
UNIWERSYTET         
MIKOŁAJA KOPERNIKA 

      W TORUNIU 
UCHWAŁA Nr 47 

 
Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
z dnia 15 kwietnia 2014 r. 

 
Regulamin tworzenia spółek spin-off w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
Na podstawie § 45 ust. 1 pkt 14 Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia  
22 października 2013 r. 

 
S e n a t   uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Słownik 

 
Używane w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 

1) „Uniwersytet” - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; 
2)  „spółka spin-off” - spółka handlowa powiązana (w szczególności: organizacyjnie, 

formalno – prawnie lub finansowo) z Uniwersytetem lub CTT, której wspólnikiem lub 
akcjonariuszem może być co najmniej jeden pracownik Uniwersytetu, zawiązana 
w celu komercjalizacji chronionych dóbr niematerialnych lub projektów 
racjonalizatorskich, utworzona stosownie do postanowień regulaminu, 

3) „regulamin” - niniejszy regulamin dotyczący tworzenia spółek spin-off, 
4) „chronione dobra niematerialne” - podlegające ochronie prawnej: wynalazki, wzory 

użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych, 
odmiany roślin oraz know-how, utwory (w tym programy komputerowe), przedmioty 
praw pokrewnych, bazy danych; 

5) „projekt racjonalizatorski” - nowe i nadające się do wykorzystania rozwiązanie 
o charakterze technicznym lub techniczno - organizacyjnym, nieposiadające zdolności 
do uzyskania ochrony właściwej dla wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru 
przemysłowego lub topografii układu scalonego; zgłoszone przez twórcę, przyjęte w 
tym charakterze przez Uniwersytet i następnie faktycznie zastosowane; 

6) „pracownik” - osoba pozostająca z Uniwersytetem w stosunku pracy; 
7) „twórca” - osoba, która stworzyła chronione dobro niematerialne lub projekt 

racjonalizatorski; 
8) „kierownik jednostki” – dziekan wydziału lub kierownik jednostki w przypadku 

jednostek międzywydziałowych lub pozawydziałowych (np. jednostek 
ogólnouniwersyteckich), 

9) „komisja” – Komisja do Spraw Własności Intelektualnej, 
10) „AIP” – Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości; 



11) „CTT” - Centrum Transferu Technologii UMK sp. z o.o.; spółka celowa uczelni, w 
której Uniwersytet posiada 100% udziałów, powołana w szczególności do 
obejmowania udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzenia spółek kapitałowych, 
które powstają w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych 
prowadzonych na uczelni; 

12) „Inwestor” - osoba trzecia (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną) zainteresowana 
przystąpieniem do spółki spin-off jako wspólnik lub akcjonariusz. 

 
§ 2 

 
Komercjalizacja wyników prac naukowych 

 
1. W celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego oraz transferu 

wyników prac naukowych do gospodarki, a w szczególności chronionych dóbr 
niematerialnych oraz projektów racjonalizatorskich, chroniąc prawa i interesy własne, a 
także twórców, Uniwersytet działając poprzez CTT może przenosić majątkowe prawa do 
chronionych dóbr niematerialnych oraz projektów racjonalizatorskich na osoby trzecie 
bądź uprawniać je do korzystania z nich w drodze udzielania licencji. 

2. Realizacja przez Uniwersytet obowiązku określonego w ustępach powyższych może 
następować poprzez udział CTT w spółkach handlowych, a szczególności w spółkach 
spin-off. 

 
§ 3 

 
Szczególne regulacje dotyczące spółek spin-off 

 
1. Tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział  

i przekształcanie spółek spin-off, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu i innych 
przepisów szczególnych, określa ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.). 

2. Spółki spin-off zakładane są w celu komercjalizacji wyników prac naukowych do 
gospodarki, a w szczególności w celu gospodarczego wykorzystania chronionych dóbr 
niematerialnych oraz projektów racjonalizatorskich. Cel i przedmiot działalności spółki 
spin-off nie może wykraczać poza zakres wynikający z celu jej zawiązania. Zmiana celu i 
przedmiotu działalności spółki spin-off wymaga zgody wszystkich wspólników. 

3. Przedmiotem spółki spin-off jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale 
zadań i ryzyk pomiędzy CTT, Inwestora lub pracownika; wzajemne prawa 
 i obowiązki stron kształtuje umowa spółki spin-off. 

4. Majątkowe prawa do chronionych dóbr niematerialnych oraz projektów 
racjonalizatorskich Uniwersytet powierza – na podstawie zawartej umowy - w zarząd 
CTT. Powierzone prawa lub projekty mogą być wnoszone jako wkład niepieniężny do 
spółki spin-off, albo zbywane odpłatnie. Korzystanie przez spółkę spin-off z chronionych 
dóbr niematerialnych oraz projektów racjonalizatorskich może odbywać się także na 
zasadzie udzielenia licencji. 



5. W spółce spin-off będącej spółką kapitałową obligatoryjnie tworzy się radę nadzorczą, w 
której składzie co najmniej jeden członek powoływany jest przez rektora. 

 
§ 4 

 
Prawa i obowiązki pracownika Uniwersytetu 

będącego wspólnikiem, akcjonariuszem lub członkiem organów spółki spin-off 
 
 

1. Członek zarządu spółki spin-off nie może bez zgody spółki i rektora zajmować się 
interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik 
spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź 
uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten 
obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania 
przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do 
powołania co najmniej jednego członka zarządu. 

2. Pracownik biorący udział w tworzeniu spółki spin-off, będący wspólnikiem 
prowadzącym sprawy osobowej spółki spin-off, a także będący członkiem zarządu, rady 
nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatorem w kapitałowej spółce spin-off powinien 
przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć należytej staranności 
 w zakresie zabezpieczenia interesów prawnych (majątkowych i niemajątkowych) 
Uniwersytetu. 

3. Pracownik biorący udział w tworzeniu spółki spin-off, będący wspólnikiem 
prowadzącym sprawy osobowej spółki spin-off, a także będący członkiem zarządu, rady 
nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatorem w kapitałowej spółce spin-off 
odpowiada nie tylko wobec spółki za szkodę wyrządzoną jej swoim zawinionym 
działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, 
ale także ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Uniwersytetu za swoje 
zawinione działania lub zaniechania. 

 
§ 5 

 
Obowiązek zachowania tajemnicy 

 
1. Wszelkie informacje pozyskane przez Inwestora bądź pracownika w toku negocjacji 

prowadzonych w celu zawarcia umowy spółki spin-off, w tym w szczególności dotyczące 
chronionych dóbr niematerialnych oraz projektów racjonalizatorskich, stanowią 
tajemnicę Uniwersytetu, przez którą rozumie się w szczególności nieujawnione do 
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą; do tajemnicy 
Uniwersytetu – w tym jej ochrony - odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2003 Nr 
153, poz. 1503, ze zm.) regulujące tajemnicę przedsiębiorstwa. 

2. W imieniu Uniwersytetu CTT przed przystąpieniem do negocjacji odbiera od Inwestora i 
pracownika stosowne oświadczenia zobowiązujące ich do zachowania w tajemnicy 



uzyskanych informacji oraz o poddaniu się w zakresie regulacjom ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 
§ 6 

 
Centrum Transferu Technologii 

 
1. CTT zostało powołane do zarządzania procesem komercjalizacji wyników prac 

naukowych, polegającym przede wszystkim na przenoszeniu majątkowych praw do 
chronionych dóbr niematerialnych oraz projektów racjonalizatorskich na osoby trzecie 
bądź na udzielaniu licencji, w tym wnoszenia tych dóbr i projektów do spółek 
handlowych, a w szczególności do spółek spin-off. 

2. CTT jako zależna od Uniwersytetu spółka handlowa może być wspólnikiem lub 
akcjonariuszem w spółkach spin-off. 

3. Na warunkach określonych w umowie spółki spin-off, której CTT ma być wspólnikiem 
bądź akcjonariuszem, CTT przenosi na spółkę spin-off uprzednio przeniesione na nią 
przez Uniwersytet majątkowe prawa do chronionych dóbr niematerialnych oraz 
projektów racjonalizatorskich, wnosząc te prawa lub projekty jako wkład niepieniężny do 
spółki spin off, albo zbywając je spółce spin-off odpłatnie. CTT może upoważnić też 
spółkę spin-off do korzystania z chronionych dóbr niematerialnych oraz projektów 
racjonalizatorskich poprzez udzielanie licencji. 

4. Prezes Zarządu CTT opiniuje kierowane do Uniwersytetu propozycje utworzenia spółek 
spin-off i przedkłada rektorowi, który podejmuje decyzję co do dalszego zaangażowania 
Uniwersytetu w projekt. 

5. Powstanie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązanie Centrum Transferu Technologii 
regulują odpowiednie dla wybranej formy spółki handlowej przepisy ustawy z dnia 15 
września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), a 
także stworzona w oparciu o te przepisy umowa spółki oraz wydane w spółce akty prawa 
wewnętrznego.  

 
§ 7 

 
Postanowienia końcowe 

 
1. Przepisy regulaminu dotyczące pracowników stosuje się odpowiednio do stosunków 

prawnych powstałych z osobami, które świadczą pracę na rzecz Uniwersytetu na 
podstawie umów o dzieło, zlecenia lub innych umów o podobnym charakterze. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2014 r. 
 

            Przewodniczący Senatu 
 
 

    prof. dr hab. Andrzej Tretyn 
       R e k t o r 


