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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

 niska pozycja Polski w rankingu innowacyjności państw UE  
(25 miejsce w 2017 r. na 28 krajów członkowskich) 

 ponad 3,4 mld zł na programy wspierające wdrożenia (2011-2015) 

 niezadowalający poziom wdrożeń (wyniki kontroli NIK) 

– Efekty działalności instytutów badawczych (2015)  

– Zarządzanie własnością intelektualną w szkołach wyższych (2015) 

– Komercjalizacja wyników badań naukowych (2016)  

 niskie zainteresowanie przedsiębiorców i obawa przed ryzykiem 

 2010–2011 reforma nauki i szkolnictwa wyższego  

– możliwość tworzenia spółek osobowych i kapitałowych w celu 
komercjalizacji wyników badań przez szkoły wyższe i instytuty PAN 



Innowacyjność regionów europejskich 02 

Źródło: Raport Komisji Europejskiej pn. Regionalna tablica wyników innowacyjności. 
 http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en  

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en


Wartość wskaźnika innowacyjności Polski  
na tle wybranych krajów UE 03 

Źródło: Raport Komisji Europejskiej pn. European Innovation Scoreboard. 
 http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en 

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en


Formy komercjalizacji wyników badań naukowych 04 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 



Czy działalność spółek utworzonych przez jednostki naukowe jest skuteczną 
metodą transferu wyników badań naukowych lub prac rozwojowych  
do gospodarki? 

W szczególności:  

 Czy uczelnie publiczne, instytuty naukowe PAN oraz instytuty badawcze 
prawidłowo utworzyły spółki i właściwie je wyposażyły? 

 Czy spółki prowadzą działalność zgodną ze swoimi celami statutowymi? 

 Czy działalność spółek przyniosła oczekiwane efekty? 

 Czy nadzór nad spółkami był prawidłowy i skuteczny? 

Co kontrolowaliśmy? 05 



Kogo kontrolowaliśmy? 06 

 3 uczelnie publiczne  

 3 instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk 

 3 instytuty badawcze 

 8 spółek utworzonych przez uczelnie i jednostki naukowe 
 

 badanie kwestionariuszowe – 39 spółek celowych 

 

Okres objęty kontrolą: 2013–2017 

 

 



Stwierdzony stan – formy prawne spółek  
utworzonych przez uczelnie i jednostki naukowe 

07 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników badania kwestionariuszowego. 



Stwierdzony stan – jednostki tworzące spółki 08 

 uczelnie powierzały swoim spółkom zarządzanie prawami do wyników  
lub know-how 

 nie zapewniono wszystkim spółkom zasobów w postaci wyników prac 
badawczych, które mogłyby podlegać komercjalizacji 

 przypadki utworzenia spółek z naruszeniem przepisów (dwa przypadki: 
bez zgody ministra, nieprawidłowe powołanie członka zarządu spółki) 

 uczelnie zapewniły prawidłowy nadzór właścicielski nad utworzonymi 
spółkami 

 nadzór instytutów naukowych PAN oraz instytutów badawczych był  
na ogół nieskuteczny 

 
 

 

 

 

 



Stwierdzony stan – rodzaje wsparcia  
otrzymanego od jednostki tworzącej spółkę 

09 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie  wyników badania kwestionariuszowego. 



Stwierdzony stan – spółki celowe 10 

 faktyczna działalność spółek zgodna z przedmiotem ujętym w aktach 
założycielskich 

 przypadki nieprzestrzegania przepisów Kodeksu spółek handlowych  
m.in. nieprawidłowe i nieterminowe sporządzanie sprawozdań 
finansowych, nierealizowanie przez radę nadzorczą swoich obowiązków, 
nierzetelne prowadzenie księgi udziałów 

 stwierdzono także naruszenie przepisów ustawy o rachunkowości  
oraz o statystyce publicznej  

 jeden przypadek wypłaty dywidendy (42,9 tys. zł dla UŚ) 

 przychody głównie z usług doradczych  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Stwierdzony stan – przychody spółek  
objętych badaniem kwestionariuszowym 11 

 

  

    

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

7,84% 

17,65% 

35,29% 

21,57% 

17,65% 

sprzedaż wyników prac badawczych (4 spółki)
sprzedaż licencji (9 spółek)
usługi doradcze (18 spółek)
usługi badawcze (11 spółek)

Udział spółek w przychodach 
2,18% 

2,39% 

95,26% 

0,16% 

spółka utworzona przez instytut naukowy PAN
spółka utworzona przez uczelnię
spółka utworzona przez uczelnię
spółka utworzona przez uczelnię

Udział spółek w przychodach  
ze sprzedaży wyników  
prac badawczych 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie  wyników badania kwestionariuszowego. 



Stwierdzony stan – efekty działalności  
skontrolowanych spółek 

12 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie  wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – wniesiony kapitał i wyniki finansowe  
spółek uczelni publicznych 13 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – wniesiony kapitał i wyniki finansowe 
spółek instytutów naukowych PAN 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – wniesiony kapitał i wyniki finansowe  
spółek instytutów badawczych 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Ocena ogólna (1)  16 

W latach 2013–2017 działalność spółek utworzonych przez jednostki 
naukowe, zwłaszcza spółek utworzonych przez instytuty naukowe PAN  
i instytuty badawcze, nie była skuteczną metodą transferu wyników badań 
naukowych lub prac rozwojowych do gospodarki. 

Jedynie dwie spółki spośród ośmiu skontrolowanych uzyskały nieznaczne 
wpływy ze sprzedaży trzech praw do wyników prac badawczych i czterech 
wdrożeń rozwiązań technicznych. Jednostki naukowe przekazały prawa  
do wyników badań naukowych jedynie połowie skontrolowanych spółek. 
Podobna sytuacja wystąpiła w spółkach objętych badaniem 
kwestionariuszowym.  

W przypadku 39 spółek objętych tym badaniem prawa do wyników badań 
naukowych jako zasób do komercjalizacji otrzymało zaledwie 28% spółek. 
Jednak tylko cztery spośród nich dokonały sprzedaży wyników prac 
badawczych na łączną kwotę 6 639 tys. zł. Należy podkreślić, że 95% tych 
środków pochodziło z jednej spółki i było głównym źródłem jej przychodów. 



Ocena ogólna (2)  17 

Oznacza to, że w zdecydowanej większości spółki nie dysponowały wynikami 
badań czy technologią o wysokim stopniu gotowości do wdrożenia, na które 
było rzeczywiste zapotrzebowanie gospodarcze. Dodatkowym czynnikiem 
utrudniającym uzyskiwanie przychodów ze sprzedaży wyników prac 
badawczych była ich komercjalizacja bezpośrednio przez jednostki tworzące 
spółki. Ponadto, okres funkcjonowania tych spółek był zróżnicowany  
i wynosił od trzech do pięciu lat. 

W tej sytuacji główna działalność spółek koncentrowała się na sprzedaży 
usług doradczych, badawczych, szkoleniowych oraz wykonywaniu ekspertyz. 
Była to aktywność mieszcząca się w statutowym przedmiocie działalności 
gospodarczej spółek, lecz odległa od głównego celu ich utworzenia.  
Uczelnie publiczne zapewniły prawidłowy nadzór właścicielski nad 
utworzonymi spółkami. W przypadku pozostałych podmiotów tworzących 
spółki – instytutów naukowych PAN oraz instytutów badawczych – nadzór 
ten był na ogół nieskuteczny. 



Do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ministrów nadzorujących 

 dokonanie przeglądu potencjału komercjalizacyjnego spółek utworzonych 
przez jednostki naukowe oraz zidentyfikowanie działów gospodarki, które 
wdrożyły technologie wypracowane przez te jednostki 

 ustanowienie przez Ministra NiSW, przy wykorzystaniu wyników 
przeglądu, programów ukierunkowanych na wsparcie podmiotów, 
których działalność wpływa na zwiększenie innowacyjności  
w zidentyfikowanych obszarach 

Do ministrów nadzorujących 

 wzmocnienie nadzoru nad podległymi instytutami badawczymi  
w zakresie prowadzonej przez instytuty komercjalizacji poprzez spółki,  
w szczególności w kwestiach dotyczących uzyskiwania stosownych zgód 

Wnioski 18 



Do jednostek tworzących spółki 

 dokonywanie analizy bieżących i przewidywanych zasobów prac 
możliwych do komercjalizacji 

 podjęcie decyzji o dalszym istnieniu lub o ewentualnej likwidacji tych 
spółek, które dla dalszego funkcjonowania wymagają stałego 
podwyższania kapitału zakładowego, bez zdolności do generowania 
zysków. 

Wnioski 19 



Dyrektorzy instytutów poinformowali o:  

 podjęciu działań w celu zapewnienia lepszej komunikacji i nadzoru  
w szczególności poprzez opracowanie regulaminów dla zarządu i rady 
nadzorczej 

 opracowywaniu propozycji zmian w zakresie realizowanych przez spółkę 
czynności i ich dokumentowania 

Prezesi zarządów spółek poinformowali o:  

 podjęciu rozmów z dyrekcją instytutu dotyczących zmiany umowy w celu 
urealnienia zasad komunikacji w trakcie pozyskiwania partnera biznesowego  
i jego obsługi 

 dokonaniu przeglądu posiadanych patentów oraz zobowiązań z tego 
wynikających w celu terminowego regulowania opłat 

 zobowiązaniu osoby prowadzącej księgi finansowe spółki do wdrożenia  
i przestrzegania procedury corocznej kontroli sprawozdania finansowego 
przed jego przekazaniem zarządowi oraz o dokonywaniu oceny prawidłowości 
sprawozdań przez zewnętrznych ekspertów przed przekazywaniem 
dokumentów radzie nadzorczej spółki 

 

Działania po kontroli 20 



Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Nauki, Oświaty 
i Dziedzictwa Narodowego 
 

Źródło:© geralt - pixabay.com   
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