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Program 

• Komercjalizacja – cóż to takiego? 

• Ramy prawne dla pośredniej komercjalizacji wiedzy 

• Przykład komercjalizacji poprzez nowy podmiot 
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Działalność innowacyjna 

• Działalność innowacyjna – to „szereg działań o charakterze  
– naukowym (badawczym),  

– technicznym,  

– organizacyjnym,  

– finansowym i handlowym (komercyjnym), 

• których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub 
istotnie ulepszonych wyrobów i procesów. 

• Przy czym wyroby te i procesy są nowe przynajmniej z punktu 
widzenia wprowadzającego je przedsiębiorstwa” 
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Innowacja zamknięta 

PROCES INNOWACYJNY 
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Lejek innowacyjny 

AMR Research „The Consumer Goods Innovation Funnel” Harvard Business Review, May 
22nd, 2009 http://web.hbr.org/email/archive/dailystat.php?date=052209 
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                         BADANIA 

Innowacja otwarta 
Transfer Technologii to przekazywanie 
określonej wiedzy technicznej i 
organizacyjnej i związanej z nią know-how 
celem gospodarczego wykorzystania. 

PROCES INNOWACYJNY 

Komercjalizację technologii można określić 
jako celowe, ukierunkowane przekazywanie 
wiedzy i umiejętności z procesu B&R do 
procesu innowacyjnego, celem udanego jej 
urynkowienia w postaci produktu. 

Definicje za: „Innowacje i transfer technologii - SŁOWNIK POJĘĆ” pod redakcją Krzysztofa B. 
Matusiaka, Wydanie drugie rozszerzone, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Warszawa 2008] 
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Innowacje 

• Innowacja to „wprowadzenie 
nowych wyrobów, usług, 
uruchomienie nowych 
procesów technologicznych i 
systemów organizacyjnych w 
celu osiągnięcia wyższej 
efektywności gospodarowania” 

 

 

 

7 



Modele komercjalizacji wiedzy 
należącej do PJB 

• Bezpośrednie: 
– Sprzedaż 
– Licencjonowanie 
– Wspólne prace B+R 
– Zlecone prace B+R 
– [Wynajem 

aparatury] 
– [Edukacja] 

 

PJB Istniejący 
podmiot 
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Modele komercjalizacji wiedzy 
należącej do PJB 

• Pośrednie: 
– Spin off 

– [Spin out] 

 

PJB Nowy 
podmiot 
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Komercjalizacja wiedzy w modelu 
pośrednim 

[Ustawa – prawo o szkolnictwie wyższym] 

• Przepisy dotyczące komercjalizacji wyników 
badań zostały ujęte w znowelizowanej (w 
2012 i 2014 r.) ustawie  –  Prawo  o 
szkolnictwie wyższym.  
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Komercjalizacja wiedzy w modelu 
pośrednim 

[Ustawa – prawo o szkolnictwie wyższym] 

• Art. 86 c  nakłada na szkoły wyższe  obowiązek  
wprowadzenia  zasad  ochrony  i zarządzania  
własnością  intelektualną.  

regulami
n 

Zasady 
wynagradzan

ia twórców 

Prawa i 
obowiązki w 

zakresie 
zarządzania 

IP 

Zasady i 
procedury 

komercjalizac
ji 

Zasady 
korzystania z 

majątku 
uczelni 
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Komercjalizacja wiedzy w modelu 
pośrednim 

[Ustawa – prawo o szkolnictwie wyższym] 
• Art. 86a ust. 1 ustawy stanowi:  

– „Uczelnia, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych tworzy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę 
akcyjną, zwaną dalej spółką celową.  Spółkę  celową  tworzy  rektor  za  zgodą  
senatu  uczelni  lub  innego  organu  kolegialnego uczelni”.   

– Do  zadań  spółki  celowej  należy  w  szczególności  obejmowanie  udziałów  w 
spółkach kapitałowych  lub  tworzenie  spółek  kapitałowych,  które  powstają  
w  celu  wdrożenia  wyników  badań  naukowych lub prac rozwojowych 
prowadzonych w uczelni”.  

• Działalność  o charakterze  inwestycyjnym  spółki  celowej  ma  dotyczyć  w  
szczególności  majątku  wniesionego aportem z uczelni do spółki, o czym 
mówi  art. 86a ust 3:   
– „Uczelnia, w celu realizacji zadań  określonych  w  ust  1  i  2  przekazuje  spółce  

celowej  w  formie  aportu  wyniki  badań  i  prac  rozwojowych, w 
szczególności uzyskane prawa własności przemysłowej”.  
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Komercjalizacja wiedzy w modelu 
pośrednim 

[Ustawa – prawo o szkolnictwie wyższym] 

• Ważny aspekt działalności spółek celowych zapisany 
został ponadto w art. 86 b, który wskazuje na 
możliwości utworzenia spółki celowej przez kilka 
uczelni:  
– „1. Spółka celowa może zostać utworzona przez kilka 

uczelni publicznych albo kilka uczelni  niepublicznych.  

– 2) W przypadku, o którym mowa w ust. 1, każda z uczelni 
może powierzyć spółce celowej zadania określone w art. 
86a ust. 1 i 2 w drodze odrębnej umowy, zawartej między 
rektorem uczelni a spółką celową”. 
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Komercjalizacja wiedzy w modelu 
pośrednim 

[Ustawa – prawo o szkolnictwie wyższym] 

• Ustawodawca  wprowadził  również   przepis  określający  ramowo  
zadania  spółki  celowej  w    art.  86  a  ust  2.  Zgodnie  z  tym  
przepisem  „rektor,  w  drodze  umowy  może  powierzyć  spółce  
celowej  zarządzanie prawami własności przemysłowej w zakresie  
ich  komercjalizacji”.   
– Oznacza to, że spółka celowa  może  również  prowadzić  działalność  w  

zakresie  komercjalizacji  wyników  badań,  która  nie  wymaga  
wnoszenia   aportem   praw  własności  przemysłowej  PJB  do  spółki  
celowej.  

• Tego  typu  działalność obejmuje przede wszystkim  zarządzanie w imieniu PJB 
procesami licencjonowania  i jest obecnie  często  wybieraną  ścieżką  
komercjalizacji,  ze  względu  na  niższe  koszta  związane  m.in.  z  brakiem  
obowiązku  opłacania  VAT  od  aportu  własności  intelektualnej  z  PJB  oraz  
podatku  dochodowego od objęcia udziałów w spółce spin–off. 
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Komercjalizacja wiedzy w modelu 
pośrednim 

[Ustawa o Polskiej Akademii Nauk] 

• Art. 83. Ustawy o PAN stanowi:  
– „1. Akademia i jej instytuty mogą, w celu 

komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych oraz prowadzenia działań z zakresu  
transferu technologii i promocji nauki, za zgodą 
ministra właściwego do spraw nauki, tworzyć spółki, 
obejmować lub nabywać i posiadać udziały oraz akcje 
spółek handlowych.  

– 2. Wpływy z tytułu dywidend oraz ze zbycia udziałów 
lub akcji spółek handlowych stanowią  przychody 
Akademii lub jej  instytutów.”  
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Spin off - Model bez spółki celowej 

PJB 
 
 
 Zespół 
Twórcó

w 

Spółka  
Spin off 

Wartości niematerialne  
i prawne 

[aktywa materialne?] 
[pieniądz?] 

Inwestor (branżowy 
lub kapitałowy) 

Pieniądz  
[aktywa materialne] 

Mogą: 
Instytuty PAN 
Instytuty badawcze 

Nie mogą: 
Uczelnie wyższe 
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Spin off - Model ze spółką celową 

PJB 
 
 
 Zespół 
Twórcó

w 

Spółka  
Spin off 

Wartości niematerialne  
i prawne Inwestor (branżowy 

lub kapitałowy) 

Pieniądz  
[aktywa materialne] 

Mogą: 
Instytuty PAN 
Instytuty badawcze 

Muszą: 
Uczelnie wyższe 

Spółka  
celow

a 

Wartości niematerialne  
i prawne 

[aktywa materialne?] 
[pieniądz?] 
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Komercjalizacja wiedzy w modelu 
pośrednim 

[Ustawa o  instytutach badawczych] 
• W artykule 17 Ustawy czytamy:  

– „5. Instytut może w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i 
prac rozwojowych, prowadzenia działań z zakresu transferu technologii 
i upowszechniania  nauki oraz pozyskiwania środków finansowych na 
działalność statutową, za zgodą ministra nadzorującego, tworzyć 
spółki kapitałowe i obejmować lub nabywać akcje i udziały w takich 
spółkach oraz osiągać przychody z tego tytułu.  

– 6. Przedmiot działalności spółki, o której mowa w ust. 5, musi być 
związany z prowadzonymi przez instytut badaniami naukowymi i 
pracami rozwojowymi, o których mowa w art. 2 ust. 1–3.  

– 7. Instytut jest obowiązany uzyskać zgodę ministra nadzorującego na 
wykonywanie  praw z tytułu posiadanych akcji i udziałów w spółkach, o 
których mowa w ust. 5. „ 
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Nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym 

• Od nowego roku akademickiego 2014/2015 

wchodzi w życie nowelizacja Ustawy prawo o 

szkolnictwie wyższym. 

 

• Uwłaszczenie naukowców 
 

• Naukowiec i uczelnia, będą mogły przyjąć, podpisując umowę,  elastyczną i 

odpowiadającą im formę komercjalizacji wynalazku lub efektów badań 

naukowych.  



Nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym 

• Uwłaszczenie naukowców 
 

• Strony określają w umowie rozwiązania dotyczące 

praw do wyników badań naukowych lub prac 

rozwojowych, a także podziału środków 

uzyskanych z ich komercjalizacji.  

 

• Jeśli taka umowa nie zostanie podpisana, 

wówczas obowiązywać będą regulacje zawarte w 

ustawie.  



• Uwłaszczenie naukowców 
 

• Uczelnia ma 3 miesiące na podjęcie decyzji czy 

chce sama komercjalizować wynalazek.  

 

• Jeśli się na to zdecyduje, naukowcowi 

przysługiwać będzie co najmniej 50 proc. 

środków uzyskanych z komercjalizacji, 

obniżonych o nie więcej niż 25 % kosztów 

bezpośrednio związanych z komercjalizacją. 

Nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym 



• Uwłaszczenie naukowców 
 

• Jeśli uczelnia w ciągu 3 miesięcy nie podejmie się 

komercjalizacji, prawa do w pełni przejąć naukowiec – 

nabywa je za nie więcej niż 10 proc. minimalnego 

wynagrodzenia za pracę.  

 

• Może on wybrać dowolną, korzystną dla siebie drogę 

komercjalizacji i wybrać instytucję, z którą podejmie 

współpracę (np. w modelu „spin out”). 

Nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym 



Spin out 

PJB 
 
 
 Zespół 
Twórcó

w 

Spółka  
Spin out 

Wartości niematerialne  
i prawne 

[aktywa materialne?] 

Inwestor (branżowy 
lub kapitałowy) 

Pieniądz  
[aktywa materialne] 

!!! Legalność  
przedsięwzięcia 
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Aspekty podatkowe 
Podatek VAT 

PJB 
 
 
 Zespół 
Twórcó

w 

Spółka  
Spin off 

Wartości niematerialne  
i prawne Inwestor (branżowy 

lub kapitałowy) 

Pieniądz  
[aktywa materialne] 

Mogą: 
Instytuty PAN 
Instytuty badawcze 

Muszą: 
Uczelnie wyższe 

Spółka  
celowa 

Wartości niematerialne  
i prawne 

[aktywa materialne?] 
[pieniądz?] 
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Aspekty podatkowe 
Podatek PIT / CIT 

PJB 
 
 
 Zespół 

Twórców 

Spółka  
Spin off / out 

Wartości niematerialne  
i prawne 

[aktywa materialne?] 

Inwestor (branżowy 
lub kapitałowy) 

Pieniądz  
[aktywa materialne] 

Spółka  
Spin off 

/ out 
+ k. 

zapas. 
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[kim jesteśmy] 

• Centrum Technologii Inhibitorowych sp. z o.o. powołano 25 lipca 2013 r. 

• Głównym inwestorem spółki jest Poznański Park Naukowo-
Technologiczny FUAM w Poznaniu. 

• Prowadzimy działalność badawczo-rozwojową w zakresie biochemii, 
biotechnologii, farmacji, kosmetologii, w oparciu o licencję wyłączną,  
z prawem do sublicencjonowania, na wynalazki Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu: 
– „Pharmaceutical composition for the treatment of periodontal diseases” 

PCT/PL2009/050024, 

– “Pharmaceutical composition for the treatment of periodontal diseases”  
EP 09737192.6 (także jako P.385972), 

– „The method of obtaining inhibitors of cysteine peptidases with an electrophoretic 
purity from biological materials” EP 12163789.6 (także jako PL394514). 
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[taget: proteazy cysteinowe] 
• We wszystkich organizmach żywych pełnią zasadniczą 

rolę w funkcjonowaniu wielu skomplikowanych procesów 
metabolicznych.  

• Np. Katepsyna B występuje w normalnych komórkach  
i tkankach jako lizosomalna proteaza cysteinowa, ale jej 
aktywacja na powierzchni komórki prowadzi do zmiany 
regulacji kaskad proteolitycznych.  

• Wyższe stężenie i poziom aktywności Katepsyny B 
stwierdzono w wielu ludzkich nowotworach, w tym 
nowotworch piersi, szyjki macicy i jajnika , jelita grubego, 
żołądka, glejaka mózgu, płuc i tarczycy.  

• Inne choroby, w których potwierdzono nadekspresję 
proteaz cysteinowych, to choroby neurodegeneracyjne; 
choroby układu krążenia (w tym tworzenie neointimy i 
restenozy, tworzenie tętniaków oraz miażdżyca) i wiele 
innych 
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[narzędzie: cystatyny, historia] 

• Inhibitory proteaz cysteinowych. 

• Prace nad wykorzystaniem cystatyn w terapii 
nowotworów prowadzono od lat 1990r. w Akademii 
Medycznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet 
Medyczny we Wrocławiu im. Piastów Śląskich).  

• Początkowo cystatyny pozyskiwane z wód płodowych, 
łożyska i moczu chorych. 

• Oczy zespołu zwróciły się na jajo … 
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[narzędzie: cystatyny, 
teraźniejszość] 

• Badania prowadzone na Uniwersytecie Medycznym  
we Wrocławiu, Uniwersytecie Przyrodniczym we 
Wrocławiu oraz w Instytucie Immunologii i Terapii 
Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, doprowadziły do: 
– Technologii izolacji ovocystatyny ze źródła naturalnego – kurze jaja, 

– Potwierdzenia aktywności ovocystatyn w terapii chorób przyzębia, 

– Wskazania, że zastosowanie ovocystatyn w chorobach 
nowotworowych prowadzi potencjalnie do efektu terapeutycznego, 

– Wskazania, że ovocystatynom towarzyszą inne peptydy  
o aktywności inhibitorów proteaz cysteinowych, posiadające 
potencjalne działanie terapeutyczne w chorobach otępiennych  
(np. Chorobie Alzheimera). 
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[narzędzie: cystatyny,  
przyszłość] 

2014 

2014/2015 
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[Czemu bywa tak ciężko?] 

• Opublikowany w przez Bank Światowy raport 
„Doing Business 2014” plasuje Polskę na 45 
miejscu krajów przyjaznych biznesowi. 
– Podatki i koszty pracy … 
– Procedury współpracy … 
– Brak infrastruktury … 

• Mieliśmy kiedyś kolegów … 
– Teraz zazdroszczą (te wasze badania to guzik 

warte …) 
– Chcą nas potraktować jak dojną krowę (przecież 

tyle nam zawdzięczacie …) 
– Obrazili się (niestety promotorstwo trzech 

doktoratów tak mnie wycieńcza, że nie jestem w 
stanie z wami nic razem zrobić …) 
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[Ale są też tacy, co pomagają pchać 
ten wózek] 

• Inwestor, który wierzy w projekt i w ludzi 
a nie tylko w Excela. 

• Prorektor Uniwersytetu i Kierownik CITT. 
• Naukowcy, którzy wierzą w projekt i mają 

wyobraźnię (w tym światowej sławy 
biochemik). 

• Biznes, który potrafi bezinteresownie 
doradzić. 

• Przyjaciele, ci prawdziwi … 
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[dziękuję] 

jaroslaw.osiadacz@cystatyna.pl 
 

Dr inż. 
Biotechnolog 
Project Manager 
Prezes Zarządu 
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