Centrum Komercjalizacji Badań Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie Sp. z o.o.

20 KWIECIEŃ 2021

STAN PRAWNY

W dniu 03 czerwca 2020 roku powołana została aktem
notarialnym z dnia 25.11.2019 roku, spółka celowa
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod nazwą "
CENTRUM KOMERCJALIZACJI BADAN UNIWERSYTETU
EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA ". Przedmiotowa spółka to spółka
celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie którą
została powołana zgodnie z § 23 Statutu Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie stanowiącego Załącznik do
Uchwały Senatu nr 43/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. z
uwzględnieniem zmian wprowadzonych US nr 2/2016 i nr
20/2016 uchwalonego na posiedzeniu Senatu w dniu 18
listopada 2011 roku działająca zgodnie z art. 86a. ust. 1
Ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” w celu
komercjalizacji wyników badań naukowych i prac
rozwojowych.

• Nazwa: Centrum Komercjalizacji Badań Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
• Adres siedziby: Kraków, ul. Rakowicka 27, lok …

STAN PRAWNY

• Numer KRS:

0000844498

• NIP:

6762580447

• Regon:

385752530

• Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00zł
• Liczba udziałów: 500
• Liczba udziałów w posiadaniu UEK: 500
• Zarząd spółki:

1. Konrad Kolegowicz

• Rada Nadzorcza: 1. Moździerz Anna
2. Markiewicz Piotr
3. Kaźmierczyk Aneta

•
•

Przedmiot
prowadzonej
działalności:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

58 (PKD 2007) Działalność wydawnicza
59.1 (PKD 2007) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi
62.01 (PKD 2007) Działalność związana z oprogramowaniem
62.02 (PKD 2007) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
63 (PKD 2007) Działalność usługowa w zakresie informacji
66.19 (PKD 2007) Pozostała działalność Pozostała działalność wspomagająca usługi
finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
66.2. (PKD 2007) Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
68.3. (PKD 2007) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na
zlecenie
69.20.Z (PKD 2007) Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe
70 (PKD 2007) Działalność firm centralnych (head-offices); doradztwo związane z
zarządzaniem
72 (PKD 2007) Badania naukowe i prace rozwojowe
73 (PKD 2007) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
74.1 (PKD 2007) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

MISJA SCUEK

zbudowanie relacji Uniwersytetem Ekonomicznym
w Krakowie a otoczeniem gospodarczym oraz
stanie się rozpoznawalnym brokerem
innowacyjnych technologii na rynku lokalnym,
ogólnopolskim i europejskim.

[1] Budowa modelu komercjalizacji badań, prac rozwojowych i technologii oraz transferu wiedzy z Uczelni do
gospodarki poprzez:
✓
rozwój innowacji produktowych, procesowych czy też organizacyjnych i marketingowych,

✓
✓

rozwój analiz laboratoryjnych przy wykorzystaniu istniejącej substancji trwałej UEK,
rozwiązywanie problemów i poprawę standardów w zakresie jakości i bezpieczeństwa
produktów;
✓
realizację ekspertyz i opinii dla branż,
✓
rozwój innowacyjnych dla firmy modeli biznesowych.

Założenia
funkcjonowania
Spółki

[2] Budowę modelu Inkubatora innowacji/przedsiębiorczości (akcelerator), szczególnie skierowany do
studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz zespołów badawczych z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie.
[3] Realizację projektów NCBiR, PARP, KE oraz regionalnych operatorów, itp. w celu opracowywania nowych
produktów i technologii na potrzeby partnerów biznesowych poprzez:
✓
pozyskiwanie wsparcia ze źródeł krajowych i europejskich i międzynarodowych
✓
budowanie modelu współpracy w obszarze zarządzania projektami B+R na zlecenie
przedsiębiorstw,
✓
realizację usług szkoleniowych (komercja) w zakresie zarządzania projektami B+R,
✓
budowa modelu funkcji operatora programów B+R w nowej perspektywie finansowej 20212027 (poziom krajowy i regionalny).
[4] Budowę relacji/organizacji sieciowych współpracy B2B (University) ze szczególnym uwzględnieniem relacji
lokalnych,
[5] Współtworzenie spółek portfelowych.
[6] Budowę modelu realizacji/koordynacji inwestycji celowych oraz zarządzania substancją trwałą w obszarze
badawczym UEK.
[8] Budowę modelu realizacji działalności doradczo-szkoleniowej.
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