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§ 1 
1. Przez uŜyte w niniejszym Regulaminie określenia naleŜy rozumieć:  

1) „spółka spin-off” – spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
utworzona w oparciu o dobra intelektualne, do których prawa naleŜą do 
Uniwersytetu, zgodnie z Regulaminem własności intelektualnej; 

2) „załoŜyciel spółki” – pracownik Uniwersytetu lub kaŜda inna osoba, będąca stroną 
umowy z Uniwersytetem (w której prawa majątkowe do dóbr intelektualnych 
powstałych na skutek realizacji tej umowy, naleŜą do Uniwersytetu), zgłaszająca 
zamiar utworzenia spółki spin-off; 

3) „dobra intelektualne” – utwory, projekty wynalazcze i inne wyniki prac 
intelektualnych, w rozumieniu § 5 Regulaminu własności intelektualnej. 

4) „inwestor zewnętrzny” – osoba fizyczna lub instytucja partycypująca w kosztach 
tworzenia spółki spin-off. 

2. Niniejszy Regulamin nie uchybia postanowieniom Regulaminu korzystania z dóbr 
intelektualnych stworzonych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
(Zarządzenie nr 48/2010 Rektora UMCS).  

 
POWOŁANIE SPÓŁKI SPIN-OFF 

 
§ 2 

 
1. Uniwersytet tworząc spółkę spin-off obejmuje w niej udziały lub akcje. Udziały lub akcje 

Uniwersytetu mają te same prawa, jak te objęte przez załoŜyciela spółki. Udziały lub 
akcje nie powinny być obejmowane przez jakiegokolwiek pracownika Uniwersytetu lub 
osobę trzecią, która nie jest zaangaŜowana w zarządzanie spółką spin-off lub nie była 
zaangaŜowana w stworzenie własności intelektualnej uŜytkowanej przez spółkę spin-off. 
W uzasadnionych ekonomicznie przypadkach w tworzeniu spółki moŜe takŜe brać udział 
inwestor zewnętrzny. 

2. Spółka spin – off moŜe być tworzona przez spółkę celową. 
3. Uniwersytet moŜe określić prawa spółki spin-off do własności intelektualnej na 

ustalonych, w umowie spółki lub odrębnej umowie, warunkach i zasadach. Takie warunki 
i zasady mogą być związane z rozwojem spółki spin-off lub mogą odwoływać się do 
poziomu inwestycji, obrotów lub przychodów spółki spin-off. 

4. Uniwersytet, na podstawie odrębnych umów, obciąŜa spółkę spin-off kosztami 
uŜytkowania swojej infrastruktury oraz innych zasobów po cenach rynkowych                  
z zachowaniem wymogów BHP i ochrony ppoŜ. Koszty takie powinny zostać zapłacone 
Uniwersytetowi przez spółkę spin-off w trakcie obustronnie uzgodnionego okresu czasu. 



5. Powołana spółka spin-off jest odrębnym od Uniwersytetu podmiotem prawa 
podlegającym powszechnie obowiązującym przepisom, w szczególności przepisom 
podatkowym oraz Kodeksowi spółek handlowych. 

6. Jakiekolwiek bezpośrednie koszty związane z powołaniem spółki spin-off poniesione 
przez Uniwersytet, powinny być spłacone przez spółkę spin-off w trakcie obustronnie 
uzgodnionego okresu czasu. 

7. Uniwersytet moŜe udzielić spółce, w drodze odrębnej umowy, wolnej od honorarium        
i bezterminowej licencji na uŜycie logo Uniwersytetu, w szczególności do zastosowania  
w reklamach, publikacjach lub podobnych, pod warunkiem, Ŝe uŜyciu tego logo zawsze 
towarzyszą słowa: „spółka z udziałem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej                
w Lublinie”, natomiast w zastosowaniu z jakimkolwiek produktem wytworzonym na 
bazie własności intelektualnej, stworzonej na Uniwersytecie, w połączeniu ze słowami: 
„stworzony na bazie prac badawczych przeprowadzonych na Uniwersytecie Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie”. Uniwersytet powinien zachować prawo do wypowiedzenia tej 
licencji z terminem jednomiesięcznego pisemnego wypowiedzenia.  

8. Decyzję o wydaniu zgody na utworzenie spółki spin-off podejmuje Rektor, po 
zasięgnięciu opinii Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań. 

9. Decyzję o źródle finansowania załoŜenia spółki spin-off podejmuje kaŜdorazowo Rektor 
po zasięgnięciu opinii Kwestora. Koszty załoŜenia spółki spin-off nie obciąŜają budŜetu 
Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS. 

 
PRACOWNICY  

 
§ 3 

1. Działając w zgodzie z odpowiednimi przepisami obowiązującymi na Uniwersytecie oraz 
niniejszym Regulaminem pracownik Uniwersytetu moŜe: 

1) posiadać udziały w spółce spin-off; 
2) uczestniczyć w organach spółki spin-off; 
3) być konsultantem w spółce spin-off; 
4) być pracownikiem spółki spin-off po uzyskaniu zgody Rektora.  

 
PODZIAŁ ZYSKÓW I ZASADY NADZORU 

 
§ 4 

1. Zyski z działalności spółki spin-off  przysługujące Uniwersytetowi oraz zyski ze 
sprzedaŜy udziałów w spółce spin-off, rozdzielane są na zasadach określonych w § 17 
Regulaminu korzystania z dóbr intelektualnych stworzonych w Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Zarządzenie nr 48/2010 Rektora UMCS).  

2. Nadzór nad spółką spin-off moŜe odbywać się poprzez radę nadzorczą lub w inny 
przewidziany prawem sposób. Uniwersytet mianuje co najmniej jednego członka rady 
nadzorczej spółki spin-off. 

3. W razie potrzeby, istnieje moŜliwość zawarcia między spółką spin-off, a Uniwersytetem 
umowy w zakresie odpłatnego wykorzystania zasobów Uniwersytetu.  

 
POUFNOŚĆ 

 
§ 5 

Obowiązek zachowania poufności przez pracowników Uniwersytetu oraz inne osoby              
i instytucje biorące udział w tworzeniu spółki spin-off regulują przepisy zawarte                    



w Regulaminie korzystania z dóbr intelektualnych stworzonych w Uniwersytecie Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie (Zarządzenie nr 48/2010 Rektora UMCS). 

 
POZOSTAŁE 

 
§ 6 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Rektor. 
 


