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Wprowadzenie

39
pozycja Polski

w rankingu
Globalny indeks

innowacyjności 
2016  
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European

Innovation 
Scoreboard

2016  

Źródło danych: Komisja Europejska, 
Raport: The Global Innovation Index 2016, Raport: Innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Działalność badawczo-rozwojowa 
i współpraca nauki z biznesem. DeLAB UW, Polska Rada Biznesu, Raport 50 najbardziej innowacyjnych korporacji świata za 
2014 r. Boston Consulting Group oraz Forbes, Raport: Diagnoza Ekosystemu startupów w Polsce. Delloite
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OECD 2.4 %)

Wśród 10 najbardziej innowacyjnych firm świata: 6 pochodzi z 

USA, po 1 z UK, Brazylii, Chin, Japonii. 
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Wprowadzenie
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Mała ustawa (…) 



Bezpośrednie oddziaływanie ustawy – zmiany w wybranych aktach prawa

 Ustawa z dn. 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
 Ustawa z dn. 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki

 Ustawa z dn. 30.04.2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

 Ustawy (z dn. 26.07.1991 r. oraz 15.02.1992) o podatku od osób: 

fizycznych oraz prawnych

Mała ustawa (…)

Geneza - dokumenty strategiczne

 Strategia Europa 2020

 Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju

 Strategia Gowina 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia 

działalności innowacyjnej – mała ustawą o innowacyjności



http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4u8ikt8LQAhVJjCwKHWWLB0AQjRwIBw&url=http://www.laserfocusworld.com/articles/print/volume-48/issue-08/columns/market-insights/market-insights-thinking-about-r-and-d-at-photonics-companies.html&psig=AFQjCNEp8Utf9cc664xtP1tNHcz2_WjkRA&ust=1480112610792099
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4u8ikt8LQAhVJjCwKHWWLB0AQjRwIBw&url=http://www.laserfocusworld.com/articles/print/volume-48/issue-08/columns/market-insights/market-insights-thinking-about-r-and-d-at-photonics-companies.html&psig=AFQjCNEp8Utf9cc664xtP1tNHcz2_WjkRA&ust=1480112610792099
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Modyfikacja procedury „uwłaszczenia”  

1. Pracownik przekazując uczelni informacje

o wynikach prac B+R (badań naukowych

lub prac rozwojowych oraz know – how

związanym z tymi wynikami może

równocześnie zadeklarować

zainteresowanie komercjalizacją w formie

pisemnego oświadczenia

2. Oświadczenie należy złożyć w terminie

14 dni od dnia przekazania uczelni

informacji o wynikach badań naukowych

lub prac rozwojowych

3. Brak złożenia oświadczenia będzie

skutkować pozostaniem praw, po

stronie uczelni

4. Ostateczna decyzja o uwłaszczeniu bądź

odmowie, pozostaje nadal uprawnieniem

uczelni

Zmniejszenie wynagrodzenia uczelni przysługującego 
za przeniesienie praw  

Wynagrodzenie przysługujące uczelni za przeniesienie praw na

rzecz twórcy będzie wynosić będzie 5 % (obecnie 10 %).

Zniesienie ograniczenia czasowego w zakresie uzyskanie 
potencjalnych  zysków z komercjalizacji

Usunięto ograniczenia czasowe w jakim twórcom lub uczelniom

będą przysługiwały udziały w korzyściach z komercjalizacji

(dotychczas okres ten wynosił 5 lat)

Umożliwienie uczelniom tworzenia więcej niż jednej 
spółki celowej 

Usunięto ograniczenia uczelni w zakresie ilości tworzenia spółek

celowych (dotychczas 1 oraz ewentualnie druga z innymi

uczelniami).
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Finansowanie działań na rzecz komercjalizacji

Wprowadzony obowiązek finansowania działań na rzecz

komercjalizacji w wysokości 2 % środków finansowych

otrzymywanych przez uczelnię na utrzymanie potencjału

badawczego. Dysponentem środków będą uczelniane CTT

(utworzone zgodnie z art. 86 ustawy Prawo o szkolnictwie

wyższym)

Sektor B+R

6

Zniesienie opodatkowania aportu 
własności intelektualnej  

Usunięto ograniczenia w postaci

opodatkowania podatkiem dochodowym

aportu własności intelektualnej i przemysłowej
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Uelastycznienie zasad zarządzania -
dysponowania przez państwowe osoby
prawne (uczelnie) posiadaną
infrastrukturą (w tym także B+R)

Skarb Państwa będzie posiadał prawa do praw majątkowych

lub wyników prac B+R projektów na rzecz obronności poprzez

podmiot wskazany w umowie o wykonanie i finansowanie

projektu wyłącznie, kiedy zapisy w umowie będą tak stanowić

Zmiany w zakresie własności intelektualnej
w projektach B+R na rzecz obronności
współfinansowanych z NCBiR
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Sektor B+R

Możliwość wspierania polskich
technologii środowiskowych ETV (w kraju i
za granicą)

Ustawa umożliwia uzyskanie przez firmy

(pośrednio naukowcy/twórcy) wsparcia

z NFOSIG na weryfikację technologii

z zastosowaniem systemu ETV (zakres: materiały,

odpady, zasoby, technologie energetyczne,

oczyszczanie i monitoring wody)

Ustawa wprowadza zmiany w postaci

deregulacji ograniczającej konieczność

uzyskania zgody właściwego organu Skarbu

Państwa w zakresie odpłatnego przekazania

przez państwowe osoby prawne składników

aktywów trwałych, przeznaczonych na m.in.:

konferencje, szkolenia, dydaktykę, zajęcia

sportowo – rekreacyjne lub produkcję

audiowizualną na okres do 90 dni w danym

roku kalendarzowym
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Sektor Biznesu

Ulga na działalność B+R

Ulga badawczo-rozwojowa umożliwi odliczanie od podstawy opodatkowania części kosztów poniesionych na

badania i rozwój - tzw. kosztów kwalifikowanych.

Katalog kosztów kwalifikowalnych umożliwiających obniżenia podstawy opodatkowania o następujące wydatki,

m.in.:

 płace i składki pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej,

 koszty zakpu materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R,

 wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i podobne, a także zakup wyników badań naukowych,

świadczonych lub wykonywanych przez jednostkę naukową na potrzeby działalności B+R,

 korzystanie za odpłatnością z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej

działalności badawczo-rozwojowej,

 odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych

w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli,

budynków i lokali będących odrębną własnością,

 Mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy mają mieć możliwość odliczenia kosztu pozyskania patentu, prawa

ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (50%).

Wyłączenia
 Koszty podlegające odliczeniu, jeżeli zostały zwrócone w jakiekolwiek formie (np. dotacji)

 Prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia



Mała ustawa (…)
Sektor Biznesu

Ulga pozwala na kwalifikowanie projektów w
toku

Ulga nie wymaga prowadzenia ewidencji
w podziale na projekty, a jedynie na rodzaje
kosztów

Można kwalifikować projekty, które nie
zakończyły się sukcesem lub które zostały
zaniechane

Koszty badań podstawowych podlegają
odliczeniu wyłącznie, jako koszty zakupu usług
od jednostki naukowej

Zwrot gotówkowy dla podatników
rozpoczynających działalność B+R

Wydłużenie okresu odliczania z 3 lat do 6 lat –
zarówno w przypadku osiągnięcia straty jak
i zbyt małej podstawy opodatkowania do
rozliczenia kosztów kwalifikowanych za dany
rok podatkowy
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Rodzaj przedsiębiorstwa Rodzaj kosztów Wartość odpisu do 

końca 2016 r.

MSP oraz duże Koszty wynagrodzeń 30%

MSP Pozostałe koszty kwalifikowalne 20% 

Duże Pozostałe koszty kwalifikowalne 10%

Od 2017 r.

50%

50%

30%
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Sektor Biznesu

Etap I

Wewnętrzny audyt,

obejmujący następujące

czynności, m.in.:

• Przegląd

zadań/procesów

realizowanych w firmie

pod kątem

obowiązujących

regulacji prawno–

finansowych

• Analiza dokumentów 

wewnętrznych –

regulamin jednostki, 

zakresy czynności, 

polityka rachunkowa, 

umowy o pracę

Etap II

• Przygotowanie/zmody

fikowanie

wewnętrznych

procedur, m.in.:

kadrowych,

księgowych

• Wyznaczenie komórki

organizacyjnej

(pełnomocnika)

koordynującej

wszelkie kwestie

związane z

prowadzonymi

działaniami B+R

Etap III

• Podjęcie współpracy

z jednostką naukową

w celu wydania

opinii/ekspertyzy w

zakresie

prowadzonych prac

B+R w kontekście

planowanej ulgi

• Wystąpienie z

oficjalną prośbą o

interpretacje do

właściwego organu

podatkowego

Lista dokumentów do weryfikacji/przygotowania:

 Umowy o pracę/zakresy czynności, karty czasu pracy 

 Polityka rachunkowa firmy/jednostki

 Regulamin firmy/jednostki (plan kont)

 Agenda badawcza/Technology Scouting/Foresight Technologiczny

 Opinia jednostki B+R (porozumienie o współpracy)



Kontakt – pytania ? 



ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

+ 48 22 234 20 00/ 502 033 440 

marcin.postawka@pw.edu.pl

www.czitt.pw.edu.pl

Dział Komercjalizacji i Transferu 

Technologii CZIiTT PW

Katarzyna Podyma-Różak

katarzyna.rozak@pw.edu.pl

Krzysztof Raszplewicz

krzysztof.Raszplewicz@pw.edu.pl

+ 48 22 234 71 59

http://www.czitt.pw.edu.pl/
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