub przedmiotu prawa autorskiego, informowanie uprawnionego o faktach naruszenia 

warunków licencji oraz uiszczanie opłat licencyjnych. Przepisy prawne nie określają zasad ustalania opłat licencyjnych, 

natomiast najczęstszą praktyką jest ustalenie opłat jako odsetek od obrotu uzyskanego przez licencjobiorcę.  

W umowie licencyjnej (czy też w zapisach umowy spółki dot. warunków udzielania licencji, która to sytuacja może 

mied miejsce w przypadku spółki typu spin-off) zawiera się ponadto szereg innych klauzul, w szczególności dotyczących 

rozwoju chronionego patentem przedmiotu licencji. Zawarcie umowy licencyjnej nie pozbawia licencjodawcy praw 

wyłącznych do przedmiotu licencji i dowolnego rozporządzania nimi, a ewentualne zawarcie w umowie klauzuli 

dotyczącej np. zakazu zbywania tych praw w okresie licencjonowania nie powodowałoby żadnych skutków prawnych, 

ponieważ klauzula ta byłaby w myśl ustawy nieważna. W razie przejścia patentu obciążonego licencją, umowa 

licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego (art. 78 PWP). 

Należy dodad, że w świetle przepisów Ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r (tekst 

jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631 ze zmianami), które odnoszą się do licencji w zakresie przedmiotu prawa 

autorskiego (a nie prawa własności przemysłowej), umowa licencyjna obejmuje jedynie pola eksploatacji wyraźnie w 

niej wymienione, z zastrzeżeniem, że może dotyczyd tylko tych pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia. 

Ponadto sposób eksploatacji powinien byd zgodny z charakterem i przeznaczeniem utworu. Prawo do wynagrodzenia 

twórcy z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych oznacza również, że twórcy należy się wynagrodzenie za 

korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji. Umowa licencyjna jest ograniczona w czasie do 5 lat i 

uprawnia do korzystania z utworu na terytorium, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę. O ile nie zastrzeżono 

inaczej umowa ma charakter niewyłączny – tj. udzielenie licencji nie ogranicza udzielenia przez twórcę upoważnienia 

innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji. Licenjonobiorca nie może natomiast udzielid 

sublicencji innej osobie. Ustawa dopuszcza również dochodzenie roszczeo licencjobiorcy, który uzyskał licenjcę 

wyłączną, z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych. 

W przypadku umów licencyjnych, których przedmiotem są prawa autorskie do programów komputerowych 

postanowienia umów sprzeczne z art. 75 ust. 2 i 3, regulującym przepisy zakazu dekompilacji, są nieważne. Ponadto 

przy zagadnieniu umów licencyjnych do programów komputerowych nie można pominąd ruchu open source oraz free 

software, którego przedstawiciele promują dystrybucję oprogramowania zapewniającą m.in. dostęp do kodu 

źródłowego, swobodę redystrybucji, swobodę modyfikacji i tworzenia prac pochodnych oraz rozpowszechniania ich, 

jak również zapewnienie możliwości wykorzystywania programu komputerowego w dowolnym, zgodnym z prawem, 

celu. Licencja musi jednak wyraźnie zezwolid na rozpowszechnianie oprogramowania utworzonego ze 
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zmodyfikowanych kodów źródłowych oraz może wymagad, aby pochodny program nosił inną nazwę lub numer wersji 

niż program oryginalny. Najszerzej stosowaną licencją wolnego oprogramowania jest General Public License 

(GPL/GNU). 

Przykład umowy licencyjnej pomiędzy uczelnią a spółką typu spin-off lub spin-out 

 
UMOWA LICENCYJNA 
 
Zawarta w dniu DATA w MIASTO pomiędzy: 
 
1. NAZWA Sp. z o.o z siedzibą w ADRES 
wpisaną do KRS (WŁAŚCIWOŚD I WYDZIAŁ KRS) NR KRS  
NIP: NUMER NIP, reprezentowaną przez: 
IMIĘ NAZWISKO (FUNKCJA) 
zwanej dalej „Licencjobiorcą”, 
 
a 
 
1. NAZWA UCZELNI z siedzibą w ADRES 
NIP: NUMER NIP, reprezentowaną przez: 
IMIĘ NAZWISKO (FUNKCJA) 
zwanej dalej „Licencjodawcą”, 
 
§ 1. Przedmiot licencji 
1. Licencjobiorca oświadcza, iż jest firmą, której profilem działania jest PROFIL DZIAŁANIA. 
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie Licencjobiorcy przez Licencjodawcę licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo 
do PRZEDMIOTU LICENCJI w celu realizacji profilu działania Licencjobiorcy oraz udzielania przez Licencjobiorcę dalszej sublicencji do PRZEDMIOTU 
LICENCJI, na wymienionych w umowie polach eksploatacji. 
 
§ 2. Oświadczenie o posiadaniu praw 
1. Licencjodawca oświadcza, że posiada prawa autorskie (EW. PRAWA PRZEMYSŁOWE) umożliwiające zawarcie przedmiotowej umowy oraz, że 
nieznane mu są okoliczności, wobec których wykonywanie niniejszej umowy powodowałoby naruszenie praw osób trzecich. Prawa autorskie (EW. 
PRAWA PRZEMYSŁOWE) nie są obciążone prawami osób trzecich.  
 
§3. Sposób powierzenia przedmiotu licencji 
1. Licencjodawca będzie powierzał Licencjobiorcy PRZEDMIOT LICENCJI W OKREŚLONY SPOSÓB (NP. M. IN. W FORMIE ELEKTRONICZNEJ). 
 
§ 4. Zakres wykorzystania przedmiotu licencji 
1. Licencjobiorca nabywa prawo do korzystania z PRZEDMOTU LICENCJI w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej na poniższych 
polach eksploatacji: POLA EKSPLOATACJI (np. utrwalanie i zwielokrotnianie bez ograniczeo co do czasu i terytorium realizowane wszelkimi 
technikami, w tym cyfrowymi np. poprzez wielokrotne wprowadzanie do pamięci komputera lub do sieci Internet, dokonywanie modyfikacji, 
ulepszeo, rozwoju, opracowao i kompilacji, obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło zostało utrwalone, w tym wprowadzenie do 
obrotu, użyczenie lub najem oraz publiczne rozpowszechnianie, oferowanie i sprzedaż we wszelkich formach).  
2. PRZEDMIOT LICENCJI będzie mógł byd wykorzystywany także w szczególności w następujących CELACH WYKORZYSTANIA. Udzielenie licencji na 
inne pola eksploatacji, niż wymienione w § 4 będzie możliwe po dodatkowym uzgodnieniu warunków z Licencjodawcą. 
 
§ 5. Sublicencje 
1. Wraz z przekazaniem PRZEDMIOTU LICENCJI strony będą podpisywały umowę licencyjną na udzielenie sublicencji w USTALONYM ZAKRESIE. 
(EWENTUALNIE ZAPIS MOŻE STWIERDZAD, ŻE LICENCJOBIORCA MA PRAWO DO UDZIELANIA SUBLICENCJI WZGLĘDEM PRZEDMIOTU LICENCJI). 
2. Licencjobiorca na podstawie niniejszej umowy nabywa prawo udzielania sublicencji w zakresie wskazanym w niniejszej Umowie, na czas 
mieszczący się w okresie trwania niniejszej Umowy (EW. NA INNE USTALONY OKRES LUB NA CZAS NIEOKREŚLONY). W przypadku wypowiedzenia 
niniejszej Umowy, sublicencjobiorcy będą uprawnieni do korzystania z PRZEDMIOTU LICENCJI do czasu wygaśnięcia stosownej umowy zawartej 
przez nich z Licencjobiorcą. 
 
§6. Odpowiedzialnośd 
1. Licencjodawca oświadczą, iż prawa autorskie (EW. PRAWA PRZEMYSŁOWE) do PRZEDMIOTU LICENCJI przysługują tylko jemu, że nie zostały zajęte 
w postępowaniu egzekucyjnym i są wolne od wszelkich innych obciążeo, a w szczególności nie naruszają dóbr osób trzecich. 
2. W razie zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeo wobec Licencjobiorcy, Licencjodawca zobowiązuje się do pełnej współpracy w celu udowodnienia 
ich bezpodstawności. Jeżeli roszczenia te będą uzasadnione, Licencjodawca 
ponosid będzie odpowiedzialnośd za naruszenie praw autorskich albo dóbr osobistych osób trzecich.  
3. W pozostałym zakresie Licencjobiorca ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialnośd za skutki wykorzystania PRZEDMIOTU LICENCJI. 
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4. EWENTUALNIE: JEŻELI STRONY NIE POSTANOWIĄ W ODRĘBNYM PISEMNYM POROZUMIENIU INACZEJ, LICENCJODAWCA UDOSTĘPNIA UTWÓR W 
TAKIEJ FORMIE W JAKIEJ ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIM LICENCJOBIORCA, I NIE UDZIELA ŻADNYCH DODATKOWYCH RĘKOJMI ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH 
LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU, WYKORZYSTANIA HANDLOWEGO, PRZEZNACZENIA UTWORU DO 
KONKRETNEGO CELU, CO DO TEGO ŻE NIE NARUSZA ON PRAW INNYCH OSÓB, BRAKU JAWNYCH LUB UKRYTYCH WAD, DOKŁADNOŚCI, 
WYSTĘPOWANIA LUB NIEWYSTĘPOWANIA WAD ZAUWAŻALNYCH, JAK I NIEZAUWAŻALNYCH. 
5. EWENTUALNIE: W ŻADNYM WYPADKU LICENCJODAWCA NIE ODPOWIADA KONTRAKTOWO ANI DELIKTOWO WOBEC LICENCJOBIORCY, Z 
WYŁĄCZENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z PRAWA MAJĄCEGO ZASTOSOWANIE, ZA ŻADNE SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE 
SZKODY WYNIKŁE Z ZASTOSOWANIA PRZEDMIOTU LICENCJI LUB WYKORZYSTANIA UTWORU, NAWET JEŻELI LICENCJODAWCA ZOSTAŁ 
POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. 
 
§ 7. Opłaty licencyjne 
1. Jako opłatę licencyjną dla Licencjodawcy ustala się UDZIAŁ PROCENTOWY ceny uzyskanej przez Licencjobiorcę za udzielenie osobom trzecim 
sublicencji. (WARIANT UDZIAŁU PROCENTOWEGO W PRZYCHODZIE / OBROCIE, INNE MOŻLIWE WARIANTY TO STAŁA, OKRESOWA OPŁATA 
LICENCYJNA, JEDNORAZOWA OPŁATA LICNCYJNA, JEDNOSTKOWA OPŁATA LICENCYJNA WZGLĘDEM KAŻDEJ WYSTAWIONEJ SUBLICENCJI LUB 
SPRZEDAŻY PRZEDMIOTU LICENCJI WZGLĘDNIE PRODUKTU WYTWORZONEGO NA JEGO PODSTAWIE, UDZIAŁ PROCENTOWY W ZYSKACH CZYSTYCH 
LICENCJOBIORCY, ETC.) 
2. Licencjodawca nie będzie domagał się od Licencjobiorcy żadnych dodatkowych opłat związanych z PRZEDMIOTEM LICENCJI w trakcie trwania 
niniejszej umowy. 
3. Rozliczenie Licencjobiorcy z Licencjodawcą następowad będzie w okresach miesięcznych, za miesiąc poprzedni. 
4. Wszelkie kwoty wypłacane na podstawie niniejszej umowy są kwotami netto, nie obciążonymi podatkiem VAT. W PRZYPADKU GDY WŁAŚCIWE 
PRZEPISY WPROWADZAJĄ OBOWIĄZEK OPODATKOWANIA VAT WZGLĘDEM PRZEDMIOTU LICENCJI DO KWOT DOLICZONY POWINIEN BYD PODATEK 
VAT (A KWOTY STAJĄ SIĘ KWOTAMI BRUTTO). 
5. Opłata licencyjna będzie wypłacana na podstawie odpowiedniego rachunku/faktury. 
 
§ 8. Okres trwania umowy 
1. Niniejsza Umowa zawarta zostaje na OKRES TRWANIA UMOWY (EW. NA CZAS NIEOKREŚLONY). 
2. Niniejsza Umowa może zostad wypowiedziana przez każdą ze stron, z zachowaniem DŁUGOŚCI okresu wypowiedzenia. 
 
§ 9. Postanowienia koocowe 
1. W sprawach nieregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r (EW. USTAWY PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Z DNIA 30 CZERWCA 2000r). 
2. Ewentualne spory mogące powstad na tle wykonywania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi 
powszechnemu z siedzibą w MIASTO. 
3. Umowa wiąże następców prawnych stron. 
 
§ 10. Zmiany umowy 
1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
LICENCJODAWCA LICENCJOBIORCA 

 

3. ZAWIERANIE UMOWY SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF LUB SPIN-OUT 

Zakładając spółkę typu spin-off lub spin-out, najważniejszą rzeczą z punktu widzenia formalno-prawnego jest zawarcie 

stosownej umowy spółki (względem odpowiedniego kodeksu prawnego). 

W przypadku spółki typu spin-out, umowa taka zawierana jest pomiędzy podmiotami planującymi powołanie spółki 

(nie włączając w to macierzystej uczelni wyższej), najczęściej pracownikami naukowo-dydaktycznymi, a także ew. 

inwestorem (np. funduszem typu Venture Capital). Z kolei w przypadku spółki typu spin-off, jedną ze stron umowy jest 

macierzysta uczelnia wyższa lub podmiot ją reprezentujący. 

Powszechną praktyką jest reprezentowanie uczelni wyższej przez spółkę, będącą własnością uczelni i specjalnie 

stworzoną w celu zarządzania własnością intelektualną (zarząd powierniczy) na rzecz uczelni wyższej. Zwykle uczelnie 

wyższe mają własne, wewnętrzne uregulowania i dedykowane jednostki wspierające (np. inkubatory 

przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii), które standaryzują procesy i formalne procedury zakładania 

spółek typu spin-off (posiadając także stosowane przez uczelnię wzory umów i regulaminy). W przypadku, kiedy 
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uczelnia nie posiada jeszcze takich zasad, ramy współpracy uczelni ze spółką spin-off powinny zostad uregulowane w 

umowie spółki, w ramach następujących ustaleo: 

 spółka uniwersytecka obejmuje udziały w powstającej spółce spin-off, których wysokośd zależy od wkładu 
uniwersytetu w jej powstanie (finansowego lub niefinansowego) oraz w dalsze funkcjonowanie;  

o uczelnie wyższe w swoich wewnętrznych regulacjach często zastrzegają minimalną wysokośd 
udziałów w spółce, np. w wysokości co najmniej 20% (rzadko spotykaną praktyką jest obejmowanie 
przez uczelnie wyższą pakietu kontrolnego, tj. udziałów w wys. ponad 50%); 

o umowa spółki spin-off zwykle reguluje zyski ze sprzedaży udziałów w spółce oraz definiuje podmioty, 
które mogą takie udziały nabyd (nie chodzi tu o podział zysków spółki z bieżącej działalności, który to 
podział może, ale nie musi, znaleźd swój wyraz w umowie – w drugim przypadku, jest on 
przedmiotem rozporządzeo Zarządu spółki, należy tu zaznaczyd, że podział ten powinien odnosid się 
właśnie do zysków, raczej niż do przychodów od których spółka ponosi zmienne koszty; niemniej 
jednak praktyką w ramach odrębnych umów licencyjnych jest często ustanawianie odsetek od 
obrotu, tj. od przychodu, a nie zysku, jako podstawowej formy opłat licencyjnych); 

o możliwa jest również sytuacja, w której uczelnia wyższa przy zakładaniu spółki spin-off rezygnuje z 
przejęcia udziałów w spółce, wymagając np. uiszczania opłat licencyjnych lub ustalenia podziału 
zysku spółki (zapisy umówy spółki w dalszym ciągu wiążą w sposób formalno-prawny spółkę z jej 
macierzystą uczelnią wyższą, przez co nadal klasyfikuje się ją jako spin-off); 

 zasady podziału zysków uzyskanych z działalności spółki kształtowane są dowolnie i zależą w głównej mierze 
od wkładu (merytorycznego, infrastrukturalnego, użycia technologii będącej własnością uczelni) jaki wniosły 
obie strony (o ile uczelnia wyższa posiada udziały w spółce, może odstąpid od określania podziału zysku, jako 
że posiada wpływ na działalnośd spółki oraz na dysponowanie posiadanymi przez nią środkami); 

o podział zysków w spółce spin-off może również wynikad z odrębnej umowy licencyjnej między 
pracownikiem naukowym, a uczelnią wyższą – daje to możliwośd normowania podziału zysków 
odrębnie dla każdego przedmiotu własności intelektualnej lub przemysłowej, wykorzystywanego w 
działalności komercyjnej (w takim przypadku w umowie spółki może, ale nie musi, znajdowad się 
odpowiadający takiej sytuacji zapis);  

 zasady na jakich uczelnia będąca właścicielem przedmiotów własności intelektualnej lub przemysłowej 
udziela praw do korzystania z nich przez osobę uprawnioną (prawną lub fizyczną), czyli licencji; 

o jak wskazano wyżej, strony mogą również zawrzed osobną umowę licencyjną, co umożliwia uczelni 
przekazywanie odrębnych licencji na odmiennych zasadach na korzystanie z różnych przedmiotów 
własności intelektualnej (zawieranie wielu umów licencyjnych przy długoterinowej współpracy może 
jednak okazad się kłopotliwe); 

o twórcy, który zostaje zatrudniony w spółce spin-off lub staje sie jej udziałowcem, nie przysługuje co 
do zasady prawo do jakichkolwiek korzyści uzyskanych z komercjalizacji przedmiotu własności 
przemysłowej poza prawem do części zysku spółki i wynagrodzeniem, jakiej w niej otrzymuje (jest to 
związane z regulacjami wewnętrznymi uczelni w zakresie zarządzania jej własnością intelektualną, 
którą stanowią także wyniki badao zatrudnianych pracowników w myśl odpowiednich uczelnianych 
regulaminów zatrudnienia); 

Ponadto, umowa powstającej spółki typu spin-off powinna zawierad zapisy regulujące: 

 sposób reprezentacji i podejmowania decyzji o działalności spółki (w tym w zakresie komercjalizacji wyników 
badao naukowych i własności intelektualnej uczelni), na który zwykle macierzyste uczelnie wyższe mają 
wpływ;  

o możliwy jest jednoosobowy sposób wyrażania woli spółki przez osobę zatrudnioną na stanowisku 
Prezesa Zarządu, np. założyciela spółki, jako jedynego reprezentanta (w takim przypadku, 
przedstawiciel uczelni zwykle znajduje się w organach nadzorczych spółki); 

o możliwy jest także jednoosobowy sposób wyrażania woli spółki przez osobę zatrudnioną na 
stanowisku Prezesa Zarządu oraz niezależnie Wiceprezesa Zarządu (w takim wypadku przedstawiciel 
uczelni wyższej może pełnid rolę w organach zarządczych); 
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o możliwe są również dowolne, inne kombinacje, np. wieloosobowy sposób reprezentacji, wymagający 
podpisu zarówno Prezesa Zarządu jak i Wiceprezesa Zarządu, które to stanowisko obejmuje np. 
przedstawiciel uczelni wyższej); 

 zasady zatrudniania pracowników w spółce zgodnie z zasadami zatrudniania pracowników na uczelni wyższej 
– pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz pracownicy administracyjni uniwersytetu zatrudnieni na pełny etat 
nie mogą byd zatrudnieni w spółce spin-off (zagrożenie podwójnego finansowania) 

o należy podkreślid, że w związku z zapisami ustawowymi regulującymi działanie uczelni wyższych 
niemożliwe jest zatrudnienie w pełnowymiarowym etacie pracownika naukowego lub naukowo-
dydaktycznego przez społkę (zarówno spin-off lub spin-out), co jednak nie wyklucza posiadania przez 
niego udziałów w spółce oraz pełnienie funkcji w organach zarządczych i/lub nadzorczych spółki; 
władze uczelni w ramach regulacji promujących przedsiębiorczośd akademicką i powoływanie spółek 
typu spin-off starają się jednak stwarzad rozwiązania wspierające (np. programy urlopowe, 
regulaminu umożliwiające łączenie pracy etatowej na uczelni z zatrudnieniem w częściowym 
wymiarze etatu, etc.) 

 dodatkowe ustalenia, takie jak np. wykorzystywanie (bezpłatne lub odpłatne, w ramach określonych 
warunków) infrastruktury akademickiej do prowadzenia działalności spółki (takie ustalenia mogą byd również 
przedmiotem odrębnych umów dwustronnych) 

 a także wszelkie inne zapisy umowne spółki, wymagane zgodnie z kodeksem cywilnym lub handlowym, 
względem formy prawnej zakładanej spółki 

o ze względu na nieograniczoną odpowiedzialnośd spoczywającą na osobach prowadzących działalnośd 
gospodarczą względem zaciągniętych zobowiązao wobec stron trzecich w przypadku działalności 
gospodarczej osoby fizycznej lub spółki cywilnej funkcjonującej w oparciu o kodeks cywilny, taka 
forma prawna komercjalizacji wiedzy i działalności innowacyjnej (w sposób szczególny związanej z 
ryzykiem niepowodzenia) jest odradzana na korzyśd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która 
funkcjonuje w oparciu o kodeks handlowy 

Przykład umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej w formie spółki spin-off lub spin-out 

 

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
 
§ 1. Przedmiot Umowy 
1. Na mocy postanowieo niniejszej Umowy, w celu wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej, stawający, zwani dalej Wspólnikami, 
zawiązują  Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 
2.  Spółka zorganizowana jest i działa na zasadach określonych w Umowie Spółki oraz na podstawie stosownych przepisów prawa, w szczególności 
ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami), w szczególności art. 151 i 
następnych. 
 
§ 2. Firma Spółki 
1. Spółka istnied będzie pod firmą: NAZWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
2. Spółka może też używad nazwy skróconej: NAZWA Sp. z o.o.  
3. Spółka ma charakter tzw. spółki SPIN-OFF lub SPIN-OUT z MACIERZYSTEJ UCZELNI WYŻSZEJ. 
 
§ 3. Siedziba  
Siedzibą Spółki jest miasto NAZWA MIASTA. 
 
§ 4. Obszar działania 
1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej  Polskiej,  a po spełnieniu wymogów przewidzianych przez prawo, Spółka może działad na 
terytorium innych paostw. 
2. Spółka może tworzyd oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki, jak też byd udziałowcem w innych Spółkach z udziałem kapitału krajowego oraz 
zagranicznego. 
3. Spółka może również korzystad z różnych form kooperacji i współpracy z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami gospodarczymi oraz osobami 
fizycznymi.  
 
§ 5. Czas trwania Spółki 
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  
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§ 6. Przedmiot działalności Spółki 
1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 
a. NUMERY PKD WRAZ Z TYTUŁEM ICH PRZEDMIOTU (Z AKTUALNEJ KLASYFIKACJI) 
b. … 
c. PRZYJMUJE SIĘ W PRAKTYCE WYMIENIENIE JAK NAJWIĘKSZEJ LICZBY PKD, KTÓRA MOŻE BYD ZGODNA Z PLANOWANYM PROFILEM DZIAŁANIA 
SPÓŁKI (W CELU UNIKNIĘCIA PRZYSZŁEJ KONIECZNOŚCI NOTARIALNYCH ZMIAN UMOWY SPÓŁKI) 
2. Działalnośd Spółki, dla prowadzenia której wymagana jest koncesja albo zezwolenia na podstawie odrębnych przepisów, może byd prowadzona 
po ich uzyskaniu. Przedmiot działania może byd wykonywany także w kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi.  
 
§ 7. Kapitał zakładowy 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi SUMA zł (słownie: SUMA złotych) i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów po SUMA zł (słownie: 
SUMA złotych) każdy. 
2. Wspólnik może mied więcej niż jeden udział. 
3. Udziały  mogą  byd  wnoszone  zarówno  w  formie  pieniężnej,  jak i niepieniężnej (aporty). 
4. Każdy udział daje prawo do jednego głosu.  
5. Wspólnicy obejmują udziały w kapitale zakładowym w następujący 
sposób:  
1) IMIĘ I NAZWISKO – obejmuje LICZBĘ udziałów, o  wartości nominalnej WARTOŚD zł (słownie: WARTOŚD złotych) każdy z nich, o łącznej wartości 
nominalnej SUMA zł (słownie: SUMA złotych) i w całości pokrywa je gotówką, 
2) IMIĘ I NAZWISKO – obejmuje LICZBĘ udziałów, o  wartości nominalnej WARTOŚD zł (słownie: WARTOŚD złotych) każdy z nich, o łącznej wartości 
nominalnej SUMA zł (słownie: SUMA złotych) i w całości pokrywa je gotówką, 
3) IMIĘ I NAZWISKO – obejmuje LICZBĘ udziałów, o  wartości nominalnej WARTOŚD zł (słownie: WARTOŚD złotych) każdy z nich, o łącznej wartości 
nominalnej SUMA zł (słownie: SUMA złotych) i w całości pokrywa je gotówką, 
4) EWENTUALNIE NAZWA PODMIOTU – obejmuje LICZBĘ udziałów, o  wartości nominalnej WARTOŚD zł (słownie: WARTOŚD złotych) każdy z nich, o 
łącznej wartości nominalnej SUMA zł (słownie: SUMA złotych) i w całości pokrywa je gotówką, 
5) EWENTUALNIE  IMIĘ I NAZWISKO – obejmuje LICZBĘ udziałów, o  wartości nominalnej WARTOŚD zł (słownie: WARTOŚD złotych) każdy z nich, o 
łącznej wartości nominalnej SUMA zł (słownie: SUMA złotych) i pokrywa je w następujący sposób: 
a) wkładem niepieniężnym o łącznej wartości SUMA zł (słownie: SUMA złotych) w postaci aportu całego przedsiębiorstwa związanego z działalnością 
gospodarczą NAZWA IMIĘ NAZWISKO (nr wpisu do Ewidencji działalności gospodarczej: NUMER EDG, NIP: NUMER NIP, REGON: NUMER REGON), na 
które to przedsiębiorstwo składają się wymienione niżej rzeczowe środki trwałe, których wartośd jest udokumentowana w zapisach księgowych 
działalności gospodarczej:  
- LICZBA: ŚRODEK TRWAŁY (o wartości WARTOŚD zł (słownie: WARTOŚD złotych), o łącznej wartości SUMA zł (słownie: SUMA złotych),  
- LICZBA: ŚRODEK TRWAŁY (o wartości WARTOŚD zł (słownie: WARTOŚD złotych), o łącznej wartości SUMA zł (słownie: SUMA złotych),  
- LICZBA: WARTOŚD NIEMATERIALNA/PRAWNA: NAZWA (licencja o wartości WARTOŚD zł (słownie: WARTOŚD złotych), o łącznej wartości SUMA zł 
(słownie: SUMA złotych), 
… 
b) wkładem pieniężnym o wartości SUMA zł (słownie: SUMA złotych) pokrytym gotówką. 
 
§  8. Podwyższenie kapitału zakładowego 
1. Zgromadzenie   Wspólników  uprawnione  jest  do   podwyższania   lub obniżania kapitału zakładowego Spółki.  
2. Uchwała   Zgromadzenia   Wspólników   określa   zasady   i   sposób podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego oraz może oznaczyd 
podmioty uprawnione do jego objęcia. - 
3. W braku odmiennej decyzji Zgromadzenia Wspólników, prawo objęcia  podwyższonego   kapitału   zakładowego   przysługuje  dotychczasowym 
Wspólnikom, proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów. 
4. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 3/4 (słownie: trzech 
czwartych) głosów oddanych przy reprezentacji 100% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego.  
5. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty KWOTA zł (słownie: KWOTA złotych) w terminie do dnia DATA nie stanowi zmiany umowy spółki. 
 
§  9.  Zbycie i zastawienie udziałów 
1. Wspólnik ma prawo zbyd udział lub ustanowid zastaw na rzecz wskazanej przez siebie osoby, po uzyskaniu pisemnej zgody Zgromadzenia 
Wspólników. W przedmiocie uzyskania tej zgody stosuje się art. 182 Kodeksu spółek handlowych. 
 
§ 10. Stosowanie prawa spadkowego 
1. W razie śmierci Wspólnika będącego osobą fizyczną, w jego miejsce wstępują spadkobiercy.  
2. Jednakże do czasu przedłożenia Spółce przez spadkobierców prawomocnego stwierdzenia o nabycie spadku, zawieszone zostaje prawo głosu oraz 
nie może byd realizowane roszczenie o wypłatę z zysku.     
3. Jeżeli spadkobierców jest więcej niż jeden, zobowiązani są oni do niezwłocznego wskazania jednego pełnomocnika, dla wykonywania ich praw 
względem Spółki. 
  
§ 11. Utrata osobowości prawnej przez wspólnika 
Utrata osobowości prawnej przez Wspólnika będącego osobą prawną skutkuje umorzeniem posiadanych przez niego udziałów, na zasadach 
określonych przez Zgromadzenie Wspólników. 
 
§ 12. Umorzenie udziałów 
1. Udziały mogą byd umarzane.  
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2. Umorzenie  udziału  może  byd dobrowolne  (za  zgodą wspólnika)  lub przymusowe (bez zgody wspólnika).  
3. Umorzenie  dobrowolne   może  nastąpid  za  wynagrodzeniem   lub  bez wynagrodzenia. 
4. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które stanowi wartośd bilansowa umarzanych udziałów za rok poprzedzający zdarzenie 
uzasadniające umorzenie.  
5. Zgromadzenie Wspólników może podjąd uchwałę o przymusowym umorzeniu udziałów, bezwzględną większością głosów:  
- gdy w stosunku do Wspólnika wszczęto postępowanie upadłościowe lub wniosek o jego wszczęcie został oddalony z powodu braku środków na 
przeprowadzenie postępowania upadłościowego,  
- gdy do udziałów Wspólnika skierowano sądowe lub administracyjne postępowanie egzekucyjne, 
- w przypadku wyłączenia wspólnika prawomocnym orzeczeniem Sądu,  
- wobec wspólników, którzy są nieznani lub których miejsce pobytu nie jest znane,  
- wobec Wspólników, którzy bez zgody Zgromadzenia Wspólników nabyli co najmniej 10 % udziałów lub akcji spółki, której przedmiot działania jest 
konkurencyjny wobec Spółki,  
- wobec Wspólników których stosunek pracy lub inna umowa łącząca go ze spółką została rozwiązana bez wypowiedzenia z winy Wspólnika.  
6. Uchwała o umorzeniu dla swej skuteczności powinna zostad podjęta w terminie 3 miesięcy  od  dnia   powzięcia  przez  Spółkę  wiadomości  o 
zaistnieniu zdarzenia, które ją uzasadnia. 
7. Wspólnik,  którego udziały mają zostad umorzone, jest wyłączony od głosowania.  
 
§ 13. Dopłaty 
1. Zgromadzenie Wspólników może podjąd, w dowolnym momencie, jednak nie częściej niż dwa razy w roku obrachunkowym, uchwałę o dopłatach 
do kapitału zakładowego, w wysokości każdorazowo nie wyższej niż 100% (słownie: sto procent) posiadanych udziałów. 
2. Wspólnicy będą zobowiązani do dopłat, jeżeli Uchwała w tej sprawie zostanie podjęta jednomyślnie przez wszystkich Wspólników Spółki. Uchwała 
w sprawie dopłat winna określad ich wysokośd i terminy wnoszenia dopłat, z uwzględnieniem treści ust. 1. 
3. Dopłaty mogą byd zwracane Wspólnikom, jeżeli nie będą potrzebne na pokrycie strat bilansowych, chyba że Zgromadzenie Wspólników 
postanowi inaczej. Termin zwrotu dopłat oraz wysokośd ewentualnego oprocentowania i waloryzacji zostaną określone Uchwałą Zgromadzenia 
Wspólników, przy czym decyzja Zgromadzenia w tej sprawie wymaga zgody wszystkich Wspólników.    
 
§14. Władze Spółki   
1. Władzami Spółki są:  
1) Zgromadzenie Wspólników,  
2) Zarząd.  
2. Ponadto Zgromadzenie Wspólników może powoład Radę Nadzorczą Spółki. Uchwała Zgromadzenia w tej sprawie wymaga zgody wszystkich 
Wspólników. Jednocześnie z powołaniem Rady Nadzorczej Zgromadzenie Wspólników określi szczegółowy zakres jej kompetencji i obowiązków. 
EWENTUALNE ZAPISY REGULUJĄCE UDZIAŁ W RADZIE NADZORCZEJ PRZEDSTAWICIELI MACIERZYSTEJ UCZELNI WYŻSZEJ (NP. POŁOWA CZŁONKÓW 
RADY NADZORCZEJ LUB JEDEN CZŁONEK RADY NADZORCZEJ MUSI BYD PRZEDSTAWICIELEM UCZELNI, DELEGOWANYM PRZEZ WŁADZE UCZELNI) 
  
§ 16. Zgromadzenie Wspólników 
1. Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. 
2. Zgromadzenie Wspólników może byd zwyczajne lub nadzwyczajne. 
3. Zwyczajne  Zgromadzenie  Wspólników  zwołuje Zarząd corocznie, nie później jednak niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. 
4. Zgromadzenie Nadzwyczajne może zwoład Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólnika (Wspólników) posiadającego (posiadających) co 
najmniej 10% (słownie: dziesięd procent) kapitału zakładowego, bądź na wniosek Rady Nadzorczej (jeżeli ją powołano). W pozostałym zakresie 
stosuje się art. 236 i 237 Kodeksu spółek handlowych.  
5. Sprawy na zgromadzenie Wspólników przedstawia Zarząd lub Rada Nadzorcza (o ile została powołana).  
6. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądad zwołania i umieszczenia określonych spraw 
w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie należy złożyd na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed 
proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników. 
7. Wspólnik może uczestniczyd w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno 
byd udzielone na piśmie i dołączone do księgi protokołów. Członek Zarządu ani pracownik Spółki nie mogą byd pełnomocnikami.  
8. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.  
9. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli obecni są Wspólnicy lub ich pełnomocnicy reprezentujący co najmniej 
dwie trzecie (2/3) kapitału zakładowego. 
10. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadkach, w których przepisy Kodeksu Spółek 
Handlowych wymagają kwalifikowanej większości, większością wymaganą przez ustawę. 
11. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą byd podjęte uchwały jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma 
byd podjęte lub na pisemne głosowanie (głosowanie obiegiem).  
12. Każdemu Zgromadzeniu Wspólników przewodniczy jeden z wybranych za każdym razem bezwzględną większością głosów Wspólnik lub 
pełnomocnik, przy czym jego wybór musi nastąpid przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności. Do chwili wyboru przewodniczącego, 
Zgromadzeniu przewodniczy Prezes Zarządu lub (jeżeli Rada Nadzorcza została powołana) Prezes Rady Nadzorczej. 
 
§ 15.  Kompetencje Zgromadzenia Wspólników 
Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych spraw wymienionych w umowie Spółki, należą:  
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania    finansowego za ubiegły rok obrotowy, udzielenie 
absolutorium członkom organów Spółki z   wykonania przez nich obowiązków,  
2) postanowienie dotyczące roszczeo o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,  
3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,  
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4) nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,  
5) ustalanie wysokości i terminów dopłat, 
6) zwrot dopłat,  
7) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,  
8) zbycie, nabycie, obciążanie nieruchomości,  
9) zbycie i nabycie udziałów w innych przedsiębiorstwach, 
10) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 
11) tworzenie, likwidacja i przeznaczanie funduszy, 
12) umarzanie udziałów,  
13) rozpatrzenie i rozstrzyganie wniosków Zarządu, 
14) rozporządzenie czystym zyskiem Spółki, 
15) zatwierdzanie regulaminu Zgromadzenia Wspólników,  
16) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o ile została ustanowiona,  
17) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej 
18) uchwalanie rocznych i długoletnich planów rozwojowych Spółki,  
19) tworzenie i likwidacja oddziałów, filii, zakładów,  
20) zmiana umowy Spółki,  
21) rozwiązanie Spółki.  
 
§ 16. Zarząd 
1. Zarząd Spółki składa się z jednego do dziesięciu członków. EWENTUALNE ZAPISY REGULUJĄCE UDZIAŁ W ZARZĄDZIE PRZEDSTAWICIELI 
MACIERZYSTEJ UCZELNI WYŻSZEJ (NP. POŁOWA CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU MUSI BYD PRZEDSTAWICIELEM UCZELNI, 
DELEGOWANYM PRZEZ WŁADZE UCZELNI) 
2. Członków Zarządu powołuje się na czas określony 24 (dwudziestu czterech) miesięcy. Członek Zarządu może pełnid funkcję więcej niż jedną 
kadencję.   
3. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników. 
4. Zarząd jest zobowiązany zarządzad majątkiem i sprawami Spółki ze starannością i sumiennością wymaganą dla rzetelnego i efektywnego 
kierowania działalnością Spółki.  
5. Zakres obowiązków członków Zarządu oraz sposób podejmowania decyzji kolegialnych zostaną szczegółowo sprecyzowane w regulaminie Zarządu 
przyjętym przez Zgromadzenie Wspólników.  
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. 
7. Uchwały Zarządu są protokołowane i wpisywane do Księgi Protokołów Zarządu. 
8. Zarząd wybiera Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu, spośród członków Zarządu, zwykłą większością głosów.  
9. Do składania oświadczeo w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki są upoważnieni 
wszyscy członkowie zarządu samodzielnie.  
10. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec władz i osób trzecich (przy czym Zarząd może powoład pełnomocników działających w granicach 
umocowania). 
11. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie protokół pierwszego Zgromadzenia Wspólników Spółki, które powierzyło funkcje Prezesa Zarządu i 
Wiceprezesa Zarządu Spółki  następującym osobom: 
- Prezes Zarządu – IMIĘ I NAZWISKO 
- Wiceprezes Zarządu – IMIĘ I NAZWISKO 
12. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza  (jeżeli została powołana) lub 
pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. 
13. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, w szczególności zaś Zarząd przyjmuje i zwalnia pracowników Spółki i wyznacza im wynagrodzenie za 
pracę w granicach i na zasadach określonych przez Zgromadzenie Wspólników. 
 
§ 17. Księgowośd Spółki 
1. Spółka prowadzi księgowośd zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
2. Zgromadzenie Wspólników może podjąd decyzję w formie uchwały o sposobie prowadzenia księgowości, w tym o zatrudnieniu głównego 
księgowego lub o powierzeniu prowadzenia księgowości podmiotom zewnętrznym. 
 
§ 18. Rok obrachunkowy 
1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.  
2. Bilans coroczny oraz rachunek strat i zysków powinny byd sporządzone przez Zarząd w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, a z 
upływem następnych sześciu miesięcy powinny byd zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników. 
3. Sprawozdania coroczne Zarządu powinny byd sporządzone najpóźniej siedem dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym bilans 
będzie rozpatrywany oraz powinny byd wydane wszystkim wspólnikom.  
4. Biegłego rewidenta wyznacza Zarząd. 
 
§ 19. Zasady finansowania Spółki 
1. Spółka może finansowad prowadzoną działalnośd ze wszelkich źródeł nie zabronionych przez prawo, w tym również rozpisywad obligacje oraz 
zaciągad kredyty i pożyczki. EWENTUALNE ZAPISY REGULUJĄCE FINANSOWANIE SPÓŁKI PRZEZ MACIERZYSTĄ UCZELNIĘ WYŻSZĄ 
2. Spółka może tworzyd fundusze, w tym: fundusz rezerwowy, fundusz rozwoju i fundusz zapasowy według zasad przewidzianych przez 
Zgromadzenie Wspólników.  
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§ 20. Podział zysku 
1. Z zysku stanowiącego różnicę między sumą przychodów Spółki a kosztami jej bieżącej działalności (zysk brutto), pomniejszony o podatki, odlicza 
się odpisy na fundusze.  
2. Pozostałą częśd zysku po potrąceniu ewentualnych wydatków Spółki przeznacza się do podziału między wspólników, chyba że Zgromadzenie 
Wspólników postanowi inaczej. EWENTUALNE ZAPISY REGULUJĄCE PODZIAŁ ZYSKU POMIĘDZY SPÓŁKĄ, MACIERZYSTĄ UCZELNIĄ WYŻSZĄ 
3. Wypłata podzielonego zysku wspólnikom następuje w terminie oznaczonym przez Zgromadzenie Wspólników, nie później niż w terminie jednego 
miesiąca po odbyciu Zgromadzenia Wspólników.  
 
§ 21. Rozwiązanie Spółki 
1. Rozwiązanie spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innym przypadku nakazanym przez prawo.  
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.  
3. Likwidację Spółki przeprowadza Zarząd.  
4. Likwidację prowadzid się będzie pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji".  
 
§ 22. Zmiany w treści Umowy Spółki 
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy Spółki wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników, powziętej z zachowaniem formy aktu notarialnego pod 
rygorem nieważności; przy czym dla powzięcia takiej uchwały niezbędna jest zgoda wszystkich Wspólników Spółki. 
 
§ 23. Postanowienia nieważne 
W przypadku gdy jedno z postanowieo niniejszej Umowy Spółki lub jego częśd straci moc, pozostałe postanowienia Umowy zachowują swoją 
ważnośd. 
 
§ 24. Stosowanie przepisów kodeksu spółek handlowych 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Spółki mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek 
Handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami), w szczególności art. 151 i następnych. 
 
§ 25. Właściwośd Sądu 
Wszelkie spory mogące wyniknąd z niniejszej umowy rozpatruje właściwy dla siedziby Spółki Sąd powszechny. Strony ewentualnego sporu mogą 
poddad spór pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego.  

 

4. WYBÓR POMIĘDZY SPÓŁKĄ TYPU SPIN-OFF A SPIN-OUT 

W ramach przedsiębiorczości akademickiej, wybór modelu funkcjonowania nowego przedsięwzięcia jest uzależniony 

od wielu różnych czynników. W przypadku planowania przedsięwzięd o dużej skali, lub specyfiki branży, w której 

przemysł jest już silnie rozwinięty i działalnośd gospodarcza wiąże się z dużymi kosztami i potrzebami 

infrastrukturalnymi korzystniejszym wyborem może byd forma spółki spin-off powiązana prawnie i formalnie z 

uczelnią, a tym samym mająca ułatwiony dostęp do zasobów uczelni (przedmiotów własności intelektualnej lub 

przemysłowej, finansów, infrastruktur, technologii oraz samych pracowników naukowych). Niemniej jednak spółka 

spin-off z racji zależności prawno-formalnej (np. kapitałowej) od uczelni wyższej, tj. dużego podmiotu, może mied 

utrudniony dostęp do programów wspierających rozwój mikroprzedsiębiorstw i MŚP (ze względu na niespełnianie 

formalnych kryteriów, jako podmiot zależny kapitałowo bądź niekapitałowo od dużego podmiotu, tj. uczelni wyższej). 

W przypadku dynamicznie rozwijających się nowych branż lub planowanych przedsięwzięd o mniejszej skali oraz w 

przypadku mniejszych potrzeb względem wykorzystania zasobów uczelni (np. infrastrukturalnych), korzystniejszym 

wyborem może okazad się forma spółki typu spin-out, niezależna wewnętrznie w trybie formalno-prawnym od 

macierzystej uczelni wyższej, co upraszcza jej działania organizacyjne (poprzez skupienie i przyspieszenie procedur 

decyzyjnych), a także pozwala na większą swobodę działania gospodarczego oraz kontrolę. Trudno porównad 

opłacalnośd przedsięwzięcia w obu formach (w sensie podziału zysku z wypracowanej ekonomicznej wartości dodanej 

z uczelnią wyższą), ponieważ w przypadku spółki spin-off uczelnia zwykle posiada bezpośrednią częśd udziałów spółki (i 

ma wpływ na redystrybucję przychodów spółki), jednak w przypadku spółki spin-out ma często z kolei udział w 

przychodach na podstawie odrębnych umów licencyjnych względem własności intelektualnej lub przemysłowej 

(obowiązujących jednak zwykle okresowo i jedynie w zakresie swojej stosowalności, a nie całej rozpiętości działalności 

gospodarczej spółki, jak ma to miejsce w przypadku spółki typu spin-off). 
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Tabela 1. Różnice pomiędzy spółkami typu spin-off i spin-out w ramach przedsiębiorczości akademickiej 

Przedmiot 
różnicy 

Spółka spin-off Spółka spin-out 

Sytuacja 
prawna 

Wewnętrzne powiązanie formalno-prawne 
spółki spin-off z jej macierzystą uczelnią 
wyższą (np. kapitałowe w formie udziałów w 
spółce, lub niekapitałowe, w postaci formalno-
prawnych zapisów wiążących w statucie / 
umowie spółki spin-off). 

Brak wewnętrznych powiązao formalno-
prawnych spółki spin-out z macierzystą uczelnią 
wyższą. Ewentualne związki z uczelnią wyższą 
(np. w zakresie licencji własności intelektualnej) 
zwykle stanowią przedmiot odrębnych, 
zewnętrznych umów (licencyjnych). 

Zarządzanie i 
nadzór 

Przedstawicielstwo administracji macierzystej 
uczelni wyższej w organach zarządczych i/lub 
nadzorczych spółki oraz udział w reprezentacji 
woli spółki spin-off. 

Brak przedstawicielstwa administracji 
macierzystej uczelni wyższej w organach 
zarządczych i nadzorczych spółki typu spin-out. 

Wkład i 
finansowanie 

W przypadku spółek spin-off zwykle wnoszony 
jest wkład macierzystej uczelni wyższej w 
założenie i rozwój spółki (finansowy lub 
niefinansowy, np. w formie własności 
intelektualnej, w tym prawa autorskiego i 
własności przemysłowej, infrastruktur, urządzeo 
lub narzędzi). Spółka spin-off w początkowym 
okresie rozwoju finansowana jest także często 
tylko przez uczelnię. W późniejszym okresie 
zwykle w partnerstwie z uczelnią wyższą spółki 
takie aplikują o środki zewnętrzne na swoje 
działania w ramach odpowiednich programów 
badawczych, finansowanych np. z funduszy Unii 
Europejskiej.  

Spółka spin-out zwykle nie korzysta z wkładu 
uczelni wyższej, za wyjątkiem własności 
intelektualnej, będącej efektem pracy 
naukowej zakładających ją pracowników 
naukowych uczelni (a także studentów, 
absolwentów lub np. doktorantów). W takim 
przypadku spółka spin-out, swoją działalnośd 
opiera najczęściej o zapisy odrębnej umowy 
licencyjnej, którą zawiera z uczelnią, która 
posiada przedmiotowe prawa własności 
intelektualnej. Czasami profil działania spółki 
nie wymaga zawierania umów licencyjnych, a 
spółka ma formę spin-out, jedynie ze względu 
na zakorzenienie w środowisku akademickim. 

Kwalikacja w 
sektorze MŚP  

Możliwośd interpretacji jako spółki 
niespełniającej kryteriów MŚP lub 
mikroprzedsiębiorstwa (w ramach zależności 
kapitałowej w przypadku posiadania dużych 
udziałów, np. pakietu kontrolnego przez 
uczelnię macierzystą, lub niekapitałowej, ale np. 
osobowej, spółka nie może byd traktowana jako 
spełniająca kryteria MŚP lub 
mikroprzedsiębiorstwa, co stanowid może 
przeszkodę w pozyskiwaniu dotacji na jej 
rozwój). 

O ile spółka typu spin-out na początku swojej 
działalności nie pozyska dużego kapitału (np. w 
ramach umowy z funduszem typu Venture 
Capital), który pozwoliłby na zatrudnienie 
kilkudziesięciu osób i obroty rzędu 
kilkudziesięciu milionów złotych, spełnia ona 
kryteria mikroprzedsiębiorstwa (lub MŚP), jako 
podmiot niepowiązany (nie)kapitałowo z 
podmiotem niespełniającym takich kryteriów. 

Organizacja i 
decyzyjnośd 

Duża złożonośd organizacyjna (znacząco 
rozmyta decyzyjnośd, koniecznośd prowadzenia 
szerokich konsultacji z władzami oraz 
administracją uczelni, odp. ciałami 
komisyjnymi), ryzyko zmian uwarunkowao 
działania organizacyjnego spółki oraz zaistnienia 
sytuacji konfliktowych w obliczu cyklicznych 
zmian we władzach i administracji uczelni.  

Mała złożonośd organizacyjna i skupiona 
decyzyjnośd. Brak wpływu zmian 
administracyjnych na macierzystej uczelni 
wyższej na funkcjonowanie spółki. 

Skala 
przedsięwzięcia 

Zwykle spółki spin-off są ukierunkowane na 
realizację dużych przedsięwzięd, których skala 
wymaga bezpośredniej współpracy z uczelnią 
macierzystą i szerokich możliwości korzystania z 
jej zasobów oraz infrastruktur (spółki takie 

Przedmiotem działania spółek spin-out, które 
jako podmioty formalno-prawnie i 
organizacyjnie niezależne od macierzystej 
uczelni wyższej, nie mają dostępu do dużych 
zasobów (w tym zasobów infrastruktualnych, 
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powoływane są np. w celu realizacji szeroko 
zakrojonych programów B+R lub dużej skali 
przemysłowego transferu technologii, a także w 
przypadku wysoko już rozwiniętych branż 
przemysłowych). 

rzeczowych, ludzkich, etc.) są przedsięwzięcia o 
mniejszej skali i w nierozwiniętych jeszcze 
sektorach przemysłu (o ile spółka spin-out nie 
pozyska kapitału i zaplecza ze strony 
inwestorów, np. większych funduszy typu 
Venture Capital). 

Ponieważ pojęcia spółek spin-off oraz spin-out nie są sformalizowane w prawodawstwie, rozróżnienie pomiędzy nimi 

wynika jedynie z ustaleo umownych poczynionych pomiędzy podmiotami zakładającymi spółkę oraz uczelnią wyższą 

(lub jednostką naukową). 

Z punktu widzenia formalno-prawnego i organizacyjnego prowadzenie przedsiębiorstwa w formie spin-out (tj. w 

formie spółki, której umowa nie przewiduje formalno-prawnej zależności od uczelni wyższej), jest znacznie 

uproszczone (i odciążone koniecznością ciągłej współpracy formalnej z administracją uczelni) w porównaniu do spółki 

spin-off i chodby z tego powodu, taka forma działalności gospodarczej może byd polecona jako pierwszy kontakt z 

przedsiębiorczością akademicką. Spółka typu spin-out, w przypadku ukierunkowania swoich działao na przedsięwzięcia 

o większej skali, które mogą wymagad bezpośredniego udziału macierzystej uczelni wyższej, może zawiązad ściślejsze 

związki z macierzystą uczelnią wyższą i faktycznie przekształcid się w spółkę typu spin-off (odwrotna sytuacja, 

wymagająca rezygnacji uczelni wyższej z posiadanych w spółce spin-off udziałów, może byd postrzegana jako 

sprzeczna z interesami uczelni wyższej i jako tako znacznie trudniejsza). 

Należy podkreślid, że forma spółki spin-out może umożliwiad także łatwiejszy dostęp do pozauczelnianych źródeł 

zewnętrznego finansowania skierowanych do rozwijających się przedsięwzięd ekonomicznych w małej skali, np. 

specjalnych programów finansowanych z funduszy unijnych, ale nie tylko, również funduszy typu Seed Capital lub 

Venture Capital. W przypadku spółki spin-off, formalnie związanej z uczelnią wyższą lub jednostką naukową dostęp do 

tego typu zewnętrznych źródeł kapitału często oznacza skomplikowaną procedurę aplikacyjną, koniecznośd 

uzgadniania szczegółów projektu z uczelnią macierzystą, większą złożonośd rozliczania uzyskanych funduszy wspólnie z 

uczelnią, a także większe ryzyko nieporozumieo i konfliktów w obliczu cyklicznie zachodzących na uczelni zmian we 

władzach administracyjnych. Ponadto w przypadku spółek typu spin-off, należy mied na uwadze fakt, że objęcie przez 

uczelnię pakietu kontrolnego udziałów (tj. powyżej 50%) spowoduje, że spółka może nie byd uznawana jako 

mikroprzedsiębiorstwo w kontekście uregulowao systemu wdrażania funduszy unijnych (jako podmiot w pełni zależny 

od dużej instytucji, nie spełniającej wymogów definicji mikroprzedsiębiorstwa ani MŚP), co wykluczy ją z wielu form 

wsparcia ukierunkowanych na inicjowanie innowacyjnej przedsiębiorczości w skali mikro. 

Wybrane działania w ramach funduszy unijnych, które mogą byd interesujące w obszarze inicjowanej 

przedsiębiorczości akademickiej w formie spółek typu spin-off lub spin-out: 

 Działanie 8.2 „Transfer wiedzy” PO KL – szkolenia z zakresu tworzenia spółek spin-off i -out, 

 Działanie 1.1 „Tworzenie warunków dla innowacyjności” RPO Województwa Podlaskiego – dotacje na 
inwestycje dla powstających i działających firm w obszarze innowacji, Budowa/przebudowa infrastruktury 
podmiotów prowadzących działalnośd gospodarczą w zakresie badao naukowych i rozwojowych wraz z 
zakupem niezbędnego wyposażenia. 

 Działania 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej” PO IG – zasilenie kapitałowe nowopowstałego 
przedsiębiorstwa – do kwoty 200 000 EUR, 

 Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” POIG – dotacje inwestycyjne w 
wysokości do 160 mln zł (skierowane raczej do przedsięwzięd o dużej skali i konsorcjów naukowo-
przemysłowych, w których spółki typu spin-out lub spin-off mogą stanowid partnerów), 

 Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” PO KL – dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej w wysokości do 40 000 zł 
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W przypadku zakładania spółki typu spin-out, pracownik naukowy (lub pracownik naukowo-dydaktyczny, student, 

absolwent, czy doktorant) rozpoczynający działalnośd gospodarczą, w której zamierza wykorzystywad wyniki swoich 

badao naukowych prowadzonych dotychczas lub w przyszłości na uczelni wyższej (w ramach swojego etatu 

pracowniczego lub studiów) powinien zawrzed umowę licencyjną z macierzystą uczelnią wyższą, ponieważ to właśnie 

ona posiada własnośd intelektualną w przedmiocie przeniesienia prawa autorskiego oraz w przedmiocie prawa 

własności przemysłowej. Umowa taka regulowad powinna warunki komercjalizacji wyników badao (w tym podział 

zysku lub tryb naliczania opłat licencyjnych). 

Odnosząc się do zbiorów uregulowao w zakresie przedsiębiorczości akademickiej oraz komercjalizacji wyników badao 

obowiązujących w czołowych uczelniach wyższych w kraju odesład można np. do regulaminu zakładania spółek spin-

off Uniwersytetu Jagiellooskiego (http://www.cittru.uj.edu.pl/files/regulamin_spinoff_0.pdf).  

Bardziej szczegółowe wytyczne, jak również inne wzory odpowiednich umów można otrzymad także w uczelnianych 

centrach transferu technologii, niekoniecznie w macierzystej uczelni, ale np. w Centrum Innowacji, Transferu 

Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellooskiego (http://www.cittru.uj.edu.pl) lub w innym centrum transferu 

technologii przy dużej uczelni wyższej w kraju. 

 

 


