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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 9 listopada 2017 r. 

o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia 

prawnego działalności innowacyjnej 

 

(druk nr 646) 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 2032, z późn. zm.) 

 

Art. 14. 

1. Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, 

choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, 

udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług 

opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się 

przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. 

1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

1c. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 

1h-1j i 1n-1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, 

albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 

1)   wystawienia faktury albo 

2)   uregulowania należności. 

1d. (uchylony). 

1e. Jeżeli strony ustalą, że 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. 

1f. (uchylony). 

1g. (uchylony). 
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1h. Przepis ust. 1e stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz 

gazu przewodowego. 

1i. W przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje 

się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. 

1j. 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 dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku podatników 

rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej - w 

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. 

1k. Wybór sposobu ustalania daty powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1j, dotyczy 

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

1l. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki 

niebędącej osobą prawną obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1j i 1k, 

dotyczy wszystkich wspólników. 

1m. 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. 

1n. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1m, 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. 

1o. Przepisów ust. 1m i 1n nie stosuje się, jeżeli korekta dotyczy przychodu związanego z 

zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu. 
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1p.  Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 1m, następuje po likwidacji pozarolniczej 

działalności gospodarczej, likwidacji działów specjalnych produkcji rolnej albo zmianie 

formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie o 

zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku 

tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i 

przemysłów komplementarnych, lub zmianie zasad ustalania dochodu w odniesieniu do 

działów specjalnych produkcji rolnej, zmniejszenia lub zwiększenia przychodów 

dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją pozarolniczej 

działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, zmianą formy 

opodatkowania lub zmianą zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów specjalnych 

produkcji rolnej. 

2. Przychodem z działalności gospodarczej są również: 

1)    przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących: 

a)  środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi 

ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

b)  składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, 

których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł, 

c)  składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub 

krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości 

niematerialnych i prawnych, 

d)  składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub 

udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w 

ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

- wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy 

prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy 

określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio; 

2)    dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne 

świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem 

gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we 

własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od 

których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych; 

3)   różnice kursowe; 

4)   otrzymane kary umowne; 
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5)    odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w 

przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną 

działalnością gospodarczą, w tym także odsetki od lokat terminowych oraz innych 

form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych 

rachunkach; 

6)   wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 6, w 

tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek 

z Funduszu Pracy; 

7)   wartość zwróconych wierzytelności, które zostały, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 20, 

odpisane jako nieściągalne albo na które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do 

kosztów uzyskania przychodów; 

7a)  wartość zwróconych wierzytelności wynikających z umowy, o której mowa w art. 

23f, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23h; 

7b)  wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w 

tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do 

kosztów uzyskania przychodów; 

7c)  równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do 

kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których 

dokonano tych odpisów; 

7d)  w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku 

akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i usług 

lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został 

zaliczony do kosztów uzyskania przychodów; 

7e)  równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 23 

ust. 1 pkt 22, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; 

7f)   kwota podatku od towarów i usług: 

a)  nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 22a-22o, lub 

b)  dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami 

niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w lit. a 

- w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku odliczonego 

zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług; 
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7g)  przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu), 

jeżeli pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku gdy: 

a)  pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału 

w wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy 

pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonej pożyczki (kredytu), 

b)  pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu) środki 

pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej 

pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanej pożyczki 

(kredytu) a kwotą zwróconego kapitału; 

8)   wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, 

obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125; 

9)   otrzymane wynagrodzenie za obsługę pracowniczego programu emerytalnego 

uczestnika, w związku ze zwrotem środków pochodzących ze składki dodatkowej; 

10)  wynagrodzenia płatników z tytułu: 

a)  terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, 

b)  (uchylona), 

c)  wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości 

oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, określonych w przepisach o 

systemie ubezpieczeń społecznych; 

11)  przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o 

podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą; 

12)  otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z 

prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych 

produkcji rolnej; 

13)   (uchylony); 

14)   przychody uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia: 

a)  świadectw pochodzenia otrzymanych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem 

energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wydawanych na wniosek, o 

którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 925 i 1579), 

b)  świadectw pochodzenia biogazu rolniczego otrzymanych przez podmioty zajmujące 

się wytwarzaniem biogazu rolniczego wydawanych na wniosek, o którym mowa w 

art. 49 ust. 1 ustawy wymienionej w lit. a, 
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c)  świadectw pochodzenia z kogeneracji otrzymanych przez przedsiębiorstwa 

energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej 

kogeneracji na wniosek, o którym mowa w art. 9l ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.); 

[15)  w centrach badawczo-rozwojowych, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 2008 

r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1710 oraz z 2016 r. poz. 1206) - środki funduszu innowacyjności, o którym mowa w 

art. 21 tej ustawy: 

a)  niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zostały przekazane do tego funduszu, 

lub w ciągu roku podatkowego następującego po tym roku, 

b)  wykorzystane niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z 

dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, 

c)  w przypadku utraty przez podatnika statusu centrum badawczo-rozwojowego;] 

16)  środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu 

wystąpienia z takiej spółki; 

17)  przychody z odpłatnego zbycia składników majątku: 

a)   pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych 

produkcji rolnej, prowadzonych samodzielnie, 

b)  otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub 

wystąpieniem wspólnika z takiej spółki. 

2a. W razie zwrotu części wierzytelności, o których mowa w ust. 2 pkt 7, przychód ustala się 

proporcjonalnie do udziału zwróconej części wierzytelności w jej ogólnej kwocie. 

2b. W przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o 

podobnym charakterze, których przedmiotem są składniki majątku związane z 

działalnością gospodarczą, 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 przychodów wynajmującego lub wydzierżawiającego 

nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia 

wierzytelności. Opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej 

stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu wymagalności 

zapłaty. 

2c. Do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego 

zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy 
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prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części 

lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość 

lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania 

wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub 

lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w 

takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub 

udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio. 

2d. Przepis ust. 2 pkt 7f stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do obniżenia 

kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w przepisach 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

2e. W przypadku gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w 

całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), 

przychodem takiego podatnika jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie 

takiego świadczenia. Jeżeli jednak wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego jest 

wyższa niż wysokość zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem, przychód ten 

określa się w wysokości wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego. Przepis art. 19 

stosuje się odpowiednio. 

2f. Przepis ust. 2e stosuje się odpowiednio w przypadku wykonania świadczenia 

niepieniężnego przez spółkę niebędącą osobą prawną. 

3. Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się: 

1)    pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, 

które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także 

otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w 

naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów); 

2)   kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od 

udzielonych pożyczek; 

3)   zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody 

budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych 

do kosztów uzyskania przychodów; 

3a)  zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 

3b)  zwróconych, umorzonych lub zaniechanych wpłat dokonywanych na Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów, 

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 
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4)   (uchylony); 

5)   przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych - zwiększają ten fundusz; 

6)    kwoty stanowiącej równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także umorzonych 

pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem 

restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłościowym; 

7)   zwolnionych od wpłat należności z tytułu podatku od towarów i usług oraz zwróconej 

różnicy podatku od towarów i usług, dokonywanych na podstawie odrębnych 

przepisów; 

8)   przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia w celu 

zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego 

przeniesienia własności przedmiotu umowy; 

9)   (uchylony); 

10)  środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z 

tytułu likwidacji takiej spółki; 

11)   środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną 

z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed 

wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o 

których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej 

spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów; 

12)   przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku: 

a)  pozostałych na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej 

lub prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, 

b)  otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub 

wystąpieniem wspólnika z takiej spółki 

- jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 

likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych 

samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną 

lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia 

upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności 

gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej; 

13)   kwot otrzymanych od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na 

ten cel z budżetu państwa. 
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3a. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do przychodów, o których mowa w ust. 1j. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. Przy określaniu wysokości przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 17, przepisy ust. 1 i 

art. 19 stosuje się odpowiednio. 

8. Przez środki pieniężne, o których mowa w ust. 3 pkt 10 i 11, rozumie się również wartość 

wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny 

podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę niebędącą 

osobą prawną pożyczki - z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od opóźnionej zapłaty 

oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli wierzytelności te zostały 

spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika. 

 

 

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;] 

<1) poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 

ust. 1, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności 

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

społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację 

działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy 

pracownika w danym miesiącu;> 
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<1a) poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 

13 pkt 8 lit. a, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności 

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

społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w 

zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu 

przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o 

dzieło w danym miesiącu;> 

2)   nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością 

badawczo-rozwojową; 

<2a) nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego 

wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-

rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń 

pomiarowych;> 

[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, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 

r. poz. 1020, 1311 i 1933) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-

rozwojowej;] 

<3) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub 

wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 

r. poz. 2045, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 859, 1475, 1530 i 1556), a także 

nabycie od takiej jednostki wyników prowadzonych przez nią badań 

naukowych, na potrzeby 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; 

<4a) nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na 

potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie 

wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w 

rozumieniu art. 25;> 
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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:] 

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

prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione 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. 

<2a. W przypadku wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac 

rozwojowych, o których mowa w art. 22b ust. 2 pkt 2, za koszty kwalifikowane 

uznaje się dokonywane od tej wartości niematerialnej i prawnej odpisy 

amortyzacyjne w proporcji, w jakiej w jej wartości początkowej pozostają koszty 

wymienione w ust. 2 pkt 1–4a lub ust. 3a pkt 2.> 

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.] 
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<3a. W przypadku podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, o 

którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach 

wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710, z 2016 r. poz. 1206 

oraz z 2017 r. poz. 1089), za koszty kwalifikowane, oprócz kosztów wymienionych w 

ust. 2–3, uznaje się także: 

1) dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania 

przychodów, odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali będących 

odrębną własnością wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-

rozwojowej; 

2) koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, badań 

wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów lub licencji 

na chroniony wynalazek, uzyskanych od podmiotów innych niż wymienione w 

ust. 2 pkt 3 na warunkach rynkowych i wykorzystywanych wyłącznie na 

potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. 

3b. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a pkt 1, jeżeli tylko część budowli, budynku 

lub lokalu jest wykorzystywana w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, 

za koszty kwalifikowane uznaje się odpisy amortyzacyjne w wysokości ustalonej od 

wartości początkowej budowli, budynku lub lokalu odpowiadającej stosunkowi 

powierzchni użytkowej wykorzystywanej w prowadzonej działalności badawczo-

rozwojowej do ogólnej powierzchni użytkowej tej budowli, tego budynku lub lokalu. 

3c. Wysokość kosztów kwalifikowanych, o których mowa w ust. 3a, nie może 

przekroczyć 10% przychodów podatnika, o którym mowa w ust. 3a, osiągniętych 

w roku podatkowym ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3. 

3d. W przypadku podatników, o których mowa w ust. 3a, będących 

mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej, odliczenie kosztów kwalifikowanych 

wskazanych w ust. 3a oraz 50% kosztów wskazanych w ust. 2–3, natomiast 

w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a, odliczenie kosztów 

kwalifikowanych wskazanych w ust. 3a oraz 50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 

1–4a, ust. 2a i 3: 

1) jest dokonywane zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 

z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 
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187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 

651/2014”, w formie i na warunkach, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. d 

rozporządzenia nr 651/2014; 

2) stanowi pomoc, o której mowa w art. 25 lub art. 28 rozporządzenia nr 651/2014; 

3) podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia 

nr 651/2014. 

3e. W przypadku podatników, o których mowa w ust. 3a, odliczenie: 

1) kosztów wskazanych w ust. 3a oraz 50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 1–4a, 

ust. 2a i 3, w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. i rozporządzenia nr 

651/2014, 

2) 50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 5, dokonane przez podatnika będącego 

mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w przypadku, o którym mowa 

w art. 4 ust. 1 lit. l rozporządzenia nr 651/2014 

– stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej, która 

może być udzielona po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. 

3f. W przypadku podatników, o których mowa w ust. 3a, kwota, o którą został 

pomniejszony w roku podatkowym podatek dochodowy z tytułu odliczenia: 

1) kosztów wskazanych w ust. 3a oraz 50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 1–4a, 

ust. 2a i 3, nie może przekroczyć dwukrotności kwot wymienionych w art. 4 ust. 

1 lit. i rozporządzenia nr 651/2014; 

2) 50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 5, nie może przekroczyć dwukrotności 

kwoty wymienionej w art. 4 ust. 1 lit. l rozporządzenia nr 651/2014. 

3g. Intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć wartości określonych w: 

1) art. 25 ust. 5–7 rozporządzenia nr 651/2014 – w przypadku pomocy, o której 

mowa w ust. 3e pkt 1; 

2) art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 651/2014 – w przypadku pomocy, o której 

mowa w ust. 3e pkt 2. 

3h. Podatnik, o którym mowa w ust. 3a, nie może dokonywać odliczeń, o których mowa 

w ust. 3d, w przypadku gdy: 

1) znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, o której mowa w art. 2 pkt 18 

rozporządzenia nr 651/2014; 
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2) ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji 

Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym 

rynkiem. 

3i. Podatnik, o którym mowa w ust. 3a, korzystający z odliczenia, o którym mowa w ust. 

1, stanowiącego pomoc publiczną, jest obowiązany do przedstawienia naczelnikowi 

urzędu skarbowego właściwemu w sprawach podatku dochodowego, w terminie 

złożenia zeznania podatkowego, informacji, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z 

dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948). 

3j. Odliczenie, o którym mowa w ust. 3d, jest dokonywane w okresie stosowania 

rozporządzenia nr 651/2014. 

3k. Do kosztów kwalifikowanych stanowiących odpisy amortyzacyjne od środków 

trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 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 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.] 

<5. Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi 

zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy 

obliczenia podatku. 
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6. Podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie 

specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia 

przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są 

przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na 

podstawie zezwolenia. 

7. Kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć: 

1) w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, 

małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2–3a; 

2) w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a – 150% 

kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4a, ust. 2a–3a, oraz 100% kosztów, 

o których mowa w ust. 2 pkt 5; 

3) w przypadku pozostałych podatników – 100% kosztów, o których mowa w ust. 

2–3.> 

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 w ust. 1, jest 



- 16 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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.] 

<5. Podatnik jest obowiązany do zwrotu, na zasadach określonych w ust. 5a, 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, zlikwiduje działalność gospodarczą lub zostanie postawiony w stan 

upadłości albo spółka niebędąca osobą prawną, której jest wspólnikiem, z której 

działalnością związany był zwrot, zostanie postawiona w stan likwidacji lub 

upadłości.> 

<5a. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, podatnik jest 

obowiązany w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym wystąpiły te 

okoliczności, do zwiększenia podatku o kwotę zwrotu, a w razie wystąpienia nadpłaty 

– do jej zmniejszenia o tę kwotę.> 

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

45. 

 

 

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1888, z późn. zm.) 
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Art. 12. 

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

1)   otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe; 

2)  wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w 

tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także 

wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem 

świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez 

samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem 

jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie; 

3)   wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych: 

a)  zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem 

umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy, 

b)  środków na rachunkach bankowych - w bankach; 

4)   wartość zwróconych wierzytelności, które uprzednio, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 

lub 43, zostały odpisane jako nieściągalne lub umorzone i zaliczone do kosztów 

uzyskania przychodów; 

4a)  dla uczestników funduszy inwestycyjnych - otrzymane dochody funduszu, w 

przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania 

jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych; 

4b)  dla zarządców przedsiębiorstw państwowych - wynagrodzenia z tytułu realizacji 

umowy o zarządzanie, w tym prawo do udziału w zysku przedsiębiorstwa; 

4c)  wartość zwróconych wierzytelności wynikających z umowy, o której mowa w art. 

17f, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 17h; 

4d)  wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w 

tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do 

kosztów uzyskania przychodów; 

4e)  równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do 

kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których 

dokonano tych odpisów; 

4f)    w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku 

akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i usług 
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lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został 

zaliczony do kosztów uzyskania przychodów; 

4g)  kwota podatku od towarów i usług: 

a)  nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 16a-16m, lub 

b)  dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami 

niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w lit. a 

- w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku odliczonego 

zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług; 

5)   u ubezpieczycieli - kwota stanowiąca równowartość zmniejszenia stanu rezerw 

techniczno-ubezpieczeniowych utworzonych dla celów rachunkowości zgodnie z 

odrębnymi przepisami; 

5a)  równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 16 

ust. 1 pkt 27, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; 

5b)  (uchylony); 

[5c)  w centrach badawczo-rozwojowych, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 2008 

r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1710 oraz z 2016 r. poz. 1206) - środki funduszu innowacyjności, o którym mowa w 

art. 21 tej ustawy:] 

a)  niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zostały przekazane do tego funduszu, 

lub w ciągu roku podatkowego następującego po tym roku, 

b)  wykorzystane niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z 

dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, 

c)  w przypadku utraty przez podatnika statusu centrum badawczo-rozwojowego; 

6)   w bankach - kwota stanowiąca równowartość: 

a)  rezerwy na ryzyko ogólne, utworzonej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe, rozwiązanej lub wykorzystanej w inny sposób, 

b)  rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26, 

zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 

15 lit. b; 

6a)  w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych - kwota stanowiąca 

równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych odpisów aktualizujących, o których 
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mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26b, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania 

przychodów; 

7)   
(53)

 wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku 

wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze - w 

przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego w innej 

postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; 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, 

przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia 

własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się 

odpowiednio; 

7a)  
(54)

 (uchylony); 

8)   wynagrodzenie podatnika otrzymane w wyniku umorzenia udziałów (akcji) objętych 

w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 

części; 

8a)  przychód podatnika ze zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce, o której mowa w 

art. 1 ust. 3, oraz z wystąpienia wspólnika z takiej spółki, w przypadku gdy jest 

otrzymywany w związku z posiadanymi udziałami kapitałowymi objętymi w zamian 

za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, z 

zastrzeżeniem pkt 8; 

9)   w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a 

przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub 

majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - 

wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub 

nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 

3 stosuje się odpowiednio; 

10)  przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu), 

jeżeli pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku gdy: 

a)  pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału 

w wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy 

pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonej pożyczki (kredytu), 

b)  pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu) środki 

pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej 
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pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanej pożyczki 

(kredytu) a kwotą zwróconego kapitału. 

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 

2a)  
(55)

 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 związane jest z warunkowym 

podwyższeniem kapitału zakładowego, albo 

4)   
(56)

 podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni. 

5)   
(57)

 (uchylony). 

1c. 
(58)

 (uchylony). 

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. 



- 21 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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 

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

zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu. 

3m. 
(59)

 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 albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu 

okrętowego i przemysłów komplementarnych, zmniejszenia lub zwiększenia przychodów 

dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed zmianą formy opodatkowania. 

4. Do przychodów nie zalicza się: 

1)  pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, 

które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także 

otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w 

naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów); 

2)   kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od 

udzielonych pożyczek (kredytów); 

3)  zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w 

spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz takiej 

spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) - w części stanowiącej koszt ich 

nabycia bądź objęcia; 

3a)  środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z 

tytułu: 

a)  likwidacji takiej spółki, 

b)  wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej wydatkom na nabycie lub objęcie 

prawa do udziałów w takiej spółce i uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika 

nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 5, 

pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki 

niestanowiące kosztów uzyskania przychodów; 

3b)  wartości innych niż wymienione w pkt 3a składników majątku, w tym wierzytelności, 

otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z 

takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji; przychodem jest jednak w przypadku: 

a)  odpłatnego zbycia tych składników majątku - ich wartość wyrażona w cenie, za którą 

wspólnik je zbywa; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio, 

b)  spłaty otrzymanej wierzytelności - przychód uzyskany z tej spłaty; 



- 23 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3c)  przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących 

przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej 

osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych 

przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź 

wystąpienia z takiej spółki; 

3d)  przychodów z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, oraz zmniejszenia 

udziału kapitałowego wspólnika w takiej spółce - w części stanowiącej koszt 

uzyskania przychodu obliczony odpowiednio zgodnie z art. 15 ust. 1l albo art. 16 ust. 

1 pkt 8; 

4)   przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, 

funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w 

banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela; 

4a)  przychodów otrzymywanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych z tytułu 

zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne; 

5)   przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych zwiększają ten fundusz; 

6)   zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody 

budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych 

do kosztów uzyskania przychodów; 

6a)  zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 

6b)  zwróconych, umorzonych lub zaniechanych wpłat dokonywanych na Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów, 

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 

7)   odsetek otrzymanych w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych 

i innych należności budżetowych, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od 

towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów; 

8)   kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu 

pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z: 

a)  bankowym postępowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji 

finansowej przedsiębiorstw i banków lub 

b)  postępowaniem restrukturyzacyjnym, postępowaniem upadłościowym lub 

c)  realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw lub 
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d)  przymusową restrukturyzacją w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji; 

9)   należnego podatku od towarów i usług; 

9a)  środków finansowych otrzymanych przez samorządowy zakład budżetowy z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia podatku od towarów i 

usług związanego z tym zakładem; 

10)  zwróconej, na podstawie odrębnych przepisów, różnicy podatku od towarów i usług; 

10a)  zwolnionych od wpłat należności z tytułu podatku od towarów i usług w rozumieniu 

przepisów o podatku od towarów i usług; 

11)  dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad 

wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych 

na kapitał zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach - wartości wpisowego, 

przeznaczonych na fundusz zasobowy; 

12)  w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, 

przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość 

nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo 

zawiązaną; 

13)  przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia w celu 

zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego 

przeniesienia własności przedmiotu umowy; 

14)  wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także 

wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych 

lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze 

środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych 

lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów; 

15)  w bankach: 

a)  nominalnej wartości udziałów (akcji) przedsiębiorców objętych programem 

restrukturyzacji realizowanym na podstawie odrębnych ustaw, objętych za 

wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) udzielonych tym przedsiębiorcom, na 

które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; w 
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przypadku odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) nie ustala się kosztów uzyskania 

przychodów, 

b)  rezerw zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, rozwiązanych lub 

zmniejszonych w wyniku zamiany wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) na 

udziały (akcje) przedsiębiorców objętych programem restrukturyzacji na podstawie 

odrębnych ustaw, 

c)  przychodów ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny: 

–  wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) - do wysokości niespłaconej części 

udzielonych kredytów (pożyczek), 

–  praw do strumienia pieniądza w części niewymagalnej sekurytyzowanych 

wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację, z 

zastrzeżeniem ust. 4f; 

16)  wartości świadczeń wolontariuszy, udzielanych na zasadach określonych w 

przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

17)  kwot odpowiadających wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi 

granicami państwa polskiego w części zaliczonej na podstawie odrębnych przepisów 

na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

Skarbu Państwa; 

18)  wartości nieodpłatnie otrzymanych rzeczy lub praw, będących przedmiotem umowy 

o partnerstwie publiczno-prywatnym, przekazanych podmiotowi publicznemu lub 

innemu podmiotowi, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o partnerstwie 

publiczno-prywatnym, przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w art. 14 

ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym; 

19)  
(60)

 wartości wkładu, określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7, którego przedmiotem są 

środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16a-16c, 

wniesionego przez podmiot publiczny, o którym mowa w ustawie o partnerstwie 

publiczno-prywatnym, do spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 tej ustawy; 

20)  przychodów 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 zgodnie z przepisami ustawy o 

funduszach inwestycyjnych; 
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21)  zwróconych wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi 

przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia; 

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; 

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; 

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; 

25)  
(61)

 wartości, o której mowa w ust. 1 pkt 7, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego 

do spółki kapitałowej jest komercjalizowana własność intelektualna wniesiona przez 

podmiot komercjalizujący. 

26)  
(62)

 wartości otrzymanych przez fundusz inwestycyjny z tytułu wpłat dokonanych w 

formie pieniężnej lub papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z 

ograniczoną odpowiedzialnością, przyjętych w zamian za przydział lub zbycie 

uczestnikom funduszu, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami - 

uczestnikom subfunduszu, jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych. 

4a. (uchylony). 

4b. 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 przychodów wynajmującego lub wydzierżawiającego 

nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia 

wierzytelności. Opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej 

stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu wymagalności 

zapłaty. 

4c. Przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w ramach 

krótkiej sprzedaży ustala się na dzień, w którym: 
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1)   zbywca dokonał zwrotu pożyczonych papierów wartościowych lub miał go dokonać 

zgodnie z zawartą umową pożyczki tych papierów - w przypadku gdy na potrzeby 

dokonania rozrachunku zbywca zawarł taką umowę; 

2)   na rachunku papierów wartościowych zbywcy dokonano, na potrzeby dokonania 

rozrachunku, zapisu papierów wartościowych będących przedmiotem krótkiej 

sprzedaży, nie później niż na dzień rozrachunku - w pozostałych przypadkach. 

4d. Jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w 

zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały 

(akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej 

spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% 

wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej 

- wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia: 

1)   spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której 

udziały (akcje) są nabywane, albo 

2)   spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której 

udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce 

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej 

innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że 

podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce 

ich osiągnięcia (wymiana udziałów). 

4e. Przepisu ust. 4 pkt 15 lit. c tiret pierwsze nie stosuje się do przychodów ze zbycia 

wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) w części dotyczącej odsetek od tych 

kredytów (pożyczek). 

4f. Przychód ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny na podstawie umowy o 

subpartycypację praw do strumienia pieniądza w części sekurytyzowanych wierzytelności 

z tytułu kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację powstaje w dacie 

wymagalności rat kapitałowych tych wierzytelności lub w dacie ich zapłaty, jeżeli zapłata 

nastąpiła przed upływem terminu wymagalności. Przychodem jest kwota uzyskana z 

tytułu zbycia praw do strumienia pieniądza w części odpowiadającej udziałowi, jaki 

stanowi wymagalna lub zapłacona rata kapitałowa w kwocie stanowiącej sumę rat 
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kapitałowych wierzytelności z tytułu kapitałowej części kredytów (pożyczek) objętych 

umową o subpartycypację. 

4g. Przez środki pieniężne, o których mowa w ust. 4 pkt 3a, rozumie się również wartość 

wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny 

podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę 

niebędącą osobą prawną pożyczki - z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od 

opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli 

wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika. 

4h. Przepisu ust. 4 pkt 1 nie stosuje się do przychodów, o których mowa w ust. 3g. 

5. Wartość otrzymanych rzeczy lub praw, w tym otrzymanych nieodpłatnie, określa się na 

podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego 

rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz 

czasu i miejsca ich uzyskania. 

5a. Wartością rzeczy lub praw częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest 

różnica między wartością tych rzeczy lub praw, ustaloną według zasad określonych w ust. 

5, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się 

odpowiednio. 

6. Wartość świadczeń w naturze, w tym nieodpłatnych świadczeń, ustala się: 

1)   jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakres działalności 

gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych 

odbiorców; 

2)   jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu; 

3)   jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu - w wysokości równowartości 

czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu; 

4)   w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy 

świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, 

z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca 

udostępnienia. 

6a. Wartością świadczeń częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest różnica 

między wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 6, a 

odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 
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9. Przepisu ust. 4 pkt 15 lit. c nie stosuje się do otrzymanych kwot spłat kredytów (pożyczek), 

nieprzekazanych funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny - po upływie 5 dni roboczych od 

dnia wymagalności ich przekazania. 

9a. Przepisy ust. 4 pkt 15 lit. c stosuje się odpowiednio do spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych. 

10. Przepis ust. 1 pkt 4g stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany prawa do obniżenia 

kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w przepisach 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

11. Przepis ust. 4d stosuje się, jeżeli: 

1)   spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami 

wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu 

na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej 

państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

2)   wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały 

(akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na 

podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej. 

12. Przepis ust. 4d stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji 

nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy 

liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w 

wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie. 

 

 

Art. 15. 

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

zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych 

w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu 

średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego 

poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. 

1a. (uchylony). 

1b. U ubezpieczycieli kosztem uzyskania przychodów za rok podatkowy są koszty ustalone 

zgodnie z ust. 1, a także: 
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1)   rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe utworzone dla celów rachunkowości zgodnie z 

odrębnymi przepisami - do wysokości stanowiącej przyrost tych rezerw na koniec 

roku podatkowego w stosunku do ich stanu na początek roku; przy ustalaniu zaliczek, 

o których mowa w art. 25, kosztem uzyskania przychodu jest przyrost stanu rezerw 

techniczno-ubezpieczeniowych utworzonych dla celów rachunkowości na koniec 

okresu, za który wpłacana jest zaliczka, w stosunku do stanu tych rezerw na początek 

roku podatkowego; 

2)   odpisy na fundusz prewencyjny w wysokości określonej w odrębnych przepisach, 

jeżeli równowartość odpisów zwiększy środki funduszu; 

3)   (uchylony). 

1c. (uchylony). 

1d. Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez pracodawcę na 

zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu 

przepisów o pracowniczych programach emerytalnych. 

1e. W powszechnych towarzystwach emerytalnych kosztem uzyskania przychodów w roku 

podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a także: 

1)   wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności otwartego funduszu 

emerytalnego; 

2)   kwoty przekazane na rachunek rezerwowy otwartego funduszu emerytalnego; 

3)   wydatki poniesione na pokrycie niedoboru w otwartym funduszu emerytalnym, jeżeli 

środki zgromadzone na rachunku rezerwowym tego funduszu są niewystarczające na 

pokrycie tego niedoboru; 

4)   wpłaty dokonane na Fundusz Gwarancyjny, o których mowa w ustawie z dnia 28 

sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 291 i 615) - do wysokości określonej w odrębnych przepisach; 

5)   opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w ustawie 

wymienionej w pkt 4. 

1f. W pracowniczych towarzystwach emerytalnych kosztem uzyskania przychodów w roku 

podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a także: 

1)   wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności pracowniczego funduszu 

emerytalnego; 

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

wymienionej w ust. 1e pkt 4. 
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1g. U pracodawców będących akcjonariuszami pracowniczego towarzystwa emerytalnego 

kosztem uzyskania przychodów w roku podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a 

także: 

1)   wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności pracowniczego towarzystwa 

emerytalnego; 

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

wymienionej w ust. 1e pkt 4. 

1h. W bankach kosztem uzyskania przychodów są także: 

1)   rezerwa na ryzyko ogólne tworzona w roku podatkowym zgodnie z art. 130 ustawy, o 

której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6; 

2)   strata ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności z tytułu 

kredytów (pożyczek), stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia a 

wartością wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) - do wysokości uprzednio 

utworzonej na tę część wierzytelności rezerwy zaliczonej do kosztów uzyskania 

przychodów, zgodnie z niniejszą ustawą; 

3)   przekazane funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny: 

a)  pożytki z sekurytyzowanych wierzytelności, 

b)  kwoty główne z sekurytyzowanych wierzytelności, 

c)  kwoty uzyskane z tytułu realizacji zabezpieczeń sekurytyzowanych wierzytelności 

- objęte umową o subpartycypację; 

4)   zwrócone funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych 

tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny kwoty uzyskane ze zbycia tym podmiotom 

praw do strumienia pieniądza z sekurytyzowanych wierzytelności z tytułu kredytów 

(pożyczek) objętych umową o subpartycypację w przypadkach gdy następuje zwrotne 

przeniesienie praw do takich wierzytelności, jeżeli bank wykazał przychód na 

podstawie art. 12 ust. 4f i nie zaliczył do kosztów uzyskania przychodów kapitału 

kredytu (pożyczki) na podstawie pkt 3 lit. b lub c. 

1ha. W spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych kosztem uzyskania 

przychodów są także: 

1)   strata ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności z tytułu 
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kredytów (pożyczek), stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia a 

wartością wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) - do wysokości uprzednio 

utworzonego na tę część wierzytelności odpisu aktualizującego zaliczonego do 

kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z niniejszą ustawą; 

2)   przekazane funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy 

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny: 

a)  pożytki z sekurytyzowanych wierzytelności, 

b)  kwoty główne z sekurytyzowanych wierzytelności, 

c)  kwoty uzyskane z tytułu realizacji zabezpieczeń sekurytyzowanych wierzytelności 

-   objęte umową o subpartycypację; 

3)   zwrócone funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych 

tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny kwoty uzyskane ze zbycia tym podmiotom 

praw do strumienia pieniądza z sekurytyzowanych wierzytelności z tytułu kredytów 

(pożyczek) objętych umową o subpartycypację, w przypadkach gdy następuje 

zwrotne przeniesienie praw do takich wierzytelności, jeżeli kasa wykazała przychód 

na podstawie art. 12 ust. 4f i nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów kapitału 

kredytu (pożyczki) na podstawie pkt 2 lit. b lub c. 

1i. 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. 12 ust. 5-6a, został określony przychód, a także w przypadku 

odpłatnego zbycia rzeczy, praw lub innych świadczeń będących przedmiotem wykonania 

świadczenia niepieniężnego, o którym mowa w art. 14a, kosztem uzyskania przychodów z 

ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji dokonanej zgodnie z odrębnymi 

przepisami, jest odpowiednio: 

1)  wartość przychodu określonego na podstawie art. 12 ust. 5 i 6 albo 

2)  wartość przychodu określonego na podstawie art. 12 ust. 5a i 6a 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. 14a, 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. 16h ust. 1 pkt 1. 
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1ia. W przypadku, o którym mowa w ust. 1i pkt 3, przepis art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a stosuje się 

odpowiednio. 

1j.  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) albo wkładów w spółdzielni - ustala się koszt 

uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7, w wysokości: 

1)   wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi 

przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę 

odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, jeżeli 

przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i 

prawne; 

2)   wartości: 

a)  
(64)

 określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 - jeżeli przedmiotem wkładu są udziały 

(akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni objęte w zamian za wkład niepieniężny w 

innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, 

b)  określonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8, 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. 1k, 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; 

<2a) wartości odpowiadającej kwocie udzielonej pożyczki, o której mowa w ust. 9 - 

jeżeli przedmiotem wkładu jest wierzytelność z tytułu takiej pożyczki;> 

[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;] 

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

wydatków na nabycie lub wytworzenie, innych niż wymienione w pkt 1, 2 i 2a 

składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te 

inne składniki;> 
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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. 

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

niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w spółce, koszt uzyskania 

przychodów ustala się w wysokości: 

1)   
(65)

 określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 - jeżeli zbywane udziały (akcje) zostały 

objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego 

zorganizowana część, w tym również w zamian za wkład niepieniężny w postaci 

komercjalizowanej własności intelektualnej; 

1a)  wartości początkowej składnika majątkowego, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy 

o partnerstwie publiczno-prywatnym, będącego przedmiotem wkładu własnego, o 

którym mowa w art. 2 pkt 5 tej ustawy, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi 

przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę 

odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, a w przypadku 

wniesienia gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów wartości równej 

wydatkom poniesionym na ich nabycie; 

2)   
(66)

 przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części, wynikającej z ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1, 

określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji) w spółce, nie wyższej jednak niż 

wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 

7. 

1l. W przypadku gdy udziały (akcje) w spółce zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, 

do ustalenia kosztu, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3, 3d i 22, przepisy ust. 1k stosuje 

się odpowiednio. 

1ł. Kosztami uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9, są wydatki, 

zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów 

amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, poniesione na nabycie 

składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane. 

1m. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału, o którym 

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów 
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(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. 

1n. W przypadku odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w 

ramach krótkiej sprzedaży, o którym mowa w art. 12 ust. 4c, kosztem uzyskania 

przychodu są wydatki poniesione na zapewnienie dostępności papierów wartościowych na 

potrzeby dokonania rozrachunku, w tym na nabycie zwróconych papierów wartościowych 

w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4c pkt 1. 

1o. 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. 1j. 

1p. (uchylony). 

1q. U przedsiębiorców telekomunikacyjnych kosztem uzyskania przychodów są koszty 

ustalone zgodnie z ust. 1, a także: 

1)   kwota dopłaty, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 i 1579); 

2)   kwota rocznej opłaty telekomunikacyjnej, o której mowa w art. 183 ustawy 

wymienionej w pkt 1. 

1r. Dla partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o partnerstwie 

publiczno-prywatnym, określonych w umowie 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. 16h ust. 1 pkt 1. 

1s. W przypadku nabycia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa, jego 

zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej przez 

podmiot komercjalizujący wartość poszczególnych składników tego wkładu, w tym 

składników wchodzących w skład majątku 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 
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składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i 

prawnych; 

2)   w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych 

podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia - w przypadku pozostałych 

składników. 

1t. W przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę niebędącą osobą prawną rzeczy i praw 

będących przedmiotem wkładu do takiej spółki za koszt uzyskania przychodu uważa się: 

1)   wartość początkową przyjętą przez spółkę w ewidencji środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, ustaloną zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4a, 

pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych - jeżeli rzeczy te lub prawa były 

zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spółki; 

2)   wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie przedmiotu wkładu, 

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli 

rzeczy te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych spółki. 

1u. W przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa, jego 

zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej przez 

podmiot komercjalizujący, nabytych w sposób, o którym mowa w ust. 1s, koszty 

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

pomniejszonej o dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne. 

1w. W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową 

spółkę kapitałową wartość poszczególnych składników majątku ustala się na podstawie 

wykazu sporządzonego zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych 

na dzień przekształcenia. 

1x. W przypadku odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w ust. 1w, przez 

spółkę powstałą w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w 

jednoosobową spółkę kapitałową za koszt uzyskania przychodu uważa się: 

1)   wartość początkową przyjętą przez spółkę w ewidencji środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, ustaloną zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4b, 

pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych - jeżeli rzeczy te lub prawa były 

zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych; 

2)   wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie składników majątku, 

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli 
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rzeczy te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych. 

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

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. 1u stosuje się odpowiednio. 

1z. Przepis ust. 1y stosuje się odpowiednio do spółek zawiązanych na podstawie 

rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu 

spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251) i spółdzielni zawiązanych na 

podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie 

statutu spółdzielni europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003, str. 1, z późn. 

zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 280), w związku z 

przeniesieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ich siedziby lub zarządu. 

1za. Kosztami uzyskania przychodów, z uwzględnieniem ust. 6, są także koszty poniesione 

przez pracodawcę, pod warunkiem że nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych: 

1)   na utworzenie zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego 

przedszkola; 

2)   z tytułu: 

a)  prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego 

przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie na każde dziecko 

pracownika, o którym mowa w art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.): 

–  uczęszczające do żłobka lub klubu dziecięcego - kwoty 400 zł, 

–  uczęszczające do przedszkola - kwoty 200 zł, 

b)  dofinansowania pracownikowi wydatków, do wysokości nieprzekraczającej kwoty 

wydatków poniesionych i udokumentowanych przez pracownika, związanych z: 

–  objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub 

uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, nie więcej niż 
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400 zł miesięcznie na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

–  uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola, nie więcej niż 200 zł miesięcznie 

na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych. 

1zb. Przez koszty utworzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub 

zakładowego przedszkola, o których mowa w ust. 1za pkt 1, rozumie się koszty 

poniesione do dnia uzyskania wpisu do właściwego rejestru w zakresie spełniania 

warunków wymaganych do utworzenia żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, w tym 

niezbędne koszty nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub 

wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, przebudowy, rozbudowy, 

rekonstrukcji, adaptacji, modernizacji, remontu środków trwałych lub nabycia innych 

składników majątku, a także koszty dotyczące środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych lub innych składników majątku ponoszone po uzyskaniu 

wpisu do właściwego rejestru. 

1zc. Przez koszty prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub 

zakładowego przedszkola, o których mowa w ust. 1za pkt 2 lit. a, rozumie się również 

odpłatne nabycie przez pracodawcę usługi polegającej na zapewnieniu dziecku 

pracownika, o którym mowa w art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, opieki w żłobku, klubie dziecięcym lub przedszkolu. 

1zd. 
(67)

 W przypadku dokonania wpłaty na poczet nabycia fabrycznie nowego środka 

trwałego, o którym mowa w art. 16k ust. 14, spełniającego warunki określone w art. 16k 

ust. 15, którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych, 

podatnicy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dokonaną wpłatę do 

wysokości kwoty, o której mowa w art. 16k ust. 14. 

2. Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega 

opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe 

ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się 

w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie 

przychodów. 

2a. Zasadę, o której mowa w ust. 2, stosuje się również w przypadku, gdy podatnik ponosi 

koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega 
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opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania; w 

takim przypadku przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio. 

3. W celu ustalenia wartości zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego lub w działach 

specjalnych produkcji rolnej surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji 

roślinnej i zwierzęcej oraz własnej gospodarki leśnej stosuje się odpowiednio przepis art. 

12 ust. 5. 

4. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach 

poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku 

podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem 

ust. 4b i 4c. 

4a. Koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów: 

1)   w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w 

równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo 

2)   jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo 

3)   poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 od 

wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3. 

4b. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do 

przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku 

podatkowego do dnia: 

1)   sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie 

później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli 

podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo 

2)   złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia 

tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani 

do sporządzania sprawozdania finansowego 

- są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im 

przychody. 

4c. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do 

przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b 

pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który 

sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie. 

4d. Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są 

potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok 
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podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku 

podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie 

do długości okresu, którego dotyczą. 

4e. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa 

się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie 

otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego 

dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to 

ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. 

4f. Koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji. 

4g. Należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia 

społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w 

miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do 

dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego 

stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do 

należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57. 

4h. Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, określone w ustawie z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez 

płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania 

przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki 

zostaną opłacone: 

1)   z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który 

są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów; 

2)   z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu 

następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego 

stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca. 

W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 

7d. 

4i. Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest 

spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się 

poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w 
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okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w 

przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. 

4j. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 4i, podatnik nie poniósł kosztów 

uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przychodów jest 

niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o 

którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów. 

4k. Przepisów ust. 4i i 4j nie stosuje się do korekty kosztów uzyskania przychodów, do 

których ma zastosowanie art. 15b
(68)

, oraz jeżeli korekta dotyczy kosztu uzyskania 

przychodów związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu. 

4l. 
(69)

 Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 4i, następuje po zmianie formy opodatkowania na 

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

podatku tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu 

okrętowego i przemysłów komplementarnych, zmniejszenia lub zwiększenia kosztów 

uzyskania przychodów dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed zmianą 

formy opodatkowania. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, tryb i 

terminy aktualizacji wyceny środków trwałych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i 2 pkt 1-

3, wartości początkowej składników majątku, o której mowa w art. 16d ust. 1, 

jednostkowej ceny nabycia części składowych i peryferyjnych, o których mowa w art. 16g 

ust. 13, oraz wartości początkowej środków trwałych, o której mowa w art. 16j ust. 1 pkt 1 

lit. a i b, jeżeli wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych w okresie trzech 

kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu 

roku ubiegłego przekroczy 10%. 

5a. (uchylony). 

5b. Wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych ogłasza Prezes Głównego Urzędu 

Statystycznego w odstępach kwartalnych. 

6. Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z 

przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16. 

7. 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 
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między stronami nie wygasają, do kosztów uzyskania przychodów wynajmującego lub 

wydzierżawiającego zalicza się zapłacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie. 

8. Przepisy ust. 1k, 1l, 1m oraz 1o stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w 

załączniku nr 3 do ustawy. 

<9. Przez pożyczkę, o której mowa w ust. 1j pkt 2a, rozumie się pożyczkę spełniającą 

łącznie następujące warunki: 

1) udzielającym pożyczkę oraz wnoszącym wkład niepieniężny w postaci 

wierzytelności z tytułu tej pożyczki jest podmiot, o którym mowa w art. 14 ust. 1 

ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze 

wspieraniem innowacyjności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1767 oraz z 2016 r. poz. 1311 i 

1933); 

2) uzyskującym pożyczkę oraz wkład niepieniężny w postaci wierzytelności z tytułu 

tej pożyczki, jest spółka, o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy, o której 

mowa w pkt 1; 

3) środki pieniężne z tytułu pożyczki wpłynęły na rachunek spółki, o której mowa 

w pkt 2. 

10. Przepisy ust. 1j pkt 2a stosuje się odpowiednio do wartości obligacji, pomniejszonej o 

wartość dyskonta lub odsetek, wyemitowanych przez podmiot, o którym mowa w 

ust. 9 pkt 2, nabytych przez podmiot, o którym mowa w ust. 9 pkt 1.> 

 

 

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".] 

<1. Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza 

od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania 

przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami 

kwalifikowanymi”. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać 

kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z 

zysków kapitałowych.> 

2. Za koszty kwalifikowane uznaje się: 
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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;] 

<1) poniesione w danym miesiącu 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 sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w 

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

takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-

rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;> 

<1a) poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 

13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności 

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

społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w 

zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu 

przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o 

dzieło w danym miesiącu;> 

2)   nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością 

badawczo-rozwojową; 

<2a) nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego 

wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-

rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń 

pomiarowych;> 

[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, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 

r. poz. 1020 i 1311) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;] 

<3) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub 

wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu 
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ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 

r. poz. 2045, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 859, 1475, 1530 i 1556), a także 

nabycie od takiej jednostki wyników prowadzonych przez nią badań 

naukowych, na potrzeby 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. 11 ust. 1 

i 4; 

<4a) nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na 

potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi 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:] 

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

prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione 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. 
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<2a. W przypadku wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac 

rozwojowych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3, za koszty kwalifikowane 

uznaje się dokonywane od tej wartości niematerialnej i prawnej odpisy 

amortyzacyjne w proporcji, w jakiej w jej wartości początkowej pozostają 

koszty wymienione w ust. 2 pkt 1–4a lub ust. 3a pkt 2.> 

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.] 

<3a. W przypadku podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, o 

którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach 

wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710, z 2016 r. poz. 1206 

oraz z 2017 r. poz. 1089), za koszty kwalifikowane, oprócz kosztów wymienionych w 

ust. 2–3, uznaje się także: 

1) dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania 

przychodów, odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali będących 

odrębną własnością wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-

rozwojowej;  

2) koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, badań 

wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów lub licencji 

na chroniony wynalazek, uzyskanych od podmiotów innych niż wymienione w 

ust. 2 pkt 3 na warunkach rynkowych i wykorzystywanych wyłącznie na 

potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. 

3b. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a pkt 1, jeżeli tylko część budowli, budynku 

lub lokalu jest wykorzystywana w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, 

za koszty kwalifikowane uznaje się odpisy amortyzacyjne w wysokości ustalonej od 

wartości początkowej budowli, budynku lub lokalu odpowiadającej stosunkowi 

powierzchni użytkowej wykorzystywanej w prowadzonej działalności badawczo-

rozwojowej do ogólnej powierzchni użytkowej tej budowli, tego budynku lub lokalu. 
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3c. Wysokość kosztów kwalifikowanych, o których mowa w ust. 3a, nie może 

przekroczyć 10% przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych 

podatnika, o którym mowa w ust. 3a, osiągniętych w roku podatkowym. 

3d. W przypadku podatników, o których mowa w ust. 3a, będących 

mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej, odliczenie kosztów kwalifikowanych 

wskazanych w ust. 3a oraz 50% kosztów wskazanych w ust. 2–3, natomiast 

w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a, odliczenie kosztów 

kwalifikowanych wskazanych w ust. 3a oraz 50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 

1–4a, ust. 2a i 3: 

1) jest dokonywane zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 

z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 

187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 

651/2014”, w formie i na warunkach, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. d 

rozporządzenia nr 651/2014; 

2) stanowi pomoc, o której mowa w art. 25 lub art. 28 rozporządzenia nr 651/2014; 

3) podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia 

nr 651/2014. 

3e. W przypadku podatników, o których mowa w ust. 3a, odliczenie: 

1) kosztów wskazanych w ust. 3a oraz 50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 1–4a, 

ust. 2a i 3, w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. i rozporządzenia nr 

651/2014, 

2) 50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 5, dokonane przez podatnika będącego 

mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w przypadku, o którym mowa 

w art. 4 ust. 1 lit. l rozporządzenia nr 651/2014 

– stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej, która 

może być udzielona po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. 

3f. W przypadku podatników, o których mowa w ust. 3a, kwota, o którą został 

pomniejszony w roku podatkowym podatek dochodowy z tytułu odliczenia: 
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1) kosztów wskazanych w ust. 3a oraz 50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 1–4a, 

ust. 2a i 3, nie może przekroczyć dwukrotności kwot wymienionych w art. 4 ust. 

1 lit. i rozporządzenia nr 651/2014; 

2) 50% kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 5, nie może przekroczyć dwukrotności 

kwoty wymienionej w art. 4 ust. 1 lit. l rozporządzenia nr 651/2014. 

3g. Intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć wartości określonych w: 

1) art. 25 ust. 5–7 rozporządzenia nr 651/2014 – w przypadku pomocy, o której 

mowa w ust. 3e pkt 1; 

2) art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 651/2014 – w przypadku pomocy, o której 

mowa w ust. 3e pkt 2. 

3h. Podatnik, o którym mowa w ust. 3a, nie może dokonywać odliczeń, o których mowa 

w ust. 3d, w przypadku gdy: 

1) znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, o której mowa w art. 2 pkt 18 

rozporządzenia nr 651/2014; 

2) ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji 

Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym 

rynkiem. 

3i. Podatnik, o którym mowa w ust. 3a, korzystający z odliczenia, o którym mowa w ust. 

1, stanowiącego pomoc publiczną, jest obowiązany do przedstawienia naczelnikowi 

urzędu skarbowego właściwemu w sprawach podatku dochodowego, w terminie 

złożenia zeznania podatkowego, informacji, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z 

dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948). 

3j. Odliczenie, o którym mowa w ust. 3d, jest dokonywane w okresie stosowania 

rozporządzenia nr 651/2014. 

3k. Do kosztów kwalifikowanych stanowiących odpisy amortyzacyjne od środków 

trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 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 

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

zasadach finansowania nauki. 
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[5. Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w 

jakiejkolwiek formie. 

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

w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania 

podatkiem dochodowym.> 

<5a. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, podatnik jest 

obowiązany w zeznaniu, o którym mowa w art. 27, składanym za rok podatkowy, w 

którym wystąpiły te okoliczności, do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę 

dokonanych odliczeń, które zostały mu zwrócone, a w razie poniesienia straty – do 

jej zmniejszenia o tę kwotę.> 

[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 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.] 

<6. Podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej 

strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje 

jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika 

uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia. 

7. Kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć: 

1) w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, 

małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2–3a; 

2) w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a – 150% 

kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4a i ust. 2a–3a, oraz 100% kosztów, o 

których mowa w ust. 2 pkt 5; 

3) w przypadku pozostałych podatników – 100% kosztów, o których mowa w ust. 

2–3.> 
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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 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. 18da. 

 

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 
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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 

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. 

<5a. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, podatnik jest 

obowiązany w zeznaniu, o którym mowa w art. 27, składanym za rok podatkowy, 

w którym wystąpiły te okoliczności, do zwiększenia podatku o kwotę zwrotu, a w 

razie wystąpienia nadpłaty – do jej zmniejszenia o tę kwotę.> 

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

27. 

 

 

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 

oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089) 

 

Dodatkowe informacje i objaśnienia 

obejmują w szczególności: 

1. 

1)   szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych 

aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: 

aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan 

końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów 

zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia; 
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2)   kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość 

aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz 

długoterminowych aktywów finansowych; 

3)   kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także 

wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz 

art. 44b ust. 10; 

4)   wartość gruntów użytkowanych wieczyście; 

5)   wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, 

używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu 

umów leasingu; 

6)   liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw 

udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze 

wskazaniem praw, jakie przyznają; 

7)   dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na 

początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na 

koniec roku obrotowego; 

8)   dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej 

subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych; 

9)   stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy 

kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z 

aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale 

(funduszu) własnym; 

10)  propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy; 

11)  dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym; 

12)  podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 

bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: 

a)   do 1 roku, 

b)   powyżej 1 roku do 3 lat, 

c)   powyżej 3 do 5 lat, 

d)   powyżej 5 lat; 

13)  łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem 

charakteru i formy tych zabezpieczeń; 
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14)  wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym 

kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między 

wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty 

za nie; 

15)  w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż 

jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w 

szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i 

krótkoterminową; 

16)  łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę 

gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem 

zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych 

zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań 

warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek 

powiązanych lub stowarzyszonych; 

17)  w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są 

wyceniane według wartości godziwej: 

a)   istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane 

przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, 

b)   dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - 

wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki 

przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione 

na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, 

c)   tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału 

(funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i 

zmniejszenia w ciągu roku obrotowego. 

2. 

1)   strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) 

przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje 

i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży 

produktów i świadczenia usług; 

2)   w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie 

kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o 

kosztach rodzajowych: 
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a)   amortyzacji, 

b)   zużycia materiałów i energii, 

c)   usług obcych, 

d)   podatków i opłat, 

e)   wynagrodzeń, 

f)   ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych, 

g)   pozostałych kosztach rodzajowych; 

3)   wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe; 

4)   wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów; 

5)   informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku 

obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym; 

6)   rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a 

wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto; 

7)   koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice 

kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 

obrotowym; 

8)   odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt 

wytworzenia produktów w roku obrotowym; 

9)   poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe 

aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę 

środowiska; 

10)  kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej 

wartości lub które wystąpiły incydentalnie [.] <;> 

<11) informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami 

rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do 

wartości niematerialnych i prawnych.> 

3.   Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte 

do ich wyceny. 

4.   Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów 

pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest 

metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów 

pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku 

różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych 
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samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich 

przyczyny. 

5.   Informacje o: 

1)   charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów 

nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na 

sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki; 

2)   transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach 

niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane 

zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 

lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, 

wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz 

innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich 

wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje 

dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z 

wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są 

niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik 

finansowy jednostki; 

3)   przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe; 

4)   wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych 

osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo 

administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz 

wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym 

charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w 

związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii 

organu; 

5)   kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze 

udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i 

administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości 

oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a 

także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń 

wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów; 
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6)   wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy 

odrębnie za: 

a)   badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, 

b)   inne usługi atestacyjne, 

c)   usługi doradztwa podatkowego, 

d)   pozostałe usługi. 

6. 

1)   informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych 

odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i 

rodzaju; 

2)   informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a 

nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację 

majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki; 

3)   przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) 

rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na 

sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i 

spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale 

(funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania 

sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny; 

4)   informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych 

sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 

7. 

1)   informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: 

a)   nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia, 

b)   procentowym udziale, 

c)   części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, 

d)   zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych 

rzeczowych składników aktywów trwałych, 

e)   części zobowiązań wspólnie zaciągniętych, 

f)   przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych, 

g)   zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego 

przedsięwzięcia; 
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2)   informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi; 

3)   wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w 

kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten 

powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w 

kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za 

ostatni rok obrotowy; 

4)   jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o: 

a)   podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, 

b)   nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji, 

c)   podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących 

działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: 

-    przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody 

finansowe, 

-    wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na 

grupy, 

-    wartość aktywów, 

-    przeciętne roczne zatrudnienie, 

d)   rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) 

przez jednostki powiązane; 

5)   informacje o: 

a)   nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako 

jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne, 

b)   nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako 

jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne; 

6)   nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną 

każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym 

nieograniczoną odpowiedzialność majątkową. 

8.   W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego 

nastąpiło połączenie: 
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1)   jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia: 

a)   firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, 

b)   liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu 

połączenia, 

c)   cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na 

dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej 

amortyzacji; 

2)   jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów: 

a)   firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały 

wykreślone z rejestru, 

b)   liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu 

połączenia, 

c)   przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych 

spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, 

do dnia połączenia. 

9.   W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, 

opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, 

czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna 

zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań 

mających na celu eliminację niepewności. 

10.  Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na 

ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. 

 

 

USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089 i 1475) 

 

 

Art. 4. 

1. Agencja realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, które zostały określone dla niej 

w programach rozwoju gospodarki, w szczególności w zakresie wspierania: 

1)   przedsiębiorców, w szczególności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą; 
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2)   eksportu; 

3)   rozwoju regionalnego; 

4)   działalności innowacyjnej w rozumieniu przepisów o niektórych formach wspierania 

działalności innowacyjnej; 

5)   tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów 

ludzkich; 

6)   rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców. 

1a. Agencja uczestniczy w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1448 i 

1856 oraz z 2015 r. poz. 1240), w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 oraz z 2015 r. poz. 349, 1240, 

1358 i 1890) oraz w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 217): 

1)   jako instytucja wdrażająca (instytucja pośrednicząca II stopnia) albo pośrednicząca, 

udzielająca pomocy finansowej beneficjentom określonym w art. 6b ust. 1 lub 

2)   jako beneficjent. 

1b. Agencja może pełnić rolę podmiotu wdrażającego instrument finansowy lub fundusz 

funduszy, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. 

Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320). <W zakresie instrumentu, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, zwanym dalej „instrumentem finansowym”, Agencja podejmuje, 

opracowuje i finansuje przedsięwzięcia ukierunkowane na wsparcie 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, w rozumieniu przepisów 

o swobodzie działalności gospodarczej.> 
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1c. Agencja pełni rolę podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, o którym 

mowa w art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64). 

2. Agencja nie podejmuje działań, których celem jest osiągnięcie zysku. 

2a. Do zadań Agencji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, należy w szczególności: 

1)   badanie roli mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w gospodarce; 

2)   analizowanie administracyjnych, prawnych i finansowych barier rozwoju 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców; 

3)   opracowywanie corocznych raportów w zakresie określonym w pkt 2 i ich 

rozpowszechnianie, w tym przez zamieszczanie na stronie internetowej; 

4)   gromadzenie i udostępnianie informacji o programach pomocowych w rozumieniu 

przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

3. (uchylony). 

4. Do zadań Agencji, o których mowa w ust. 1 pkt 4, należy w szczególności: 

1)   działanie na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej państwa; 

2)   wspieranie i promocja przedsięwzięć, w tym programów, centralnych i regionalnych 

w zakresie rozwoju innowacyjności; 

3)   przygotowywanie i realizacja własnych programów działań wspierających działalność 

innowacyjną; 

4)   wspomaganie organów administracji rządowej i samorządowej w zbieraniu i 

przetwarzaniu danych o potrzebach gospodarki narodowej w zakresie 

innowacyjności; 

5)   wspieranie działalności instytucji otoczenia przedsiębiorstw działających na rzecz 

wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, takich jak: instytuty badawcze, 

centra badawczo-rozwojowe, centra transferu technologii, inkubatory 

przedsiębiorczości i parki technologiczne; 

6)   współpraca międzynarodowa w zakresie promocji i rozwoju innowacyjności. 

5. Agencja może prowadzić działania mające na celu dostosowanie kształcenia do 

zapotrzebowania gospodarki, w szczególności przez włączanie przedsiębiorców będących 

pracodawcami w system identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-

zawodowych na rynku pracy oraz stwarzanie warunków do aktywnej współpracy 

przedsiębiorców z poszczególnych sektorów gospodarki z uczelniami oraz podmiotami, o 
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których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2017 r. poz. 59 i 949). 

 

 

Art. 6. 

1. Agencja realizuje zadania w szczególności przez: 

1)   świadczenie usług doradczych; 

2)   organizowanie szkoleń i seminariów; 

3)   organizowanie przedsięwzięć informacyjnych, promocyjnych, targowych i 

wystawienniczych w kraju; 

4)   organizowanie, w porozumieniu z właściwymi instytucjami, przedsięwzięć 

informacyjnych i promocyjnych za granicą; 

5)   gromadzenie i udostępnianie informacji istotnych dla bezrobotnych oraz podmiotów, 

o których mowa w art. 6b ust. 1; 

6)   opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji; 

7)   świadczenie usług eksperckich, w tym organom administracji rządowej i organom 

jednostek samorządu terytorialnego; 

8)   
(5)

 prowadzenie rejestru podmiotów, które zapewniają należyte świadczenie usług 

doradczych i szkoleniowych, zwanych dalej "usługami rozwojowymi"; 

8a)  
(6)

 (uchylony); 

9)   
(7)

 promowanie podmiotów, o których mowa w pkt 8 , organizowanie współpracy 

między nimi oraz świadczenie na ich rzecz usług rozwojowych i informacyjnych; 

10)  udzielanie pomocy finansowej przeznaczonej na: 

a)  wspomaganie działań określonych w pkt 1-6 i 11, prowadzonych przez inne podmioty, 

b)  szkolenia, usługi doradcze lub wspomaganie inwestycji przedsiębiorców, w 

szczególności sprzyjających wzrostowi ich konkurencyjności lub innowacyjności, 

c)  działania określone w art. 6b ust. 5, 

d)  wzmacnianie potencjału podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, 

innowacyjności, zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału 

adaptacyjnego przedsiębiorców, 

e)  uzyskanie ochrony i realizację ochrony prawa własności przemysłowej, 

f)  realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, 
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g)  przygotowanie przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 

wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach międzynarodowych 

programów innowacyjnych lub udział w tych programach, 

h)  dostosowanie działalności małych i średnich przedsiębiorców do zmieniających się 

warunków rynkowych lub przywrócenie tym przedsiębiorcom zdolności do 

konkurowania na rynku, 

i)  odtworzenie zdolności prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców 

dotkniętych skutkami klęski żywiołowej; 

[11)  podejmowanie, wspieranie i finansowanie przedsięwzięć w zakresie transferu 

nowych technologii w rozumieniu przepisów o niektórych formach wspierania 

działalności innowacyjnej.] 

<11) podejmowanie, wspieranie i finansowanie przedsięwzięć w zakresie 

transferu technologii oraz innych form wspierania działalności innowacyjnej.> 

2. (uchylony). 

3. Za czynności określone w ust. 1 pkt 1-7 Agencja może pobierać opłaty w wysokości 

nieprzekraczającej ponoszonych kosztów. 

 

 

Art. 6aa.
 

1. Agencja prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, w systemie 

teleinformatycznym. 

2. W systemie teleinformatycznym gromadzi się i przetwarza dane zarejestrowane w tym 

systemie, w szczególności dane dotyczące usług rozwojowych oraz podmiotów 

świadczących te usługi, dla celów rejestracji podmiotów w systemie teleinformatycznym 

oraz jego ewaluacji, a także kontroli, monitorowania oraz oceny usług świadczonych 

przez te podmioty. 

3. W przypadku usług rozwojowych w systemie teleinformatycznym są przetwarzane także 

dane osobowe odbiorców i uczestników tych usług, zgodnie z zakresem danych 

określonym w załącznikach I i II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 

Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 

z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), a także dane osobowe innych użytkowników systemu 

teleinformatycznego, które są niezbędne do kontroli, monitorowania i oceny tych usług 
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oraz ewaluacji systemu teleinformatycznego, a także zarządzania, ewaluacji, kontroli, 

sprawozdawczości i monitorowania wykorzystania i rozliczania środków publicznych 

przeznaczonych na zakup usług rozwojowych. 

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 i 3, z wyłączeniem danych osobowych odbiorców 

i uczestników usług, obejmują dane: 

1)   podmiotu będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą: 

a)  imiona i nazwisko, 

b)  dane teleadresowe, 

c)  numer identyfikacji podatkowej, 

d)  numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON); 

2)   osób upoważnionych do kontaktowania się w imieniu podmiotów świadczących 

usługi rozwojowe: 

a)  imiona i nazwisko, 

b)  dane teleadresowe, 

c)  miejsce zatrudnienia; 

3)   personelu podmiotów świadczących usługi rozwojowe i ich współpracowników: 

a)  imiona i nazwisko, 

b)  dane teleadresowe, 

c)  numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(PESEL), 

d)  w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - nazwę, serię i numer dokumentu 

stwierdzającego tożsamość, 

e)  wykształcenie, 

f)  miejsce zatrudnienia, 

g)  przebieg pracy zawodowej; 

4)   osób uprawnionych do obsługi konta w systemie teleinformatycznym: 

a)  imiona i nazwisko, 

b)  dane teleadresowe, 

c)  numer PESEL, 

d)  w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - nazwę, serię i numer dokumentu 

stwierdzającego tożsamość, 

e)  miejsce zatrudnienia; 
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5)   innych użytkowników systemu teleinformatycznego, o których mowa w ust. 3: 

a)  imiona i nazwisko, 

b)  dane teleadresowe, 

c)  numer PESEL, 

d)  w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - nazwę, serię i numer dokumentu 

stwierdzającego tożsamość, 

e)  miejsce zatrudnienia. 

[5. Agencja pełni funkcję administratora danych osobowych, o których mowa w ust. 2 i 3, z 

wyłączeniem danych osobowych odbiorców i uczestników usług, i może je przetwarzać po 

dokonaniu zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony 

Danych Osobowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.] 

<5. Agencja pełni funkcję administratora danych osobowych, o których mowa w ust. 2 i 

3, i może je przetwarzać po dokonaniu zgłoszenia zbioru danych do rejestracji 

Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z przepisami 

o ochronie danych osobowych.> 

6. Dane, o których mowa w ust. 3, mogą być udostępniane instytucjom zarządzającym 

programami operacyjnymi w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy 

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

7. Dane: 

1)   identyfikujące podmiot wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, 

2)   dotyczące usług rozwojowych świadczonych przez podmiot wpisany do rejestru, o 

którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8 

- są jawne i są udostępniane przez Agencję na jej stronie internetowej. 

8. Dane, o których mowa w ust. 2 i 3, z wyłączeniem danych osobowych odbiorców i 

uczestników usług, mogą być przechowywane w systemie teleinformatycznym przez 

okres do 10 lat od dnia dokonania ostatniej czynności w tym systemie. 
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Art. 6b. 

1. W zakresie realizacji zadań Agencja może udzielać pomocy finansowej: 

1)   przedsiębiorcom, pracownikom przedsiębiorców i osobom zamierzającym podjąć 

działalność gospodarczą; 

2)   podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego; 

3)   podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub 

potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców; 

4)   jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich związkom; 

5)   podmiotom działającym na rzecz innowacyjności; 

6)   partnerom społecznym i gospodarczym w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; 

7)   organizacjom pracodawców i organizacjom związkowym, reprezentatywnym w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 

instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240); 

8)   jednostkom naukowym w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. 

o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. poz. 1049)
(10)

; 

9)   stowarzyszeniom z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. 

1a. Przez podmiot działający na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału 

adaptacyjnego przedsiębiorców rozumie się w szczególności: 

1)   organ prowadzący szkołę lub placówkę działającą w systemie oświaty; 

2)   uczelnię; 

3)   jednostkę naukową; 

4)   inną osobę prawną, która zgodnie ze statutem prowadzi działalność szkoleniową; 

5)   przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie szkoleń. 

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, może mieć formę: 

[1)   bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej "wsparciem";] 

<1) bezzwrotnego lub zwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej 

„wsparciem”;> 

2)   pożyczek; 

3)   finansowania kosztów usług świadczonych przez usługodawców bezpłatnie lub za 

odpłatnością niższą od ceny rynkowej [.] <;> 

<4) instrumentu finansowego, w tym inwestycji kapitałowych, quasi kapitałowych, 

środków finansowych przeznaczonych na zapewnienie inwestycji w zakresie 
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finansowania ryzyka, pożyczek, gwarancji lub innych instrumentów opartych na 

podziale ryzyka.> 

3. [Agencja nie może udzielić wsparcia ani pożyczki:] 

<Agencja nie może udzielić pomocy finansowej w formie wsparcia, pożyczki lub 

instrumentu finansowego:> 

1)   przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli został skazany prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko 

mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe 

albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w 

celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

2)   podmiotowi określonemu w ust. 1 pkt 1-3 oraz 5-9, niebędącemu osobą fizyczną, 

jeżeli członek jego organów zarządzających bądź wspólnik spółki osobowej został 

skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt 1; 

3)   podmiotowi określonemu w ust. 1 pkt 1-3 oraz 5-9, który: 

a)  posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub 

b)  pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji albo 

postępowania upadłościowego, lub 

c)  naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Agencją - przez okres 3 lat od dnia 

rozwiązania tej umowy. 

4)   podmiotowi zbiorowemu, wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, 

subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi. 

3a. (uchylony). 

3b. Do przedsiębiorcy, któremu ma zostać udzielona pomoc, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 

10 lit. h, przepisów ust. 3 pkt 3 lit. a nie stosuje się. 

<3c. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 5–9, ubiegający się o udzielenie pomocy 

finansowej w formie wsparcia, pożyczki lub instrumentu finansowego jest 

obowiązany do przedłożenia Agencji zaświadczeń, odpisów albo oświadczenia o 

braku przesłanek, o których mowa w ust. 3 pkt 1–3 lit. a i b lub pkt 4. Oświadczenie 

składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 

treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
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oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań.> 

[4. Agencja może odmówić udzielenia wsparcia lub pożyczki podmiotowi, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 1-3 oraz 5-9, jeżeli poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do prawidłowego ich 

wykorzystania. 

4a. Agencja może odmówić udzielenia wsparcia lub pożyczki podmiotowi, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 1-3 oraz 5-9, jeżeli prowadziłoby to do obejścia zasad udzielenia wsparcia, w 

szczególności warunków podmiotowych, przeznaczenia, intensywności lub kwoty 

wsparcia.] 

<4. Agencja może odmówić udzielenia pomocy finansowej w formie wsparcia, pożyczki 

lub instrumentu finansowego podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 5–9, 

jeżeli poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do prawidłowego wykorzystania tej 

pomocy. 

4a. Agencja może odmówić udzielenia pomocy finansowej w formie wsparcia, pożyczki 

lub instrumentu finansowego podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 5–9, 

jeżeli prowadziłoby to do obejścia zasad udzielenia tej pomocy, w szczególności 

warunków podmiotowych, przeznaczenia, intensywności lub kwoty pomocy.> 

5. Wsparcie udzielone przez Agencję podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, 

przeznaczone na utworzenie lub powiększenie wyodrębnionego księgowo funduszu, z 

którego ten podmiot: 

1)   udziela pożyczek, zwanego dalej "funduszem pożyczkowym", lub 

2)   udziela poręczeń, zwanego dalej "funduszem poręczeniowym", lub 

3)   obejmuje akcje lub udziały w spółkach będących przedsiębiorcami we wczesnej fazie 

rozwoju, zwanego dalej "funduszem kapitału zalążkowego", lub 

4)   dokonuje inwestycji w spółki będące mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi 

przedsiębiorcami, zwanego dalej "funduszem kapitału podwyższonego ryzyka" 

- uznaje się za wykorzystane w kwocie faktycznie wykorzystanej przez podmiot zgodnie z 

umową o udzielenie wsparcia, odpowiednio na udzielenie pożyczek, udzielenie 

poręczeń, objęcie akcji lub udziałów, bądź dokonywanie inwestycji. 

6. Wykorzystanie wsparcia, o którym mowa w ust. 5, powinno nastąpić w ciągu okresu 

ustalonego w umowie o udzielenie wsparcia, nie dłuższego niż 5 lat licząc od dnia 

przekazania kwoty wsparcia podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5. Z upływem 
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tego okresu podmiot zwraca Agencji niewykorzystaną kwotę wsparcia wraz z odsetkami 

wynikającymi z przechowywania tej kwoty na rachunku bankowym. 

7. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, który po zakończeniu obowiązywania 

umowy o udzielenie wsparcia, o której mowa w ust. 5, bez zgody Agencji zlikwidował 

fundusz pożyczkowy, fundusz poręczeniowy, fundusz kapitału zalążkowego lub fundusz 

kapitału podwyższonego ryzyka bądź zmienił zasady gospodarowania tymi funduszami, 

jest obowiązany wpłacić Agencji kwotę równą kwocie wykorzystanego wsparcia, 

powiększoną o odsetki naliczone jak dla zaległości podatkowych od dnia likwidacji 

funduszu albo zmiany zasad gospodarowania funduszem. 

8. Agencja udziela pomocy finansowej w drodze umowy, do której stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

9. Umowa, o której mowa w ust. 8, określa w szczególności: 

1)   szczegółowe przeznaczenie pomocy finansowej; 

2)   wielkość pomocy finansowej; 

3)   szczegółowe zasady wykorzystywania pomocy finansowej; 

4)   sposób wypłaty pomocy finansowej; 

5)   sposób nadzorowania przez Agencję wykorzystania pomocy finansowej; 

6)   warunki rozwiązania umowy; 

7)   warunki zwrotu pomocy finansowej; 

8)   w przypadku pomocy finansowej przeznaczonej na powiększenie funduszu, o którym 

mowa w ust. 5 - szczegółowe zasady gospodarowania funduszem. 

10. Właściwy minister pełniący funkcję instytucji zarządzającej programem operacyjnym, o 

którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju oraz w 

ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określa, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję 

pomocy finansowej w ramach tego programu, uwzględniając konieczność realizacji celów 

w nim określonych, efektywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz 

zapewnienia przejrzystości jej udzielania. 

10a. Właściwy minister pełniący funkcję instytucji zarządzającej programem operacyjnym, o 

którym mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określa, w drodze 
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rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję 

pomocy finansowej w ramach tego programu, uwzględniając konieczność realizacji celów 

w nim określonych, efektywnego i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz 

zapewnienia przejrzystości jej udzielania. 

11. Minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję pomocy finansowej niezwiązanej 

z programami operacyjnymi, uwzględniając konieczność realizacji celów określonych w 

programach, o których mowa w art. 4 ust. 1, efektywnego i skutecznego wykorzystania tej 

pomocy oraz zapewnienia przejrzystości jej udzielania. 

12. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki: 

1)   udzielania pożyczek, 

2)   udzielania poręczeń, 

3)   obejmowania akcji lub udziałów 

- ze środków wsparcia, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając konieczność efektywnego 

i skutecznego wykorzystania wsparcia oraz zapewnienia przejrzystości jego 

udzielania. 

13. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję pomocy finansowej 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami klęski żywiołowej, uwzględniając konieczność 

szybkiego i skutecznego udzielenia tej pomocy oraz jej efektywnego wykorzystania. 

 

 

<Art. 6ba. 

W celu realizacji zadań Agencja może, za zgodą ministra właściwego do spraw 

gospodarki, utworzyć spółkę lub nabyć udziały lub akcje spółki mającej siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.> 

 

 

USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1040 i 

1555) 

 

 



- 69 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 2. 

 

[1. Dozorem technicznym są określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia 

bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych oraz urządzeń do odzyskiwania par 

paliwa.] 

<1. Dozorem technicznym są określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia 

bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania 

par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w 

tych obszarach.> 

2. Dozór techniczny jest wykonywany przez jednostki dozoru technicznego. 

3. Wykonywanie dozoru technicznego przez jednostki dozoru technicznego nie zwalnia 

projektujących, wytwarzających, eksploatujących, naprawiających i modernizujących 

urządzenia techniczne od odpowiedzialności za jakość i stan tych urządzeń, mające 

wpływ na ich bezpieczną pracę, zgodnie z przepisami o dozorze technicznym i przepisami 

szczególnymi. 

 

 

<Art. 37a. 

1. UDT może udzielać wsparcia podmiotom, których działalność obejmuje 

popularyzowanie osiągnięć i wiedzy naukowo-technicznej oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa publicznego. 

2. Wsparcie może być udzielane: 

1) instytucjom kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 

862); 

2) jednostkom naukowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 1933 i 2260 oraz 

z 2017 r. poz. 859, 1475, 1530 i 1556). 

3. Wsparcie może być udzielane w formie: 

1) bezzwrotnej pomocy finansowej lub 

2) pomocy niebędącej pomocą finansową. 
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4. Wsparcie może być udzielane na przedsięwzięcia mające na celu popularyzowanie 

osiągnięć i wiedzy naukowo-technicznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa 

publicznego. 

5. Podmiot, który otrzymał wsparcie finansowe, jest obowiązany do wykorzystania 

udzielonego wsparcia zgodnie z celem. 

6. UDT kontroluje wykorzystanie wsparcia zgodnie z celem, na jaki zostało ono 

udzielone, w formie sprawozdań. 

7. Podmiot, który otrzymał wsparcie finansowe, jest obowiązany do rozliczenia 

udzielanego wsparcia. Wsparcie wykorzystane w części lub w całości niezgodnie 

z przeznaczeniem albo pobrane w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do UDT. 

8. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia są określane każdorazowo w drodze 

umowy. Umowa określa w szczególności: 

1) szczegółowe przeznaczenie i cel wsparcia; 

2) formę wsparcia; 

3) szczegółowy sposób i terminy wykorzystania wsparcia; 

4) terminy udzielenia wsparcia; 

5) sposób przeprowadzania przez UDT kontroli wykorzystania wsparcia, w tym 

terminy przekazywania sprawozdań, o których mowa w ust. 6; 

6) warunki rozwiązania umowy; 

7) warunki rozliczenia wsparcia.> 

 

 

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1314) 

 

 

Art. 23a. 

1. Zawieszenie prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego następuje w przypadku: 

1)   zatrudnienia w Urzędzie Patentowym, urzędzie obsługującym ministra właściwego do 

spraw gospodarki, sądzie administracyjnym, Europejskim Urzędzie Patentowym lub 

Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego; 

2)   sprawowania urzędu sędziego, asesora sądowego, wykonywania zawodu notariusza, 

komornika, zajmowania stanowiska prokuratora, asesora prokuratorskiego lub 

notarialnego, albo odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej, prokuratorskiej, 
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notarialnej lub komorniczej, oraz w razie podjęcia pracy w organach wymiaru 

sprawiedliwości lub w organach ścigania. 

<1a. W okresie zawieszenia prawa wykonywania zawodu rzecznikowi patentowemu nie 

przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do organów samorządu.> 

2. Rzecznik patentowy jest obowiązany zawiadomić Krajową Radę Rzeczników Patentowych, 

w terminie miesiąca, o zaistnieniu oraz o ustaniu w stosunku do niego okoliczności, o 

których mowa w ust. 1. 

3. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, podejmuje uchwałę odpowiednio o zawieszeniu 

albo o przywróceniu prawa do wykonywania zawodu rzecznika patentowego. 

4. Na uchwałę, o której mowa w ust. 3, zainteresowanemu służy skarga do sądu 

administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. 

 

 

<Art. 56a. 

1. Rzecznik patentowy ma prawo przeglądać uchwały i sprawozdania samorządu, w tym 

sprawozdania finansowe, oraz otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych 

dokumentów, dla swojego użytku, wyłącznie w formie pozwalającej na ochronę 

zawartych w nich danych osobowych. 

2. Rzecznikowi patentowemu przysługuje prawo uczestniczenia w jawnych 

posiedzeniach organów samorządu.> 

 

 

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907) 

 

 

Art. 144b. 

[1. Prezes UKE, w drodze decyzji, na wniosek zainteresowanego podmiotu, może zezwolić na 

czasowe używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego w celu 

przeprowadzenia badań, testów lub eksperymentów, związanych z wprowadzaniem 

nowych technologii, pod warunkiem przedstawienia celu oraz harmonogramu 

prowadzenia tych badań, testów lub eksperymentów.] 
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<1. Prezes UKE, w drodze decyzji, na wniosek zainteresowanego podmiotu, może 

zezwolić na czasowe używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-

odbiorczego w celu przeprowadzenia badań, testów lub eksperymentów, pod 

warunkiem przedstawienia celu oraz harmonogramu prowadzenia tych badań, 

testów lub eksperymentów.> 

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, dotyczącą używania urządzeń radiowych służących do 

rozprowadzania lub rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych, 

Prezes UKE wydaje w porozumieniu z Przewodniczącym KRRiT. 

3. Stroną postępowania w sprawie o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, jest także 

podmiot dysponujący rezerwacją częstotliwości. 

4. Prezes UKE, w drodze decyzji, odmawia zezwolenia albo cofa zezwolenie, jeżeli wystąpi 

jedna z okoliczności, o których mowa w art. 123 ust. 7 pkt 1-3. 

5. Zezwolenie nie może być wydane na okres dłuższy niż rok. 

6. Zezwolenie może być na wniosek zainteresowanego podmiotu jednokrotnie przedłużone na 

okres nie dłuższy niż rok. Prezes UKE odmawia przedłużenia zezwolenia w przypadku 

nieprzedłożenia w terminie sprawozdania, o którym mowa w ust. 7. 

7. Podmiot, który uzyskał zezwolenie, obowiązany jest do przedłożenia Prezesowi UKE 

sprawozdania z przeprowadzonych badań, testów lub eksperymentów, w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni od dnia ich zakończenia. 

8. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 7, z zastrzeżeniem przepisów o ochronie własności 

przemysłowej i intelektualnej, powinno zawierać w szczególności: 

1)   określenie urządzeń radiowych wykorzystanych w badaniach, testach lub 

eksperymentach, oraz ich parametry; 

2)   opis metodyki badań, testów lub eksperymentów i ich wyniki; 

3)   wnioski wynikające z przeprowadzonych badań, testów lub eksperymentów. 

9. Przepis art. 144a ust. 4, 5, 7 i 8 stosuje się. 

 

 

 

Art. 185. 

1. Podmiot, który uzyskał prawo do dysponowania częstotliwością w rezerwacji 

częstotliwości, uiszcza roczne opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością. 
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2. Obowiązek ponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy podmiotu któremu 

częstotliwości zostały wydzierżawione lub przekazane do użytkowania zgodnie z art. 122
1
 

oraz podmiotu upoważnionego, o którym mowa w art. 143 ust. 4. 

3. Podmiot nieposiadający rezerwacji częstotliwości, który uzyskał prawo do 

wykorzystywania częstotliwości w pozwoleniu, uiszcza roczną opłatę, o której mowa w 

ust. 1. 

3a. Za wykorzystywanie częstotliwości na podstawie decyzji, o której mowa w art. 144a i art. 

144b, uiszcza się roczną opłatę, o której mowa w ust. 1. 

4. Podmiot, na rzecz którego dokonano rezerwacji częstotliwości w drodze postępowania, o 

którym mowa w art. 116, uiszcza dodatkową opłatę za dokonanie rezerwacji 

częstotliwości w kwocie zadeklarowanej w tym postępowaniu, nie niższej niż opłata 

roczna za prawo do dysponowania częstotliwością, ustalonej zgodnie z warunkami 

podanymi w rezerwacji częstotliwości. 

4a. Podmiot na rzecz którego dokonano rezerwacji częstotliwości na kolejny okres w drodze 

postępowania, o którym mowa w art. 116 ust. 8, uiszcza jednorazową opłatę za dokonanie 

rezerwacji częstotliwości na kolejny okres w kwocie stanowiącej iloczyn: 

1)   wartości częstotliwości o szerokości 1 MHz dla takiego samego obszaru i 

wykorzystywania częstotliwości, uzyskanej w wyniku przeprowadzenia ostatniego 

przetargu, aukcji albo konkursu na rezerwację częstotliwości z danego zakresu 

częstotliwości; 

2)   ilości MHz objętych rezerwacją częstotliwości na kolejny okres; 

oraz 

3)   średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 

ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za okres od roku, w 

którym przeprowadzono ostatni przetarg, aukcję albo konkurs na rezerwację 

częstotliwości, o których mowa w pkt 1, do roku poprzedzającego rok, w którym 

złożono wniosek o dokonanie rezerwacji częstotliwości na kolejny okres. 

4b. Jeżeli w wyniku przetargu, aukcji albo konkursu dokonano więcej niż jednej rezerwacji 

częstotliwości, wartość częstotliwości o szerokości 1 MHz, o której mowa w ust. 4a pkt 1, 

zostaje uśredniona w stosunku do opłat jednorazowych za rezerwację częstotliwości, 

zadeklarowanych przez wyłonione podmioty. 

4c. W przypadku dokonywania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres z zakresu, dla 

którego nie były wcześniej przeprowadzone przetarg, aukcja albo konkurs albo zostały 
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przeprowadzone ale nie zostały rozstrzygnięte, kwotę opłaty ustala Prezes UKE na 

podstawie opinii powołanego przez siebie biegłego lub biegłych w przedmiocie wartości 

rynkowej tych częstotliwości. Koszt opinii biegłego lub biegłych ponosi podmiot, który 

złożył wniosek o dokonanie rezerwacji częstotliwości na kolejny okres. 

4d. Podmiot, który uzyskał zmianę rezerwacji częstotliwości, zgodnie z art. 116a ust. 1, 

uiszcza opłatę za zmianę rezerwacji częstotliwości w wysokości różnicy, o jaką wzrosła 

wartość częstotliwości objętych rezerwacją w stosunku do wartości częstotliwości 

uprzednio posiadanych. Wysokość różnicy, o której mowa w zdaniu poprzednim, ustala 

Prezes UKE na podstawie opinii powołanego przez siebie biegłego lub biegłych. Koszt 

opinii biegłego lub biegłych ponosi podmiot, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

5. Opłaty, o których mowa w ust. 1, w poszczególnych służbach radiokomunikacyjnych nie 

mogą być wyższe niż: 

1)   w służbie stałej satelitarnej za prawo do dysponowania częstotliwością przez jedną 

stację - 20 000 złotych; 

2)   w służbie satelitarnego badania ziemi za prawo do dysponowania częstotliwością 

przez jedną stację - 5000 złotych; 

3)   w służbie meteorologii satelitarnej za prawo do dysponowania częstotliwością przez 

jedną stację - 5000 złotych; 

4)   w służbie radionawigacji satelitarnej za prawo do dysponowania częstotliwością przez 

jedną stację - 5000 złotych; 

5)   w służbie operacji kosmicznych za prawo do dysponowania częstotliwością przez 

jedną stację - 5000 złotych; 

6)   w służbie badań kosmosu za prawo do dysponowania częstotliwością przez jedną 

stację - 5000 złotych; 

7)   w służbie radiodyfuzji satelitarnej za prawo do dysponowania częstotliwością przez 

jedną stację - 40 000 złotych; 

8)   w służbie ruchomej satelitarnej za prawo do dysponowania częstotliwością przez 

jedną stację - 80 000 złotych; 

9)   w służbie ruchomej satelitarnej za prawo do dysponowania częstotliwościami o 

łącznej szerokości 1 MHz wykorzystywanymi przez uzupełniające elementy 

naziemne systemów satelitarnej komunikacji ruchomej na obszarze jednej gminy lub 

mniejszym - 500 złotych; 
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10)  w służbie radiolokalizacyjnej za prawo do dysponowania częstotliwością przez jedną 

stację radarową - 1000 zł; 

11)  w służbie lotniczej za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 

1 kHz przez jeden system lotniskowy - 100 złotych; 

12)  w służbie morskiej i żeglugi śródlądowej: 

a)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz przez jedną 

stację nadbrzeżną w relacji łączności brzeg - statek - 100 złotych, 

b)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz przez każdą 

stację lądową przewoźną lub przenośną w relacji łączności brzeg - statek - 100 

złotych; 

13)  w służbie radiodyfuzji naziemnej: 

a)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz na obszarze 

jednej gminy lub mniejszym, w zakresie poniżej 300 kHz - 0,5 złotych, 

b)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz na obszarze 

jednej gminy lub mniejszym, w zakresie od 300 kHz do 3000 kHz - 110 złotych, 

c)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz na obszarze 

jednej gminy lub mniejszym, w zakresie powyżej 3 MHz do 30 MHz - 400 złotych, 

d)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz na obszarze 

jednej gminy lub mniejszym, w zakresie powyżej 30 MHz do 174 MHz: 

-  w przypadku gminy wiejskiej - 2,25 złotych, 

-  w przypadku gminy miejsko-wiejskiej - 2,25 złotych, 

-  w przypadku gminy miejskiej, z wyłączeniem miast na prawach powiatu - 6,5 złotych, 

-  w przypadku miasta na prawach powiatu - 25 złotych, 

e)  za prawo do dysponowania jednym kanałem telewizyjnym przez jedną stację 

telewizyjną analogową w zakresie powyżej 174 MHz - 99 000 złotych, 

f)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz, 

wykorzystywanymi przez system cyfrowy na obszarze jednej gminy lub mniejszym, 

w zakresie powyżej 174 MHz do 862 MHz: 

-  w przypadku gminy wiejskiej - 345 złotych, 

-  w przypadku gminy miejsko-wiejskiej - 345 złotych, 

-  w przypadku gminy miejskiej, z wyłączeniem miast na prawach powiatu - 990 złotych, 

-  w przypadku miasta na prawach powiatu - 5000 złotych, 
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g)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz, 

wykorzystywanymi przez system cyfrowy na obszarze jednej gminy lub mniejszym, 

w zakresie powyżej 862 MHz - 500 złotych; 

14)  w służbie stałej: 

a)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz na obszarze 

jednej gminy lub mniejszym, w zakresie do 470 MHz - 100 złotych, 

b)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz na obszarze 

jednej gminy lub mniejszym, w zakresie powyżej 470 MHz do 3400 MHz - 10 

złotych, 

c)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz na obszarze 

jednej gminy lub mniejszym, w zakresie powyżej 3400 MHz - 500 złotych, 

d)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz, w zakresie 

częstotliwości poniżej 30 MHz - 2000 złotych, 

e)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz, w jednym 

przęśle linii radiowej w zakresie od 30 MHz do 1 GHz - 5 złotych, 

f)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz, w jednym 

przęśle linii radiowej, w zakresie powyżej 1 GHz do 11,7 GHz - 5000 złotych, 

g)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz, w jednym 

przęśle linii radiowej, w zakresie powyżej 11,7 GHz - 2000 złotych; 

15)  w służbie ruchomej lądowej: 

a)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz na obszarze 

jednej gminy lub mniejszym, w zakresie do 470 MHz wykorzystywanymi przez 

urządzenia radiowe wykorzystujące kanały radiowe o szerokości poniżej 200 kHz - 

100 złotych, 

b)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz na obszarze 

jednej gminy lub mniejszym, w zakresie do 470 MHz, wykorzystywanymi przez 

urządzenia radiowe wykorzystujące kanały radiowe o szerokości 200 kHz i większej - 

400 złotych, 

c)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz na obszarze 

jednej gminy lub mniejszym, w zakresie powyżej 470 MHz do 3400 MHz 

wykorzystywanymi przez urządzenia radiowe wykorzystujące kanały radiowe o 

szerokości poniżej 200 kHz - 10 złotych, 
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d)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz na obszarze 

jednej gminy lub mniejszym, w zakresie powyżej 470 MHz do 3400 MHz, 

wykorzystywanymi przez urządzenia radiowe wykorzystujące kanały radiowe o 

szerokości 200 kHz i większej - 400 złotych, 

e)  za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 MHz na obszarze 

jednej gminy lub mniejszym, w zakresie powyżej 3400 MHz - 500 złotych. 

6. Limity opłat, o których mowa w ust. 5, obniża się do 50% w przypadku 

wykorzystywania częstotliwości wyłącznie do: 

1)   świadczenia doraźnej pomocy przy ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego przez 

jednostki służby zdrowia oraz jednostki ratownictwa górskiego, wodnego i 

górniczego; 

2)   prowadzenia akcji przez jednostki organizacyjne, których statutowym obowiązkiem 

jest planowanie, prowadzenie i uczestnictwo w akcjach zapobiegania i łagodzenia 

skutków klęsk żywiołowych i katastrof; 

3)   systemów radiokomunikacji wykorzystywanych w służbie morskiej i w żegludze 

śródlądowej przez administrację morską i administrację śródlądową oraz Morską 

Służbę Poszukiwania i Ratownictwa w zakresie bezpieczeństwa żeglugi i ochrony 

brzegów; 

4)   wykonywania zadań z zakresu łączności kolejowej w ramach Europejskiego Systemu 

Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS); 

5)   rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub 

telewizyjnych niezawierających przekazów handlowych. 

7. Nie pobiera się opłat za prawo do dysponowania częstotliwością: 

1)   w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej: 

a)  w morskim paśmie VHF: 

-  w kanale 16 (156,800 MHz), 

-  w kanale 70 (156,525 MHz), 

b)  w morskim paśmie MF: 2174,5 kHz, 2182 kHz, 2187,5 kHz, 

c)  w zakresie 406,0-406,1 MHz, 

d)  przez jednostki pływające w relacji łączności statek - statek i statek - brzeg; 

2)   wykorzystywaną przez stacje nadawcze w służbie radionawigacyjnej i radiolokacyjnej 

morskiej i żeglugi śródlądowej; 

3)   w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej: 



- 78 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

a)  za częstotliwości używane w niebezpieczeństwie i dla zapewnienia bezpieczeństwa: 

121,5 MHz, 123,1 MHz, 243 MHz, 

b)  przez statki powietrzne, w relacji łączności statek powietrzny - Ziemia i statek 

powietrzny - statek powietrzny; 

4)   wykorzystywaną przez stacje nadawcze w służbie radionawigacyjnej i radiolokacyjnej 

lotniczej; 

5)   w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej w zakresach częstotliwości 

przydzielonych w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości dla służby 

amatorskiej [.] <;> 

<6) wykorzystywaną na podstawie decyzji, o której mowa w art. 144b wyłącznie w 

celu przeprowadzenia badań, testów lub eksperymentów związanych z 

wprowadzaniem nowych technologii.> 

8. Podmioty, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8, wnoszą opłaty za prawo do 

dysponowania częstotliwością. Opłata za prawo do dysponowania częstotliwością przez 

jednostki sił zbrojnych państw obcych, przebywające czasowo na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów, zawarta jest w opłacie 

ryczałtowej za prawo do dysponowania częstotliwością, wnoszonej przez Ministra 

Obrony Narodowej. 

9. Z zastrzeżeniem ust. 8, obowiązek uiszczania opłat za prawo do dysponowania 

częstotliwością ustaje w dniu, w którym złożono wniosek o rezygnację z rezerwacji 

częstotliwości lub pozwolenia. 

9a. W przypadku, gdy we wniosku, o którym mowa w ust. 9, określono termin rezygnacji z 

rezerwacji częstotliwości lub pozwolenia, obowiązek uiszczania opłat za prawo do 

dysponowania częstotliwością ustaje w dniu, w którym przypada ten termin. 

10. W przypadku cofnięcia rezerwacji częstotliwości, pozwolenia lub decyzji, o której mowa 

w art. 144a lub art. 144b, uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi. W przypadku 

stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości lub pozwolenia lub 

decyzji, o której mowa w art. 144a lub art. 144b, opłaty pobierane za dysponowanie 

częstotliwością nie podlegają zwrotowi, jeżeli częstotliwości były wykorzystywane. 

11. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w 

ust. 1, terminy i sposób ich uiszczania, mając na uwadze w szczególności: 

1)   warunki wykorzystywania częstotliwości oraz koszty prowadzenia gospodarki 

częstotliwościami; 
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2)   potrzebę zagwarantowania optymalnego i efektywnego wykorzystania zasobów 

częstotliwości; 

3)   konieczność stymulowania rozwoju konkurencji na rynku; 

4)   potrzebę zapobiegania wykluczeniu informacyjnemu, w szczególności na obszarach 

wiejskich; 

5)   specyfikę przeznaczenia i wykorzystywania częstotliwości; 

6)   korzyści społeczne związane z wykorzystaniem danego zasobu częstotliwości. 

12. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość, terminy i sposób uiszczania 

opłat, o których mowa w ust. 8, z uwzględnieniem specyfiki wykorzystywania 

częstotliwości przez podmioty, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8. 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1842, z późn. zm.) 

 

Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   uczelnia - szkołę prowadzącą studia wyższe, utworzoną w sposób określony w 

ustawie; 

2)   uczelnia publiczna - uczelnię utworzoną przez państwo reprezentowane przez 

właściwy organ władzy lub administracji publicznej; 

3)   uczelnia niepubliczna - uczelnię utworzoną przez osobę fizyczną albo osobę prawną 

niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną; 

4)   założyciel uczelni niepublicznej - osobę, o której mowa w pkt 3, która utworzyła 

uczelnię lub prowadzi uczelnię na podstawie art. 26 ust. 3; 

5)   studia wyższe - studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia 

magisterskie, prowadzone przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia; 

6)   (uchylony); 

7)   studia pierwszego stopnia - formę kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci 

posiadający świadectwo dojrzałości, kończącą się uzyskaniem kwalifikacji 

pierwszego stopnia; 
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8)   studia drugiego stopnia - formę kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci 

posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończącą się uzyskaniem 

kwalifikacji drugiego stopnia; 

9)   jednolite studia magisterskie - formę kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci 

posiadający świadectwo dojrzałości, kończącą się uzyskaniem kwalifikacji drugiego 

stopnia; 

10)  studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, prowadzone przez uprawnioną 

jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut 

badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów, na które są 

przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia, kończące się 

uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia; 

11)  studia podyplomowe - formę kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci 

posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, prowadzoną w uczelni, 

instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub Centrum 

Medycznym Kształcenia Podyplomowego, kończące się uzyskaniem kwalifikacji 

podyplomowych; 

11a)  forma studiów - studia stacjonarne i studia niestacjonarne; 

12)  studia stacjonarne - formę studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu 

kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów; 

13)  studia niestacjonarne - formę studiów wyższych, inną niż studia stacjonarne, 

wskazaną przez senat uczelni; 

14)  kierunek studiów - wyodrębnioną część jednego lub kilku obszarów kształcenia, 

realizowaną w uczelni w sposób określony przez program kształcenia; 

14a)  obszar kształcenia - zasób wiedzy i umiejętności z zakresu jednego z obszarów 

wiedzy określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 

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

w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311); 

14b)   program kształcenia - opis określonych przez uczelnię spójnych efektów 

kształcenia właściwych dla obszaru lub obszarów kształcenia, zgodny z Krajowymi 

Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opis procesu kształcenia 
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prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych 

modułów tego procesu punktami ECTS; 

15)  (uchylony); 

16)  (uchylony); 

17)  (uchylony); 

18)  standardy kształcenia - zbiór reguł kształcenia na studiach przygotowujących do 

wykonywania zawodu nauczyciela oraz zawodów, dla których wymagania dotyczące 

procesu kształcenia i jego efektów są określone w przepisach prawa Unii 

Europejskiej; 

18a)   Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego - ogólne charakterystyki 

efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji, 

o której mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010); 

18b)  kwalifikacje - efekty kształcenia, poświadczone dyplomem, świadectwem, 

certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucję 

potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia; 

18c)   efekty kształcenia - zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

uzyskiwanych w procesie kształcenia w systemie studiów oraz studiów trzeciego 

stopnia; 

18d)  punkty ECTS - punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu 

punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, 

niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia; 

18e)   profil kształcenia - profil praktyczny lub profil ogólnoakademicki; 

18ea)   profil praktyczny - profil programu kształcenia obejmującego moduły zajęć 

służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji 

społecznych, realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów 

określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia praktyczne kształtujące te 

umiejętności i kompetencje, w tym umiejętności uzyskiwane na zajęciach 

warsztatowych, które są prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie 

zawodowe zdobyte poza uczelnią; 

18eb)   profil ogólnoakademicki - profil programu kształcenia obejmującego moduły zajęć 

powiązane z prowadzonymi w uczelni badaniami naukowymi, realizowany przy 
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założeniu, że ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS 

obejmuje zajęcia służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy; 

18f)  kwalifikacje pierwszego stopnia - efekt kształcenia na studiach pierwszego stopnia, 

zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub 

równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony 

odpowiednim dyplomem; 

18g)  kwalifikacje drugiego stopnia - efekt kształcenia na studiach drugiego stopnia, 

zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub 

równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony 

odpowiednim dyplomem; 

18h)  kwalifikacje trzeciego stopnia - uzyskanie, w drodze przewodu doktorskiego 

przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, 

stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny 

nauki lub doktora sztuki określonej dziedziny sztuki w zakresie dyscypliny 

artystycznej, potwierdzone odpowiednim dyplomem; 

18i)  kwalifikacje podyplomowe - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia na 

studiach podyplomowych, potwierdzone świadectwem; 

18j)  filia uczelni - zamiejscową jednostkę organizacyjną uczelni, w której skład wchodzą 

co najmniej dwie podstawowe jednostki organizacyjne uczelni; 

18k)  student - osobę kształcącą się na studiach wyższych; 

18l)  doktorant - uczestnika studiów doktoranckich; 

18m)  słuchacz - uczestnika studiów podyplomowych; 

18n)   efekty uczenia się - zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

uzyskiwanych w procesie uczenia się; 

18o)   potwierdzenie efektów uczenia się - formalny proces weryfikacji posiadanych 

efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz 

uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i 

metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, 

nie ma zastosowania do kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna; 

19)  immatrykulacja - akt przyjęcia w poczet studentów uczelni; 

20)  (uchylony); 

21)  (uchylony); 
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22)   uczelnia akademicka - uczelnię prowadzącą badania naukowe, w której co najmniej 

jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego 

doktora; 

23)  uczelnia zawodowa - uczelnię prowadzącą studia pierwszego lub drugiego stopnia 

albo jednolite studia magisterskie nieposiadającą uprawnienia do nadawania stopnia 

naukowego doktora; 

24)  uczelnia wojskowa - uczelnię publiczną nadzorowaną przez Ministra Obrony 

Narodowej; 

25)  uczelnia służb państwowych - uczelnię publiczną nadzorowaną przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych; 

26)  uczelnia artystyczna - uczelnię publiczną nadzorowaną przez ministra właściwego do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; 

27)  uczelnia medyczna - uczelnię publiczną nadzorowaną przez ministra właściwego do 

spraw zdrowia; 

28)  uczelnia morska - uczelnię publiczną nadzorowaną przez ministra właściwego do 

spraw gospodarki morskiej; 

29)  podstawowa jednostka organizacyjna - wydział lub inną jednostkę organizacyjną 

uczelni określoną w statucie, prowadzącą co najmniej jeden kierunek studiów, studia 

doktoranckie lub badania co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej; 

30)  nauka i badania naukowe - także odpowiednio - sztukę i twórczość artystyczną; 

31)  stopień naukowy doktora i stopień naukowy doktora habilitowanego - także 

odpowiednio - stopień doktora sztuki i stopień doktora habilitowanego sztuki; 

32)  tytuł naukowy profesora - także odpowiednio - tytuł profesora sztuki; 

33)  podstawowe miejsce pracy - uczelnię albo jednostkę naukową, w której nauczyciel 

akademicki lub pracownik naukowy jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu 

pracy, wskazaną w akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia jako podstawowe 

miejsce pracy; w tym samym czasie podstawowe miejsce pracy może być tylko 

jedno; 

34)  jednostka naukowa - instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy 

albo międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych 

przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

35)   komercjalizacja bezpośrednia - sprzedaż wyników badań naukowych, prac 

rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawanie do 
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używania tych wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy 

licencyjnej, najmu oraz dzierżawy; 

[36)   komercjalizacja pośrednia - obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w 

spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań 

naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami.] 

<36) komercjalizacja pośrednia – obejmowanie lub nabywanie udziałów lub 

akcji w spółkach lub obejmowanie warrantów subskrypcyjnych uprawniających 

do zapisu lub objęcia akcji w spółkach, w celu wdrożenia lub przygotowania do 

wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how 

związanego z tymi wynikami.> 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   studiach bez bliższego określenia - rozumie się przez to studia wyższe; 

2)   poziomie kształcenia - rozumie się przez to studia pierwszego stopnia, studia drugiego 

stopnia lub jednolite studia magisterskie albo studia trzeciego stopnia; 

3)   związku uczelni, bez bliższego określenia - rozumie się przez to związek uczelni 

publicznych albo związek uczelni niepublicznych; 

4)   tytule zawodowym - rozumie się przez to tytuł licencjata, inżyniera, magistra, 

magistra inżyniera lub tytuł równorzędny; 

5)   komercjalizacji, bez bliższego określenia - rozumie się przez to komercjalizację 

bezpośrednią i pośrednią. 

3. W uczelni, w której nie ma podstawowych jednostek organizacyjnych, przepisy ustawy 

dotyczące takich jednostek stosuje się odpowiednio do całej uczelni. 

4. Jeżeli żadna z podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni nie prowadzi: 

1)   działalności naukowej i studiów doktoranckich albo 

2)   kierunku studiów 

- przepisy ustawy dotyczące podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie tej 

działalności stosuje się odpowiednio do całej uczelni. 

 

 

Art. 13b. 

[1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi monitoring karier 

zawodowych absolwentów, zwany dalej "monitoringiem". 
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2. Monitoring jest prowadzony na podstawie danych zawartych w wykazie, o którym mowa w 

art. 170c, oraz danych gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na kontach 

ubezpieczonych lub kontach płatników składek. 

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego przekazuje w formie elektronicznej 

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych raz w roku, w terminie do końca września, dane 

absolwentów, którzy ukończyli studia w okresie pięciu lat kalendarzowych 

poprzedzających rok przekazania danych, obejmujące: 

1)   numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość oraz kraj wydania dokumentu tożsamości; 

2)   informacje o ukończonych oraz odbywanych studiach, w tym: 

a)  nazwę uczelni, 

b)  nazwę jednostki prowadzącej studia, 

c)  formę studiów oraz kierunek, poziom i profil kształcenia, 

d)  rok i miesiąc rozpoczęcia studiów, 

e)  rok i miesiąc ukończenia studiów. 

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje w formie elektronicznej ministrowi 

właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, w terminie trzech miesięcy od dnia 

otrzymania danych, o których mowa w ust. 3, dane określone w ust. 3 pkt 2, uzupełnione 

o: 

1)   kod osoby ubezpieczonej wygenerowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

niepozwalający na identyfikację absolwenta; 

2)   rok urodzenia i płeć osoby ubezpieczonej; 

3)   kod tytułu ubezpieczenia; 

4)   pierwsze trzy cyfry kodu pocztowego adresu zameldowania lub adresu zamieszkania, 

lub adresu do korespondencji osoby ubezpieczonej; 

5)   kod Polskiej Klasyfikacji Działalności płatnika składek; 

6)   kod płatnika składek wygenerowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

niepozwalający na identyfikację płatnika; 

7)   podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osoby 

ubezpieczonej lub podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe osoby 

ubezpieczonej, lub podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

5. Dane, o których mowa w ust. 4, są przekazywane za okres od stycznia roku, w którym dany 

rocznik absolwentów objętych monitoringiem ukończył studia, do miesiąca przekazania 
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danych, o których mowa w ust. 3, przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego. Dane są przekazywane w podziale na miesiące tego okresu. 

6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje połączenia danych, o których mowa w ust. 3 i 

ust. 4 pkt 2-7.] 

<1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi monitoring karier 

zawodowych studentów i absolwentów studiów wyższych, doktorantów 

i absolwentów studiów trzeciego stopnia oraz osób, które uzyskały stopień doktora 

lub doktora habilitowanego, zwany dalej „monitoringiem”. 

2. Monitoring jest prowadzony na podstawie danych: 

1) zawartych w wykazach, o którym mowa w art. 129a, art. 170c i art. 201a; 

2) zawartych w wykazie, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; 

3) gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na kontach ubezpieczonych 

lub kontach płatników składek. 

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego przekazuje w postaci 

elektronicznej Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych do końca każdego roku dane 

osób, które ukończyły studia wyższe i studia trzeciego stopnia w okresie pięciu lat 

kalendarzowych poprzedzających rok przekazania danych, dane osób, które według 

wykazu, o którym mowa w art. 170c, na dzień 30 listopada roku poprzedzającego 

rok przekazania danych były studentami oraz dane osób, które rozpoczęły studia 

doktoranckie w okresie trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok przekazania 

danych, obejmujące: 

1) numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość oraz kraj wydania dokumentu tożsamości; 

2) informacje o ukończonych oraz odbywanych studiach wyższych lub studiach 

trzeciego stopnia, w tym: 

a) nazwę uczelni, 

b) nazwę jednostki prowadzącej studia, 

c) formę studiów oraz obszar, kierunek, poziom i profil kształcenia, 

d) rok i miesiąc rozpoczęcia studiów, 

e) rok i miesiąc ukończenia studiów lub rok i miesiąc skreślenia z listy studentów, 

f) w przypadku osób, które uzyskały stopnień naukowy doktora lub doktora 

habilitowanego – rok i miesiąc uzyskania tego stopnia. 
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4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje w postaci elektronicznej ministrowi 

właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, w terminie trzech miesięcy od dnia 

otrzymania danych, o których mowa w ust. 3, zanonimizowane dane określone w ust. 

3 pkt 2, uzupełnione o: 

1) kod osoby ubezpieczonej wygenerowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

niepozwalający na identyfikację absolwenta lub studenta; 

2) rok urodzenia i płeć osoby ubezpieczonej; 

3) kod tytułu ubezpieczenia; 

4) pierwsze cztery cyfry oraz siódmą cyfrę krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju w postaci umożliwiającej identyfikację województwa (dwie 

pierwsze cyfry), powiatu (trzecia i czwarta cyfra) oraz rodzaju gminy (siódma cyfra) 

na podstawie adresu zameldowania, zamieszkania lub adresu do korespondencji 

osoby ubezpieczonej; 

5) kod Polskiej Klasyfikacji Działalności płatnika składek; 

6) kod płatnika składek wygenerowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

niepozwalający na identyfikację płatnika; 

7) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osoby 

ubezpieczonej, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe osoby 

ubezpieczonej lub podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne; 

8) informację o śmierci osoby ubezpieczonej. 

5. Dane, o których mowa w ust. 4, są przekazywane za okres od stycznia roku, w którym 

rozpoczęto studia wyższe lub studia trzeciego stopnia, do miesiąca przekazania 

danych, o których mowa w ust. 3, przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego. Dane są przekazywane w podziale na miesiące. 

6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje połączenia danych, o których mowa w ust. 

3 i ust. 4 pkt 2–8.> 

7. W procesie tworzenia zbioru danych, o których mowa w ust. 4, Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych nie zapisuje na trwałym nośniku danych zawierających numer PESEL. 

[8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przechowuje dane, o których mowa w ust. 3, do dnia 

przekazania ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego danych, o których 

mowa w ust. 4. 

9. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie upublicznia ani nie udostępnia 

danych, o których mowa w ust. 4. 
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10. Wyniki monitoringu w postaci zagregowanej, przedstawiające w szczególności losy 

zawodowe grup absolwentów po roku, trzech latach i pięciu latach od ukończenia 

studiów, udostępnia się na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Nie udostępnia się zagregowanych wyników 

monitoringu obejmujących mniej niż dziesięć osób.] 

<8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przechowuje dane, o których mowa w ust. 3, do 

dnia przekazania ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego danych, o 

których mowa w ust. 4. Po dniu przekazania dane, o których mowa w ust. 3, 

podlegają usunięciu. 

9. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego udostępnia dane, o których mowa 

w ust. 4, na wniosek. Przepis ust. 10 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 

10. Wyniki monitoringu w postaci zagregowanej udostępnia się na stronie internetowej 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Nie 

udostępnia się zagregowanych wyników monitoringu obejmujących mniej niż 

dziesięć osób.> 

11. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego przechowuje dane, o których mowa w 

ust. 4, przez okres pięciu lat od dnia przekazania danych przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych. 

12. W celu dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy uczelnia może 

prowadzić własny monitoring karier zawodowych swoich absolwentów. 

13. W celu prowadzenia monitoringu, o którym mowa w ust. 12, uczelnia może przetwarzać 

dane osobowe absolwentów obejmujące: 

1)   imiona i nazwisko; 

2)   adres do korespondencji; 

3)   adres poczty elektronicznej. 

 

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 
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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. 

[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.] 

<2. Uczelnia, w drodze odpłatnej albo nieodpłatnej umowy, może powierzyć spółce 

celowej zarządzanie: 

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

komercjalizacji bezpośredniej; 

2) infrastrukturą badawczą.> 

3. (uchylony). 

[3a.  Do wykonywania czynności w zakresie komercjalizacji oraz do wniesienia wkładu do 

spółki celowej, w tym w celu jej utworzenia, nie stosuje się przepisów art. 38-41 ustawy z 

dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 

2259).] 

4. Wypłaconą dywidendę spółki celowej uczelnia przeznacza na działalność statutową 

uczelni. 

<5. Spółka celowa może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą 

wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności, o której mowa w ust. 1.> 

 

 

[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, 888 i 1933).] 

 

 

 

<Art. 86ba. 
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Do wykonywania czynności w zakresie komercjalizacji oraz do wniesienia wkładu do 

spółki celowej, w tym w celu jej utworzenia, nie stosuje się przepisów art. 38–41 ustawy 

z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 

2259 oraz z 2017 r. poz. 624, 1491 i 1529).> 

 

 

<Art. 86j. 

1. Uczelnia, w celu realizacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej lub 

zarządzania nią, może utworzyć spółki kapitałowe. 

2. Uczelnia może utworzyć spółki, o których mowa w ust. 1, a także przystępować do 

nich, wspólnie z innymi uczelniami, instytutami badawczymi lub instytutami 

naukowymi Polskiej Akademii Nauk. 

3. Decyzję o utworzeniu spółki kapitałowej lub przystąpieniu do niej podejmuje rektor 

za zgodą senatu uczelni, a w przypadku uczelni niepublicznej – organu wskazanego 

w statucie. 

4. Uprzedniego zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego 

wymaga: 

1) utworzenie przez uczelnię publiczną spółki kapitałowej z uczelnią niepubliczną 

lub podmiotem innym niż wymienione w ust. 2; 

2) przystąpienie przez uczelnię publiczną do spółki kapitałowej, której wspólnikiem 

lub akcjonariuszem jest uczelnia niepubliczna lub podmiot inny niż wymienione 

w ust. 2. 

5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia zgłoszenia, może sprzeciwić się dokonaniu czynności, o której mowa 

w ust. 4. 

6. Dokonanie czynności, o której mowa w ust. 4, może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni 

od dnia doręczenia zgłoszenia minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie 

wniósł sprzeciwu, o którym mowa w ust. 5. Zgłoszona czynność niedokonana 

w okresie roku od dnia doręczenia zgłoszenia wymaga dokonania nowego zgłoszenia. 

7. Uczelnia niepubliczna lub podmioty inne niż wymienione w ust. 2 mogą posiadać w 

spółce kapitałowej, której wspólnikiem lub akcjonariuszem jest uczelnia publiczna, 

akcje lub udziały stanowiące łącznie nie więcej niż 25% ogólnej liczby głosów lub 

kapitału zakładowego. 
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8. Spółka, o której mowa w ust. 1, może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie i 

finansowo działalność gospodarczą związaną z wykorzystaniem i udostępnianiem 

infrastruktury badawczej. 

9. Spółka, o której mowa w ust. 1, przeznacza zysk na działania związane z rozbudową 

infrastruktury badawczej lub prowadzeniem badań naukowych lub prac 

rozwojowych.> 

 

Art. 201. 

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, 

warunki i tryb organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich, 

przyznawania stypendiów doktoranckich, z wyłączeniem stypendium doktoranckiego 

finansowanego ze środków, o których mowa w art. 200 ust. 6, oraz minimalną wysokość 

kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego, uwzględniając: 

1)   możliwość przedłużania czasu trwania studiów, w tym prawo do dodatkowego 

przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich o czas trwania urlopu 

związanego z rodzicielstwem, z wyłączeniem urlopu wychowawczego, udzielonego 

na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy, mając na uwadze potrzebę prawidłowego przygotowania do przeprowadzenia 

przewodu doktorskiego; 

2)   warunki, jakie musi spełniać kierownik studiów doktoranckich, szczegółowe 

uprawnienia organu tworzącego studia doktoranckie, rady jednostki organizacyjnej i 

kierownika studiów doktoranckich, uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego 

przebiegu studiów i wysokiej jakości kształcenia; 

3)   wymóg sprawowania opieki naukowej i prowadzenia zajęć dydaktycznych 

<w zakresie dyscyplin, w których prowadzone są studia doktoranckie,>przez 

pracowników posiadających aktualny dorobek naukowy opublikowany w okresie 

ostatnich pięciu lat lub co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu 

działalności badawczo-rozwojowej; 

4)   wzór legitymacji doktoranta; 

5)   wysokość opłat za wydanie legitymacji, nie większą niż koszty wydania dokumentu; 

6)   tryb i okresy przyznawania stypendiów doktoranckich. 

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia: 
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1)    reguły kształcenia na studiach doktoranckich, biorąc pod uwagę efekty kształcenia 

uwzględniające ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, oraz warunki ich uzyskania, 

2)   zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne lub zawodowe, minimalny 

wymiar zajęć oraz liczbę punktów ECTS, 

3)   wymiar praktyk, w tym realizowanych w formie zajęć dydaktycznych na studiach 

doktoranckich prowadzonych w uczelni, 

4)   wymagania dla poszczególnych form studiów doktoranckich 

- mając na uwadze konieczność zapewnienia najwyższej jakości kształcenia, 

prowadzącego do uzyskania kwalifikacji trzeciego stopnia, określonych w art. 2 ust. 1 

pkt 18h. 

 

 

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1710, z 2016 r. poz. 1206 oraz z 2017 r. poz. 1089) 

 

 

Art. 1. 

Ustawa określa zasady wspierania działalności innowacyjnej poprzez: 

1)   udzielanie kredytu technologicznego przez banki kredytujące i premii technologicznej 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego; 

2)   nadawanie przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego[.] <;> 

<3) pomoc udzielaną w ramach programów w obszarze innowacyjności gospodarki, 

ustanawianych przez ministra właściwego do spraw gospodarki.> 

 

 

Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   badania - badania naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 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); 

2)   bank kredytujący - bank udzielający kredytu technologicznego w związku z umową 

zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego; 
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3)   działalność innowacyjna - działalność polegającą na opracowaniu nowej technologii i 

uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych 

towarów, procesów lub usług; 

4)   inwestycja technologiczna - inwestycję polegającą na: 

a)  zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie 

wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas 

wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług 

albo 

b)  wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania 

nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług; 

5)   jednostka naukowa - jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy z 

dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki; 

[6)   kredyt technologiczny - kredyt udzielany przedsiębiorcy przez bank kredytujący na 

realizację inwestycji technologicznej, który jest częściowo spłacany ze środków 

Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej, do wysokości i 

na warunkach określonych w ustawie;] 

<6) kredyt technologiczny – kredyt udzielany przedsiębiorcy przez bank 

kredytujący na realizację inwestycji technologicznej, który jest częściowo 

spłacany w formie premii technologicznej, do wysokości i na warunkach 

określonych w ustawie;> 

6a)  rozporządzenie Komisji nr 651/2014 - rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z 

dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 

26.06.2014, str. 1); 

7)   mały przedsiębiorca - małe przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do 

rozporządzenia Komisji nr 651/2014; 

8)   mikroprzedsiębiorca - mikroprzedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do 

rozporządzenia Komisji nr 651/2014; 

9)   nowa technologia - technologię w postaci prawa własności przemysłowej lub 

wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub 

nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub 
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znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług; 

10)  prace rozwojowe - prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki; 

[11)  premia technologiczna - kwotę przyznawaną przedsiębiorcy ze środków Funduszu 

Kredytu Technologicznego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na zasadach 

określonych w ustawie, na spłatę części kapitału kredytu technologicznego;] 

<11) premia technologiczna – kwotę przyznawaną przedsiębiorcy przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego, na zasadach określonych w ustawie, na spłatę części 

kapitału kredytu technologicznego w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020;> 

12)  przedsiębiorca - przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 

Komisji nr 651/2014; 

13)  średni przedsiębiorca - średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do 

rozporządzenia Komisji nr 651/2014; 

14)  udział własny - udział przedsiębiorcy w finansowaniu inwestycji technologicznej 

pochodzący ze środków innych niż środki kredytu technologicznego lub środki 

uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w 

szczególności w formie kredytów, gwarancji lub poręczeń, na warunkach 

korzystniejszych od oferowanych na rynku; 

15)  środki trwałe - środki trwałe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.). 

16)  (uchylony) 

<17) przychody netto – przychody bez podatku od towarów i usług.> 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o fakturach, należy przez to rozumieć także inne dowody 

księgowe o równoważnej wartości dowodowej. 

 

 

Art. 7. 

1. (uchylony) 

2. (uchylony) 
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[3. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje promesy premii technologicznej do 

wyczerpania środków finansowych przewidzianych na udzielanie premii technologicznych 

określonych w planie finansowym Funduszu Kredytu Technologicznego.] 

<3. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje promesy premii technologicznej do 

wyczerpania środków przewidzianych na udzielanie premii technologicznych 

określonych w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020.> 

4. (uchylony) 

 

 

Art. 9. 

1. (uchylony) 

[2. Kredyt technologiczny jest częściowo spłacany w formie premii technologicznej udzielanej 

ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego na zasadach określonych w ustawie.] 

<2. Kredyt technologiczny jest częściowo spłacany w formie premii technologicznej 

udzielanej na zasadach określonych w ustawie.> 

2a. Spłata, o której mowa w ust. 2, następuje na wskazany przez bank kredytujący rachunek 

służący do spłaty kredytu technologicznego udzielonego przedsiębiorcy, do wysokości 

części kapitału kredytu pozostającej do spłaty na dzień wypłaty premii technologicznej. 

3. (uchylony) 

4. (uchylony) 

5. (uchylony) 

6. (uchylony) 

7. Premia technologiczna dla celów podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku 

dochodowego od osób fizycznych jest traktowana jako zwrot przedsiębiorcy wydatków na 

nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych. 

 

 

Art. 11. 

1. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje premię technologiczną na spłatę części kapitału 

kredytu technologicznego na wskazany przez bank kredytujący w umowie kredytu 

technologicznego rachunek służący do spłaty kredytu technologicznego udzielonego 
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przedsiębiorcy. Rachunek ten wskazany jest również w umowie o wypłatę premii 

technologicznej. 

[2. Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaca premie technologiczne do wysokości środków 

finansowych zgromadzonych na rachunku Funduszu Kredytu Technologicznego. 

3. W przypadku gdy brak środków na rachunku Funduszu Kredytu Technologicznego 

uniemożliwia wypłatę premii technologicznej, Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaca 

premię technologiczną w terminie 7 dni od dnia, w którym wpłynęły środki na rachunek 

Funduszu Kredytu Technologicznego.] 

<2. Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaca premie technologiczne do wysokości limitu 

środków na ten cel ustalonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na 

dany rok budżetowy. 

3. W przypadku wyczerpania środków w ramach limitu, o którym mowa w ust. 2, Bank 

Gospodarstwa Krajowego wstrzymuje wypłaty premii technologicznych i wznawia je 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania od ministra właściwego do spraw gospodarki 

informacji o zwiększeniu limitu.> 

4. (uchylony) 

5. (uchylony) 

6. (uchylony) 

7. (uchylony) 

 

 

<Art. 11a. 

Bankowi Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyznania premii technologicznej w 

ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020 przysługuje 

zwrot kosztów określonych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 

jako Instytucję Zarządzającą dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 

2014–2020 oraz Instytucję Zarządzającą dla Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna na lata 2014–2020.> 

 

 

Art. 13. 

<1.> W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do udzielania kredytu 

technologicznego oraz czynności związanych z wykonywaniem umowy kredytu 
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technologicznego, w tym do ustanawiania zabezpieczeń, stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.). 

<2. Nie narusza tajemnicy bankowej, o której mowa w art. 104 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Prawo bankowe, udostępnianie przez Bank Gospodarstwa Krajowego 

informacji stanowiących tajemnicę bankową, związanych z przyznawaniem 

i wypłatą przez Bank Gospodarstwa Krajowego premii technologicznej, instytucjom 

uprawnionym do przeprowadzania kontroli oraz organom ochrony prawnej 

uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie odrębnych przepisów.> 

 

 

 

[Rozdział 3 

Fundusz Kredytu Technologicznego 

 

Art. 14. 

1. Tworzy się państwowy fundusz celowy w formie rachunku bankowego o nazwie "Fundusz 

Kredytu Technologicznego", zwany dalej "Funduszem". 

2. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw gospodarki. 

3. Obsługę Funduszu, w tym bankową, prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. 

4. Dysponent Funduszu zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą w 

szczególności: 

1)   zakres czynności wykonywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego; 

2)   rodzaj i wielkość kosztów podlegających zwrotowi, o których mowa w ust. 5; 

3)   zasady naliczania i wypłaty wynagrodzenia, ustalone w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych. 

5. Bankowi Gospodarstwa Krajowego z tytułu udzielania premii technologicznej w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 przysługuje zwrot 

kosztów określonych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego jako 

Instytucję Zarządzającą dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-

2020 oraz Instytucję Zarządzającą dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, 

2014-2020. 
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Art. 15. 

1. Na środki Funduszu składają się: 

1)   dotacje z budżetu państwa w wysokości określonej w ustawie budżetowej; 

2)   odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o 

finansach publicznych; 

3)   (uchylony) 

4)   inne wpływy. 

2. Środki Funduszu przeznacza się na: 

1)   wypłatę premii technologicznych; 

2)   wynagrodzenie Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu obsługi Funduszu. 

 

 

Art. 16. 

1. Podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy, sporządzany na 

każdy rok budżetowy. 

2. Roczny plan finansowy określa w szczególności: 

1)   przychody i wydatki; 

2)   stan środków obrotowych Funduszu na początek i koniec roku budżetowego; 

3)   należności i zobowiązania. 

3. Projekt rocznego planu finansowego sporządza dysponent Funduszu. 

4. Wydatki Funduszu wynikające z planu finansowego są dokonywane w ramach posiadanych 

środków finansowych, obejmujących bieżące przychody i pozostałości środków z okresów 

poprzednich. 

5. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu sporządza dysponent 

Funduszu w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

6. (uchylony) 

7. (uchylony) 

8. Bank Gospodarstwa Krajowego składa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w 

terminie do końca miesiąca następującego po każdym kwartale, sprawozdanie z realizacji 

planu finansowego Funduszu. 

9. Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 8, 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie miesiąca od dnia jego 

otrzymania.] 
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Art. 17. 

1. Przedsiębiorca niebędący instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1095), prowadzący badania lub 

prace rozwojowe, może uzyskać status centrum badawczo-rozwojowego, z zastrzeżeniem 

ust. 2. 

[2. Status centrum badawczo-rozwojowego może uzyskać przedsiębiorca, o którym mowa w 

ust. 1, zwany dalej "przedsiębiorcą": 

1)   którego przychody netto (bez podatku od towarów i usług) ze sprzedaży towarów, 

produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 

równowartość kwoty określonej w przepisach o rachunkowości jako minimalny 

przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni 

rok obrotowy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób 

fizycznych oraz spółek partnerskich, do których stosuje się przepisy o rachunkowości; 

2)   którego przychody netto (bez podatku od towarów i usług) ze sprzedaży własnych 

usług badawczo-rozwojowych w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji 

wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej udzielonych przedsiębiorcy przez 

urząd właściwy do spraw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 20% 

przychodów określonych w pkt 1; 

3)   który nie zalega z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne. 

3. Spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, ustala się na podstawie 

zbadanego i zaopiniowanego przez biegłego rewidenta oraz zatwierdzonego przez 

organ zatwierdzający sprawozdania finansowego za rok obrotowy poprzedzający rok 

złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5.] 

<2. Status centrum badawczo-rozwojowego może uzyskać przedsiębiorca, o którym 

mowa w ust. 1, zwany dalej „przedsiębiorcą”: 

1) którego przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji 

finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej: 

a) 5 000 000 złotych oraz którego przychody netto ze sprzedaży wytworzonych 

przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie 

badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie 
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polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, 

stanowią co najmniej 20% przychodów netto albo 

b) 2 500 000 złotych i są niższe niż 5 000 000 złotych oraz którego przychody netto 

ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych 

klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w 

rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw 

własności przemysłowej, stanowią co najmniej 70% przychodów netto; 

2) który stosuje przepisy o rachunkowości; 

3) który nie zalega z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne. 

3. Spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, ustala się na podstawie 

sprawozdania z badania oraz zatwierdzonego przez organ zatwierdzający 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia wniosku, o 

którym mowa w ust. 5.> 

4. Organem uprawnionym do nadawania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-

rozwojowego jest minister właściwy do spraw gospodarki. 

5. Przedsiębiorca ubiegający się o nadanie statusu centrum badawczo-rozwojowego składa 

wniosek do ministra właściwego do spraw gospodarki. Wniosek powinien zawierać: 

1)   nazwę firmy, siedzibę i adres przedsiębiorcy; 

2)   oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy; 

3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4)   numer REGON; 

4a)  numer w rejestrze przedsiębiorców; 

[5)   dane dotyczące przychodów netto, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2;] 

<5) dane dotyczące przychodów netto, o których mowa w ust. 2 pkt 1;> 

6)   opis badań lub prac rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorcę, w tym opis zadań 

badawczo-rozwojowych zrealizowanych w ostatnim roku obrotowym oraz ich wyników, a 

także wykaz uzyskanych akredytacji, patentów lub zastosowań w praktyce. 

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, przedsiębiorca dołącza następujące dokumenty: 

1)   (uchylony) 

[2)   zatwierdzone, na podstawie odrębnych przepisów, sprawozdanie finansowe 

przedsiębiorcy za rok obrotowy poprzedzający złożenie wniosku wraz z 

wyszczególnieniem przychodów netto (bez podatku od towarów i usług) z tytułu 
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sprzedaży własnych usług badawczo-rozwojowych w rozumieniu przepisów w sprawie 

polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej udzielonych 

przedsiębiorcy przez urząd właściwy do spraw własności przemysłowej; 

3)   
(2)

 sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w pkt 2;] 

<2) zatwierdzone, na podstawie odrębnych przepisów, sprawozdanie finansowe 

przedsiębiorcy za rok obrotowy poprzedzający złożenie wniosku wraz z 

wyszczególnieniem przychodów netto z tytułu sprzedaży wytworzonych przez 

siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań 

naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej 

klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, udzielonych 

przedsiębiorcy przez urząd właściwy do spraw własności przemysłowej; 

3) sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w pkt 2, 

zawierające informację o przychodach z tytułu sprzedaży wytworzonych przez 

siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań 

naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej 

klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, udzielonych 

przedsiębiorcy przez urząd właściwy do spraw własności przemysłowej;> 

4)   oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków dochodowych za rok obrotowy 

poprzedzający rok złożenia wniosku; 

5)   oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku akcyzowego na koniec miesiąca 

poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku; 

6)   oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku; 

7)   oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków i opłat lokalnych na koniec miesiąca 

poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku; 

8)   w przypadku spółki handlowej powstałej w wyniku komercjalizacji lub prywatyzacji 

instytutu badawczego - informację o wysokości ulg podatkowych przysługujących 

temu instytutowi badawczemu w ostatnim roku obrotowym jego działalności[.] <;> 

<9) sprawozdanie z działalności badawczej i rozwojowej za ostatni rok 

kalendarzowy, przekazane do Głównego Urzędu Statystycznego.> 

7. Spółka handlowa powstała w wyniku komercjalizacji lub prywatyzacji instytutu 

badawczego otrzymuje status centrum badawczo-rozwojowego na okres do dnia 
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rozpatrzenia jej wniosku o nadanie tego statusu, bez konieczności zachowania warunków 

określonych w ust. 2. 

8. Przepis ust. 7 stosuje się pod warunkiem złożenia przez spółkę wniosku w terminie 15 

miesięcy od dnia przekształcenia. W przypadku gdy wniosek nie zostanie uwzględniony, 

spółka jest obowiązana do zapłaty podatków i opłat należnych za okres zwolnienia w 

terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się decyzji w sprawie wniosku. 

 

 

Art. 19. 

[1. Przedsiębiorca, który uzyskał status centrum badawczo-rozwojowego, składa ministrowi 

właściwemu do spraw gospodarki, w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za rok sprawozdawczy: 

1)   dokumenty, o których mowa w art. 17 ust. 6 pkt 4-8; 

2)   zatwierdzone, na podstawie odrębnych przepisów, sprawozdanie finansowe 

przedsiębiorcy za ostatni rok obrotowy, z wyszczególnieniem: 

a)  przychodów netto (bez podatku od towarów i usług) z tytułu sprzedaży usług 

badawczo-rozwojowych, o których mowa w art. 17 ust. 2, 

b)  różnicy w stosunku do poprzedniego roku obrotowego w zakresie: przychodów, o 

których mowa w lit. a, wydatków na prowadzenie badań i prac rozwojowych, stanu 

zatrudnienia na stanowiskach pracy związanych z prowadzeniem badań i prac 

rozwojowych, 

c)  kwoty, o którą został pomniejszony podatek dochodowy z tytułu wykorzystywania 

środków funduszu innowacyjności; 

3)   raport z badania sprawozdania, o którym mowa w pkt 2; 

4)   opis badań lub prac rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorcę, w tym opis 

zadań badawczo-rozwojowych zrealizowanych w ostatnim roku obrotowym oraz ich 

wyników, a także wykaz uzyskanych akredytacji, patentów lub zastosowań w 

praktyce.] 

<1. Przedsiębiorca, który uzyskał status centrum badawczo-rozwojowego, składa 

ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, nie później niż w terminie 2 miesięcy 

od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy: 

1) dokumenty, o których mowa w art. 17 ust. 6 pkt 4–9; 
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2) zatwierdzone, na podstawie przepisów o rachunkowości, sprawozdanie 

finansowe przedsiębiorcy za ostatni rok obrotowy, z wyszczególnieniem: 

a) przychodów netto z tytułu sprzedaży wytworzonych przez siebie usług 

badawczo-rozwojowych, klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych 

i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji 

wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, 

b) różnicy w stosunku do poprzedniego roku obrotowego w zakresie: 

– przychodów, o których mowa w lit. a, 

– wydatków na prowadzenie badań i prac rozwojowych, 

– stanu zatrudnienia na stanowiskach pracy związanych z prowadzeniem badań i 

prac rozwojowych; 

3) sprawozdanie z badania sprawozdania, o którym mowa w pkt 2, zawierające 

informację o przychodach netto z tytułu sprzedaży wytworzonych przez siebie 

usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań 

naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej 

klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, udzielonych 

przedsiębiorcy przez urząd właściwy do spraw własności przemysłowej; 

4) opis badań lub prac rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorcę, w tym 

opis zadań badawczo-rozwojowych zrealizowanych w ostatnim roku obrotowym 

oraz ich wyników, a także wykaz uzyskanych akredytacji, patentów lub 

zastosowań w praktyce.> 

2. (uchylony) 

 

 

[Art. 21. 

1. Centrum badawczo-rozwojowe może tworzyć fundusz innowacyjności. 

2. Fundusz innowacyjności tworzy się z comiesięcznego odpisu wynoszącego nie więcej niż 

20% przychodów uzyskanych przez centrum badawczo-rozwojowe w danym miesiącu. 

3. Odpis, o którym mowa w ust. 2, obciąża koszty działalności centrum badawczo-

rozwojowego. 

4. Środki funduszu innowacyjności są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 
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5. Równowartość odpisów dokonanych zgodnie z ust. 2 centrum badawczo-rozwojowe 

przekazuje na rachunek bankowy funduszu innowacyjności w terminie do 15. dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym został dokonany odpis. 

6. Kwota środków przekazanych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 4, nie może być 

niższa od sumy odpisów dokonanych zgodnie z ust. 2. 

7. Środki funduszu innowacyjności zgromadzone na rachunku, o którym mowa w ust. 4, 

wykorzystuje się na pokrywanie kosztów prowadzenia badań i prac rozwojowych oraz 

kosztów związanych z uzyskaniem patentu na wynalazek. 

8. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje kosztów, 

o których mowa w ust. 7, sposób i warunki wykorzystywania środków funduszu 

innowacyjności oraz obowiązki informacyjne przedsiębiorcy i organów państwowych, 

biorąc pod uwagę wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na 

działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną. 

9. (uchylony) 

10. (uchylony)] 

 

„Rozdział 4a 

Pomoc udzielana w ramach programów w obszarze innowacyjności 

 

Art. 21a. 

Minister właściwy do spraw gospodarki ustanawia programy w obszarze 

innowacyjności gospodarki realizujące politykę innowacyjną państwa, dotyczące 

w szczególności: 

1) innowacyjnych produktów, usług i rynków; 

2) kompetencji proinnowacyjnych społeczeństwa; 

3) kompetencji kadr w tworzeniu i zarządzaniu innowacjami; 

4) umiejętności przedsiębiorców w zakresie ochrony własności intelektualnej; 

5) internacjonalizacji działalności innowacyjnej; 

6) powiązań między nauką a gospodarką. 

 

Art. 21b. 

Minister właściwy do spraw gospodarki udziela pomocy finansowej, w ramach 

programów ustanowionych zgodnie z art. 21a, z przeznaczeniem na: 
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1) pomoc dla przedsiębiorców na projekty badawczo-rozwojowe; 

2) wspieranie innowacji procesowych i organizacyjnych prowadzonych przez 

przedsiębiorców; 

3) wspieranie innowacyjności; 

4) wspieranie klastrów innowacyjnych; 

5) usługi doradcze; 

6) wspieranie udziału przedsiębiorców w targach i misjach gospodarczych; 

7) pomoc szkoleniową dla przedsiębiorców; 

8) pomoc dla małych przedsiębiorców rozpoczynających działalność. 

 

Art. 21c. 

Pomoc finansowa, o której mowa w art. 21b, jest udzielana: 

1) osobom fizycznym rozpoczynającym działalność w obszarze innowacyjności 

gospodarki; 

2) przedsiębiorcom; 

3) podmiotom statutowo działającym na rzecz innowacyjności gospodarki; 

4) klastrom innowacyjnym; 

5) partnerom społecznym i gospodarczym w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1376 i 1475). 

 

Art. 21d. 

1. Pomoc finansowa, o której mowa w art. 21b, nie może być udzielona: 

1) podmiotowi określonemu w art. 21c pkt 1 lub przedsiębiorcy będącemu osobą 

fizyczną, jeżeli został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności 

dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi 

gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z 

wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych;  

2) podmiotowi określonemu w art. 21c pkt 2–5, niebędącemu osobą fizyczną, jeżeli 

członek jego organów zarządzających bądź wspólnik spółki osobowej został 

skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt 1;  
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3) podmiotowi określonemu w art. 21c pkt 2–5, który:  

a) posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub 

b) pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji 

albo postępowania upadłościowego;  

4) podmiotowi zbiorowemu, wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, 

subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi.  

2. Minister właściwy do spraw gospodarki może odmówić udzielenia pomocy finansowej 

podmiotom, o których mowa w art. 21c, jeżeli poweźmie uzasadnioną wątpliwość co 

do prawidłowego jej wykorzystania.  

3. Minister właściwy do spraw gospodarki może odmówić udzielenia pomocy finansowej 

podmiotom, o których mowa w art. 21c, jeżeli prowadziłoby to do obejścia zasad 

udzielania pomocy, w szczególności dotyczących warunków podmiotowych, 

przeznaczenia, intensywności lub kwoty tej pomocy. 

 

Art. 21e. 

Pomoc finansowa, o której mowa w art. 21b, jest udzielana w formie: 

1) bezzwrotnego wsparcia finansowego; 

2) pożyczek; 

3) finansowania kosztów usług świadczonych przez usługodawców bezpłatnie lub 

za odpłatnością niższą od ceny rynkowej. 

 

Art. 21f. 

1. Pomoc finansowa, o której mowa w art. 21b, może być udzielana również przez 

podmiot działający na rzecz rozwoju innowacyjności, posiadający potencjał 

kadrowy, techniczny i finansowy do realizacji programów ustanowionych zgodnie z 

art. 21a oraz doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie innowacyjności. 

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest wybierany w drodze konkursu 

organizowanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 

3. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się na stronie 

podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki. 

4. W ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa w ust. 2, określa się: 

1) miejsce, formę i termin składania wniosków, który nie może być krótszy niż 

miesiąc, licząc od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie, 
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2) tryb przeprowadzenia konkursu, 

3) szczegółowe wymagania, o których mowa w ust. 1, 

4) przedmiot konkursu, w tym zadania przewidziane do realizacji, 

5) kwotę przeznaczoną na finansowanie konkursu 

– mając na uwadze potrzebę zapewnienia sprawnej organizacji i cele ustanowionych 

programów zgodnie z art. 21a. 

5. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje środki finansowe na organizowanie i 

finansowanie programów ustanowionych zgodnie z art. 21a. 

 

Art. 21g. 

1. Środki finansowe przeznaczone na organizowanie i finansowanie programów 

ustanowionych zgodnie z art. 21a są przekazywane podmiotowi działającemu na 

rzecz rozwoju innowacyjności, o którym mowa w art. 21f ust. 1, na podstawie 

umowy. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności: 

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jakie środki finansowe zostały 

przyznane i termin wykonania zadania; 

2) wysokość przekazanych środków finansowych i tryb płatności; 

3) warunki przekazania i rozliczenia środków finansowych; 

4) zobowiązanie do poddania się kontroli; 

5) zobowiązanie do zwrotu niewykorzystanej części środków. 

 

Art. 21h. 

1. Do wyboru podmiotów, którym zostanie udzielona pomoc finansowa, o której mowa 

w art. 21b, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 

r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 i 1475), z 

wyłączeniem art. 45 ust. 5 i art. 47 tej ustawy. 

2. Przepis ust. 1 może być odpowiednio stosowany w przypadku pomocy finansowej 

udzielanej ze środków innych niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. 
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Art. 21i. 

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

przeznaczenie oraz szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej, o której mowa 

w art. 21b, uwzględniając efektywne i skuteczne jej wykorzystanie oraz zapewnienie 

przejrzystości jej udzielania, a także cele programów ustanowionych zgodnie z art. 21a.> 

 

 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 i 

1452) 

 

 

Art. 17. 

1. Do czynności prawnych dotyczących składników aktywów trwałych, w zakresie 

komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, nie stosuje się przepisów 

art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym 

(Dz. U. poz. 2259 oraz z 2017 r. poz. 624). 

2. Instytut sprzedaje innym podmiotom, na podstawie umów prawa cywilnego, składniki 

aktywów trwałych w drodze publicznego przetargu na zasadach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o 

przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1384, z 2015 r. poz. 1322 oraz z 

2016 r. poz. 1948 i 2260). 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. Instytut może w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, 

prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i upowszechniania nauki oraz 

pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową, za zgodą ministra 

nadzorującego, tworzyć spółki kapitałowe i obejmować lub nabywać akcje i udziały w 

takich spółkach oraz osiągać przychody z tego tytułu. 

<5a. W przypadku utworzenia przez instytut spółki kapitałowej, o której mowa w ust. 5, 

w celu realizacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej lub zarządzania 

nią, a także obejmowania lub nabywania akcji i udziałów w takich spółkach, 

minister nadzorujący przed wydaniem zgody, o której mowa w ust. 5, zasięga opinii 

ministra właściwego do spraw nauki.> 
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6. Przedmiot działalności spółki, o której mowa w ust. 5, musi być związany z prowadzonymi 

przez instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, o których mowa w art. 2 

ust. 1-3. 

7. Instytut jest obowiązany uzyskać zgodę ministra nadzorującego na wykonywanie praw z 

tytułu posiadanych akcji i udziałów w spółkach, o których mowa w ust. 5. 

8. Czynności prawne dokonane z naruszeniem przepisów określonych w ust. 1-7 są nieważne. 

 

 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1447 i 1556) 

 

 

Art. 9. 

1. Minister odwołuje Dyrektora w przypadku: 

1)   złożenia rezygnacji; 

2)   utraty zdolności do pełnienia obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej 

co najmniej 6 miesięcy; 

3)   działania niezgodnego z prawem, zasadami rzetelności, gospodarności, celowości oraz 

zasadami etyki naukowej; 

4)   zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 

2; 

5)   niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum lub jego 

nieprzedstawienia w terminie określonym w art. 11 ust. 4. 

2. Dyrektor odwołuje zastępców Dyrektora w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-4. 

[3. W przypadku odwołania Dyrektora przed upływem kadencji nowo powołany Dyrektor 

może przeprowadzić konkurs na stanowiska zastępców Dyrektora.] 

<3. W przypadku odwołania Dyrektora albo jego śmierci przed upływem kadencji nowo 

powołany Dyrektor może odwołać zastępców Dyrektora i przeprowadzić konkurs na 

stanowiska zastępców Dyrektora.> 

<3a. W przypadku odwołania Dyrektora albo jego śmierci przed upływem kadencji, do 

czasu powołania nowego Dyrektora obowiązki Dyrektora pełni wskazany przez 

Ministra zastępca Dyrektora lub inna osoba wskazana przez Ministra, spełniająca 

warunki określone w art. 5 ust. 1, przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.> 
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Art. 13. 

1. Minister powołuje i odwołuje członków Rady. 

2. Kadencja Rady trwa 4 lata, przy czym co 2 lata następuje wymiana piętnastu członków 

Rady. 

3. Ta sama osoba może pełnić funkcję członka Rady nie dłużej niż przez dwie kadencje. 

4. Minister odwołuje członka Rady w przypadku: 

1)   złożenia rezygnacji; 

2)   utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej 

choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy; 

3)   niewypełniania lub nienależytego wypełniania obowiązków; 

4)   zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań określonych w art. 12 ust. 2 pkt 1 

i 2[.] <;> 

<5) złożenia wniosku o jego odwołanie przez właściwego ministra, o którym mowa 

w art. 12 ust. 1 pkt 3.> 

5. W przypadku odwołania lub śmierci członka Rady przed upływem kadencji Minister 

niezwłocznie powołuje na jego miejsce inną osobę do końca kadencji, z zachowaniem 

zasady, o której mowa w art. 12 ust. 1. 

6. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w Komitecie Ewaluacji 

Jednostek Naukowych oraz Komitecie Polityki Naukowej, o których mowa w przepisach 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, oraz w organach 

Narodowego Centrum Nauki. 

7. Członkiem Rady nie może być również osoba pełniąca funkcję: 

1)   rektora, prorektora lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni; 

2)   dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk; 

3)   dyrektora instytutu badawczego; 

4)   prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk; 

5)   prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Umiejętności; 

6)   przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Stopni i 

Tytułów; 

7)   przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego; 

8)   przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Głównej Instytutów 

Badawczych; 
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9)   przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 

 

 

Art. 14. 

1. Pracami Rady kieruje przewodniczący wybierany przez Radę spośród jej członków. 

2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 

2 miesiące. 

3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Ministra, 

Dyrektora lub co najmniej pięciu członków Rady, nie później niż w terminie 2 tygodni od 

dnia otrzymania wniosku. 

4. Rada wydaje opinie w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w 

obecności co najmniej połowy liczby członków Rady. 

5. [Projekty opinii przygotowują komisje Rady właściwe do spraw: finansów, realizacji 

strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz realizacji innych 

zadań Centrum, zwane dalej "komisjami", powołane przez przewodniczącego spośród 

członków Rady.]  <Projekty opinii przygotowują komisje Rady właściwe do spraw: 

finansów, realizacji strategicznych programów badań naukowych i prac 

rozwojowych oraz realizacji innych programów, a w przypadku gdy jest to 

uzasadnione potrzebą zapewnienia efektywności działania, także inne komisje, 

powołane przez Przewodniczącego spośród członków Rady.>Komisje mogą zasięgać 

opinii ekspertów zewnętrznych. 

6. Szczegółowy tryb działania Rady, wyboru przewodniczącego oraz powoływania komisji, o 

których mowa w ust. 5, i komisji odwoławczej, o której mowa w art. 40 ust. 2, określa 

regulamin ustanowiony przez Radę. 

7. Zamiejscowi członkowie Rady otrzymują zwrot kosztów podróży na zasadach określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 77
5
 § 2 Kodeksu pracy. 

8. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 

miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady, mając na uwadze 

zakres wykonywanych przez nich zadań oraz znaczenie tych zadań dla efektywnego 

funkcjonowania Centrum. 

 

Art. 16. 

1. W skład Komitetu Sterującego wchodzą: 
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1)   przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej, po jednym przedstawicielu ministrów 

właściwych do spraw nauki i spraw wewnętrznych oraz Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

2)   po jednym przedstawicielu środowisk gospodarczych reprezentujących przemysł 

obronny, sektor energetyczny oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych, 

wskazanych przez Ministra Obrony Narodowej. 

2. Kandydatem na członka Komitetu Sterującego może być osoba, która spełnia kryteria 

określone w art. 12 ust. 2 oraz posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do 

dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne". 

3. Minister powołuje i odwołuje członków Komitetu Sterującego. 

<3a. Minister odwołuje członka Komitetu Sterującego w przypadku: 

1) złożenia rezygnacji; 

2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej 

choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy; 

3) niewypełniania lub nienależytego wypełniania obowiązków; 

4) zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań określonych w art. 12 ust. 2 

pkt 1 i 2 lub utraty poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ust. 2; 

5) złożenia wniosku o jego odwołanie przez właściwego ministra, o którym mowa 

w ust. 1, albo Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.> 

4. W pracach Komitetu Sterującego może uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Kadencja Komitetu Sterującego trwa 4 lata. 

[6. Do członków Komitetu Sterującego stosuje się przepisy art. 13 ust. 3, 4, 6 i 7.] 

<6. Do członków Komitetu Sterującego stosuje się odpowiednio przepisy art. 13 ust. 3, 6 

i 7.> 

7. W przypadku odwołania lub śmierci członka Komitetu Sterującego przed upływem 

kadencji, Minister niezwłocznie powołuje na jego miejsce inną osobę na okres do końca 

kadencji, z zachowaniem zasady, o której mowa w ust. 1. 

 

Art. 30. 

1. Do zadań Centrum należy także: 

1)   wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz 

innych form ich transferu do gospodarki; 
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2)   inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań naukowych lub 

prac rozwojowych oraz działań przygotowujących do wdrożenia wyniki badań 

naukowych lub prac rozwojowych; 

3)   inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań stosowanych, o 

których mowa w art. 2 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki; 

4)   udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych lub prac 

rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych; 

4a)  finansowanie badań stosowanych realizowanych w formie niepodlegających 

współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych projektów badawczych 

realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych 

we współpracy dwu- lub wielostronnej oraz projektów badawczych realizowanych 

przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych 

urządzeń badawczych; 

5)   upowszechnianie w środowisku naukowym i gospodarczym informacji o 

planowanych i ogłaszanych konkursach na wykonanie projektów finansowanych 

przez Centrum; 

6)   popularyzowanie efektów zrealizowanych zadań; 

7)   realizacja innych zadań zlecanych przez Ministra, przy zapewnieniu środków 

finansowych na te cele. 

2. Centrum wspiera rozwój kadry naukowej, w szczególności przez finansowanie programów 

adresowanych do osób rozpoczynających karierę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 3 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1071 oraz z 2017 r. poz. 1089). 

[3. Przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, Centrum może współpracować z 

podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności jako partner umów o wspólne 

przedsięwzięcie i, za zgodą Ministra, wspólnik, udziałowiec lub akcjonariusz w spółkach 

mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.] 

<3. Przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, Centrum może, na podstawie 

umów, współpracować z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.> 

4. Centrum może, za zgodą Ministra, zlecać realizację zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, 

wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz 

podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
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pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. 

poz. 60 i 573). 

5. Centrum może uczestniczyć w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w 

ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 

217, 1579 i 1948). 

6. W zakresie realizacji programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020, Centrum może wykonywać również inne zadania niż 

wskazane w ust. 1. 

 

 

<Art. 30a. 

1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 29 i art. 30 ust. 1 i 2, Centrum może: 

1) udzielać finansowania w formie: 

a) wsparcia bezzwrotnego, 

b) pomocy zwrotnej, o której mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

c) instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 lit. p rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012 z dnia 

25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do 

budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) 

nr 1605/2002 (Dz. Urz. UE L 298 z 26.10.2012, str. 1, z późn. zm.); 
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2) utworzyć spółki, obejmować lub nabywać udziały i akcje lub obejmować 

warranty subskrypcyjne uprawniające do zapisu lub objęcia akcji w spółkach 

mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą; 

3) obejmować lub nabywać certyfikaty inwestycyjne, o których mowa w art. 117 

ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, 

z poźn. zm.). 

2. Przepisy ust. 1 mogą być odpowiednio stosowane w przypadku wsparcia udzielanego 

ze środków innych niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.> 

 

 

Art. 42. 

Nadzór nad wykonaniem projektu obejmuje: 

1)   ocenę raportów okresowych z wykonania projektu; 

2)   kontrolę w siedzibie wykonawcy projektu przez wyznaczony przez Dyrektora zespół 

kontrolujący; 

3)   uprawnienia Dyrektora do wstrzymania finansowania projektu w przypadku 

wydatkowania przez wykonawcę środków finansowych niezgodnie z umową lub 

nieosiągnięcia wyników zaplanowanych na danym etapie realizacji projektu do czasu 

wyjaśnienia nieprawidłowości; 

[4)   uprawnienia Dyrektora do przerwania finansowania projektu w przypadku 

wydatkowania przez wykonawcę środków finansowych niezgodnie z umową lub 

nieterminowego albo nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności 

stwierdzenia, na podstawie opinii komisji Rady do spraw realizacji strategicznych 

programów badań naukowych i prac rozwojowych, do spraw realizacji innych zadań 

Centrum lub - w odniesieniu do projektów, o których mowa w art. 17 pkt 6 - Komitetu 

Sterującego, zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego projektu.] 

<4) uprawnienia Dyrektora do przerwania finansowania projektu w przypadku 

wydatkowania przez wykonawcę środków finansowych niezgodnie z umową lub 

nieterminowego albo nienależytego wykonywania umowy, w szczególności 

stwierdzenia, na podstawie opinii komisji Rady do spraw realizacji strategicznych 

programów badań naukowych i prac rozwojowych lub innej właściwej komisji Rady, 
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lub – w odniesieniu do projektów, o których mowa w art. 17 pkt 6 – Komitetu 

Sterującego, zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego projektu.> 

 

 

Art. 46. 

1. Przychodami Centrum są środki finansowe otrzymywane w formie: 

1)   dotacji celowej na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac 

rozwojowych, innych zadań Centrum oraz na realizację badań naukowych i prac 

rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, przekazywanej na wniosek 

Dyrektora; 

2)   dotacji podmiotowej na pokrycie bieżących kosztów zarządzania realizowanymi przez 

Centrum zadaniami, o których mowa w pkt 1, w tym kosztów wynagradzania ekspertów i 

zespołów ekspertów, o których mowa w art. 38 ust. 1; 

3)   dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących 

obsługi realizacji zadań, o których mowa w pkt 1. 

2. Przychodami Centrum mogą być środki finansowe pochodzące z innych źródeł, w 

szczególności z: 

1)   tytułu realizacji innych zadań Centrum oraz zadań, o których mowa w art. 27 ust. 3; 

2)   budżetu Unii Europejskiej; 

3)   międzynarodowych programów badawczych; 

4)   komercjalizacji wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych; 

5)   odsetek od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o 

finansach publicznych; 

6)   zapisów i darowizn[.] <;> 

<7) tytułu realizacji zadań Centrum, o których mowa w art. 29 i art. 30 ust. 1 i 2.> 

3. [Środki, o których mowa w ust. 2 pkt 4-6, Centrum może, po uregulowaniu należności 

podatkowych, wykorzystywać na finansowanie zadań, o których mowa w art. 27, 29 i 30.]  

<Środki, o których mowa w ust. 2 pkt 4–7, Centrum może, po uregulowaniu należności 

podatkowych, wykorzystywać na finansowanie zadań, o których mowa w art. 27, art. 

29 i art. 30.>Środki niewykorzystane w danym roku nie podlegają zwrotowi do budżetu 

państwa. 

 

 



- 117 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869) 

 

Art. 83. 

[1. Akademia i jej instytuty mogą, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 

rozwojowych oraz prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki, 

tworzyć spółki, obejmować lub nabywać i posiadać udziały oraz akcje spółek handlowych. 

Każda z tych czynności wymaga uprzedniego zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw 

nauki.] 

<1. Akademia i jej instytuty mogą, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i 

prac rozwojowych oraz prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i 

promocji nauki, tworzyć spółki, obejmować lub nabywać i posiadać udziały i akcje 

spółek handlowych lub obejmować warranty subskrypcyjne uprawniające do zapisu 

lub objęcia akcji spółek handlowych. Każda z tych czynności wymaga uprzedniego 

zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw nauki.> 

1a. Minister właściwy do spraw nauki, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia może, 

w drodze decyzji administracyjnej, sprzeciwić się dokonaniu czynności, o której mowa w 

ust. 1. 

1b. Dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od 

dnia doręczenia zgłoszenia minister właściwy do spraw nauki nie wniósł sprzeciwu. 

Zgłoszona czynność niedokonana w ciągu roku od dnia doręczenia zgłoszenia wymaga 

dokonania nowego zgłoszenia. 

2. Wpływy z tytułu dywidend oraz ze zbycia udziałów lub akcji spółek handlowych stanowią 

przychody Akademii lub jej instytutów. 

<3. Spółki, o których mowa w ust. 1, których wyłącznym udziałowcem lub 

akcjonariuszem jest Akademia lub jej instytuty, mogą prowadzić, jako dodatkową, 

działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności, o 

której mowa w ust. 1.> 

 

 

<Art. 83a. 

1. Akademia i jej instytuty, w celu realizacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury 

badawczej lub zarządzania nią, mogą tworzyć spółki kapitałowe. 
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2. Akademia i jej instytuty mogą tworzyć spółki, o których mowa w ust. 1, a także 

przystępować do nich, wspólnie z innymi jej instytutami, uczelniami lub instytutami 

badawczymi. 

3. Uprzedniego zgłoszenia Prezesowi Akademii wymaga: 

1) utworzenie spółki kapitałowej z uczelnią niepubliczną lub podmiotem innym niż 

wymienione w ust. 2; 

2) przystąpienie do spółki kapitałowej, której wspólnikiem lub akcjonariuszem jest 

uczelnia niepubliczna lub podmiot inny niż wymienione w ust. 2. 

4. Prezes Akademii zasięga opinii ministra właściwego do spraw nauki, a następnie może 

sprzeciwić się dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 3, w terminie 45 dni od 

dnia doręczenia zgłoszenia. 

5. Dokonanie czynności, o której mowa w ust. 3, może nastąpić, jeżeli w terminie 45 dni 

od dnia doręczenia zgłoszenia Prezes Akademii nie wniósł sprzeciwu, o którym 

mowa w ust. 4. Zgłoszona czynność niedokonana w okresie roku od dnia doręczenia 

zgłoszenia wymaga dokonania nowego zgłoszenia. 

6. Uczelnia niepubliczna lub podmioty inne niż wymienione w ust. 2 mogą posiadać w 

spółce kapitałowej, której wspólnikiem lub akcjonariuszem jest Akademia lub jej 

instytuty, akcje lub udziały stanowiące łącznie nie więcej niż 25% ogólnej liczby 

głosów lub kapitału zakładowego. 

7. Spółka, o której mowa w ust. 1, może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie i 

finansowo działalność gospodarczą związaną z wykorzystaniem i udostępnianiem 

infrastruktury badawczej. 

8. Spółka, o której mowa w ust. 1, przeznacza zysk na działania związane z rozbudową 

infrastruktury badawczej lub prowadzeniem badań naukowych lub prac 

rozwojowych.> 

 

 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 

2045, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 859, 1475, 1530 i 1556) 

 

Art. 4a. 

1. Minister ustala Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej, która stanowi wykaz 

przedsięwzięć w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej. 
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[2. Wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską 

Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej następuje na podstawie decyzji Ministra.] 

<2. Wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na 

Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej następuje na podstawie decyzji 

Ministra, po przeprowadzeniu otwartego naboru wniosków.> 

<2a. Otwarty nabór wniosków jest przeprowadzany nie rzadziej niż raz na 4 lata. 

2b. Minister ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej 

komunikat o otwartym naborze wniosków zawierający: 

1) termin składania wniosków, który nie może być krótszy niż dwa miesiące, licząc 

od dnia ogłoszenia komunikatu; 

2) wzór wniosku; 

3) informacje o sposobie składania wniosków; 

4) informacje o trybie oceny wniosków.> 

3. Wniosek o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na 

Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej może złożyć jednostka naukowa, 

konsorcjum naukowe, centrum naukowo-przemysłowe, centrum naukowe Polskiej 

Akademii Nauk i centrum naukowe uczelni, reprezentowane przez jednostkę naukową, 

lub uczelnia. 

[4. Wniosek o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na 

Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej zawiera: 

1)   tytuł przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej; 

2)   dane dotyczące wnioskodawcy: 

a)  nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, 

b)  imię i nazwisko kierownika wnioskodawcy, 

c)  imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail osoby odpowiedzialnej za sporządzenie 

wniosku; 

3)   opis struktury własnościowej, operacyjnej, technicznej oraz organizacyjnej i prawnej 

przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej; 

4)   opis celów badawczych oraz programu badań, z uwzględnieniem unikatowego 

charakteru przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej i 

przewidywalnego wkładu w rozwój badań naukowych; 

5)   opis koncepcji realizacji programu badań i zasad dostępu do prowadzenia badań i ich 

wyników; 
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6)   opis potencjału naukowo-badawczego wnioskodawcy; 

7)   opis harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury 

badawczej; 

8)   informację o planowanych kosztach realizacji przedsięwzięcia w zakresie 

strategicznej infrastruktury badawczej, w tym o planowanych źródłach pokrycia 

kosztów utrzymania i kosztów bieżących tego przedsięwzięcia; 

9)   opis koncepcji współpracy wnioskodawcy z innymi jednostkami naukowymi w kraju 

lub za granicą.] 

<4. Wniosek o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury 

badawczej na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej zawiera: 

1) tytuł przedsięwzięcia; 

2) dane dotyczące wnioskodawcy; 

3) opis celów i założeń przedsięwzięcia, z uwzględnieniem wpływu jego realizacji na 

rozwój krajowego środowiska naukowego oraz wzrost konkurencyjności i 

innowacyjności polskiej gospodarki; 

4) opis unikatowości przedsięwzięcia w skali krajowej i międzynarodowej; 

5) opis posiadanego potencjału instytucjonalnego oraz kadrowego wnioskodawcy; 

6) opis zainteresowania realizacją przedsięwzięcia ze strony krajowego 

i międzynarodowego środowiska naukowo-badawczego i przedsiębiorstw, ze 

szczególnym uwzględnieniem etapu użytkowania planowanej infrastruktury 

badawczej; 

7) opis przewidywanych kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia, także na 

etapie użytkowania planowanej infrastruktury badawczej, w tym informację na 

temat planowanych źródeł finansowania; 

8) opis koncepcji naukowo-technicznej realizacji przedsięwzięcia; 

9) opis koncepcji rozwoju współpracy międzynarodowej w ramach 

przedsięwzięcia.> 

5. W przypadku wniosku składanego przez konsorcjum naukowe, centrum naukowo-

przemysłowe lub centrum naukowe Polskiej Akademii Nauk do wniosku dołącza się 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o utworzeniu konsorcjum 

naukowego, centrum naukowo-przemysłowego lub centrum naukowego Polskiej 

Akademii Nauk wraz ze wskazaniem jednostki naukowej pełniącej funkcję koordynatora 

tego podmiotu. 
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[6. Przy ocenie wniosków uwzględnia się kryteria: 

1)   unikatowość strategicznej infrastruktury badawczej w skali krajowej i 

międzynarodowej; 

2)   wartość naukową i zasadność programu badań naukowych lub prac rozwojowych 

realizowanego przy wykorzystaniu strategicznej infrastruktury badawczej w 

odniesieniu do posiadanego przez wnioskodawcę potencjału naukowego; 

3)   zgodność programu badań naukowych lub prac rozwojowych z założeniami polityki 

naukowej, w tym z Krajowym Programem Badań, o którym mowa w art. 4; 

4)   zasadność kosztów związanych ze strategiczną infrastrukturą badawczą; 

5)   zdolność wnioskodawcy do samodzielnego pokrycia kosztów utrzymania strategicznej 

infrastruktury badawczej i kosztów bieżących; 

6)   możliwość włączenia strategicznej infrastruktury badawczej w przedsięwzięcia 

międzynarodowe.] 

<6. Przy ocenie wniosków uwzględnia się: 

1) unikatowość przedsięwzięcia w skali krajowej i międzynarodowej; 

2) zgodność celów i założeń przedsięwzięcia z krajowymi i międzynarodowymi 

politykami w zakresie badań naukowych, rozwoju i innowacji; 

3) potencjał instytucjonalny oraz kadrowy wnioskodawcy; 

4) stopień zainteresowania realizacją przedsięwzięcia ze strony krajowego 

i międzynarodowego środowiska naukowo-badawczego i przedsiębiorstw, ze 

szczególnym uwzględnieniem etapu użytkowania planowanej infrastruktury 

badawczej; 

5) zasadność kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia; 

6) stopień przygotowania przedsięwzięcia do realizacji, w perspektywie krótko 

i średniookresowej; 

7) perspektywę realizacji przedsięwzięcia we współpracy międzynarodowej.> 

7. Do oceny wniosków stosuje się odpowiednio art. 15 ust. 3. 

[8. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe kryteria i tryb oceny wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie 

strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Drogową Infrastruktury 

Badawczej, 

2)   terminy i tryb składania wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej 

infrastruktury badawczej na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej, 
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3)   wzory wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury 

badawczej na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej 

- mając na uwadze znaczenie przedsięwzięć w zakresie strategicznej infrastruktury 

badawczej dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i 

innowacyjnej państwa, integracji krajowej infrastruktury badawczej z infrastrukturą 

międzynarodową, rozszerzenie naukowej współpracy międzynarodowej i podnoszenie 

jakości badań naukowych lub prac rozwojowych oraz rozwoju gospodarczego i 

społecznego kraju.] 

 

 

<Art. 4ab. 

1. Minister przeprowadza okresowy przegląd przedsięwzięć w zakresie strategicznej 

infrastruktury badawczej wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktury 

Badawczej, nie rzadziej niż raz na 4 lata. 

2. Minister ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej 

komunikat o okresowym przeglądzie przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1, 

zawierający: 

1) termin składania kwestionariuszy ewaluacyjnych, który nie może być krótszy niż 

dwa miesiące, licząc od dnia opublikowania komunikatu; 

2) wzór kwestionariusza ewaluacyjnego; 

3) informacje o sposobie składania kwestionariuszy ewaluacyjnych przez 

wnioskodawcę, o którym mowa w art. 4a ust. 3; 

4) informacje o trybie oceny kwestionariuszy ewaluacyjnych. 

3. Przy ocenie przedsięwzięć w ramach okresowego przeglądu przedsięwzięć, o których 

mowa w ust. 1, uwzględnia się: 

1) aktualność celów i założeń przedsięwzięcia w zakresie strategicznej 

infrastruktury badawczej, przedstawionych na etapie złożenia wniosku o 

wpisanie przedsięwzięcia na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej; 

2) stopień realizacji przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury 

badawczej w odniesieniu do celów i założeń przedstawionych na etapie złożenia 

wniosku o wpisanie przedsięwzięcia na Polską Mapę Drogową Infrastruktury 

Badawczej. 
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4. Minister rozstrzyga o usunięciu przedsięwzięcia w zakresie strategicznej 

infrastruktury badawczej z Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej: 

1) po przeprowadzeniu okresowego przeglądu przedsięwzięć, o których mowa 

w ust. 1, w przypadku: 

a) negatywnej oceny zasadności pozostawania przedsięwzięcia na Polskiej Mapie 

Drogowej Infrastruktury Badawczej, 

b) niezłożenia przez wnioskodawcę kwestionariusza ewaluacyjnego 

w wyznaczonym terminie; 

2) na wniosek wnioskodawcy. 

5. Do oceny kwestionariuszy ewaluacyjnych w ramach okresowego przeglądu 

przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 15 ust. 3.> 

 

 

Art. 14. 

[1. W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych przy 

przyznawaniu środków na realizację zadań określonych w art. 5 pkt 4, 6-10b i 11a 

wnioskodawca może zwrócić się do Ministra z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji albo pisemnej informacji, o której mowa w 

art. 13 ust. 1a.] 

<1. W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych 

przy: 

1) wpisywaniu przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej 

na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej lub w ramach okresowego 

przeglądu przedsięwzięć wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktury 

Badawczej, 

2) przyznawaniu środków finansowych na zadania określone w art. 5 pkt 4, 6–10b i 

11a 

– wnioskodawca może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji albo pisemnej 

informacji, o której mowa w art. 13 ust. 1a, złożyć do Ministra wniosek 

o ponowne rozpatrzenie sprawy.> 

2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest opiniowany przez zespół, o którym mowa w 

art. 52 ust. 2, w terminie 30 dni od dnia, w którym zespół ten otrzymał wniosek. 
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2a. Minister informuje w formie pisemnej o rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie 

sprawy, złożonego od informacji, o której mowa w art. 13 ust. 1a. 

[3. Opinia dotycząca wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie może być sporządzana 

przez osobę, która uprzednio oceniała lub opiniowała wniosek o przyznanie środków 

finansowych, będący przedmiotem decyzji Ministra.] 

<3. Opinia dotycząca wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie może być 

sporządzana przez osobę, która uprzednio oceniała lub opiniowała: 

1) przedsięwzięcie w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej, w ramach 

wpisu na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej lub okresowego 

przeglądu przedsięwzięć wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktury 

Badawczej; 

2) wniosek o przyznawanie środków finansowych będący przedmiotem decyzji 

Ministra.> 

4. (uchylony). 

 

 

USTAWA z dnia25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem 

innowacyjności (Dz. U. poz. 1767 oraz z 2016 r. poz. 1311 i 1933) 

 

Art. 14. 

1. [Zwalnia się z podatku dochodowego od osób prawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, dochód 

z tytułu zbycia udziałów (akcji), nabytych w 2016 r. albo 2017 r. przez spółkę kapitałową 

lub spółkę komandytowo-akcyjną, której:] 

<Zwalnia się z podatku dochodowego od osób prawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, 

dochód z tytułu zbycia udziałów (akcji), nabytych w latach 2016–2023 przez spółkę 

kapitałową lub spółkę komandytowo-akcyjną, której:> 

1)   wyłącznym przedmiotem działalności jest dokonywanie inwestycji finansowych i 

która zainwestowała co najmniej 75% wartości bilansowej aktywów, ustalonych na 

ostatni dzień roku podatkowego, w którym dokonała zakończenia inwestycji, w 

aktywa inne niż: 

a)  papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba że papiery wartościowe stały 
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się przedmiotem publicznej oferty lub zostały dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym po ich nabyciu przez tę spółkę, 

b)  instrumenty rynku pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki 

niepubliczne, których papiery wartościowe nie są dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym lub których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego 

tej spółki, 

c)  nieruchomości, oraz 

2)   wartość aktywów, innych niż określone w pkt 1 lit. a-c, nie przekracza 50 000 000 

euro według ceny nabycia, przeliczonej na złote według kursu średniego ogłaszanego 

przez Narodowy Bank Polski z dnia roboczego poprzedzającego dzień nabycia 

aktywów. 

2. Przez inwestycje finansowe, o których mowa w ust. 1, rozumie się inwestycje w 

instrumenty finansowe określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.) oraz 

nabywanie lub obejmowanie udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie, jeżeli spełnione są następujące 

warunki: 

1)   spółka, której udziały (akcje) są zbywane, jest spółką podlegającą w Rzeczypospolitej 

Polskiej, w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 

dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania oraz w okresie, o którym mowa w 

pkt 2, spółka ta: 

a)  nie spełniała warunków, o których mowa w art. 30f ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 

albo w art. 24a ust. 3 ustawy wymienionej w art. 2, 

b)  nie prowadziła działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów opodatkowanych 

podatkiem akcyzowym, 

c)  nie prowadziła działalności handlowej, 

d)  prowadziła działalność badawczo-rozwojową; 

2)   spółka dokonująca zbycia udziałów (akcji) posiada bezpośrednio, nieprzerwanie przez 

okres dwóch lat, nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w spółce, o której mowa w pkt 1. 

4. W przypadku spółki, o której mowa w ust. 1, zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 

ustawy wymienionej w art. 2, nie stosuje do tej części dywidend oraz innych przychodów 
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z tytułu udziału w zyskach osób prawnych przez nią wypłaconych, która proporcjonalnie 

odpowiada udziałowi dochodów, o których mowa w ust. 1, w całości dochodów tej spółki 

osiągniętych w okresie, za który dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w 

zyskach osób prawnych są wypłacane. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

informacji o nabytych udziałach (akcjach) w spółkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 

wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełniania, terminu i miejsca składania oraz 

niezbędnymi pouczeniami, mając na uwadze zapewnienie informacji o tych inwestycjach 

finansowych. 


