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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 6 października 2016 r. 

o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności 

innowacyjnej 

 

(druk nr 294) 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) 

 

Art. 17. 

1. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się: 

1)   odsetki od pożyczek; 

2)   odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w 

innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z zastrzeżeniem art. 

14 ust. 2 pkt 5; 

3)   odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych; 

4)   dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie 

uzyskane z tego udziału, w tym również: 

a)  dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych 

na rachunkach ilościowych, 

b)  oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu 

ogólnego) w spółdzielniach, 

c)  podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki, 

d)  wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo 

odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b;", 

5)   przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c; 

6)   przychody z: 

a)  odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, 

b)  realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 

pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 
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7)   przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru 

akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu; 

8)   przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia 

akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy; 

9)  wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość 

wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku 

wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość 

ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została 

określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za 

przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia 

własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 19 ust. 3 stosuje się 

odpowiednio; 

9a)  (uchylony); 

10)  przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z 

realizacji praw z nich wynikających. 

1a. Przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu: 

1)  zarejestrowania spółki, spółdzielni albo 

2)   wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo 

2a)  przeniesienia na spółkę własności przedmiotu wkładu - w przypadku gdy spółka 

lub podwyższenie kapitału spółki nie podlegają obowiązkowi rejestracji we 

właściwym rejestrze zgodnie z przepisami państwa, w którym spółka ma siedzibę lub 

zarząd, albo 

3)  wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym 

podwyższeniem kapitału zakładowego, albo 

[4)   podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni, albo] 

<4) podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni.> 

[5)  w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej 

w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności 

intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem 

nastąpiło zbycie, umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot 

komercjalizujący został postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być 

podatnikiem podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości 
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swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; w przypadku wystąpienia 

tych okoliczności przychód ustala się na dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia. ] 

1aa. (uchylony). 

1ab. Przychód określony w ust. 1 pkt 6: 

1)   z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych powstaje w 

momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji) oraz papierów 

wartościowych; 

2)   z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych powstaje w momencie 

realizacji tych praw. 

1b.  Za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych 

instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw. 

1c. Nie ustala się przychodu z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu 

inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek 

uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego 

funduszu inwestycyjnego, dokonanej na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.). 

1d. W przypadku wspólnika spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c i d, przepis ust. 1 pkt 

9 stosuje się wyłącznie do wniesienia wkładu niepieniężnego stanowiącego rzeczy lub 

prawa. 

<1e. Nie ustala się przychodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, jeżeli przedmiotem wkładu 

niepieniężnego do spółki kapitałowej jest komercjalizowana własność intelektualna 

wniesiona przez podmiot komercjalizujący.> 

2. Przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c, pkt 6, 7 i 10, 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 19. 

3. - 4.  (uchylone). 

 

Art. 22. 

1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub 

zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych 

w art. 23. 

1a. (uchylony). 
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1b. Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez pracodawcę na 

zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu 

przepisów o pracowniczych programach emerytalnych. 

1c. U pracodawców będących akcjonariuszami pracowniczych towarzystw emerytalnych 

kosztami uzyskania przychodu są także: 

1)   wydatki na pokrycie kosztów działalności pracowniczych towarzystw emerytalnych; 

2)   opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w przepisach 

o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. 

1d. W przypadku odpłatnego zbycia rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo 

odpłatnie, a także innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, w związku z 

którymi, zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, został określony przychód, a także w przypadku 

odpłatnego zbycia rzeczy, praw lub innych świadczeń będących przedmiotem wykonania 

świadczenia niepieniężnego, o którym mowa w art. 14 ust. 2e i 2f, kosztem uzyskania 

przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji dokonanej zgodnie z 

odrębnymi przepisami, jest odpowiednio: 

1)   wartość przychodu określonego na podstawie art. 11 ust. 2 i 2a albo 

2)   wartość przychodu określonego na podstawie art. 11 ust. 2b powiększona o wydatki na 

nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń, albo 

3)   równowartość wierzytelności (należności) uregulowanej przez wykonanie świadczenia 

niepieniężnego (w naturze), o którym mowa w art. 14 ust. 2e i 2f, pomniejszonej o 

naliczony w związku z przekazaniem tego świadczenia niepieniężnego podatek od 

towarów i usług 

- pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. 

1da. W przypadku, o którym mowa w ust. 1d pkt 3, przepis art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a stosuje 

się odpowiednio. 

1e. W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za 

wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - 

na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania przychodu, o 

którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a, w wysokości: 

1)   wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi 

przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu 

odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem 

wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne; 
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2)   wartości: 

a)  określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a - jeżeli przedmiotem wkładu są 

udziały (akcje) albo wkłady objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci 

niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, 

b)  określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w 

spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu 

niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, 

c)  określonej zgodnie z ust. 1f, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo 

wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały 

objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części 

- jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady 

w spółdzielni; 

3)  faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków 

na nabycie lub wytworzenie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku 

podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne składniki; 

4)   wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, niezaliczonych do kosztów 

uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie lub wartości początkowej takiego 

składnika majątku pomniejszonej o sumę dokonanych od tego składnika odpisów 

amortyzacyjnych - jeżeli składnik ten został otrzymany przez podatnika w związku z 

likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki; 

5)  przyjętej dla celów podatkowych wartości składników majątku, wynikającej z ksiąg, 

ewidencji i wykazu, o których mowa w art. 24 ust. 3a i art. 24a ust. 1, określonej na 

dzień objęcia udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość, określona zgodnie z 

art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a, z dnia objęcia - w przypadku gdy udziały (akcje) wnoszone 

w formie wkładu niepieniężnego zostały objęte w następstwie przekształcenia 

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową. 

1f. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład 

niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów ustala się 

w wysokości: 

1)  określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a - jeżeli te udziały (akcje) zostały objęte 

w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego 
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zorganizowana część, w tym również za wkład w postaci komercjalizowanej własności 

intelektualnej; 

2)   przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 

1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż wartość 

tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a. 

1g. W przypadku zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału, o którym mowa w art. 

24 ust. 5 pkt 7, kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w 

spółce przejmującej lub nowo zawiązanej jest ich wartość nominalna ustalona na dzień 

zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej albo na dzień 

zarejestrowania spółek nowo zawiązanych. 

1h. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o 

podobnym charakterze, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz osoby 

trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te między 

stronami nie wygasają, do kosztów uzyskania przychodów wynajmującego lub 

wydzierżawiającego zalicza się zapłacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie. 

1i. Jeżeli podatnik w związku z obejmowaniem udziałów (akcji) w zamian za wkład 

niepieniężny poniósł wydatki związane z objęciem tych udziałów (akcji), to wydatki te 

powiększają koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 1e. 

1j. Dla partnera prywatnego określonego w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, w 

rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w przypadku nieodpłatnego 

przeniesienia na rzecz podmiotu publicznego lub innego podmiotu, o którym mowa w art. 

11 ust. 2 tej ustawy, własności środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych 

w terminie określonym w tej umowie, kosztem uzyskania przychodu jest wartość 

początkowa tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, 

pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. 

1k. W przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w drodze wkładu 

niepieniężnego (aportu), wartość poszczególnych składników majątku, wchodzących w 

skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się: 

1)   w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku 

składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych; 
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2)   w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych 

podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia - w przypadku pozostałych składników. 

1l. W przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części, nabytych w sposób, o którym mowa w ust. 1k, koszty uzyskania 

przychodów ustala się w wysokości, o której mowa w tym przepisie, pomniejszonej o 

dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne. 

1ł. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki powstałej z przekształcenia 

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową, koszt uzyskania 

przychodów ustala się na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w wysokości przyjętej dla 

celów podatkowych wartości składników majątku, wynikającej z ksiąg, ewidencji i 

wykazu, o których mowa w art. 24 ust. 3a i art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych 

udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia. 

1m. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów 

wartościowych, wykupu przez emitenta papierów wartościowych albo odkupienia 

(umorzenia) tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, a także zwrotu wkładów 

albo udziałów w spółdzielni, nabytych przez podatnika w drodze spadku, kosztami 

uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia 

tych udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów wartościowych, udziałów albo 

wkładów w spółdzielni, a także na nabycie tych tytułów uczestnictwa w funduszach 

kapitałowych. 

1n.  W przypadku prowadzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, działalności 

gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład wartość 

poszczególnych składników majątku wchodzących w skład zagranicznego zakładu ustala 

się, z zastrzeżeniem ust. 1, w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z 

ksiąg podatkowych tego podatnika, niezaliczonej do kosztów w jakiejkolwiek formie. 

Przepis ust. 1l stosuje się odpowiednio. 

[1o. Koszty uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w 

zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej 

wniesiony przez podmiot komercjalizujący, ustala się w wysokości określonej według stanu 

obowiązującego na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci komercjalizowanej 

własności intelektualnej, stosując przepis art. 22 ust. 1e pkt 1 lub 3 oraz ust. 1i.] 

(pominięto ust. 1p-13) 
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Art. 26e. 

1. Podatnik uzyskujący przychody ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 odlicza od 

podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, koszty 

uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej 

"kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym 

przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika ze źródła określonego w art. 10 

ust. 1 pkt 3. 

2. Za koszty kwalifikowane uznaje się: 

1)   należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1, oraz składki z tytułu tych 

należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki 

dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-

rozwojowej; 

2)   nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością 

badawczo-rozwojową; 

3)   ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników 

badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez 

jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) na 

potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; 

4)   odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w 

prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z 

umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 

4[.] <,> 

<5) koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, 

prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione przez podatnika będącego 

mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 

o swobodzie działalności gospodarczej, na: 

a) przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu 

Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego 

organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy, 

b) prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych 
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organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i 

procesowego, 

c) odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, 

prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru 

przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego 

zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, 

zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w 

odpowiednim zagranicznym organie, 

d) opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych 

czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa 

ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, 

w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.> 

3. Za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, 

zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, 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. Do kosztów, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

przepisu art. 23 ust. 1 pkt 45 nie stosuje się. 

4. Koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu 

wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub 

porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

zasadach finansowania nauki. 

5. Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w 

jakiejkolwiek formie. 

6. Prawo do odliczenia nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym prowadził 

działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. 

[7. Kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć: 

1)   w odniesieniu do kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 - 30% tych kosztów; 

2)   w odniesieniu do kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 i ust. 3: 

a)  20% tych kosztów - jeżeli podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim 

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 

b)  10% tych kosztów - w przypadku pozostałych podatników. 
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8. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty 

kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę lub wielkość 

dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - 

odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno 

następujące po sobie trzy lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym 

podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.] 

<7. Kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć: 

1) w przypadku gdy podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim 

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej – 

50% kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3; 

2) w przypadku pozostałych podatników: 

a) 50% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 

b) 30% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4 i ust. 3. 

8. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty 

kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo 

wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, 

odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w 

zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących 

bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z 

odliczenia.> 

<9. Przepisu ust. 8 zdanie drugie nie stosuje się, jeżeli podatnik wykaże w zeznaniu 

kwotę przysługującą mu zgodnie z art. 26ea.> 

 

<Art. 26ea. 

1. Podatnikowi, który w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej 

poniósł stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego za ten rok 

odliczenia określonego w art. 26e ust. 1, przysługuje kwota stanowiąca: 

1) 18% nieodliczonego na podstawie art. 26e ust. 1 odliczenia – w przypadku 

podatnika opodatkowanego według zasad określonych w art. 27 ust. 1 albo 

2) 19% nieodliczonego na podstawie art. 26e ust. 1 odliczenia – w przypadku 

podatnika opodatkowanego według zasad określonych w art. 30c. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również w roku następującym bezpośrednio po roku 

rozpoczęcia działalności gospodarczej, jeżeli w tym roku podatnik, o którym mowa 
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w ust. 1, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. 

3. Kwota wykazana przez podatnika w zeznaniu, przysługująca na podstawie ust. 1 lub 

2, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych 

w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy 

w ramach zasady de minimis. 

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatnika rozpoczynającego prowadzenie 

działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w 

okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, 

prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej 

osobą prawną lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między 

małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa. 

5. Podatnik jest obowiązany do zwrotu wykazanej w zeznaniu kwoty, przysługującej mu 

na podstawie ust. 1 lub 2, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych, licząc od 

końca roku podatkowego, za który złożył to zeznanie, zostanie postawiony w stan 

upadłości lub likwidacji. 

6. Kwoty, o których mowa w ust. 1 i 2, podatnik wykazuje w zeznaniu, o którym mowa 

w art. 45.> 

 

[Art. 26f. 

Podatnicy korzystający z odliczenia, o którym mowa w art. 26e, są obowiązani wykazać w 

zeznaniu koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu. 

 

Art. 26g. 

Odliczenie, o którym mowa w art. 26e, podatnik wykazuje w zeznaniu, w którym rozlicza 

przychody ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3.] 

 

<Art. 26f. 

Podatnicy korzystający z odliczenia, o którym mowa w art. 26e, oraz podatnicy, którym 

przysługuje kwota określona w art. 26ea, są obowiązani wykazać w zeznaniu poniesione 

koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu lub stanowiące podstawę do wyliczenia 

przysługującej podatnikowi kwoty. 

Art. 26g. 
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Odliczenie, o którym mowa w art. 26e, oraz kwotę przysługującą podatnikowi na 

podstawie art. 26ea podatnik wykazuje w zeznaniu, w którym rozlicza przychody ze 

źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

PRAWNYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) 

 

Art. 12. 

1. Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: 

( pkt 1 - 10 pominięto) 

1a. W razie zwrotu części wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przychód ustala się 

proporcjonalnie do udziału zwróconej części wierzytelności w jej ogólnej kwocie. 

1b. Przychód określony w ust. 1 pkt 7 powstaje w dniu: 

1)  zarejestrowania spółki, spółdzielni albo, 

2)   wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo 

3)  wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym 

podwyższeniem kapitału zakładowego, albo, 

[4) podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni, albo] 

<4) podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni.> 

[5) w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej 

w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności 

intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem 

nastąpiło zbycie, umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot 

komercjalizujący został postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być 

podatnikiem podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości 

swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; w przypadku wystąpienia 

tych okoliczności przychód ustala się na dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia; 

koszty uzyskania przychodu ustala się w wysokości określonej według stanu 

obowiązującego na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci 
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komercjalizowanej własności intelektualnej, stosując przepis art. 15 ust. 1j pkt 1 lub 

3 oraz ust. 1o.] 

1c. Przychód określony w ust. 1 pkt 7a powstaje w dniu przeniesienia na spółkę, o której 

mowa w art. 1 ust. 3, własności przedmiotu wkładu niepieniężnego. 

2. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego 

przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień 

uzyskania przychodu. 

2a. (uchylony). 

3. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji 

rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie 

zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, 

udzielonych bonifikat i skont. 

3a. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 

3c-3g oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania 

usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 

1)   wystawienia faktury albo 

2)   uregulowania należności. 

3b. (uchylony). 

3c. Jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę 

powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w 

umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. 

3d. Przepis ust. 3c stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz 

gazu przewodowego. 

3e. W przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się 

ust. 3a, 3c, 3d i 3f, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. 

3f. Za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych 

instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw. 

3g. W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane 

w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy 

zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i 

usług, za datę powstania przychodu uznaje się dzień pobrania wpłaty, jeżeli podatnicy w 

terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego, a w przypadku podatników 

rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej - w 
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terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli 

ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej, zawiadomią 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty 

powstania przychodu. 

3h. Wybór sposobu ustalania daty powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3g, dotyczy 

również lat następnych, chyba że podatnik w terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca 

roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym korzystał z tego 

sposobu ustalania daty powstania przychodu, zawiadomi właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego o rezygnacji ze stosowania tego sposobu ustalania daty powstania 

przychodu. 

3i. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki niebędącej osobą 

prawną obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3g i 3h, dotyczy wszystkich 

wspólników. 

3j. Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą 

omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów 

osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura 

korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny 

korekty. 

3k. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 3j, podatnik nie osiągnął 

przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik jest 

obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały 

zmniejszone przychody. 

3l. Przepisów ust. 3j i 3k nie stosuje się, jeżeli korekta dotyczy przychodu związanego z 

zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu. 

3m. Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 3j, następuje po zmianie formy opodatkowania na 

zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o 

podatku tonażowym, zmniejszenia lub zwiększenia przychodów dokonuje się w ostatnim 

okresie rozliczeniowym przed zmianą formy opodatkowania. 

4. Do przychodów nie zalicza się: 

(pkt 1-21 pominięto) 

22) wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki - w 

części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub 

udziałów w zyskach tej osoby prawnej; 
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23)  otrzymanych środków, o których mowa w art. 112 ust. 3 pkt 2 i art. 179 ustawy z 

dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przekazywanych 

przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny podatnikowi przejmującemu zobowiązania 

podmiotu w restrukturyzacji; 

<23) wartości, o której mowa w ust. 1 pkt 7, jeżeli przedmiotem wkładu 

niepieniężnego do spółki kapitałowej jest komercjalizowana własność 

intelektualna wniesiona przez podmiot komercjalizujący.> 

24)  otrzymanych środków, o których mowa w art. 112 ust. 3 pkt 2 i art. 188 ust. 5 

ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przekazywanych 

przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny instytucji pomostowej. 

4a. (uchylony). 

( pominięto ust. 4b. – 12) 

 

Art. 18d. 

1. Od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się koszty uzyskania 

przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej 

"kosztami kwalifikowanymi". 

2. Za koszty kwalifikowane uznaje się: 

1)   należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz składki z tytułu tych należności 

określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i 

składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-

rozwojowej; 

2)   nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością 

badawczo-rozwojową; 

3)   ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników 

badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez 

jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) na 

potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; 
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4)   odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w 

prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z 

umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 

i 4[.] <;> 

<5) koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, 

prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione przez podatnika będącego 

mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, na: 

a) przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu 

Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego 

organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy, 

b) prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do 

tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego 

i procesowego, 

c) odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania 

patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru 

przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego 

zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, 

zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w 

odpowiednim zagranicznym organie, 

d) opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie 

innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, 

prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru 

przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.> 

3. Za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, 

zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, 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. Do kosztów, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 nie stosuje się. 

4. Koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu 

wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub 
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porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

zasadach finansowania nauki. 

5. Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w 

jakiejkolwiek formie. 

6. Prawo do odliczenia nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym prowadził 

działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. 

[7. Kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć: 

1)   w odniesieniu do kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 - 30% tych kosztów; 

2)   w odniesieniu do kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 i ust. 3: 

a)  20% tych kosztów - jeżeli podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim 

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 

b)  10% tych kosztów - w przypadku pozostałych podatników. 

8. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty 

kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę lub wielkość 

dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - 

odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno 

następujące po sobie trzy lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym 

podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.] 

<7. Kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć: 

1) w przypadku gdy podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim 

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej – 

50% kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3; 

2) w przypadku pozostałych podatników: 

a) 50% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 

b) 30% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4 i ust. 3. 

8. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty 

kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo 

wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, 

odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w 

zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących 

bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z 

odliczenia.> 
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<9. Przepisu ust. 8 zdanie drugie nie stosuje się, jeżeli podatnik wykaże w zeznaniu 

kwotę przysługującą mu zgodnie z art. 18da.> 

 

<Art. 18da. 

1. Podatnikowi, który w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności poniósł stratę albo 

osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego za ten rok odliczenia określonego w 

art. 18d ust. 1, przysługuje kwota odpowiadająca iloczynowi nieodliczonego na 

podstawie art. 18d ust. 1 odliczenia i stawki podatku określonej w art. 19 ust. 1 

obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również w roku podatkowym następującym bezpośrednio po 

roku rozpoczęcia działalności, jeżeli w tym roku podatnik, o którym mowa w ust. 1, 

jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. 

3. Kwota wykazana przez podatnika w zeznaniu, przysługująca na podstawie ust. 1 lub 

2, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych 

w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy 

w ramach zasady de minimis. 

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników rozpoczynających działalność, którzy 

zostali utworzeni: 

1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo 

2) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we 

własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, 

albo 

3) przez osoby prawne, osoby fizyczne lub jednostki niemające osobowości prawnej, 

które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie 

przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa lub składniki majątku 

tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych 

kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października 

roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, 

w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując 

odpowiednio art. 14, albo 
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4) przez osoby prawne, osoby fizyczne lub jednostki niemające osobowości prawnej 

wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, 

składniki majątku uzyskane przez te osoby lub jednostki w wyniku likwidacji 

innych podatników, jeżeli te osoby lub jednostki posiadały udziały (akcje) tych 

innych likwidowanych podatników. 

5. Podatnik jest obowiązany do zwrotu wykazanej w zeznaniu kwoty przysługującej mu 

na podstawie ust. 1 lub 2, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych, licząc od 

końca roku podatkowego, za który złożył to zeznanie, zostanie postawiony w stan 

upadłości lub likwidacji. 

6. Kwoty, o których mowa w ust. 1 i 2, podatnik wykazuje w zeznaniu, o którym mowa 

w art. 27.> 

 

[Art. 18e. 

Podatnicy korzystający z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani wykazać w 

zeznaniu koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu.] 

 

<Art. 18e. 

Podatnicy korzystający z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, oraz podatnicy, którym 

przysługuje kwota określona w art. 18da, są obowiązani wykazać w zeznaniu poniesione 

koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu lub stanowiące podstawę do wyliczenia 

przysługującej podatnikowi kwoty.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. O ZASADACH WYKONYWANIA UPRAWNIEŃ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH SKARBOWI PAŃSTWA (Dz. U. z 2016 r. poz. 154 i 888) 

 

Art. 5a. 

1.  Państwowe osoby prawne są obowiązane uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw 

Skarbu Państwa na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami 

aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości 

niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji 

długoterminowych, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na 
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podstawie umów prawa cywilnego lub ich wniesienia jako wkładu do spółki lub 

spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość 

w złotych kwoty 50 000 euro, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez 

Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę. 

2. Czynność prawna dokonana z naruszeniem obowiązku określonego w ust. 1 jest nieważna. 

3. Nie wymaga zgody, o której mowa w ust. 1, czynność prawna: 

1)   przedsiębiorstw państwowych, jeżeli na mocy przepisów odrębnych jest wymagane 

zgłoszenie zamiaru jej dokonania organowi założycielskiemu; 

2)   jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów 

wykonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, jeżeli na mocy przepisów 

odrębnych, postanowień statutu albo umowy spółki na jej dokonanie jest wymagana 

zgoda walnego zgromadzenia albo zgromadzenia wspólników; 

3)   w zakresie rozporządzenia akcjami i obligacjami dopuszczonymi do obrotu na rynku 

regulowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.); 

4)   dokonywana w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym lub 

restrukturyzacyjnym; 

5)   Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Mienia Wojskowego - w zakresie 

rozporządzenia, powierzonymi tym Agencjom na podstawie przepisów odrębnych, 

składnikami mienia Skarbu Państwa; 

6)   Agencji Rezerw Materiałowych - w zakresie rezerw strategicznych; 

7)   nabycia lub rozporządzania uprawnieniami do emisji, o których mowa w ustawie z 

dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223); 

8)   nabycia lub rozporządzania jednostkami przyznanej emisji, jednostkami redukcji 

emisji, jednostkami poświadczonej redukcji emisji, o których mowa w ustawie z dnia 

17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 

substancji (Dz. U. z 2015 r. poz. 2273 i 2278)[.] <;> 

<9) w zakresie oddania do odpłatnego korzystania składników aktywów trwałych na 

cele konferencyjne, szkoleniowe, dydaktyczne, rekreacyjno-sportowe lub 

produkcji audiowizualnej, na podstawie zawieranych z tym samym podmiotem i 

dotyczących tych samych składników aktywów trwałych umów najmu, dzierżawy 

lub innych umów o podobnym charakterze, zgodnie z którymi łączny okres 
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korzystania z tych składników, w danym roku kalendarzowym, nie przekracza 90 

dni.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2015 r. poz. 

613, z późn. zm.) 

 

Art. 72. 

§ 1. Za nadpłatę uważa się kwotę: 

1)   nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku; 

2)   podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej; 

3)   zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji, o której 

mowa w art. 30 § 4, określono je nienależnie lub w wysokości większej od 

należnej; 

4)   zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o 

ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania 

podatkowego spadkodawcy określono je nienależnie lub w wysokości większej od 

należnej. 

§ 1a. Na równi z nadpłatą traktuje się kwotę stanowiącą różnicę określoną zgodnie z art. 27f 

ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

wykazaną w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, lub wynikającą z decyzji. 

<§ 1b. Na równi z nadpłatą traktuje się kwotę przysługującą podatnikowi na podstawie 

art. 26ea ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz kwotę przysługującą podatnikowi na podstawie art. 18da ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, 

wykazaną w zeznaniu lub wynikającą z decyzji.> 

§ 2. Na równi z nadpłatą traktuje się: 

1)   część wpłaty, która została zaliczona na poczet odsetek za zwłokę, jeżeli wpłata ta 

dotyczyła zaległości podatkowej; 

2)   nienależnie zapłacone: 
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a)  zaległości, o których mowa w art. 52 oraz art. 52a, 

b)  odsetki za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, 

c)  opłatę prolongacyjną. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 672, 831, 903, 1250 i 1427) 

 

Art. 400a. 

1. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje: 

1)   opracowywanie planów służących gospodarowaniu wodami, planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym, planów przeciwdziałania skutkom suszy oraz tworzenie i 

utrzymanie katastru wodnego; 

2)   przedsięwzięcia związane z ochroną wód; 

3)   wspomaganie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa oraz 

gospodarki, a także rozpoznawanie, kształtowanie i ochronę zasobów wodnych kraju; 

4)   wspomaganie realizacji zadań w zakresie rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód 

podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i 

gospodarkę; 

5)   wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie 

środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony 

przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej; 

6)   działania z zakresu zagospodarowania odpadów nielegalnie przemieszczonych, w 

przypadkach, o których mowa w art. 23-25 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 

przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1), oraz 

wspomaganie realizacji zadań przeciwdziałających nielegalnemu przemieszczaniu 

odpadów; 

7)   koszty gospodarowania odpadami z wypadków, o których mowa w ustawie z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach; 

8)   przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami; 
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8a)  wykonywanie badań i pomiarów związanych z odpadami przez organy Inspekcji 

Ochrony Środowiska oraz badań laboratoryjnych w zakresie zawartości metali 

ciężkich w bateriach lub akumulatorach przez Inspekcję Handlową; 

8b)  finansowanie w całości lub w części wpisów w sprawach prowadzonych przez 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przed sądami administracyjnymi; 

9)  przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi, z wyłączeniem remediacji 

polegających na samooczyszczaniu; 

9a)  przedsięwzięcia związane z niepolegającą na samooczyszczaniu remediacją 

historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, jeżeli obowiązanym do 

przeprowadzenia remediacji jest regionalny dyrektor ochrony środowiska lub 

władająca powierzchnią ziemi jednostka samorządu terytorialnego; 

9b)  realizację zadań wyspecjalizowanej jednostki, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 

15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych 

fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881); 

10)  wydatki na prace, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 2000 r. o 

restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. poz. 856, z 2003 r. poz. 1693 oraz 

z 2016 r. poz. 266); 

11)  badania i upowszechnianie ich wyników oraz postęp techniczny w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej; 

12)  rozwój przemysłu produkcji środków technicznych i aparatury kontrolno-pomiarowej, 

służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej; 

13)  rozwój sieci stacji pomiarowych, laboratoriów i ośrodków przetwarzania informacji, 

służących badaniu stanu środowiska; 

14)  system kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, 

w szczególności tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze środowiska 

obowiązanych do ponoszenia opłat; 

15)  wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych 

systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów 

pomiarowych zużycia wody i ciepła; 

16)  wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem 

do informacji o środowisku; 

17)  działania polegające na zapobieganiu i likwidowaniu poważnych awarii oraz szkód 

górniczych, a także ich skutków; 
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18)  prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz 

terenów, na których występują te ruchy; 

19)  przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska; 

20)  zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska lub usuwanie tych skutków, w 

przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego; 

21)  przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza; 

22)  wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania 

bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii; 

23)  (uchylony); 

24)  wspomaganie ekologicznych form transportu; 

25)  działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, 

powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących 

metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

25a)  opracowywanie audytów krajobrazowych; 

26)  działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących 

przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami; 

27)  opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz prowadzenie 

monitoringu przyrodniczego; 

28)  przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin 

lub zwierząt; 

29)  przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów 

zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków; 

30)  zadania związane ze zwiększaniem lesistości kraju oraz zapobieganiem szkodom w 

lasach i likwidacją tych szkód, spowodowanych przez czynniki biotyczne i 

abiotyczne; 

31)  profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują 

przekroczenia standardów jakości środowiska; 

32)  edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady 

zrównoważonego rozwoju; 
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33)  przygotowywanie i obsługę konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 

34)  działania z zakresu gromadzenia i rozpowszechniania informacji o najlepszych 

dostępnych technikach oraz działania związane z rejestracją i analizą wniosków o 

wydanie pozwolenia zintegrowanego i wydanych pozwoleń zintegrowanych, o 

których mowa w art. 206 i 212; 

35)  opracowywanie i wdrażanie nowych technik i technologii w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności dotyczących ograniczania emisji i 

zużycia wody, a także efektywnego wykorzystywania paliw; 

36)  wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego 

sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej; 

37)  wojewódzkie programy ochrony środowiska, programy ochrony powietrza, plany 

działań krótkoterminowych, programy ochrony przed hałasem, programy ochrony i 

rozwoju zasobów wodnych, plany gospodarki odpadami, plany gospodarowania 

wodami oraz krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, a także 

wspomaganie realizacji i systemu kontroli tych programów i planów; 

<37a) zadania służące wsparciu polskich technologii środowiskowych w kraju i za 

granicą, będące elementami polityki ochrony środowiska i pozostające w 

kompetencji ministra właściwego do spraw środowiska;> 

38)  współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 

niepodlegających zwrotowi; 

39)  przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z 

Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi; 

40)  współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań 

realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach 

współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej; 

41)  współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696 i 1777); 



- 26 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

[41a)  przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekozarządzania 

i audytu (EMAS);] 

<41a) przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu 

ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz systemu weryfikacji technologii 

środowiskowych (ETV);> 

42)  inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady 

zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu oraz 

wojewódzkich funduszy, uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości 

udzielania tej pomocy oraz zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z warunkami jej 

dopuszczalności. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) 

 

Art. 86a. 

1. Uczelnia, w celu komercjalizacji pośredniej, może utworzyć wyłącznie jednoosobową 

spółkę kapitałową, z zastrzeżeniem art. 86b ust. 1, zwaną dalej "spółką celową". Na 

pokrycie kapitału zakładowego spółki celowej uczelnia może wnieść w całości albo w 

części wkład niepieniężny (aport) w postaci wyników badań naukowych lub prac 

rozwojowych, w szczególności będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem 

przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i 

wyprowadzoną odmianą rośliny, oraz know-how związanego z tymi wynikami. Spółkę 

celową tworzy rektor za zgodą senatu uczelni, a w przypadku uczelni niepublicznej - organ 

wskazany w statucie. 

<1a. Uczelnia w celu, o którym mowa w ust. 1, może utworzyć więcej niż jedną spółkę 

celową.> 
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2. Uczelnia, w drodze odpłatnej albo nieodpłatnej umowy, może powierzyć spółce celowej 

zarządzanie prawami do wyników lub do know-how, o których mowa w ust. 1, w zakresie 

komercjalizacji bezpośredniej. 

3.  (uchylony). 

[3a. Do utworzenia spółki celowej oraz do wykonywania czynności w zakresie komercjalizacji 

nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania 

uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224).] 

4. Wypłaconą dywidendę spółki celowej uczelnia przeznacza na działalność statutową 

uczelni. 

 

<Art. 86ba. 

Do wykonywania czynności w zakresie komercjalizacji oraz do wniesienia wkładu do 

spółki celowej, w tym w celu jej utworzenia, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 8 

sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi 

Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154 i 888).> 

 

Art. 86e. 

[1. Uczelnia publiczna w okresie trzech miesięcy od dnia otrzymania od pracownika 

informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how 

związanym z tymi wynikami podejmuje decyzję w sprawie ich komercjalizacji.] 

<1. Pracownik przekazuje uczelni publicznej informację o wynikach badań naukowych 

lub prac rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami. W przypadku 

złożenia przez pracownika oświadczenia o zainteresowaniu przeniesieniem praw do 

tych wyników i związanego z nimi know-how, uczelnia publiczna w terminie trzech 

miesięcy podejmuje decyzję w sprawie ich komercjalizacji.> 

<1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, pracownik może złożyć w formie pisemnej 

w terminie czternastu dni od dnia przekazania uczelni publicznej informacji o 

wynikach i związanym z nimi know-how. Termin trzech miesięcy, o którym mowa w 

ust. 1, biegnie od dnia złożenia oświadczenia.> 

2. W przypadku podjęcia przez uczelnię publiczną decyzji o niekomercjalizacji albo po 

bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, uczelnia jest zobowiązana, w 

terminie trzydziestu dni, do złożenia pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej i 

odpłatnej umowy o przeniesienie praw do wyników badań naukowych lub prac 
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rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, łącznie z informacjami, 

utworami wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeniami 

technicznymi, przekazanymi zgodnie z ust. 5 pkt 2. Umowa powinna zostać zawarta w 

formie pisemnej, pod rygorem nieważności. [Wynagrodzenie przysługujące uczelni 

publicznej za przeniesienie praw nie może być wyższe niż 10% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień zawarcia umowy.]  <Wynagrodzenie 

przysługujące uczelni publicznej za przeniesienie praw nie może być wyższe niż 5% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w roku 

poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.> 

3. W przypadku nieprzyjęcia przez pracownika oferty zawarcia umowy, o której mowa w ust. 

2, prawa do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how 

związanego z tymi wynikami, łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością 

nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeniami technicznymi, 

przekazanymi zgodnie z ust. 5 pkt 2, przysługują uczelni publicznej. 

4. Przepisy ust. 1-3 oraz art. 86h nie dotyczą przypadków, gdy badania naukowe lub prace 

rozwojowe były prowadzone: 

1)   na podstawie umowy ze stroną finansującą lub współfinansującą te badania lub prace, 

przewidującej zobowiązanie do przeniesienia praw do wyników badań naukowych lub 

prac rozwojowych na rzecz tej strony lub na rzecz innego podmiotu niż strona umowy 

(badania lub prace zlecone); 

2)   z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania lub 

wykorzystywania określają odmienny niż w ustawie sposób dysponowania wynikami 

badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanym z tymi wynikami. 

5. Pracownik uczelni publicznej jest zobowiązany do: 

1)   zachowania poufności wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-

how związanego z tymi wynikami, 

2)   przekazania uczelni publicznej wszystkich posiadanych przez niego informacji, 

utworów wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeń 

technicznych potrzebnych do komercjalizacji, 

3)   powstrzymania się od prowadzenia jakichkolwiek działań zmierzających do wdrażania 

wyników, 

4)   współdziałania w procesie komercjalizacji, w tym w postępowaniach zmierzających do 

uzyskania praw wyłącznych 
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- nie dłużej niż przez okres przysługiwania praw uczelni publicznej. 

 

Art. 86f. 

1. W przypadku komercjalizacji pracownikowi przysługuje od uczelni publicznej nie mniej 

niż: 

1)   50% wartości środków uzyskanych przez uczelnię z komercjalizacji bezpośredniej, 

obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą 

komercjalizacją, które zostały poniesione przez uczelnię lub spółkę celową; 

2)   50% wartości środków uzyskanych przez spółkę celową w następstwie danej 

komercjalizacji pośredniej, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio 

związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez uczelnię lub spółkę 

celową. 

2. W przypadku komercjalizacji dokonanej przez pracownika, uczelni publicznej przysługuje 

25% wartości środków uzyskanych przez pracownika z komercjalizacji, obniżonych o nie 

więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały 

poniesione przez pracownika. 

3. Przez koszty związane bezpośrednio z komercjalizacją rozumie się koszty zewnętrzne, w 

szczególności koszty ochrony prawnej, ekspertyz, wyceny wartości przedmiotu 

komercjalizacji i opłat urzędowych. Do kosztów tych nie wlicza się kosztów poniesionych 

przed podjęciem decyzji o komercjalizacji oraz wynagrodzenia, o którym mowa w art. 86e 

ust. 2. 

[4. Prawa, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują nie dłużej niż przez pięć lat od dnia 

uzyskania pierwszych środków.] 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. O NARODOWYM CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 900 i 1250) 

 

Art. 32. 

1. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w wyniku 

prac lub zadań finansowanych przez Centrum, prawo do uzyskania patentu na wynalazek 

albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru 
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przemysłowego przysługuje podmiotowi, któremu Dyrektor przyznał środki finansowe, 

chyba że umowa między Centrum a podmiotem otrzymującym środki finansowe albo 

decyzja o przyznaniu środków stanowi inaczej. 

2. Do własności majątkowych praw autorskich powstałych w wyniku realizacji zadań 

finansowanych przez Centrum stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666). 

[3. Właścicielem wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego powstałego w 

wyniku wykonania projektów dotyczących badań naukowych lub prac rozwojowych na 

rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, finansowanych przez Centrum, jest Skarb 

Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej.] 

<3. Właścicielem wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz 

autorskich praw majątkowych powstałych w wyniku wykonania projektu 

dotyczącego badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i 

bezpieczeństwa państwa, finansowanych przez Centrum, jest Skarb Państwa 

reprezentowany przez podmiot wskazany w umowie o wykonanie i finansowanie 

projektu, jeżeli umowa ta tak stanowi.> 

<3a. W przypadku finansowania przez Centrum projektu dotyczącego badań 

naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa 

Skarb Państwa może, w terminie do dwunastu miesięcy od dnia zakończenia 

realizacji projektu, złożyć podmiotowi, któremu Dyrektor przyznał środki finansowe, 

pisemne oświadczenie o korzystaniu z utworu lub z wynalazku, wzoru użytkowego 

lub wzoru przemysłowego powstałego w wyniku realizacji tego projektu. W takim 

przypadku Skarb Państwa uprawniony jest do nieodpłatnego korzystania z utworu 

na polach eksploatacji wymienionych w złożonym oświadczeniu, wybranych spośród 

wszystkich znanych na dzień zakończenia projektu, lub z wynalazku, wzoru 

użytkowego lub wzoru przemysłowego na zasadzie licencji pełnej, niewyłącznej, 

nieograniczonej terytorialnie i czasowo, wraz z prawem do dokonywania dowolnych 

zmian, adaptacji, przeróbek i modyfikacji oraz prawem do udzielania sublicencji. 

Skarb Państwa reprezentowany jest w tych sprawach przez podmiot wskazany w 

umowie o wykonanie i finansowanie projektu, a przy braku takiego wskazania – 

Ministra Obrony Narodowej.> 

4. Do wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych, uzyskanych przez 

pracownika uczelni publicznej w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy w 
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tej uczelni stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.). 

5. Do wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych, uzyskanych przez 

pracownika instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk w ramach wykonywania 

obowiązków ze stosunku pracy w tym instytucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572). 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. O POLSKIEJ AKADEMII NAUK (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 572 i 1311) 

 

Art. 94c. 

[1. Instytut w okresie trzech miesięcy od dnia otrzymania od pracownika informacji o 

wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi 

wynikami podejmuje decyzję w sprawie ich komercjalizacji.] 

<1. Pracownik przekazuje instytutowi informację o wynikach badań naukowych lub 

prac rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami. W przypadku 

złożenia przez pracownika oświadczenia o zainteresowaniu przeniesieniem praw do 

tych wyników i związanego z nimi know-how, instytut w terminie trzech miesięcy 

podejmuje decyzję w sprawie ich komercjalizacji.> 

<1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, pracownik może złożyć w formie pisemnej 

w terminie czternastu dni od dnia przekazania instytutowi informacji o wynikach i 

związanym z nimi know-how. Termin trzech miesięcy, o którym mowa w ust. 1, 

biegnie od dnia złożenia oświadczenia.> 

2. W przypadku podjęcia przez instytut decyzji o niekomercjalizacji albo po bezskutecznym 

upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, instytut jest zobowiązany, w terminie 

trzydziestu dni, do złożenia pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej 

umowy o przeniesienie praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz 

know-how związanego z tymi wynikami, łącznie z informacjami, utworami wraz z 

własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeniami technicznymi, 

przekazanymi zgodnie z ust. 5 pkt 2. Umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej, 

pod rygorem nieważności. [Wynagrodzenie przysługujące instytutowi za przeniesienie 
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praw nie może być wyższe niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego 

na dzień zawarcia umowy.] <Wynagrodzenie przysługujące instytutowi za 

przeniesienie praw nie może być wyższe niż 5% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.> 

3. W przypadku nieprzyjęcia przez pracownika oferty zawarcia umowy, o której mowa w ust. 

2, prawa do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how 

związanego z tymi wynikami, łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością 

nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeniami technicznymi, 

przekazanymi zgodnie z ust. 5 pkt 2, przysługują instytutowi. 

4. Przepisy ust. 1-3 oraz art. 94f nie dotyczą przypadków, gdy badania naukowe lub prace 

rozwojowe były prowadzone: 

1)   na podstawie umowy ze stroną finansującą lub współfinansującą te badania lub prace, 

przewidującej zobowiązanie do przeniesienia praw do wyników badań naukowych lub 

prac rozwojowych na rzecz tej strony lub na rzecz innego podmiotu niż strona umowy 

(badania lub prace zlecone); 

2)   z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania lub 

wykorzystywania określają odmienny niż w ustawie sposób dysponowania wynikami 

badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanym z tymi 

wynikami. 

5. Pracownik jest zobowiązany do: 

1)   zachowania poufności wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-

how związanego z tymi wynikami, 

2)   przekazania instytutowi wszystkich posiadanych przez niego informacji, utworów wraz 

z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeń technicznych 

potrzebnych do komercjalizacji wyników, 

3)   powstrzymania się od prowadzenia jakichkolwiek działań zmierzających do wdrażania 

wyników, 

4)   współdziałania w procesie komercjalizacji wyników, w tym w postępowaniach 

zmierzających do uzyskania praw wyłącznych 

- nie dłużej niż przez okres przysługiwania praw instytutowi. 
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Art. 94d. 

1. W przypadku komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-

how związanego z tymi wynikami pracownikowi przysługuje od instytutu nie mniej niż: 

1)   50% wartości środków uzyskanych przez instytut z komercjalizacji polegającej na 

sprzedaży albo oddaniu do używania wyników lub know-how związanego z tymi 

wynikami, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy, 

obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, 

które zostały poniesione przez instytut lub spółkę handlową; 

2)   50% wartości środków uzyskanych przez spółkę handlową w następstwie komercjalizacji 

danych wyników lub know-how związanego z tymi wynikami, wniesionych aportem do tej 

spółki, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą 

komercjalizacją, które zostały poniesione przez instytut lub spółkę handlową. 

2. W przypadku komercjalizacji przez pracownika instytutu wyników badań naukowych, prac 

rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami instytutowi przysługuje 25% 

wartości środków uzyskanych przez pracownika z komercjalizacji, obniżonych o nie 

więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały 

poniesione przez pracownika. 

3. Przez koszty związane bezpośrednio z komercjalizacją rozumie się koszty zewnętrzne, w 

szczególności koszty ochrony prawnej, ekspertyz, wyceny wartości przedmiotu 

komercjalizacji i opłat urzędowych. Do kosztów tych nie wlicza się kosztów poniesionych 

przed podjęciem decyzji o komercjalizacji oraz wynagrodzenia, o którym mowa w art. 94c 

ust. 2. 

[4. Prawa, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują nie dłużej niż przez pięć lat od dnia 

uzyskania pierwszych środków.] 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. O ZASADACH FINANSOWANIA NAUKI (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1311) 

 

Art. 18. 

1. Finansowanie działalności statutowej obejmuje: 

1)   utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej, w tym: 
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a)  działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków 

badawczych oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace 

rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych, 

b)  utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów, 

c)  koszty związane z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-

technicznej, z zastrzeżeniem ust. 3, 

d)  zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej związanej z realizacją 

zadań, o których mowa w lit. a, niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej, 

e)  współpracę naukową krajową i zagraniczną niezbędną do realizacji zadań, o 

których mowa w lit. a, 

f)  działalność jednostki naukowej w zakresie upowszechniania nauki, dotycząca 

zadań określonych w art. 25 ust. 1, 

g)  (uchylona); 

h)  działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac 

rozwojowych, polegające na analizie potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości 

ochrony patentowej efektów tej działalności oraz opracowaniu projektów 

komercjalizacji, 

i)  zadania związane z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych 

naukowców i uczestników studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych i 

prac rozwojowych; 

1a) koszty restrukturyzacji jednostek naukowych; 

2)  utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej; 

2a) utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury 

informatycznej nauki w jednostce naukowej lub w uczelni; 

3) działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, jednostek naukowych 

Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych i międzynarodowych instytutów 

naukowych polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz 

zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników 

studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym; 

4)  działalność jednostek naukowych lub uczelni związaną z zapewnieniem dostępu do 

informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających informacje o 

wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej 
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Biblioteki Nauki - systemu udostępniania w formie elektronicznej naukowych baz 

danych oraz publikacji naukowych. 

<1a. Na działania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. h, jednostka naukowa przeznacza 

nie mniej niż 2% środków finansowych przyznanych na utrzymanie potencjału 

badawczego. 

1b. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, w której utworzono centrum 

transferu technologii, o którym mowa w art. 86 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym, z przyznanych środków finansowych przeznaczonych 

na działania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. h, finansuje działania tego centrum w 

tym zakresie.> 

2. Restrukturyzacja jednostek naukowych polega na zmianie struktury organizacyjnej, 

struktury zatrudnienia lub określonego w statucie jednostki naukowej przedmiotu lub 

zakresu działania tej jednostki, w celu podniesienia poziomu prowadzonych badań 

naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w następstwie: 

1)   przekształcenia instytutu badawczego w instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk; 

2)   przekształcenia instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk w instytut badawczy; 

3)   włączenia instytutu badawczego lub instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk do 

uczelni publicznej; 

4)   włączenia instytutu badawczego do instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk; 

5)   włączenia instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk do instytutu badawczego; 

6)   połączenia lub podziału jednostek naukowych. 

3. W przypadku uczelni w kosztach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, nie uwzględnia 

się kosztów utrzymania potencjału badawczego związanego z działalnością dydaktyczną 

oraz kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników naukowo-dydaktycznych 

zajmujących się działalnością dydaktyczną. 

4. Wysokość dotacji na działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zależy od: 

1)   kategorii jednostki naukowej określonej w art. 42 ust. 3; 

2)   kosztochłonności prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych w 

poszczególnych dziedzinach nauki, określonych na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 

tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852); 

3)   rodzaju jednostki naukowej, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań działalności 

badawczo-rozwojowej poszczególnych rodzajów jednostek naukowych, ich znaczenia 
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dla realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa oraz 

znaczenia realizowanych przez te jednostki zadań dla rozwoju nauki, postępu 

cywilizacyjnego, rozwoju gospodarczego i kulturalnego państwa; 

4)   liczby osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostce 

naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie 

stosunku pracy; 

5)   wysokości dotacji na działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ustalonej na podstawie 

algorytmu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 7, przyznanej 

jednostce naukowej w poprzednim roku; 

6)   środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie państwa. 

4a. Wysokość dotacji na działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 3, zależy od: 

1)   kategorii jednostki naukowej określonej w art. 42 ust. 3; 

2)   liczby zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w jednostce naukowej młodych 

naukowców, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy; 

3)   liczby zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w jednostce naukowej młodych 

naukowców w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, którzy uzyskali stopień 

naukowy poza jednostką naukową, w której są zatrudnieni, w roku poprzedzającym 

rok złożenia wniosku lub mają otwarty przewód doktorski, ale nie są uczestnikami 

studiów doktoranckich; 

4)   liczby stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nadanych w jednostce 

naukowej młodym naukowcom w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku; 

5)   liczby uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w jednostce naukowej w 

roku akademickim, w którym składany jest wniosek; 

6)   kosztochłonności prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych w 

poszczególnych dziedzinach nauki, określonych na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 

tytule w zakresie sztuki. 

4b.  Minister przyznaje środki finansowe na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego 

lub specjalnego urządzenia badawczego w zakresie infrastruktury informatycznej nauki na 

okres nie dłuższy niż 3 lata, określając wysokość tych środków w kolejnych latach. 

5. Wniosek o finansowanie kosztów restrukturyzacji jednostki naukowej wymaga 

zaopiniowania przez: 
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1)   rektora uczelni - w odniesieniu do podstawowych jednostek organizacyjnych tej 

uczelni, a w przypadku uczelni wojskowych - ponadto przez Ministra Obrony 

Narodowej; 

2)   Prezesa Polskiej Akademii Nauk - w odniesieniu do jednostek naukowych Polskiej 

Akademii Nauk; 

3)   ministra nadzorującego instytut badawczy - w odniesieniu do instytutu badawczego; 

4)   ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do uczelni służb 

publicznych. 

6. W przypadku szczególnych potrzeb jednostki naukowej, wynikających z prowadzonych 

przez jednostkę naukową badań naukowych lub prac rozwojowych, Minister może 

zwiększyć dotację, o której mowa w ust. 1 pkt 1, biorąc pod uwagę: 

1)   kategorię jednostki naukowej określoną w art. 42 ust. 3; 

2)   specyfikę i uwarunkowania działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej 

prowadzonej przez jednostkę naukową; 

3)   znaczenie realizowanych przez jednostkę naukową zadań dla rozwoju nauki, postępu 

cywilizacyjnego, rozwoju gospodarczego i kulturalnego państwa. 

7. W szczególnych sytuacjach wynikających ze zdarzeń losowych, Minister może ustalić 

wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, z uwzględnieniem innych okoliczności, 

niż określone w ust. 4 i 6. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 25 września 2015 r. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZWIĄZKU 

ZE WSPIERANIEM INNOWACYJNOŚCI (Dz. U. poz. 1767 oraz z 2016 poz. 1311) 

 

[Art. 13. 

1. W przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych nie ustala się 

przychodu i kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce 

kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności 

intelektualnej, o której mowa w art. 5a pkt 34 ustawy wymienionej w art. 1, wniesiony, 

przez podmiot komercjalizujący, o którym mowa w art. 5a pkt 35 ustawy wymienionej w 
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art. 1, jeżeli wkład został wniesiony w 2016 r. albo w 2017 r. Do przychodów tych nie 

stosuje się przepisów art. 17 ust. 1 pkt 9 i ust. 1a pkt 5 ustawy wymienionej w art. 1. 

2. W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych nie ustala się 

przychodu i kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce 

kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności 

intelektualnej, o której mowa w art. 4a pkt 23 ustawy wymienionej w art. 2, wniesiony 

przez podmiot komercjalizujący, o którym mowa w art. 4a pkt 24 ustawy wymienionej w 

art. 2, jeżeli wkład został wniesiony w 2016 r. albo w 2017 r. Do przychodów tych nie 

stosuje się przepisów art. 12 ust. 1 pkt 7 i ust. 1b pkt 5 ustawy wymienionej w art. 2. 

3. Kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), o których mowa w 

ust. 1 i 2, są wydatki poniesione na ich objęcie, do wysokości nominalnej wartości tych 

udziałów (akcji). 

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego w postaci 

komercjalizowanej własności intelektualnej, o której mowa w ust. 1 lub 2, jest autorskie 

prawo majątkowe do programu komputerowego.] 

 


