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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla:

1) niektóre formy wspierania dzia∏alnoÊci innowacyj-
nej, w szczególnoÊci zasady i tryb udzielania kre-
dytu technologicznego i umarzania cz´Êci tego
kredytu;

2) zasady nadawania statusu centrum badawczo-roz-
wojowego.

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) badania — badania naukowe, badania przemys∏o-
we i badania przedkonkurencyjne;

2) badania naukowe — badania naukowe w rozumie-
niu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 paêdziernika 2004 r.
o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238,
poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85,
poz. 727);

3) badania przemys∏owe — badania przemys∏owe
w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 paêdzier-
nika 2004 r. o zasadach finansowania nauki;
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z dnia 29 lipca 2005 r.

o niektórych formach wspierania dzia∏alnoÊci innowacyjnej1)
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1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustaw´ z dnia

25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, ustaw´ z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op∏atach lokalnych,
ustaw´ z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustaw´ z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku do-
chodowym od osób prawnych, ustaw´ z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, ustaw´ z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci, ustaw´ z dnia 20 marca 2002 r. o finanso-
wym wspieraniu inwestycji, ustaw´ z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o podatku leÊnym, ustaw´ z dnia 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i us∏ug oraz ustaw´ z dnia 8 paêdziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki.



4) badania przedkonkurencyjne — badania przed-
konkurencyjne w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 paêdziernika 2004 r. o zasadach finanso-
wania nauki;

5) du˝a inwestycja — inwestycj´, w której wydatki
kwalifikujàce si´ do obj´cia pomocà w formie
umorzenia cz´Êci kredytu technologicznego prze-
kraczajà równowartoÊç w z∏otych 50 mln euro 
netto (bez podatku od towarów i us∏ug) wed∏ug
Êredniego kursu og∏aszanego przez Narodowy
Bank Polski na dzieƒ z∏o˝enia wniosku o udzielenie
kredytu technologicznego, przy czym:

a) wydatki na inwestycj´ sà wydatkami na Êrodki
trwa∏e dokonywanymi w okresie trzech lat od
dnia z∏o˝enia wniosku o udzielenie kredytu
technologicznego przez jednego lub wi´cej
przedsi´biorców realizujàcych t´ inwestycj´
oraz 

b) Êrodki trwa∏e sà powiàzane ze sobà fizycznie
lub funkcjonalnie i s∏u˝à do realizacji ÊciÊle
okreÊlonego celu, w szczególnoÊci produkcji
konkretnego produktu lub ró˝nych produktów,
je˝eli sà one wytwarzane przy wykorzystaniu ta-
kich samych surowców; 

6) dzia∏alnoÊç innowacyjna — dzia∏alnoÊç zwiàzanà
z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania
nowych lub udoskonalonych materia∏ów, wyro-
bów, urzàdzeƒ, us∏ug, procesów lub metod, prze-
znaczonych do wprowadzenia na rynek albo do 
innego wykorzystania w praktyce;

7) inwestycja technologiczna — inwestycj´ polegajà-
cà na:
a) zakupie nowej technologii, jej wdro˝eniu i uru-

chomieniu w oparciu o nià produkcji nowych
lub zmodernizowanych wyrobów lub Êwiadcze-
nia nowych lub zmodernizowanych us∏ug albo 

b) wdro˝eniu w∏asnej nowej technologii i urucho-
mieniu w oparciu o nià produkcji nowych lub
zmodernizowanych wyrobów lub Êwiadczenia
nowych lub zmodernizowanych us∏ug;

8) jednostka naukowa — jednostk´ naukowà w rozu-
mieniu art. 2 pkt 9 lit. a—f ustawy z dnia 8 paê-
dziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki; 

9) kredyt technologiczny — kredyt, który mo˝e ulec
cz´Êciowemu umorzeniu na zasadach okreÊlonych
w ustawie, udzielony przedsi´biorcy na inwestycj´
technologicznà;

10) nowa technologia — wiedz´ technologicznà w po-
staci wartoÊci niematerialnych i prawnych, w szcze-
gólnoÊci wyniki badaƒ naukowych i prac rozwojo-
wych, która umo˝liwia wytwarzanie nowych lub
udoskonalonych wyrobów lub us∏ug i która nie jest
stosowana na Êwiecie d∏u˝ej ni˝ 5 lat;

11) prace rozwojowe — prace rozwojowe w rozumie-
niu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 paêdziernika 2004 r.
o zasadach finansowania nauki;

12) przedsi´biorca — przedsi´biorc´ w rozumieniu
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏al-

noÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807,
z póên. zm.2));

13) przedsi´biorca w trudnej sytuacji ekonomicznej —
przedsi´biorc´:

a) którego wielkoÊç niepokrytej straty z lat ubie-
g∏ych ∏àcznie z wynikiem finansowym roku bie-
˝àcego przewy˝sza 50 % wartoÊci kapita∏u za-
k∏adowego i wielkoÊç straty w ostatnim roku
obrotowym przewy˝sza 25 % wartoÊci kapita∏u
zak∏adowego — w przypadku spó∏ki kapita∏o-
wej,

b) którego wielkoÊç straty przewy˝sza 50 % war-
toÊci majàtku spó∏ki, stanowiàcego mienie
wniesione jako wk∏ad lub nabyte przez spó∏k´
i wielkoÊç straty w ostatnim roku obrotowym
przewy˝sza 25 % wartoÊci tego majàtku —
w przypadku spó∏ki nieb´dàcej spó∏kà kapita∏o-
wà,

c) który spe∏nia kryteria kwalifikujàce do wszcz´cia
wobec niego post´powania upad∏oÊciowego; 

14) u˝ywane Êrodki trwa∏e — Êrodki trwa∏e stanowiàce:

a) budynki i budowle lub ich cz´Êci — je˝eli od
koƒca roku, w którym zakoƒczono budow´ tych
obiektów, min´∏o co najmniej 5 lat,

b) pozosta∏e Êrodki trwa∏e, z wyjàtkiem gruntów,
których okres u˝ywania przez przedsi´biorc´
dokonujàcego ich dostawy wyniós∏ co najmniej
6 miesi´cy

— które nie zosta∏y nabyte lub wytworzone z wy-
korzystaniem pomocy publicznej.

Rozdzia∏ 2

Kredyt technologiczny

Art. 3. 1. Kredyt technologiczny jest udzielany
przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze Êrodków Fun-
duszu Kredytu Technologicznego, o którym mowa
w art. 9.

2. Kredyt technologiczny nie mo˝e byç udzielany
na realizacj´:

1) du˝ej inwestycji lub

2) inwestycji w sektorze hutnictwa ˝elaza i stali, w∏ó-
kien syntetycznych, górnictwa w´gla i rybo∏ów-
stwa oraz na dzia∏alnoÊç zwiàzanà z produkcjà,
przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu pro-
duktów, o których mowa w za∏àczniku nr 1 do Trak-
tatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà.

3. W przypadku inwestycji technologicznej w sek-
torze budownictwa okr´towego, kredyt technologicz-
ny mo˝e byç udzielony wy∏àcznie na unowoczeÊnienie
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2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289,
Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460,
Nr 177, poz. 1468 i Nr 178, poz. 1480.



lub modernizacj´ istniejàcych stoczni w celu poprawy
efektywnoÊci posiadanych instalacji. Udzielenie kre-
dytu technologicznego nie mo˝e byç zwiàzane z re-
strukturyzacjà finansowà danej stoczni.

4. Kredytu technologicznego nie udziela si´ przed-
si´biorcy b´dàcemu w trudnej sytuacji ekonomicznej
lub w okresie restrukturyzacji realizowanej z udzia-
∏em pomocy publicznej, chyba ˝e jest mikroprzedsi´-
biorcà lub ma∏ym przedsi´biorcà w rozumieniu roz-
porzàdzenia Komisji (WE) nr 70/2001/WE z dnia
12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 
i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy paƒstwa
dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw (Dz. Urz.
WE L 10 z 13.01.2001), zmienionego rozporzàdzeniem
nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz. Urz. 
WE L 63 z 28.02.2004), zwanego dalej „rozporzàdze-
niem nr 70/2001”.

Art. 4. 1. Kredyt technologiczny jest udzielany na
warunkach nieodbiegajàcych od warunków oferowa-
nych na rynku, z zastrze˝eniem mo˝liwoÊci cz´Êciowe-
go umorzenia kwoty kapita∏u kredytu. 

2. Udzia∏ w∏asny przedsi´biorcy w finansowaniu
inwestycji technologicznej, na którà b´dzie udzielony
kredyt technologiczny, nie mo˝e byç mniejszy ni˝
25 % wartoÊci tej inwestycji. 

3. Udzia∏u w∏asnego, o którym mowa w ust. 2, nie
mogà stanowiç Êrodki, które zosta∏y uzyskane przez
przedsi´biorc´ w zwiàzku z udzielonà pomocà publicz-
nà, w szczególnoÊci w formie kredytów, dop∏at do
oprocentowania kredytów, a tak˝e gwarancji lub por´-
czeƒ, na warunkach korzystniejszych od oferowanych
na rynku.

4. WysokoÊç kapita∏u kredytu technologicznego
nie mo˝e przekroczyç równowartoÊci w z∏otych kwoty
2 mln euro przeliczanej wed∏ug Êredniego kursu og∏a-
szanego przez Narodowy Bank Polski na dzieƒ udzie-
lenia kredytu technologicznego.

Art. 5. 1. Wnioski o udzielenie kredytu technolo-
gicznego w danym roku kalendarzowym sk∏ada si´
w miesiàcach kwietniu, lipcu i paêdzierniku.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego rozpatruje
wnioski o udzielenie kredytu technologicznego we-
d∏ug kolejnoÊci wp∏ywu.

3. Do wniosku przedsi´biorca do∏àcza nast´pujàce
dokumenty:

1) aktualny odpis z rejestru przedsi´biorców albo ak-
tualne zaÊwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia-
∏alnoÊci gospodarczej;

2) opini´ sporzàdzonà przez jednostk´ naukowà, cen-
trum badawczo-rozwojowe, o którym mowa
w art. 12, lub stowarzyszenie naukowo-techniczne
o zasi´gu ogólnopolskim, których zakres dzia∏ania
jest zwiàzany z inwestycjà technologicznà, na którà
ma byç udzielony kredyt technologiczny, potwier-

dzajàcà, ˝e technologia, w oparciu o którà b´dzie
realizowana inwestycja, jest nowà technologià;

3) dokumenty potwierdzajàce udzia∏ w∏asny przed-
si´biorcy w finansowaniu inwestycji technologicz-
nej, na którà ma byç udzielony kredyt technolo-
giczny;

4) informacj´ o pomocy publicznej uzyskanej na re-
alizacj´ inwestycji technologicznej b´dàcej przed-
miotem wniosku, która b´dzie finansowana kredy-
tem technologicznym;

5) informacj´ o planowanych wydatkach kwalifikujà-
cych si´ do obj´cia pomocà w formie umorzenia
kredytu technologicznego, o których mowa
w art. 6 ust. 8.

4. Opinia, o której mowa w ust. 3 pkt 2, powinna
zawieraç opis nowej technologii, w oparciu o którà b´-
dzie realizowana inwestycja technologiczna i okres jej
stosowania na Êwiecie.

5. Je˝eli do wniosku nie zosta∏y do∏àczone doku-
menty, o których mowa w ust. 3, Bank Gospodarstwa
Krajowego wzywa wnioskodawc´ do uzupe∏nienia
braków w terminie 14 dni, pod rygorem pozostawie-
nia wniosku bez rozpatrzenia.

6. Bank Gospodarstwa Krajowego rozpatruje
wniosek w terminie 60 dni od dnia z∏o˝enia komplet-
nego wniosku. 

7. Bank Gospodarstwa Krajowego rozpatruje
wnioski o udzielenie kredytu technologicznego do wy-
czerpania Êrodków okreÊlonych w planie finansowym,
o którym mowa w art. 11 ust. 2.

Art. 6. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego dokonu-
je umorzenia cz´Êci kredytu technologicznego na za-
sadach okreÊlonych w ustawie.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje umo-
rzenia cz´Êci kredytu technologicznego w ratach
w wysokoÊci odpowiadajàcej 20 % wartoÊci netto wy-
kazanej na przedk∏adanych, nie cz´Êciej ni˝ dwa razy
w roku, przez kredytobiorc´ fakturach dokumentujà-
cych dokonanie sprzeda˝y towarów lub us∏ug powsta-
∏ych w wyniku inwestycji technologicznej finansowa-
nej z kredytu technologicznego wraz z potwierdze-
niem dokonania zap∏aty.

3. Ca∏kowita kwota umorzenia, o którym mowa
w ust. 1, nie mo˝e przekroczyç:

1) równowartoÊci w z∏otych 1 mln euro przeliczonej
wed∏ug Êredniego kursu og∏aszanego przez Naro-
dowy Bank Polski na dzieƒ dokonania umorzenia;

2) 50 % kwoty wykorzystanego kapita∏u kredytu
technologicznego;

3) w danym roku kalendarzowym — iloczynu
10 % kwoty kapita∏u wykorzystanego kredytu tech-
nologicznego i liczby lat, które up∏yn´∏y od dnia
udzielenia przedsi´biorcy kredytu technologicznego;
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4) 30 % wydatków, o których mowa w ust. 8, w przy-
padku inwestycji technologicznej realizowanej
w Warszawie lub Poznaniu, z zastrze˝eniem
ust. 4—7;

5) 40 % wydatków, o których mowa w ust. 8, w przy-
padku inwestycji technologicznej realizowanej we
Wroc∏awiu, Krakowie lub Gdaƒsku-Gdyni-Sopo-
cie, z zastrze˝eniem ust. 4—7;

6) 50 % wydatków, o których mowa w ust. 8, w przy-
padku inwestycji technologicznej realizowanej na
obszarach niewymienionych w pkt 4 i 5, z zastrze-
˝eniem ust. 4—7.

4. Pomoc w formie umorzenia, o którym mowa
w ust. 2, podlega sumowaniu z innà pomocà publicz-
nà uzyskanà przez przedsi´biorc´ w innych formach
oraz z innych êróde∏, przeznaczonà na inwestycj´ tech-
nologicznà b´dàcà przedmiotem kredytu technolo-
gicznego lub na tworzenie nowych miejsc pracy zwià-
zanych z tà inwestycjà, i nie mo˝e ∏àcznie przekroczyç
limitów, o których mowa w ust. 3 pkt 4—6 oraz
w ust. 5—7. 

5. W przypadku gdy umorzenie dotyczy kredytu
technologicznego udzielonego na inwestycj´ techno-
logicznà w sektorze motoryzacyjnym, maksymalna
wielkoÊç pomocy publicznej wynosi 30 % limitów,
o których mowa w ust. 3 pkt 4—6, je˝eli wartoÊç ca∏ko-
witej pomocy publicznej brutto, o której mowa
w ust. 4, przekracza równowartoÊç 5 mln euro. 

6. W przypadku gdy umorzenie dotyczy kredytu
technologicznego udzielonego na inwestycje techno-
logiczne w sektorze budownictwa okr´towego, mak-
symalny limit pomocy publicznej wynosi 22,5 % wy-
datków, o których mowa w ust. 8.

7. W przypadku gdy umorzenie kredytu technolo-
gicznego jest udzielane przedsi´biorcy b´dàcemu mi-
kroprzedsi´biorcà, ma∏ym lub Êrednim przedsi´biorcà
w rozumieniu rozporzàdzenia nr 70/2001, maksymalnà
wysokoÊç limitów, o których mowa w ust. 3 pkt 4—6,
podwy˝sza si´ o 15 punktów procentowych brutto,
z wy∏àczeniem przedsi´biorcy dzia∏ajàcego w sektorze
transportu.

8. Umorzeniem mogà byç obj´te, pomniejszone
o nale˝ny podatek od towarów i us∏ug oraz podatek
akcyzowy, nast´pujàce wydatki poniesione w zwiàzku
z realizacjà inwestycji technologicznej, udokumento-
wane zap∏aconymi fakturami:

1) na zakup, na warunkach rynkowych, nowych lub
u˝ywanych Êrodków trwa∏ych, z wy∏àczeniem
Êrodków transportu, w przypadku przedsi´bior-
ców prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie trans-
portu;

2) na rozbudow´ lub modernizacj´ istniejàcych Êrod-
ków trwa∏ych;

3) na instalacj´ i uruchomienie Êrodków trwa∏ych;

4) na prace przedrealizacyjne, w tym niezb´dne stu-
dia, ekspertyzy, koncepcje, projekty techniczne
bezpoÊrednio i wy∏àcznie zwiàzane z wdro˝eniem
nowej technologii, w oparciu o którà jest realizo-
wana inwestycja technologiczna finansowana kre-
dytem technologicznym oraz koszty produkcyjne
niezb´dne do legalizacji technologicznej produktu
(wyrobu lub us∏ugi) powsta∏ego w wyniku tej in-
westycji;

5) na zakup wartoÊci niematerialnych i prawnych
w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej
wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu
organizacji i zarzàdzania, które w przypadku przed-
si´biorcy nieb´dàcego mikroprzedsi´biorcà, ma-
∏ym lub Êrednim przedsi´biorcà w rozumieniu roz-
porzàdzenia nr 70/2001 nie mogà przekroczyç
25 % wydatków, o których mowa w pkt 1 i 2, pod
warunkiem ˝e:

a) b´dà stanowiç w∏asnoÊç kredytobiorcy i b´dà
przez niego wykorzystywane wy∏àcznie w pod-
regionie w rozumieniu przepisów o Nomenkla-
turze Jednostek Terytorialnych do Celów Staty-
stycznych (NTS), w którym zrealizowana zosta-
∏a inwestycja technologiczna finansowana kre-
dytem technologicznym, przez okres co naj-
mniej 5 lat od dnia zakoƒczenia inwestycji,

b) zosta∏y nabyte od osób trzecich na warunkach
rynkowych,

c) podlegajà amortyzacji zgodnie z przepisami po-
datkowymi.

9. Umorzenie cz´Êci kredytu technologicznego dla
celów podatku dochodowego jest traktowane jako
zwrot przedsi´biorcy wydatków na nabycie lub wy-
tworzenie we w∏asnym zakresie Êrodków trwa∏ych
oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych, o których
mowa w ust. 8 pkt 5.

Art. 7. Umorzenie nast´puje pod warunkiem, ˝e
kredytobiorca przed∏o˝y nast´pujàce dokumenty:

1) faktury dokumentujàce wydatki, o których mowa
w art. 6 ust. 8;

2) faktury dokumentujàce sprzeda˝ towarów lub
us∏ug powsta∏ych w wyniku inwestycji technolo-
gicznej finansowanej kredytem technologicznym
odpowiednio za okres od zakoƒczenia tej in-
westycji do dnia umorzenia lub okres od dnia
ostatniego umorzenia do dnia kolejnego umorze-
nia;

3) opini´ sporzàdzonà przez jednostk´ naukowà, cen-
trum badawczo-rozwojowe lub stowarzyszenie na-
ukowo-techniczne o zasi´gu ogólnopolskim, któ-
rych zakres dzia∏ania jest zwiàzany z inwestycjà
technologicznà finansowanà kredytem technolo-
gicznym, potwierdzajàcà zastosowanie nowej
technologii, na którà zosta∏ udzielony kredyt tech-
nologiczny;

4) informacj´ o pomocy publicznej udzielonej na re-
alizacj´ inwestycji technologicznej finansowanej

Dziennik Ustaw Nr 179 — 11192 — Poz. 1484



kredytem technologicznym odpowiednio za okres
do dnia pierwszego umorzenia lub okres od dnia
ostatniego umorzenia do dnia kolejnego umorze-
nia;

5) zobowiàzanie, ˝e dzia∏alnoÊç gospodarcza zwiàza-
na z inwestycjà technologicznà finansowanà kre-
dytem technologicznym b´dzie prowadzona przez
co najmniej 5 lat od dnia jej zakoƒczenia, pod ry-
gorem zwrotu umorzonej kwoty kredytu technolo-
gicznego;

6) zaÊwiadczenie wydane przez naczelnika w∏aÊciwe-
go urz´du skarbowego o niezaleganiu z zap∏atà
podatków odpowiednio za okres od zakoƒczenia
tej inwestycji do dnia umorzenia lub okres od dnia
ostatniego umorzenia do dnia kolejnego umorze-
nia;

7) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego wójta (burmistrza, pre-
zydenta miasta) o niezaleganiu z zap∏atà podatków
i op∏at lokalnych;

8) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego miejscowo oddzia∏u Za-
k∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o niezaleganiu
z zap∏atà sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne i zdro-
wotne odpowiednio za okres od zakoƒczenia tej in-
westycji do dnia umorzenia lub okres od dnia ostat-
niego umorzenia do dnia kolejnego umorzenia.

Art. 8. W sprawach nieuregulowanych w niniej-
szym rozdziale do udzielania kredytu technologiczne-
go oraz czynnoÊci zwiàzanych z wykonywaniem umo-
wy kredytu technologicznego, w tym do ustanawiania
zabezpieczeƒ, stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r.
Nr 72, poz. 665, z póên. zm.3)).

Rozdzia∏ 3

Fundusz Kredytu Technologicznego

Art. 9. W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy
si´ Fundusz Kredytu Technologicznego, zwany dalej
„Funduszem”. 

Art. 10. 1. Na Fundusz sk∏adajà si´: 

1) dotacje celowe z bud˝etu paƒstwa okreÊlane co-
rocznie w ustawie bud˝etowej; 

2) sp∏aty rat kapita∏owych kredytów technologicz-
nych;

3) prowizje za udzielanie kredytów technologicznych;

4) odsetki od udzielonych kredytów technologicz-
nych; 

5) odsetki od lokat Êrodków Funduszu w bankach;

6) Êrodki pochodzàce z bud˝etu Unii Europejskiej
oraz inne Êrodki pochodzàce ze êróde∏ zagranicz-
nych niepodlegajàce zwrotowi;

7) inne wp∏ywy.

2. Ârodki Funduszu przeznacza si´ na: 

1) udzielanie kredytów technologicznych;

2) pokrywanie kosztów funkcjonowania Funduszu;

3) wynagrodzenie prowizyjne przys∏ugujàce Banko-
wi Gospodarstwa Krajowego w wysokoÊci iloczy-
nu kosztów, o których mowa w pkt 2, i wspó∏czyn-
nika 0,1.

Art. 11. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego wyod-
r´bnia w swoim planie finansowym plan finansowy
Funduszu opracowany w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych oraz z mi-
nistrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki.

2. Plan finansowy Funduszu okreÊla co najmniej:

1) ∏àcznà kwot´, która mo˝e byç przeznaczona na
udzielanie kredytów technologicznych w danym
roku;

2) ∏àcznà wysokoÊç kwoty, do której przewiduje si´
umorzenia kredytów technologicznych;

3) przewidywane przychody i wydatki.

3. Bank Gospodarstwa Krajowego sporzàdza dla
Funduszu odr´bne sprawozdanie finansowe oraz ra-
chunek zysków i strat. 

4. Bank Gospodarstwa Krajowego sk∏ada ministro-
wi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych oraz
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki, w ter-
minie do koƒca miesiàca nast´pujàcego po ka˝dym
kwartale, sprawozdanie z realizacji planu finansowego
Funduszu.

Rozdzia∏ 4

Status centrum badawczo-rozwojowego

Art. 12. 1. Przedsi´biorca nieb´dàcy jednostkà ba-
dawczo-rozwojowà mo˝e uzyskaç status centrum ba-
dawczo-rozwojowego.

2. Status centrum badawczo-rozwojowego mo˝e
uzyskaç przedsi´biorca, o którym mowa w ust. 1:

1) którego przychody netto ze sprzeda˝y towarów,
produktów i operacji finansowych za rok obroto-
wy poprzedzajàcy rok z∏o˝enia wniosku, o którym
mowa w ust. 6, wynios∏y co najmniej równowar-
toÊç w z∏otych 800 000 euro przeliczonà wed∏ug
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3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260
i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68,
poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121,
poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808
oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727 i Nr 167, 
poz. 1398.



Êredniego kursu og∏aszanego przez Narodowy
Bank Polski na ostatni dzieƒ roku obrotowego po-
przedzajàcego rok z∏o˝enia wniosku;

2) którego przychody netto ze sprzeda˝y wytworzo-
nych przez siebie wyników badaƒ lub prac rozwo-
jowych stanowià co najmniej 50 % przychodów
okreÊlonych w pkt 1;

3) który nie zalega z zap∏atà podatków, sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne i sk∏adek na ubezpiecze-
nie zdrowotne. 

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, usta-
la si´ w oparciu o zbadane i pozytywnie zaopiniowane
przez bieg∏ego rewidenta oraz zatwierdzone przez 
organ zatwierdzajàcy sprawozdanie finansowe za rok
obrotowy poprzedzajàcy rok z∏o˝enia wniosku, o któ-
rym mowa w ust. 6.

4. Organem uprawnionym do nadawania statusu
centrum badawczo-rozwojowego jest minister w∏aÊci-
wy do spraw gospodarki. 

5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki nadaje
status centrum badawczo-rozwojowego, w drodze de-
cyzji administracyjnej, po zasi´gni´ciu opinii:

1) ministra w∏aÊciwego do spraw nauki, w zakresie
zgodnoÊci z kierunkami polityki naukowo-techno-
logicznej i innowacyjnej paƒstwa oraz w zakresie
badaƒ i prac rozwojowych, o których mowa 
w ust. 6 pkt 6;

2) ministra w∏aÊciwego ze wzgl´du na rodzaj dzia∏al-
noÊci prowadzonej przez przedsi´biorc´, w zakre-
sie zgodnoÊci z priorytetowymi kierunkami prowa-
dzenia badaƒ i prac rozwojowych;

3) wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w∏aÊciwego
ze wzgl´du na miejsce wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej przez przedsi´biorc´ ubiegajàcego si´
o nadanie statusu centrum badawczo-rozwojowego.

6. Przedsi´biorca, o którym mowa w ust. 1, ubie-
gajàcy si´ o nadanie statusu centrum badawczo-roz-
wojowego sk∏ada wniosek do ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki. Wniosek powinien zawieraç:

1) firm´, siedzib´ i adres przedsi´biorcy;

2) oznaczenie formy prawnej przedsi´biorcy;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) numer REGON;

5) dane dotyczàce przychodów netto, o których mo-
wa w ust. 2 pkt 1 i 2;

6) opis badaƒ lub prac rozwojowych prowadzonych
przez przedsi´biorc´, w tym opis zadaƒ badawczo-
-rozwojowych zrealizowanych w ostatnim roku
obrotowym oraz ich wyników, a tak˝e wykaz uzy-
skanych akredytacji, patentów lub zastosowaƒ
w praktyce. 

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, przedsi´-
biorca do∏àcza nast´pujàce dokumenty:

1) aktualny odpis z rejestru przedsi´biorców; 

2) kopi´ decyzji o nadaniu numeru identyfikacji po-
datkowej (NIP); 

3) kopi´ decyzji o nadaniu statystycznego numeru
identyfikacyjnego REGON;

4) zatwierdzone na podstawie odr´bnych przepisów
sprawozdanie finansowe przedsi´biorcy za rok ob-
rotowy poprzedzajàcy z∏o˝enie wniosku wraz z wy-
szczególnieniem przychodów netto z tytu∏u sprze-
da˝y badaƒ lub prac rozwojowych;

5) raport z badania sprawozdania finansowego,
o którym mowa w pkt 4, wraz z opinià bieg∏ego re-
widenta;

6) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego naczelnika urz´du
skarbowego o niezaleganiu z zap∏atà podatków;

7) zaÊwiadczenie miejscowo w∏aÊciwego oddzia∏u
Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o niezaleganiu
z zap∏atà sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
i sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne;

8) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego wójta (burmistrza, pre-
zydenta miasta) o niezaleganiu z zap∏atà podatków
i op∏at lokalnych;

9) w przypadku spó∏ki handlowej powsta∏ej w wyni-
ku komercjalizacji lub prywatyzacji jednostki ba-
dawczo-rozwojowej — informacj´ o wysokoÊci ulg
podatkowych przys∏ugujàcych tej jednostce ba-
dawczo-rozwojowej w ostatnim roku obrotowym
jej dzia∏alnoÊci.

Art. 13. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, nadania
przedsi´biorcy, o którym mowa w art. 12 ust. 1, statu-
su centrum badawczo-rozwojowego w przypadku,
gdy przedsi´biorca ten nie spe∏nia warunków, o któ-
rych mowa w art. 12 ust. 2.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo˝e
odmówiç nadania przedsi´biorcy, o którym mowa
w art. 12 ust. 1, statusu centrum badawczo-rozwojo-
wego w przypadku negatywnej opinii, o której mowa
w art. 12 ust. 5 pkt 1, 2 lub 3. 

Art. 14. Przedsi´biorca, który uzyska∏ status cen-
trum badawczo-rozwojowego, sk∏ada ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw gospodarki w terminie 14 dni od
dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok
sprawozdawczy:

1) dokumenty, o których mowa w art. 12 ust. 7
pkt 6—8, zatwierdzone na podstawie odr´bnych
przepisów sprawozdanie finansowe przedsi´bior-
cy za ostatni rok obrotowy z wyszczególnieniem
przychodów netto z tytu∏u sprzeda˝y badaƒ lub
prac rozwojowych oraz raport z badania tego spra-
wozdania;
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2) opis badaƒ lub prac rozwojowych prowadzonych
przez przedsi´biorc´, w tym opis zadaƒ badawczo-
-rozwojowych zrealizowanych w ostatnim roku
obrotowym oraz ich wyników, a tak˝e wykaz uzy-
skanych akredytacji, patentów lub zastosowaƒ
w praktyce.

Art. 15. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
wydaje decyzj´ o pozbawieniu przedsi´biorcy statusu
centrum badawczo-rozwojowego, w przypadku gdy:

1) analiza dokumentów z∏o˝onych na podstawie
art. 14 wyka˝e, ˝e przedsi´biorca ten nie spe∏nia
warunków, o których mowa w art. 12 ust. 2;

2) przedsi´biorca nie spe∏ni obowiàzku, o którym
mowa w art. 14. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki og∏asza
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” komunikaty o wydanych decyzjach
w sprawie nadania i pozbawienia przedsi´biorcy sta-
tusu centrum badawczo-rozwojowego.

Art. 16. 1. Centrum badawczo-rozwojowe mo˝e
tworzyç fundusz innowacyjnoÊci.

2. Fundusz innowacyjnoÊci tworzy si´ z comie-
si´cznego odpisu wynoszàcego nie wi´cej ni˝
20 % przychodów uzyskanych przez centrum badaw-
czo-rozwojowe w danym miesiàcu.

3. Odpis, o którym mowa w ust. 2, obcià˝a koszty
dzia∏alnoÊci centrum badawczo-rozwojowego.

4. Ârodki funduszu innowacyjnoÊci sà gromadzo-
ne na odr´bnym rachunku bankowym.

5. RównowartoÊç odpisów dokonanych zgodnie
z ust. 2 centrum badawczo-rozwojowe przekazuje na
rachunek bankowy funduszu innowacyjnoÊci w termi-
nie do ostatniego dnia ka˝dego miesiàca.

6. Ârodki funduszu innowacyjnoÊci przeznacza si´
na pokrywanie kosztów prowadzenia badaƒ i prac roz-
wojowych.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki wyko-
rzystywania Êrodków funduszu innowacyjnoÊci, bio-
ràc pod uwag´ Zasady Ramowe stosowane przez
Wspólnot´ wobec pomocy publicznej na rzecz badaƒ
i rozwoju (Dz. Urz. WE C 45 z 17.02.1996).

8. Ârodki funduszu innowacyjnoÊci zalicza si´ do
przychodów z dzia∏alnoÊci w przypadku:

1) niewykorzystania ich w danym roku kalendarzo-
wym — w wysokoÊci niewykorzystanych Êrodków;

2) utraty przez przedsi´biorc´ statusu centrum ba-
dawczo-rozwojowego.

Art. 17. W sprawach nieuregulowanych w art. 12—15
stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania admini-
stracyjnego.

Rozdzia∏ 5

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 18. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o po-
datku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z póên.
zm.4)) w art. 12:

1) w ust. 2 po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu:

„5a) przedsi´biorców o statusie centrum badaw-
czo-rozwojowego uzyskanym na zasadach
okreÊlonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.
o niektórych formach wspierania dzia∏alnoÊci
innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484), w za-
kresie przedmiotów opodatkowania zaj´tych
na cele prowadzonych badaƒ i prac rozwojo-
wych,”;

2) po ust. 9 dodaje si´ ust. 10—12 w brzmieniu:

„10. Z tytu∏u zwolnienia od podatku rolnego,
o którym mowa w ust. 2 pkt 5a, jednostkom
samorzàdu terytorialnego przys∏uguje z bu-
d˝etu paƒstwa zwrot utraconych dochodów. 

11. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
zasady i tryb zwrotu utraconych dochodów,
o których mowa w ust. 10, kierujàc si´ potrze-
bà zabezpieczenia bud˝etów gmin przed utra-
tà dochodów.

12. Zwolnienie od podatku rolnego, o którym
mowa w ust. 2 pkt 5a, stanowi pomoc de mi-
nimis, o której mowa w rozporzàdzeniu Ko-
misji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia
2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ra-
mach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10
z 13.01.2001).”.

Art. 19. W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednost-
kach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33,
poz. 388, z póên. zm.5)) uchyla si´ art. 74.

Art. 20. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i op∏atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, z póên. zm.6)) w art. 7: 
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4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91,
poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926,
z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r.
Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162,
poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, 
poz. 1365, Nr 169, poz. 1419 i Nr 175, poz. 1462

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240,
poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2005 r. Nr 164,
poz. 1365. 

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r.
Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840,
Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92,
poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 i Nr 281,
poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143,
poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169,
poz. 1419 i Nr 175, poz 1462.



1) w ust. 2 po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu:

„5a) przedsi´biorców o statusie centrum badaw-
czo-rozwojowego uzyskanym na zasadach
okreÊlonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.
o niektórych formach wspierania dzia∏alnoÊci
innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484) w od-
niesieniu do przedmiotów opodatkowania za-
j´tych na cele prowadzonych badaƒ i prac
rozwojowych,”;

2) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. Z tytu∏u zwolnieƒ z podatków i op∏at, o których
mowa w ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 pkt 5a, jednost-
kom samorzàdu terytorialnego przys∏uguje z bu-
d˝etu paƒstwa zwrot utraconych dochodów.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zasady
i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których
mowa w ust. 4, kierujàc si´ potrzebà zabezpie-
czenia bud˝etów gmin przed utratà dochodów
z tytu∏u zwolnieƒ w op∏atach i podatkach.”;

3) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6. Zwolnienie od podatków i op∏at, o którym mo-
wa w ust. 2 pkt 5a, stanowi pomoc de minimis,
o której mowa w rozporzàdzeniu Komisji (WE)
nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie
zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odnie-
sieniu do pomocy w ramach zasady de mini-
mis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001).”.

Art. 21. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póên. zm.7)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany: 

1) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ma∏˝onkowie podlegajàcy obowiàzkowi podat-
kowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, mi´-

dzy którymi istnieje wspólnoÊç majàtkowa, po-
zostajàcy w zwiàzku ma∏˝eƒskim przez ca∏y rok
podatkowy, mogà byç jednak, z zastrze˝eniem
ust. 8, na wniosek wyra˝ony we wspólnym ze-
znaniu rocznym, z zastrze˝eniem art. 6a, opo-
datkowani ∏àcznie od sumy swoich dochodów
okreÊlonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po
uprzednim odliczeniu, odr´bnie przez ka˝dego
z ma∏˝onków, kwot okreÊlonych w art. 26
i art. 26c; w tym przypadku podatek okreÊla si´
na imi´ obojga ma∏˝onków w podwójnej wyso-
koÊci podatku obliczonego od po∏owy ∏àcznych
dochodów ma∏˝onków, z tym ˝e do sumy tych
dochodów nie wlicza si´ dochodów (przycho-
dów) opodatkowanych w sposób zrycza∏towa-
ny na zasadach okreÊlonych w tej ustawie.”;

2) w art. 22 dodaje si´ ust. 7b w brzmieniu:

„7b. Poniesione koszty prac rozwojowych zalicza
si´ do kosztów uzyskania przychodów w roku
podatkowym, w którym zosta∏y zakoƒczone,
o ile nie mogà byç uznane za wartoÊci niema-
terialne i prawne w rozumieniu art. 22b ust. 2
pkt 2.”;

3) w art. 22m w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) od poniesionych kosztów zakoƒczonych prac
rozwojowych — 12 miesi´cy,”;

4) po art. 26b dodaje si´ art. 26c w brzmieniu:

„Art. 26c. 1. Od podstawy obliczenia podatku
(opodatkowania), ustalonej zgodnie
z art. 26 ust. 1, odlicza si´ wydatki po-
niesione przez podatnika na nabycie
nowych technologii, do wysokoÊci
i na warunkach okreÊlonych w rozpo-
rzàdzeniu ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych,
uwzgl´dniajàcym Wytyczne w spra-
wie krajowej pomocy regionalnej
(Dz. Urz. WE C 74 z 10.03.1998 oraz
Dz. Urz. WE C 258 z 9.09.2002). 

2. Za nowe technologie, w rozumieniu
ust. 1, uwa˝a si´ wiedz´ technolo-
gicznà w postaci wartoÊci niemate-
rialnych i prawnych, w szczególnoÊci
wyniki badaƒ i prac rozwojowych, na-
bytà przez podatnika od jednostek
naukowych w rozumieniu prawa kra-
ju rejestracji, która umo˝liwia wytwa-
rzanie nowych lub udoskonalonych
wyrobów lub us∏ug i która nie jest
stosowana na Êwiecie przez okres
d∏u˝szy ni˝ 5 lat, co potwierdza opinia
niezale˝nej jednostki naukowej w ro-
zumieniu ustawy z dnia 8 paêdzierni-
ka 2004 r. o zasadach finansowania
nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390
i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r.
Nr 85, poz. 727).

3. Prawo do odliczeƒ przys∏uguje podat-
nikowi uzyskujàcemu przychody ze
êród∏a okreÊlonego w art. 10 ust. 1
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———————
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, 
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, 
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, 
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, 
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120,
poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210,
poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781 oraz
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725,
Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143,
poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 
i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420 i Nr 177, poz 1468.



pkt 3. Kwota odliczeƒ nie mo˝e w ro-
ku podatkowym przekroczyç kwoty
dochodu uzyskanego przez podatnika
z tego êród∏a.

4. Prawo do odliczeƒ nie przys∏uguje
podatnikowi, je˝eli w roku podatko-
wym lub w roku poprzedzajàcym pro-
wadzi∏ dzia∏alnoÊç na terenie specjal-
nej strefy ekonomicznej na podstawie
zezwolenia.

5. Podstawà ustalenia wielkoÊci odlicze-
nia jest kwota wydatków poniesio-
nych przez podatnika na nabycie no-
wej technologii, uwzgl´dnionych
w wartoÊci poczàtkowej, w cz´Êci,
w jakiej zosta∏a zap∏acona podmioto-
wi uprawnionemu w roku podatko-
wym, w którym nowà technologi´
wprowadzono do ewidencji Êrodków
trwa∏ych oraz wartoÊci niematerial-
nych i prawnych lub w roku nast´pu-
jàcym po tym roku, oraz w której nie
zosta∏a zwrócona podatnikowi w ja-
kiejkolwiek formie.

6. Je˝eli podatnik dokona∏ przedp∏at (za-
datków) na poczet wydatków okreÊlo-
nych w ust. 5 w roku poprzedzajàcym
rok, w którym wprowadzi∏ nowà tech-
nologi´ do ewidencji Êrodków trwa∏ych
oraz wartoÊci niematerialnych i praw-
nych, uznaje si´ je za poniesione w ro-
ku jej wprowadzenia do tej ewidencji. 

7. Odliczenia dokonuje si´ w zeznaniu
za rok podatkowy, w którym ponie-
siono wydatki, o których mowa
w ust. 5 i 6. W sytuacji gdy podatnik
osiàga za rok podatkowy strat´ lub
wielkoÊç dochodu z pozarolniczej
dzia∏alnoÊci podatnika jest ni˝sza od
kwoty przys∏ugujàcych mu odliczeƒ,
odliczenia odpowiednio w ca∏ej kwo-
cie lub w pozosta∏ej cz´Êci dokonuje
si´ w zeznaniach za kolejno nast´pu-
jàce po sobie trzy lata podatkowe li-
czàc od koƒca roku, w którym nowà
technologi´ wprowadzono do ewi-
dencji Êrodków trwa∏ych oraz warto-
Êci niematerialnych i prawnych.

8. Odliczenia zwiàzane z nabyciem no-
wej technologii nie mogà przekro-
czyç:

1) 50 % kwoty, ustalonej zgodnie
z ust. 5 i 6, dla podatnika b´dàcego
mikroprzedsi´biorcà, ma∏ym lub
Êrednim przedsi´biorcà w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej w roku, w którym na-
by∏ prawo do odliczenia, albo 

2) 30 % kwoty, ustalonej zgodnie
z ust. 5 i 6, dla pozosta∏ych podat-
ników.

9. Podatnik traci prawo do odliczeƒ
zwiàzanych z nabyciem nowej tech-
nologii, je˝eli przed up∏ywem trzech
lat podatkowych liczàc od koƒca roku
podatkowego, w którym wprowadzi∏
nowà technologi´ do ewidencji Êrod-
ków trwa∏ych oraz wartoÊci niemate-
rialnych i prawnych:

1) udzieli w jakiejkolwiek formie lub
cz´Êci innym podmiotom prawa do
nowej technologii; nie dotyczy to
przeniesienia prawa w wyniku prze-
kszta∏cenia formy prawnej oraz ∏à-
czenia lub podzia∏u dotychczaso-
wych przedsi´biorców — dokony-
wanych na podstawie przepisów
Kodeksu spó∏ek handlowych, albo

2) zostanie og∏oszona jego upad∏oÊç
obejmujàca likwidacj´ majàtku,
lub zostanie postawiony w stan li-
kwidacji, albo

3) otrzyma zwrot wydatków na t´
technologi´ w jakiejkolwiek formie.

10. W razie wystàpienia okolicznoÊci,
o których mowa w ust. 9, podatnik
jest obowiàzany w zeznaniu podatko-
wym sk∏adanym za rok, w którym wy-
stàpi∏y te okolicznoÊci, do zwi´ksze-
nia podstawy obliczenia podatku
(opodatkowania) o kwot´ dokona-
nych odliczeƒ, do których utraci∏ pra-
wo, a w razie poniesienia straty — do
jej zmniejszenia o t´ kwot´. W przy-
padku, o którym mowa w ust. 9 pkt 3,
kwot´ odliczeƒ, do której podatnik
utraci∏ prawo, okreÊla si´ proporcjo-
nalnie do udzia∏u zwróconych wydat-
ków w wartoÊci poczàtkowej nowej
technologii.

11. Do odliczeƒ, o których mowa w ust. 1,
nie majà zastosowania przepisy
art. 23 ust. 1 pkt 45.”.

Art. 22. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-
ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z póên. zm.8)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:
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8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169,
poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137,
poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217,
poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29,
poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121,
poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171,
poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533 
oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, 
poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298 i Nr 169, 
poz. 1419 i 1420.



1) w art. 15 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Poniesione koszty prac rozwojowych zalicza si´
do kosztów uzyskania przychodów w roku po-
datkowym, w którym zosta∏y zakoƒczone, o ile
nie mogà byç uznane za wartoÊci niematerialne
i prawne w rozumieniu art. 16b ust. 2 pkt 3.”;

2) w art. 16m w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) od poniesionych kosztów zakoƒczonych prac
rozwojowych — 12 miesi´cy,”;

3) w art. 17:

a) w ust. 1 pkt 4k otrzymuje brzmienie:

„4k) dochody Banku Gospodarstwa Krajowego
prowadzàcego Krajowy Fundusz Mieszka-
niowy, Fundusz Termomodernizacji, Fun-
dusz Kredytu Technologicznego i Krajowy
Fundusz Drogowy oraz banku prowadzàce-
go kas´ mieszkaniowà, stanowiàce równo-
wartoÊç dochodu uzyskanego przez te Fun-
dusze lub kas´ mieszkaniowà z tytu∏ów
okreÊlonych w odr´bnych przepisach —
w cz´Êci przeznaczonej wy∏àcznie na reali-
zacj´ wymienionych w tych przepisach ce-
lów, odpowiednio Funduszy lub kasy
mieszkaniowej,”,

b) w ust. 1c pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przedsi´biorstwach paƒstwowych, spó∏-
dzielniach i spó∏kach,”; 

4) po art. 18a dodaje si´ art. 18b w brzmieniu:

„Art. 18b. 1. Od podstawy obliczenia podatku
(opodatkowania), ustalonej zgodnie
z art. 18, odlicza si´ wydatki poniesio-
ne przez podatnika na nabycie no-
wych technologii, do wysokoÊci i na
warunkach okreÊlonych w rozporzà-
dzeniu ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych, uwzgl´-
dniajàcym Wytyczne w sprawie kra-
jowej pomocy regionalnej (Dz. Urz.
WE C 74 z 10.03.1998 oraz Dz. Urz.
WE C 258 z 9.09.2002).

2. Za nowe technologie, w rozumieniu
ust. 1, uwa˝a si´ wiedz´ technolo-
gicznà w postaci wartoÊci niemate-
rialnych i prawnych, w szczególnoÊci
wyniki badaƒ i prac rozwojowych, na-
bytà przez podatnika od jednostek
naukowych w rozumieniu prawa kra-
ju rejestracji, która umo˝liwia wytwa-
rzanie nowych lub udoskonalonych
wyrobów lub us∏ug i która nie jest
stosowana na Êwiecie przez okres
d∏u˝szy ni˝ 5 lat, co potwierdza opinia
niezale˝nej jednostki naukowej w ro-
zumieniu ustawy z dnia 8 paêdzierni-
ka 2004 r. o zasadach finansowania
nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390
i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r.
Nr 85, poz. 727).

3. Prawo do odliczeƒ nie przys∏uguje
podatnikowi, je˝eli w roku podatko-
wym lub w roku poprzedzajàcym pro-
wadzi∏ dzia∏alnoÊç na terenie specjal-
nej strefy ekonomicznej na podstawie
zezwolenia.

4. Podstawà ustalenia wielkoÊci odlicze-
nia jest kwota wydatków poniesio-
nych przez podatnika na nabycie no-
wej technologii, uwzgl´dnionych
w wartoÊci poczàtkowej, w cz´Êci,
w jakiej zosta∏a zap∏acona podmioto-
wi uprawnionemu w roku podatko-
wym, w którym nowà technologi´
wprowadzono do ewidencji Êrodków
trwa∏ych oraz wartoÊci niematerial-
nych i prawnych lub w roku nast´pu-
jàcym po tym roku, oraz w której nie
zosta∏a zwrócona podatnikowi w ja-
kiejkolwiek formie.

5. Je˝eli podatnik dokona∏ przedp∏at (za-
datków) na poczet wydatków okreÊlo-
nych w ust. 4 w roku poprzedzajàcym
rok, w którym wprowadzi∏ nowà tech-
nologi´ do ewidencji Êrodków trwa-
∏ych oraz wartoÊci niematerialnych
i prawnych, uznaje si´ je za poniesio-
ne w roku jej wprowadzenia do tej
ewidencji.

6. Odliczenia dokonuje si´ w zeznaniu
za rok podatkowy, w którym ponie-
siono wydatki, o których mowa
w ust. 4 i 5. W sytuacji gdy podatnik
osiàga za rok podatkowy strat´ lub
wielkoÊç dochodu z pozarolniczej
dzia∏alnoÊci podatnika jest ni˝sza od
kwoty przys∏ugujàcych mu odliczeƒ,
odliczenia odpowiednio w ca∏ej kwo-
cie lub w pozosta∏ej cz´Êci dokonuje
si´ w zeznaniach za kolejno nast´pu-
jàce po sobie trzy lata podatkowe li-
czàc od koƒca roku, w którym nowà
technologi´ wprowadzono do ewi-
dencji Êrodków trwa∏ych oraz warto-
Êci niematerialnych i prawnych.

7. Odliczenia zwiàzane z nabyciem no-
wej technologii nie mogà przekroczyç:

1) 50 % kwoty, ustalonej zgodnie
z ust. 5 i 6, dla podatnika b´dàcego
mikroprzedsi´biorcà, ma∏ym lub
Êrednim przedsi´biorcà w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej w roku, w którym na-
by∏ prawo do odliczenia, albo

2) 30 % kwoty, ustalonej zgodnie
z ust. 5 i 6, dla pozosta∏ych podat-
ników.

8. Podatnik traci prawo do odliczeƒ
zwiàzanych z nabyciem nowej tech-
nologii, je˝eli przed up∏ywem trzech
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lat podatkowych liczàc od koƒca roku
podatkowego, w którym wprowadzi∏
nowà technologi´ do ewidencji Êrod-
ków trwa∏ych oraz wartoÊci niemate-
rialnych i prawnych:

1) udzieli w jakiejkolwiek formie lub
cz´Êci innym podmiotom prawa do
nowej technologii; nie dotyczy to
przeniesienia prawa w wyniku prze-
kszta∏cenia formy prawnej oraz ∏à-
czenia lub podzia∏u dotychczaso-
wych przedsi´biorców — dokony-
wanych na podstawie przepisów
Kodeksu spó∏ek handlowych, albo

2) zostanie og∏oszona jego upad∏oÊç
obejmujàca likwidacj´ majàtku, lub
zostanie postawiony w stan likwi-
dacji, albo

3) otrzyma zwrot wydatków na t´
technologi´ w jakiejkolwiek formie.

9. W razie wystàpienia okolicznoÊci,
o których mowa w ust. 8, podatnik
jest obowiàzany w zeznaniu podatko-
wym sk∏adanym za rok, w którym wy-
stàpi∏y te okolicznoÊci, do zwi´ksze-
nia podstawy opodatkowania o kwo-
t´ dokonanych odliczeƒ, do których
utraci∏ prawo, a w razie poniesienia
straty — do jej zmniejszenia o t´ kwo-
t´. W przypadku, o którym mowa
w ust. 8 pkt 3, kwot´ odliczeƒ, do któ-
rej podatnik utraci∏ prawo, okreÊla si´
proporcjonalnie do udzia∏u zwróco-
nych wydatków w wartoÊci poczàtko-
wej nowej technologii.

10. Przepisy ust. 9 stosuje si´ odpowied-
nio w razie utraty przez podatkowà
grup´ kapita∏owà statusu podatnika.
Obowiàzek, o którym mowa w ust. 9,
cià˝y wówczas na spó∏ce, która wpro-
wadzi∏a nowà technologi´ do ewi-
dencji Êrodków trwa∏ych oraz warto-
Êci niematerialnych i prawnych.

11. Do odliczeƒ, o których mowa w ust. 1,
nie majà zastosowania przepisy art. 16
ust. 1 pkt 48.”.

Art. 23. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Ban-
kowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9,
poz. 131, z póên. zm.9)) w art. 14 po ust. 3b dodaje si´
ust. 3c w brzmieniu: 

„3c. Nie nalicza si´ obowiàzkowej op∏aty rocznej od
aktywów Funduszu Kredytu Technologicznego
utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowe-
go.”.

Art. 24. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´bior-
czoÊci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z póên. zm.10)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) dzia∏alnoÊci innowacyjnej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o niektórych formach wspierania dzia∏alno-
Êci innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484),”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Do zadaƒ Agencji, o których mowa w ust. 1
pkt 4, nale˝y w szczególnoÊci:

1) dzia∏anie na rzecz realizacji za∏o˝eƒ poli-
tyki innowacyjnej paƒstwa,

2) wspieranie i promocja przedsi´wzi´ç,
w tym programów, centralnych i regio-
nalnych w zakresie rozwoju innowacyj-
noÊci, 

3) przygotowywanie i realizacja w∏asnych
programów dzia∏aƒ wspierajàcych dzia-
∏alnoÊç innowacyjnà,

4) wspomaganie organów administracji
rzàdowej i samorzàdowej w zbieraniu
i przetwarzaniu danych o potrzebach go-
spodarki narodowej w zakresie innowa-
cyjnoÊci,

5) wspieranie dzia∏alnoÊci instytucji otocze-
nia przedsi´biorstw dzia∏ajàcych na rzecz
wzrostu innowacyjnoÊci przedsi´biorstw
i gospodarki, takich jak: jednostki badaw-
czo-rozwojowe, centra badawczo-rozwo-
jowe, centra transferu technologii, inku-
batory przedsi´biorczoÊci i parki techno-
logiczne,

6) wspó∏praca mi´dzynarodowa w zakresie
promocji i rozwoju innowacyjnoÊci.”;

2) w art. 6 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Êwiadczenie us∏ug doradczych dla przedsi´-
biorców, bezrobotnych i podmiotów dzia-
∏ajàcych na rzecz rozwoju gospodarczego,
innowacyjnoÊci, zatrudnienia lub rozwoju
zasobów ludzkich, które nie dzia∏ajà dla zy-
sku lub zysk przeznaczajà na cele statuto-
we,”,

b) po pkt 8 dodaje si´ pkt 8a w brzmieniu:

„8a) prowadzenie w ramach rejestru, o którym
mowa w pkt 8, rejestru podmiotów dzia∏a-
jàcych na rzecz innowacyjnoÊci pod nazwà
„Krajowa Sieç Innowacji”,”,

Dziennik Ustaw Nr 179 — 11199 — Poz. 1484

———————
10) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216,
poz. 1824, z 2004 r. Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785
oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1110.

———————
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958, Nr 119,
poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802,
z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223,
poz. 2218 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 121, poz. 1262
i Nr 146, poz. 1546.



c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) promowanie podmiotów, o których mowa
w pkt 8 i 8a, organizowanie wspó∏pracy
mi´dzy nimi oraz Êwiadczenie na ich rzecz
us∏ug doradczych, szkoleniowych i informa-
cyjnych,”,

d) w pkt 10:

— lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wspomaganie dzia∏aƒ okreÊlonych
w pkt 1—6 i 11, prowadzonych przez inne
podmioty,”,

— lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wspomaganie inwestycji mikroprzedsi´-
biorców, ma∏ych i Êrednich przedsi´bior-
ców, w szczególnoÊci sprzyjajàcych wzro-
stowi ich konkurencyjnoÊci i innowacyj-
noÊci,”,

— lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) wzmacnianie potencja∏u podmiotów
dzia∏ajàcych na rzecz rozwoju gospodar-
czego, innowacyjnoÊci, zatrudnienia lub
rozwoju zasobów ludzkich,”,

e) dodaje si´ pkt 11 w brzmieniu:

„11) podejmowanie, wspieranie i finansowanie
przedsi´wzi´ç w zakresie transferu nowych
technologii w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych for-
mach wspierania dzia∏alnoÊci innowacyj-
nej.”;

3) w art. 6b w ust. 1 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu: 

„5) podmiotom dzia∏ajàcym na rzecz innowacyj-
noÊci.”.

Art. 25. W ustawie z dnia 20 marca 2002 r. o finan-
sowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. Nr 41, poz. 363,
z póên. zm.11)) w art. 2 w ust. 1 pkt 15 otrzymuje
brzmienie:

„15) parku technologicznym — nale˝y przez to rozu-
mieç zespó∏ wyodr´bnionych nieruchomoÊci
wraz z infrastrukturà technicznà, utworzony
w celu dokonywania przep∏ywu wiedzy i techno-
logii pomi´dzy jednostkami naukowymi w rozu-
mieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 paêdziernika
2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U.
Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz
z 2005 r. Nr 85, poz. 727) a przedsi´biorcami, na
którym oferowane sà przedsi´biorcom, wyko-
rzystujàcym nowoczesne technologie, us∏ugi
w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju
przedsi´biorstw, transferu technologii oraz prze-
kszta∏cania wyników badaƒ naukowych i prac
rozwojowych w innowacje technologiczne,
a tak˝e stwarzajàcy tym przedsi´biorcom mo˝li-

woÊç prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
przez korzystanie z nieruchomoÊci i infrastruktu-
ry technicznej na zasadach umownych,”.

Art. 26. W ustawie z dnia 30 paêdziernika 2002 r.
o podatku leÊnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216,
poz. 1826 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199 i Nr 164, 
poz. 1365) w art. 7:

1) w ust. 2 dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) przedsi´biorców o statusie centrum badawczo-
-rozwojowego uzyskanym na zasadach okreÊlo-
nych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektó-
rych formach wspierania dzia∏alnoÊci innowacyj-
nej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484) w zakresie przed-
miotów opodatkowania zaj´tych na prowadzenie
przez nich badaƒ i prac rozwojowych.”;

2) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4—6 w brzmieniu:

„4. Z tytu∏u zwolnienia od podatku leÊnego, o któ-
rym mowa w ust. 2 pkt 6, jednostkom samo-
rzàdu terytorialnego przys∏uguje z bud˝etu
paƒstwa zwrot utraconych dochodów. 

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zasady
i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których
mowa w ust. 4, kierujàc si´ potrzebà zabezpie-
czenia bud˝etów gmin przed utratà dochodów.

6. Zwolnienie od podatku leÊnego, o którym mo-
wa w ust. 2 pkt 6, stanowi pomoc de minimis,
o której mowa w rozporzàdzeniu Komisji (WE)
nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie
zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odnie-
sieniu do pomocy w ramach zasady de mini-
mis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001).”.

Art. 27. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i us∏ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz
z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756 i Nr 143,
poz. 1199) w za∏àczniku nr 4 skreÊla si´ poz. 5.

Art. 28. W ustawie z dnia 8 paêdziernika 2004 r.
o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238,
poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85,
poz. 727) w art. 2 w pkt 9 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) inne jednostki organizacyjne, niewymienione
w lit. a—f, posiadajàce osobowoÊç prawnà i sie-
dzib´ w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przed-
si´biorcy posiadajàcy status centrum badawczo-
-rozwojowego nadawany na podstawie ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach
wspierania dzia∏alnoÊci innowacyjnej (Dz. U.
Nr 179, poz. 1484);”.

Rozdzia∏ 6

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 29. 1. Spó∏ka handlowa powsta∏a w wyniku
komercjalizacji lub prywatyzacji jednostki badawczo-
-rozwojowej otrzymuje status centrum badawczo-roz-
wojowego na okres do dnia rozpatrzenia jej wniosku
o nadanie tego statusu, bez koniecznoÊci zachowania
warunków okreÊlonych w art. 12 ust. 2.
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11) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 141, poz. 1177, z 2003 r. Nr 159, poz. 1537 oraz
z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273,
poz. 2701.



2. Przepis ust. 1 stosuje si´ pod warunkiem z∏o˝e-
nia przez spó∏k´ wniosku w terminie 6 miesi´cy od
dnia przekszta∏cenia. W przypadku gdy wniosek nie
zostanie uwzgl´dniony, spó∏ka jest obowiàzana do za-
p∏aty podatków, op∏at nale˝nych za okres zwolnienia
w terminie miesiàca od dnia uprawomocnienia si´ de-
cyzji w sprawie wniosku.

Art. 30. 1. Do jednostek organizacyjnych, które
uzyska∏y status jednostki badawczo-rozwojowej na
podstawie art. 74 ustawy o jednostkach badawczo-
-rozwojowych, stosuje si´ przepisy dotychczasowe do
up∏ywu okresu, na który nadany zosta∏ status jednost-
ki badawczo-rozwojowej.

2. Do post´powaƒ o udzielenie statusu jednostki
badawczo-rozwojowej, wszcz´tych i niezakoƒczonych

do dnia 31 grudnia 2005 r., stosuje si´ przepisy do-
tychczasowe.

Art. 31. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒ-
stwa w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw instytucji finansowych, po zasi´gni´ciu opinii
Komisji Nadzoru Bankowego, dostosuje, w drodze
rozporzàdzenia, statut Banku Gospodarstwa Krajowe-
go do przepisów ustawy, bioràc pod uwag´ zasady
tworzenia i wykorzystywania Funduszu. 

Art. 32. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem przepisów art. 12—22
oraz art. 26, 27 i 29, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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U S TAWA

z dnia 29 lipca 2005 r.

o przeciwdzia∏aniu narkomanii1)

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla:

1) zasady i tryb post´powania w zakresie przeciw-
dzia∏ania narkomanii;

2) zadania i uprawnienia organów administracji rzà-
dowej i jednostek samorzàdu terytorialnego oraz
innych podmiotów w zakresie przeciwdzia∏ania
naruszeniom prawa dotyczàcego obrotu, wytwa-
rzania, przetwarzania, przerobu i posiadania sub-
stancji, których u˝ywanie mo˝e prowadziç do nar-
komanii;

3) organy w∏aÊciwe do wykonania:

a) rozporzàdzenia (WE) Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r.

w sprawie prekursorów narkotykowych (Dz. Urz.
WE L 047 z 18.02.2004), zwanego dalej „rozpo-
rzàdzeniem 273/2004”,

b) rozporzàdzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia
22 grudnia 2004 r. okreÊlajàcego zasady nadzo-
rowania handlu prekursorami narkotyków po-
mi´dzy Wspólnotà a paƒstwami trzecimi
(Dz. Urz. WE L 22 z 26.01.2005, str. 1; Dz. Urz. WE
Polskie wydanie specjalne z 2005 r., t. 48, str. 1),
zwanego dalej „rozporzàdzeniem 111/2005”;

4) kary za nieprzestrzeganie przepisów ustawy i roz-
porzàdzeƒ wymienionych w pkt 3.

Art. 2. 1. Przeciwdzia∏anie narkomanii realizuje si´
przez odpowiednie kszta∏towanie polityki spo∏ecznej,
gospodarczej, oÊwiatowo-wychowawczej i zdrowot-
nej, a w szczególnoÊci:

1) dzia∏alnoÊç wychowawczà, edukacyjnà, informa-
cyjnà i zapobiegawczà;

2) leczenie, rehabilitacj´ i reintegracj´ osób uzale˝-
nionych;

3) ograniczanie szkód zdrowotnych i spo∏ecznych;

4) nadzór nad substancjami, których u˝ywanie mo˝e
prowadziç do narkomanii;

5) zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania,
przetwarzania, przerobu i posiadania substancji,
których u˝ywanie mo˝e prowadziç do narkomanii;

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

26 paêdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeêwoÊci i prze-
ciwdzia∏aniu alkoholizmowi, ustaw´ z dnia 14 marca
1985 r. o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej, ustaw´ z dnia
9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏acie skarbowej, ustaw´ z dnia
11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicz-
nych, ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farmaceu-
tyczne, ustaw´ z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏al-
noÊci gospodarczej oraz ustaw´ z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych.


