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U S T AWA  

z dnia 6 października 2016 r. 

o zmianie niektórych ustaw określających warunki  

prowadzenia działalności innowacyjnej
1)

 

Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.
2)

) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 17: 

a) w ust. 1a: 

– pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni.”, 

– uchyla się pkt 5, 

b) po ust. 1d dodaje się ust. 1e w brzmieniu: 

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

przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej jest 

komercjalizowana własność intelektualna wniesiona przez podmiot 

komercjalizujący.”; 

2) w art. 22 uchyla się ust. 1o; 

3) w art. 26e: 

a) w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w 

brzmieniu: 

                                                 

1)
 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

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

8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawę z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska, ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

Polskiej Akademii Nauk, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz 

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

innowacyjności. 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 

769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717, z 2014 

r. poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1863, z 2015 r. poz. 73, 

211, 251, 478, 693, 699, 860, 933, 978, 1197, 1217, 1259, 1296, 1321, 1322, 1333, 1569, 1595, 1607, 

1688, 1767, 1784, 1844, 1893, 1925, 1932, 1992 i 2299 oraz z 2016 r. poz. 188, 195, 615, 780, 823, 

929, 1010 i 1206. 
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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: 

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.”, 

b) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie: 

„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. 
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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.”, 

c) dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Przepisu ust. 8 zdanie drugie nie stosuje się, jeżeli podatnik wykaże 

w zeznaniu kwotę przysługującą mu zgodnie z art. 26ea.”; 

4) po art. 26e dodaje się art. 26ea w brzmieniu: 

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

przysługującej mu na podstawie ust. 1 lub 2, jeżeli przed upływem trzech lat 

podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, za który złożył to zeznanie, 

zostanie postawiony w stan upadłości lub likwidacji. 

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

którym mowa w art. 45.”; 

5) art. 26f i art. 26g otrzymują brzmienie: 

„Art. 26f. Podatnicy korzystający z odliczenia, o którym mowa w art. 26e, 

oraz podatnicy, którym przysługuje kwota określona w art. 26ea, są obowiązani 

wykazać w zeznaniu poniesione koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu lub 

stanowiące podstawę do wyliczenia przysługującej podatnikowi kwoty. 

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

podatnikowi na podstawie art. 26ea podatnik wykazuje w zeznaniu, w którym 

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

Art. 2. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.
3)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 12: 

a) w ust. 1b: 

– pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni.”, 

– uchyla się pkt 5, 

b) w ust. 4 w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 23 w 

brzmieniu: 

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

niepieniężnego do spółki kapitałowej jest komercjalizowana własność 

intelektualna wniesiona przez podmiot komercjalizujący.”; 

2) w art. 18d: 

a) w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w 

brzmieniu: 

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

użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione przez 

                                                 

3)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 915, 1138, 

1146, 1215, 1328, 1457, 1563 i 1662, z 2015 r. poz. 73, 211, 933, 978, 1166, 1197, 1259, 1296, 1348, 

1595, 1688, 1767, 1844 i 1932 oraz z 2016 r. poz. 68, 615, 780, 996, 1206 i 1454. 
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podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim 

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej, na: 

a) przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia 

do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub 

odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami 

wymaganych tłumaczeń na język obcy, 

b) prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy 

Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, 

poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w 

szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i 

procesowego, 

c) odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do 

uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa 

z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu 

zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty 

zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie 

Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim 

zagranicznym organie, 

d) opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz 

dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub 

utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy 

oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności 

koszty walidacji patentu europejskiego.”, 

b) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie: 

„7. Kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć: 

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

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

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

2) w przypadku pozostałych podatników: 

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

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

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

poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok 
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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.”, 

c) dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Przepisu ust. 8 zdanie drugie nie stosuje się, jeżeli podatnik wykaże 

w zeznaniu kwotę przysługującą mu zgodnie z art. 18da.”; 

3) po art. 18d dodaje się art. 18da w brzmieniu: 

„Art. 18da. 1. Podatnikowi, który w roku rozpoczęcia prowadzenia 

działalności poniósł stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego 

za ten rok odliczenia określonego w art. 18d ust. 1, przysługuje kwota 

odpowiadająca iloczynowi nieodliczonego na podstawie art. 18d ust. 1 odliczenia i 

stawki podatku określonej w art. 19 ust. 1 obowiązującej tego podatnika w danym 

roku podatkowym. 

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

bezpośrednio po roku rozpoczęcia działalności, jeżeli w tym roku podatnik, o 

którym mowa w ust. 1, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim 

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. 

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

ust. 1 lub 2, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach 

określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego 

dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. 

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników rozpoczynających 

działalność, którzy zostali utworzeni: 

1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo 

2) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną 

wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki 

niebędącej osobą prawną, albo 

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

prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone 

przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa lub 

składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie 

równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według 
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średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy 

dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym 

wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym 

wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio art. 14, albo 

4) przez osoby prawne, osoby fizyczne lub jednostki niemające osobowości 

prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału 

podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby lub jednostki w 

wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby lub jednostki posiadały 

udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników. 

5. Podatnik jest obowiązany do zwrotu wykazanej w zeznaniu kwoty 

przysługującej mu na podstawie ust. 1 lub 2, jeżeli przed upływem trzech lat 

podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, za który złożył to zeznanie, 

zostanie postawiony w stan upadłości lub likwidacji. 

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

którym mowa w art. 27.”; 

4) art. 18e otrzymuje brzmienie: 

„Art. 18e. Podatnicy korzystający z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, 

oraz podatnicy, którym przysługuje kwota określona w art. 18da, są obowiązani 

wykazać w zeznaniu poniesione koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu lub 

stanowiące podstawę do wyliczenia przysługującej podatnikowi kwoty.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154 i 888) w art. 5a w ust. 3 

w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

„9) w zakresie oddania do odpłatnego korzystania składników aktywów trwałych 

na cele konferencyjne, szkoleniowe, dydaktyczne, rekreacyjno-sportowe lub 

produkcji audiowizualnej, na podstawie zawieranych z tym samym 

podmiotem i dotyczących tych samych składników aktywów trwałych umów 

najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, zgodnie z 

którymi łączny okres korzystania z tych składników, w danym roku 

kalendarzowym, nie przekracza 90 dni.”. 
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Art. 4. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2015 r. poz. 613, z późn. zm.
4)

) w art. 72 po § 1a dodaje się § 1b w brzmieniu: 

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

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

dochodowym od osób fizycznych oraz kwotę przysługującą podatnikowi na 

podstawie art. 18da ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych, wykazaną w zeznaniu lub wynikającą 

z decyzji.”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 672, 831, 903, 1250 i 1427) w art. 400a w ust. 1: 

1) po pkt 37 dodaje się pkt 37a w brzmieniu: 

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

granicą, będące elementami polityki ochrony środowiska i pozostające w 

kompetencji ministra właściwego do spraw środowiska;”; 

2) pkt 41a otrzymuje brzmienie: 

„41a) przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu 

ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz systemu weryfikacji technologii 

środowiskowych (ETV);”. 

Art. 6. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.
5)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 86a: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Uczelnia w celu, o którym mowa w ust. 1, może utworzyć więcej 

niż jedną spółkę celową.”, 

b) uchyla się ust. 3a; 

2) po art. 86b dodaje się art. 86ba w brzmieniu: 

„Art. 86ba. Do wykonywania czynności w zakresie komercjalizacji oraz do 

wniesienia wkładu do spółki celowej, w tym w celu jej utworzenia, nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154 i 888).”; 

                                                 

4)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 978, 

1197, 1269, 1311, 1649, 1923, 1632 i 2184 oraz z 2016 r. poz. 195, 615, 846 i 1228. 
5)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, 

z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198, z 2015 r. 

poz. 357, 860, 1187, 1240, 1268  i 1923 oraz z 2016 r. poz. 64, 907, 908, 1010 i 1311. 
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3) w art. 86e: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pracownik przekazuje uczelni publicznej informację o wynikach 

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

wynikami. W przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia o 

zainteresowaniu przeniesieniem praw do tych wyników i związanego z nimi 

know-how, uczelnia publiczna w terminie trzech miesięcy podejmuje decyzję 

w sprawie ich komercjalizacji.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, pracownik może złożyć 

w formie pisemnej w terminie czternastu dni od dnia przekazania uczelni 

publicznej informacji o wynikach i związanym z nimi know-how. Termin 

trzech miesięcy, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia złożenia 

oświadczenia.”, 

c) w ust. 2 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: 

„Wynagrodzenie przysługujące uczelni publicznej za przeniesienie praw nie 

może być wyższe niż 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę 

w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego.”; 

4) w art. 86f uchyla się ust. 4. 

Art. 7. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i 

Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900 i 1250) w art. 32: 

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Właścicielem wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego 

oraz autorskich praw majątkowych powstałych w wyniku wykonania projektu 

dotyczącego badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i 

bezpieczeństwa państwa, finansowanych przez Centrum, jest Skarb Państwa 

reprezentowany przez podmiot wskazany w umowie o wykonanie i finansowanie 

projektu, jeżeli umowa ta tak stanowi.”; 

2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

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

naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa 

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

realizacji projektu, złożyć podmiotowi, któremu Dyrektor przyznał środki 
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finansowe, pisemne oświadczenie o korzystaniu z utworu lub z wynalazku, wzoru 

użytkowego lub wzoru przemysłowego powstałego w wyniku realizacji tego 

projektu. W takim przypadku Skarb Państwa uprawniony jest do nieodpłatnego 

korzystania z utworu na polach eksploatacji wymienionych w złożonym 

oświadczeniu, wybranych spośród wszystkich znanych na dzień zakończenia 

projektu, lub z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego na 

zasadzie licencji pełnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, 

wraz z prawem do dokonywania dowolnych zmian, adaptacji, przeróbek 

i modyfikacji oraz prawem do udzielania sublicencji. Skarb Państwa 

reprezentowany jest w tych sprawach przez podmiot wskazany w umowie o 

wykonanie i finansowanie projektu, a przy braku takiego wskazania – Ministra 

Obrony Narodowej.”. 

Art. 8. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 572 i 1311) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 94c: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pracownik przekazuje instytutowi informację o wynikach badań 

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

wynikami. W przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia o 

zainteresowaniu przeniesieniem praw do tych wyników i związanego z nimi 

know-how, instytut w terminie trzech miesięcy podejmuje decyzję w sprawie 

ich komercjalizacji.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, pracownik może złożyć 

w formie pisemnej w terminie czternastu dni od dnia przekazania instytutowi 

informacji o wynikach i związanym z nimi know-how. Termin trzech 

miesięcy, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia złożenia oświadczenia.”, 

c) w ust. 2 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: 

„Wynagrodzenie przysługujące instytutowi za przeniesienie praw nie może 

być wyższe niż 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w 

gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego.”; 

2) w art. 94d uchyla się ust. 4. 
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Art. 9. W ustawie 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) w art. 

18 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

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

przeznacza nie mniej niż 2% środków finansowych przyznanych na utrzymanie 

potencjału badawczego. 

1b. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, w której utworzono 

centrum transferu technologii, o którym mowa w art. 86 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, z przyznanych środków finansowych 

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

działania tego centrum w tym zakresie.”. 

Art. 10. W ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w 

związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. poz. 1767 oraz z 2016 poz. 1311) 

uchyla się art. 13. 

Art. 11. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok 

podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2017 r., a 

zakończy się po dniu 31 grudnia 2016 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku 

podatkowego przepisy ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym. 

Art. 12. 1. W przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, 

którzy przed dniem 1 stycznia 2017 r. objęli udziały (akcje) w spółce kapitałowej w 

zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, o 

której mowa w art. 5a pkt 34 ustawy zmienianej w art. 1, wniesiony przez podmiot 

komercjalizujący, o którym mowa w art. 5a pkt 35 ustawy zmienianej w art. 1, do 

ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia tych udziałów 

(akcji), a także z tytułu ich zbycia po dniu 31 grudnia 2016 r., stosuje się przepisy 

obowiązujące w dniu objęcia tych udziałów (akcji). 

2. W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy w 

roku podatkowym rozpoczynającym się przed dniem 1 stycznia 2017 r. objęli udziały 

(akcje) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci 

komercjalizowanej własności intelektualnej, o której mowa w art. 4a pkt 23 ustawy 

zmienianej w art. 2, wniesiony przez podmiot komercjalizujący, o którym mowa w art. 

4a pkt 24 ustawy zmienianej w art. 2, do ustalenia przychodów i kosztów uzyskania 

przychodów z tytułu objęcia tych udziałów (akcji), a także z tytułu ich zbycia w roku 



12 

 

 

podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r., stosuje się przepisy 

obowiązujące w dniu objęcia tych udziałów (akcji). 

Art. 13. Postępowania w sprawie uzyskania zgody ministra właściwego do spraw 

Skarbu Państwa, o której mowa w art. 5a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 3, wszczęte 

i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie, w jakim ich 

przedmiotem są czynności prawne objęte art. 5a ust. 3 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 3, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, podlegają umorzeniu. 

Art. 14. Postępowania w sprawie wniesienia wkładu do spółki celowej, o której 

mowa w art. 86a ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu dotychczasowym, wszczęte i 

niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają umorzeniu. 

Art. 15. Do postępowań, o których mowa w art. 86e ust. 1 ustawy zmienianej w 

art. 6, w brzmieniu dotychczasowym, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w 

życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu 

dotychczasowym. 

Art. 16. Do projektów dotyczących badań naukowych lub prac rozwojowych na 

rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy 

zmienianej w art. 7, w brzmieniu dotychczasowym, niezakończonych do dnia wejścia w 

życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 32 ust. 3 i 3a ustawy zmienianej w art. 

7, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 17. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z 

wyjątkiem art. 1, art. 2, art. 4 i art. 9–12, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 

2017 r. 
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