
Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady wspierania dzia∏al-
noÊci innowacyjnej poprzez:

1) udzielanie kredytu technologicznego przez banki
kredytujàce i premii technologicznej przez Bank
Gospodarstwa Krajowego;

2) nadawanie przedsi´biorcy statusu centrum ba-
dawczo-rozwojowego.

Art. 2. 1. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) badania — badania naukowe w rozumieniu art. 2
pkt 2 ustawy z dnia 8 paêdziernika 2004 r. o zasa-
dach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390,
z póên. zm.2));

2) bank kredytujàcy — bank udzielajàcy kredytu tech-
nologicznego w zwiàzku z umowà zawartà z Ban-
kiem Gospodarstwa Krajowego;

3) dzia∏alnoÊç innowacyjna — dzia∏alnoÊç polegajàcà
na opracowaniu nowej technologii i uruchomieniu
na jej podstawie wytwarzania nowych lub znaczà-
co ulepszonych towarów, procesów lub us∏ug;

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

uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania
nowych lub znaczàco ulepszonych towarów,
procesów lub us∏ug albo

b) wdro˝eniu w∏asnej nowej technologii oraz uru-
chomieniu na jej podstawie wytwarzania no-
wych lub znaczàco ulepszonych towarów, pro-
cesów lub us∏ug;

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

6) kredyt technologiczny — kredyt udzielany przed-
si´biorcy przez bank kredytujàcy na realizacj´ in-
westycji technologicznej, który jest cz´Êciowo
sp∏acany ze Êrodków Funduszu Kredytu Technolo-

gicznego w formie premii technologicznej, do wy-
sokoÊci i na warunkach okreÊlonych w ustawie;

7) ma∏y przedsi´biorca — ma∏e przedsi´biorstwo
w rozumieniu Za∏àcznika I do rozporzàdzenia Ko-
misji (WE) nr 70/2001 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), w brzmieniu nadanym rozporzàdze-
niem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego
2004 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie (WE)
nr 70/2001 i rozszerzajàcym jego zakres w celu
w∏àczenia pomocy dla badaƒ i rozwoju (Dz. Urz.
UE L 63 z 28.02.2004);

8) mikroprzedsi´biorca — mikroprzedsi´biorstwo
w rozumieniu Za∏àcznika I do rozporzàdzenia Ko-
misji (WE) nr 70/2001 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), w brzmieniu nadanym rozporzàdze-
niem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego
2004 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie (WE)
nr 70/2001 i rozszerzajàcym jego zakres w celu
w∏àczenia pomocy dla badaƒ i rozwoju (Dz. Urz.
UE L 63 z 28.02.2004);

9) nowa technologia — technologi´ w postaci prawa
w∏asnoÊci przemys∏owej lub us∏ugi badawczo-roz-
wojowej (w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyro-
bów i Us∏ug), która umo˝liwia wytwarzanie no-
wych lub znaczàco ulepszonych towarów, proce-
sów lub us∏ug i nie jest stosowana na Êwiecie d∏u-
˝ej ni˝ 5 lat;

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

11) premia technologiczna — kwot´ przyznawanà
przedsi´biorcy ze Êrodków Funduszu Kredytu
Technologicznego przez Bank Gospodarstwa Kra-
jowego, na zasadach okreÊlonych w ustawie, na
sp∏at´ cz´Êci kapita∏u kredytu technologicznego;

12) przedsi´biorca — przedsi´biorstwo w rozumieniu
Za∏àcznika I do rozporzàdzenia Komisji (WE)
nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie za-
stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu
do pomocy paƒstwa dla ma∏ych i Êrednich przed-
si´biorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001),
w brzmieniu nadanym rozporzàdzeniem Komisji
(WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmienia-
jàcym rozporzàdzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerza-
jàcym jego zakres w celu w∏àczenia pomocy dla
badaƒ i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004);
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730
USTAWA

z dnia 30 maja 2008 r.

o niektórych formach wspierania dzia∏alnoÊci innowacyjnej1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 15 li-

stopada 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 lokal-
nych, ustaw´ z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci, ustaw´ z dnia
30 paêdziernika 2002 r. o podatku leÊnym, ustaw´ z dnia
8 paêdziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki
i ustaw´ z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach
wspierania dzia∏alnoÊci innowacyjnej.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727
i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795.



13) Êredni przedsi´biorca — Êrednie przedsi´biorstwo
w rozumieniu Za∏àcznika I do rozporzàdzenia Ko-
misji (WE) nr 70/2001 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), w brzmieniu nadanym rozporzàdze-
niem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego
2004 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie (WE)
nr 70/2001 i rozszerzajàcym jego zakres w celu
w∏àczenia pomocy dla badaƒ i rozwoju (Dz. Urz.
UE L 63 z 28.02.2004);

14) udzia∏ w∏asny — udzia∏ przedsi´biorcy w finanso-
waniu inwestycji technologicznej pochodzàcy ze
Êrodków innych ni˝ Êrodki kredytu technologiczne-
go lub Êrodki uzyskane przez przedsi´biorc´
w zwiàzku z udzielonà pomocà publicznà, w szcze-
gólnoÊci w formie kredytów, gwarancji lub por´-
czeƒ, na warunkach korzystniejszych od oferowa-
nych na rynku;

15) u˝ywane Êrodki trwa∏e — Êrodki trwa∏e stanowià-
ce:

a) budynki i budowle lub ich cz´Êci — je˝eli od
koƒca roku, w którym zakoƒczono budow´ tych
obiektów budowlanych, 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;

16) zakoƒczenie inwestycji technologicznej — zap∏ace-
nie przez przedsi´biorc´ realizujàcego inwestycj´
technologicznà wszystkich faktur dokumentujà-
cych wydatki poniesione na realizacj´ inwestycji
technologicznej.

2. Ilekroç w ustawie jest mowa o fakturach, nale˝y
przez to rozumieç tak˝e inne dowody ksi´gowe o rów-
nowa˝nej wartoÊci dowodowej.

Rozdzia∏ 2

Udzielanie kredytu technologicznego
i premii technologicznej

Art. 3. 1. Kredyt technologiczny jest udzielany
przez bank kredytujàcy mikroprzedsi´biorcy, ma∏emu
lub Êredniemu przedsi´biorcy posiadajàcemu zdol-
noÊç kredytowà.

2. Udzielanie kredytu technologicznego oraz pre-
mii technologicznej nast´puje zgodnie z przepisami
rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia
24 paêdziernika 2006 r. w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu WE w odniesieniu do regionalnej pomo-
cy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 302 z 01.11.2006), zwa-
nego dalej „rozporzàdzeniem Komisji (WE)
nr 1628/2006”, oraz zgodnie z przepisami dotyczàcymi
wydatkowania Êrodków pochodzàcych z bud˝etu Unii
Europejskiej.

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

1) du˝ego projektu inwestycyjnego w rozumieniu
przepisów wydanych na podstawie art. 10 ust. 2
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post´powaniu
w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 oraz z 2008 r. Nr 93,
poz. 585);

2) inwestycji w sektorze hutnictwa ˝elaza i stali, w∏ó-
kien syntetycznych, górnictwa w´gla, budownic-
twa okr´towego, rybo∏ówstwa i akwakultury;

3) inwestycji polegajàcej na wytwarzaniu produktów
majàcych imitowaç lub zast´powaç mleko i prze-
twory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 roz-
porzàdzenia EWG nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r.
w sprawie ochrony oznaczeƒ stosowanych w ob-
rocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz. Urz.
WE L 182 z 03.07.1987, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 247), i obrocie
tymi produktami;

4) inwestycji polegajàcej na produkcji pierwotnej
(uprawa, hodowla) produktów wymienionych
w Za∏àczniku nr 1 do Traktatu ustanawiajàcego
Wspólnot´ Europejskà.

4. Kredyt technologiczny nie mo˝e byç udzielany
na zakup, leasing lub wynajem Êrodka trwa∏ego,
w którym zosta∏a wdro˝ona nowa technologia b´dàca
przedmiotem inwestycji technologicznej finansowa-
nej za pomocà kredytu technologicznego.

5. Bank kredytujàcy nie mo˝e uzale˝niç udzielenia
kredytu technologicznego od prowadzenia przez
przedsi´biorc´ dzia∏alnoÊci eksportowej towarów lub
us∏ug powsta∏ych w wyniku inwestycji technologicz-
nej lub od utworzenia przez przedsi´biorc´ zagranicz-
nej sieci dystrybucyjnej, lub od funkcjonowania takiej
sieci, lub od uprzywilejowania towarów krajowych
wzgl´dem towarów importowanych.

6. Oprocentowanie kredytu technologicznego nie
mo˝e byç wy˝sze ni˝ Êrednie oprocentowanie pozo-
sta∏ych kredytów inwestycyjnych udzielanych przez
bank kredytujàcy.

7. Warunki udzielania kredytu technologicznego,
w szczególnoÊci prowizje i op∏aty, nie mogà byç mniej
korzystne ni˝ warunki proponowane przy udzielaniu
przez bank kredytujàcy innych kredytów inwestycyj-
nych.

8. Bank kredytujàcy mo˝e zawieraç umowy
o udzielenie kredytu technologicznego do dnia 31 paê-
dziernika 2013 r.

Art. 4. 1. Udzia∏ w∏asny przedsi´biorcy realizujàce-
go inwestycj´ technologicznà w finansowaniu tej in-
westycji nie mo˝e stanowiç mniej ni˝ 25 % wydatków,
o których mowa w art. 10 ust. 5 i 6.

2. Rozpocz´cie realizacji inwestycji technologicz-
nej finansowanej kredytem technologicznym mo˝e
nastàpiç po przyznaniu przez Bank Gospodarstwa Kra-
jowego promesy premii technologicznej.
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3. Bank Gospodarstwa Krajowego mo˝e przyznaç
promes´ premii technologicznej do dnia 15 wrzeÊnia
2013 r.

4. Produkcja towarów lub Êwiadczenie us∏ug wyni-
kajàce ze zrealizowania inwestycji technologicznej
muszà byç kontynuowane w województwie, w którym
zosta∏a zrealizowana inwestycja technologiczna, albo
w m.st. Warszawie, je˝eli inwestycja technologiczna
zosta∏a zrealizowana w m.st. Warszawie, co najmniej
przez 3 lata od dnia zakoƒczenia inwestycji technolo-
gicznej, pod rygorem zwrotu przez przedsi´biorc´ wy-
p∏aconej premii technologicznej wraz z odsetkami, o któ-
rych mowa w art. 14 ust. 2 rozporzàdzenia Rady (WE) 
nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiajàcego
szczegó∏owe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE 
(Dz. Urz. UE L 83 z 27.03.1999).

Art. 5. 1. Wniosek o udzielenie kredytu technolo-
gicznego przedsi´biorca sk∏ada do banku kredytujàce-
go.

2. W terminie 60 dni od dnia z∏o˝enia wniosku,
o którym mowa w ust. 1, bank kredytujàcy zawiera
z przedsi´biorcà warunkowà umow´ kredytu techno-
logicznego albo przyznaje promes´ kredytu technolo-
gicznego. Bank kredytujàcy uzale˝nia zawarcie warun-
kowej umowy kredytu technologicznego albo wysta-
wienie promesy kredytu technologicznego od posia-
dania przez przedsi´biorc´ zdolnoÊci kredytowej na
potrzeby kredytu technologicznego.

3. Przedsi´biorca, za poÊrednictwem banku kredy-
tujàcego, sk∏ada do Banku Gospodarstwa Krajowego
wniosek o przyznanie premii technologicznej, do któ-
rego do∏àcza warunkowà umow´ kredytu technolo-
gicznego albo promes´ kredytu technologicznego
oraz nast´pujàce dokumenty:

1) opini´ sporzàdzonà na wniosek przedsi´biorcy
przez jednostk´ naukowà lub centrum badawczo-
-rozwojowe, które nie sà powiàzane z przedsi´-
biorcà lub stowarzyszenie naukowo-techniczne
o zasi´gu ogólnopolskim, a ich zakres dzia∏ania
jest zwiàzany z inwestycjà technologicznà, na któ-
rà ma byç udzielony kredyt technologiczny, stwier-
dzajàcà, ˝e technologia, która b´dzie wdra˝ana
w wyniku realizacji inwestycji technologicznej
finansowanej kredytem technologicznym, jest no-
wà technologià;

2) informacje opracowane w porozumieniu z przed-
si´biorcà przez podmiot, który sporzàdzi∏ opini´ na
podstawie pkt 1, zawierajàce:

a) charakterystyk´ technologii oraz przedstawie-
nie w∏aÊciwoÊci Êwiadczàcych o mo˝liwoÊci jej
wdro˝enia do wytwarzania nowych lub znaczà-
co ulepszonych towarów, procesów lub us∏ug,

b) opis sposobu wdro˝enia technologii do wytwa-
rzania nowych lub znaczàco ulepszonych towa-
rów, procesów lub us∏ug majàcych byç wyni-
kiem realizacji inwestycji technologicznej finan-
sowanej kredytem technologicznym,

c) wykaz i uzasadnienie zastosowania Êrodków
trwa∏ych i wartoÊci niematerialnych i prawnych
niezb´dnych do wdro˝enia technologii do wy-
twarzania nowych lub znaczàco ulepszonych
towarów, procesów lub us∏ug majàcych byç
wynikiem realizacji inwestycji technologicznej
finansowanej kredytem technologicznym,

d) opis towarów, procesów lub us∏ug majàcych
byç wynikiem inwestycji technologicznej finan-
sowanej kredytem technologicznym;

3) oÊwiadczenie o niefinansowaniu udzia∏u w∏asne-
go ze wsparcia pochodzàcego ze Êrodków publicz-
nych;

4) informacje o pomocy uzyskanej na finansowanie
wydatków, o których mowa w art. 10 ust. 5 i 6,
z uwzgl´dnieniem art. 10 ust. 2;

5) kopie dokumentów pozwalajàcych uznaç przedsi´-
biorc´ za mikroprzedsi´biorc´, ma∏ego przedsi´-
biorc´ lub Êredniego przedsi´biorc´, którymi mo-
gà byç w szczególnoÊci: zatwierdzone sprawozda-
nie finansowe, rachunek zysków i strat, potwier-
dzenie zap∏aty sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
i zdrowotne pracowników za ostatnie 2 lata obro-
towe, aktualny odpis z rejestru przedsi´biorców,
obowiàzujàca umowa lub statut spó∏ki, wpis do
ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej;

6) biznesplan inwestycji technologicznej zawierajàcy
harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wykaz
wydatków, o których mowa w art. 10 ust. 5 i 6,
z uwzgl´dnieniem art. 10 ust. 2;

7) zobowiàzanie do przekazywania do Banku Gospo-
darstwa Krajowego informacji dotyczàcych inwe-
stycji technologicznej w zakresie niezb´dnym do
realizacji obowiàzków na∏o˝onych na Bank Gospo-
darstwa Krajowego na podstawie ustawy.

Art. 6. 1. Bank kredytujàcy sprawdza wniosek,
o którym mowa w art. 5 ust. 3, pod wzgl´dem formal-
nym. W przypadku gdy wniosek ma braki, a w szcze-
gólnoÊci jest niekompletny, bank kredytujàcy wzywa
przedsi´biorc´ do ich usuni´cia. Kompletny wniosek
bank kredytujàcy przekazuje do Banku Gospodarstwa
Krajowego wraz z promesà kredytu technologicznego
albo warunkowà umowà kredytu technologicznego.

2. Je˝eli do wniosku zosta∏y do∏àczone nieprawi-
d∏owo sporzàdzone dokumenty, o których mowa
w art. 5 ust. 3, Bank Gospodarstwa Krajowego, za po-
Êrednictwem banku kredytujàcego, wzywa wniosko-
dawc´ do usuni´cia nieprawid∏owoÊci w terminie
14 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

3. Wnioskodawca przekazuje prawid∏owo sporzà-
dzone dokumenty do Banku Gospodarstwa Krajowe-
go za poÊrednictwem banku kredytujàcego. O docho-
waniu terminu, o którym mowa w ust. 2, decyduje da-
ta z∏o˝enia uzupe∏nionego wniosku do banku kredytu-
jàcego.
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Art. 7. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego rozpatru-
je zgodnoÊç wniosku o przyznanie premii technolo-
gicznej z przepisami ustawy na podstawie dokumen-
tów, o których mowa w art. 5 ust. 3.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego rozpatruje
wnioski o przyznanie premii technologicznej wed∏ug
kolejnoÊci wp∏ywu kompletnych wniosków.

3. Bank Gospodarstwa Krajowego rozpatruje
wnioski o przyznanie premii technologicznej do wy-
czerpania Êrodków przewidzianych na wyp∏at´ premii
technologicznych, okreÊlonych w planie finansowym
Funduszu Kredytu Technologicznego i przekazanych
w formie zaliczki na rachunek Funduszu Kredytu Tech-
nologicznego.

4. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje pro-
mes´ premii technologicznej nie póêniej ni˝ do koƒca
miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym zosta∏
z∏o˝ony kompletny wniosek, albo po miesiàcu, w któ-
rym usuni´to nieprawid∏owoÊci.

Art. 8. 1. Bank kredytujàcy podpisuje z przedsi´-
biorcà, któremu przyzna∏ promes´ kredytu technolo-
gicznego, umow´ o udzielenie kredytu technologicz-
nego w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji
z Banku Gospodarstwa Krajowego o uzyskaniu przez
przedsi´biorc´ promesy premii technologicznej, pod
rygorem wygaÊni´cia wa˝noÊci promesy premii tech-
nologicznej.

2. Bank kredytujàcy przesy∏a kopi´ umowy kredy-
tu technologicznego do Banku Gospodarstwa Krajo-
wego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy
o udzielenie kredytu technologicznego albo zawiada-
mia Bank Gospodarstwa Krajowego o spe∏nieniu
przez przedsi´biorc´ innych ni˝ przyznanie promesy
premii technologicznej warunków postawionych
w warunkowej umowie kredytu technologicznego
w terminie 7 dni od dnia spe∏nienia tych warunków
przez przedsi´biorc´.

3. Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera umow´
o wyp∏at´ premii technologicznej w terminie 30 dni od
dnia:

1) otrzymania kopii umowy o udzielenie kredytu
technologicznego, albo

2) otrzymania zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 2, albo przyznania promesy premii techno-
logicznej, w zale˝noÊci od tego, które z tych zda-
rzeƒ jest póêniejsze — je˝eli przyznanie tej prome-
sy by∏o jednym z warunków postawionych w wa-
runkowej umowie kredytu technologicznego, albo

3) przyznania promesy premii technologicznej — je-
˝eli przyznanie tej promesy by∏o jedynym warun-
kiem postawionym w warunkowej umowie kredy-
tu technologicznego.

4. Bank Gospodarstwa Krajowego mo˝e przepro-
wadziç kontrol´ przedsi´biorcy w zakresie prawdziwo-
Êci oÊwiadczeƒ, informacji, kopii dokumentów z∏o˝o-
nych do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz realiza-
cji zobowiàzaƒ i inwestycji technologicznej.

5. Bank Gospodarstwa Krajowego informuje
przedsi´biorc´ za poÊrednictwem faksu, poczty lub
drogà elektronicznà o terminie planowanej kontroli,
nie póêniej ni˝ na 5 dni przez zaplanowanym termi-
nem kontroli.

6. Kontrola, o której mowa w ust. 4, mo˝e byç prze-
prowadzona wy∏àcznie przez osoby dysponujàce pi-
semnym, imiennym upowa˝nieniem wystawionym
przez Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego lub
upowa˝nionà osob´, zawierajàcym wskazanie kontro-
lowanego przedsi´biorcy.

7. Przedsi´biorca jest obowiàzany zapewniç kon-
trolujàcym:

1) swobodny dost´p do urzàdzeƒ i pomieszczeƒ, za
pomocà których realizowana jest inwestycja tech-
nologiczna;

2) wglàd do dokumentów zwiàzanych z przedmiotem
kontroli, w szczególnoÊci ksiàg rachunkowych
i podatkowych, z zachowaniem przepisów
o ochronie tajemnic ustawowo chronionych;

3) udzielanie ustnych i pisemnych wyjaÊnieƒ.

8. Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia
wynik przeprowadzonej kontroli w informacji pokon-
trolnej, zawierajàcej opis stanu faktycznego stwierdzo-
nego w toku kontroli przedsi´biorcy, i przekazuje in-
formacj´ pokontrolnà przedsi´biorcy w terminie nie
d∏u˝szym ni˝ 30 dni od dnia zakoƒczenia kontroli.

9. Przedsi´biorca mo˝e zg∏osiç na piÊmie zastrze-
˝enia do informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od
dnia jej otrzymania.

10. Bank Gospodarstwa Krajowego ustosunkowu-
je si´ do zastrze˝eƒ, o których mowa w ust. 9, w termi-
nie 14 dni od dnia ich otrzymania i przekazuje kopi´
ostatecznej informacji pokontrolnej bankowi kredytu-
jàcemu i przedsi´biorcy.

11. Przedsi´biorca jest obowiàzany zwróciç otrzy-
manà premi´ technologicznà w wysokoÊci odpowia-
dajàcej udzia∏owi kwoty kredytu technologicznego
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ca∏ko-
witej kwocie kredytu technologicznego, okreÊlonej
w ostatecznej informacji pokontrolnej, wraz z odsetka-
mi, o których mowa w art. 14 ust. 2 rozporzàdzenia Ra-
dy (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustana-
wiajàcego szczegó∏owe zasady stosowania art. 93
Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 83 z 27.03.1999).

Art. 9. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego mo˝e wy-
p∏acaç premi´ technologicznà do dnia 31 grudnia 2015 r.

2. Kredyt technologiczny jest cz´Êciowo sp∏acany
w formie premii technologicznej udzielanej ze Êrod-
ków Funduszu Kredytu Technologicznego na zasadach
okreÊlonych w ustawie.

3. Wyp∏ata premii technologicznej dokonywana
jest jednorazowo albo w ratach, w zale˝noÊci od wiel-
koÊci sprzeda˝y, o której mowa w ust. 6.
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4. Wyp∏ata premii technologicznej albo raty premii
technologicznej nast´puje na wniosek przedsi´biorcy
z∏o˝ony za poÊrednictwem banku kredytujàcego do
Banku Gospodarstwa Krajowego.

5. Wniosek o wyp∏at´ raty premii technologicznej
mo˝e byç sk∏adany do Banku Gospodarstwa Krajowe-
go nie cz´Êciej ni˝ raz na 3 miesiàce.

6. Premia technologiczna albo rata premii techno-
logicznej jest wyp∏acana do banku kredytujàcego do
wysokoÊci odpowiadajàcej wartoÊci netto (bez podat-
ku od towarów i us∏ug) sprzeda˝y towarów lub us∏ug
b´dàcych wynikiem inwestycji technologicznej, po-
twierdzonej zap∏aconymi fakturami, za okres od dnia
zakoƒczenia inwestycji technologicznej do dnia z∏o˝e-
nia wniosku o wyp∏at´ premii technologicznej albo
pierwszej raty premii technologicznej albo za okres
mi´dzy datà ostatniego zaakceptowanego wniosku
o wyp∏at´ raty premii technologicznej a datà kolejne-
go wniosku o wyp∏at´ raty premii technologicznej.
WartoÊç sprzeda˝y w walutach obcych przelicza si´ na
z∏ote wed∏ug kursu Êredniego waluty obcej og∏aszane-
go przez Narodowy Bank Polski na dzieƒ dokonania
zap∏aty, a w przypadku gdy w tym dniu nie og∏oszono
takiego kursu, wed∏ug ostatniego kursu og∏oszonego
przed tym dniem.

7. Premia technologiczna dla celów podatku do-
chodowego od osób prawnych oraz podatku docho-
dowego od osób fizycznych jest traktowana jako zwrot
przedsi´biorcy wydatków na nabycie lub wytworzenie
we w∏asnym zakresie Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci
niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 10
ust. 5 pkt 6.

Art. 10. 1. WysokoÊç premii technologicznej nie
mo˝e przekroczyç:

1) kwoty 4 mln z∏;

2) limitów pomocy publicznej na inwestycj´ dla 
mikroprzedsi´biorcy lub ma∏ego przedsi´biorcy,
lub Êredniego przedsi´biorcy, okreÊlonych w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 usta-
wy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post´powaniu
w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej w od-
niesieniu do wydatków, o których mowa w ust. 5,
oraz 50 % wartoÊci wydatków, o których mowa
w ust. 6, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Premià technologicznà mogà byç obj´te, po-
mniejszone o podatek od towarów i us∏ug oraz poda-
tek akcyzowy, udokumentowane zap∏aconymi faktura-
mi, sfinansowane za pomocà kredytu technologiczne-
go wydatki, o których mowa w ust. 5 i ust. 6, poniesio-
ne po dacie przyznania przez Bank Gospodarstwa Kra-
jowego promesy premii technologicznej.

3. Premia technologiczna przeznaczona na pokry-
cie wydatków, o których mowa w ust. 5, wraz z wszel-
kà innà pomocà, w tym pomocà de minimis, udziela-
nà na pokrycie tych samych wydatków, oraz pomocà
na tworzenie miejsc pracy w ramach inwestycji tech-
nologicznej, nie mo˝e przekroczyç limitów pomocy

publicznej na inwestycj´ okreÊlonych dla mikroprzed-
si´biorcy, ma∏ego przedsi´biorcy lub Êredniego przed-
si´biorcy w przepisach wydanych na podstawie art. 10
ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post´powa-
niu w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej.

4. Premia technologiczna przeznaczona na pokry-
cie wydatków, o których mowa w ust. 6, wraz z wszel-
kà innà pomocà, w tym pomocà de minimis, udziela-
nà na pokrycie tych samych wydatków, nie mo˝e prze-
kroczyç 50 % wartoÊci tych wydatków.

5. Wydatkami przeznaczonymi na realizacj´ inwe-
stycji technologicznej sà ponoszone przez przedsi´-
biorców realizujàcych t´ inwestycj´ wydatki na:

1) zakup, na warunkach rynkowych, nowych lub u˝y-
wanych Êrodków trwa∏ych, z wy∏àczeniem Êrod-
ków transportu nabywanych przez przedsi´biorc´
prowadzàcego dzia∏alnoÊç w sektorze transportu;

2) najem, dzier˝aw´ lub leasing Êrodków trwa∏ych in-
nych ni˝ grunty, budynki lub budowle, je˝eli umo-
wa najmu, dzier˝awy lub leasingu przewiduje obo-
wiàzek nabycia przez kredytobiorc´ prawa w∏asno-
Êci Êrodka trwa∏ego z up∏ywem okresu najmu,
dzier˝awy lub leasingu;

3) najem, dzier˝aw´ lub leasing gruntów, budynków
lub budowli, je˝eli najem, dzier˝awa lub leasing
b´dzie trwaç przez co najmniej 3 lata od dnia za-
koƒczenia inwestycji technologicznej;

4) rozbudow´ istniejàcych budowli, budynków, ma-
szyn, urzàdzeƒ stanowiàcych Êrodki trwa∏e;

5) instalacj´ i uruchomienie maszyn i urzàdzeƒ sta-
nowiàcych Êrodki trwa∏e;

6) zakup lub leasing, je˝eli umowa leasingu przewi-
duje obowiàzek nabycia z up∏ywem okresu leasin-
gu wartoÊci niematerialnych i prawnych w rozu-
mieniu rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 1628/2006
z dnia 24 paêdziernika 2006 r. w sprawie stosowa-
nia art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regional-
nej pomocy inwestycyjnej, które:

a) sà aktywami, w rozumieniu ustawy z dnia
29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U.
z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póên. zm.3)), przed-
si´biorcy, b´dà przez niego wykorzystywane
oraz pozostanà wy∏àcznie w zak∏adzie, w któ-
rym zosta∏a zrealizowana inwestycja technolo-
giczna finansowana kredytem technologicz-
nym, co najmniej przez okres 3 lat od dnia za-
koƒczenia inwestycji technologicznej,

b) zosta∏y nabyte od osób trzecich za cen´ odpo-
wiadajàcà wartoÊci rynkowej,
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c) podlegajà amortyzacji zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunko-
woÊci.

6. Do wydatków na realizacj´ inwestycji technolo-
gicznej zalicza si´ tak˝e wydatki ponoszone na wyko-
nane przez doradców zewn´trznych prace przedreali-
zacyjne, studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty tech-
niczne, niezb´dne do wdro˝enia nowej technologii
w ramach inwestycji technologicznej, zgodnie z rozpo-
rzàdzeniem Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia
2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
w odniesieniu do pomocy paƒstwa dla ma∏ych i Êred-
nich przedsi´biorstw (Dz. Urz. UE L 10 z 13.01.2001).

7. Ârodki trwa∏e, o których mowa w ust. 5 pkt 1—5,
muszà byç powiàzane ze sobà funkcjonalnie i s∏u˝yç
do realizacji celu okreÊlonego w umowie o udzielenie
kredytu technologicznego.

Art. 11. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego przeka-
zuje premi´ technologicznà na sp∏at´ cz´Êci kapita∏u
kredytu technologicznego na rachunek w banku kre-
dytujàcym wskazanym w umowie o wyp∏at´ premii
technologicznej po wyp∏aceniu ostatniej transzy kre-
dytu technologicznego.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ca∏à
premi´ technologicznà albo pierwszà rat´ premii
technologicznej na rachunek, o którym mowa
w ust. 1, po przed∏o˝eniu przez przedsi´biorc´ nast´-
pujàcych dokumentów, za poÊrednictwem banku kre-
dytujàcego:

1) kopii faktur i dowodów ich zap∏aty dokumentujà-
cych wydatki, o których mowa w art. 10 ust. 5 i 6;

2) kopii umów najmu, dzier˝awy lub leasingu, je˝eli
faktury, o których mowa w pkt 1, dotyczà wydat-
ków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2 lub 3
lub 6;

3) oÊwiadczenia o wielkoÊci sprzeda˝y, o której mo-
wa w art. 9 ust. 6, za okres od dnia zakoƒczenia re-
alizacji inwestycji technologicznej do dnia z∏o˝enia
wniosku o wyp∏at´ ca∏ej premii technologicznej al-
bo jej pierwszej raty;

4) opinii sporzàdzonej na wniosek przedsi´biorcy
przez podmiot wymieniony w art. 5 ust. 3 pkt 1,
stwierdzajàcej wdro˝enie nowej technologii w ra-
mach inwestycji technologicznej finansowanej
kredytem technologicznym i rozpocz´cie produkcji
towarów lub Êwiadczenia us∏ug, o których mowa
w art. 9 ust. 6, na podstawie obserwacji procesu
wdra˝ania i analizy dokumentacji procesu wdra˝a-
nia;

5) informacji o pomocy uzyskanej na realizacj´ inwe-
stycji technologicznej przez ka˝dego przedsi´bior-
c´ realizujàcego t´ inwestycj´, z wyszczególnie-
niem pomocy uzyskanej na finansowanie wydat-
ków, o których mowa w art. 10 ust. 5 i 6;

6) zobowiàzania, ˝e produkcja towarów lub Êwiadcze-
nie us∏ug wynikajàce z inwestycji technologicznej
b´dzie kontynuowane w województwie, w którym
zosta∏a zrealizowana inwestycja technologiczna, al-
bo w m.st. Warszawie, je˝eli inwestycja technolo-
giczna zosta∏a zrealizowana w m.st. Warszawie, co
najmniej przez 3 lata od dnia zakoƒczenia inwesty-
cji technologicznej, pod rygorem zwrotu przez
przedsi´biorc´ uzyskanej premii technologicznej;

7) oÊwiadczenia o niezaleganiu z zap∏atà podatków
dochodowych za rok obrotowy poprzedzajàcy rok
z∏o˝enia wniosku o wyp∏at´ ca∏ej premii technolo-
gicznej albo jej pierwszej raty;

8) oÊwiadczenia o niezaleganiu z zap∏atà podatku od
towarów i us∏ug na koniec miesiàca poprzedzajà-
cego miesiàc z∏o˝enia wniosku o wyp∏at´ ca∏ej pre-
mii technologicznej albo jej pierwszej raty;

9) oÊwiadczenia o niezaleganiu z zap∏atà podatku ak-
cyzowego na koniec miesiàca poprzedzajàcego
miesiàc z∏o˝enia wniosku o wyp∏at´ ca∏ej premii
technologicznej albo jej pierwszej raty;

10) oÊwiadczenia o niezaleganiu z zap∏atà podatków
i op∏at lokalnych na koniec miesiàca poprzedzajà-
cego miesiàc z∏o˝enia wniosku o wyp∏at´ ca∏ej
premii technologicznej albo jej pierwszej raty;

11) oÊwiadczenia o niezaleganiu z zap∏atà sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne na koniec
miesiàca poprzedzajàcego miesiàc z∏o˝enia wnios-
ku o wyp∏at´ ca∏ej raty premii technologicznej al-
bo jej pierwszej raty.

3. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje rat´
premii technologicznej na rachunek, o którym mowa
w ust. 1, po przed∏o˝eniu przez przedsi´biorc´ nast´-
pujàcych dokumentów, za poÊrednictwem banku kre-
dytujàcego:

1) oÊwiadczenia o wielkoÊci sprzeda˝y, o której mo-
wa w art. 9 ust. 6, za okres od dnia z∏o˝enia ostat-
niego zaakceptowanego wniosku o wyp∏at´ raty
premii technologicznej do dnia z∏o˝enia wniosku
o wyp∏at´ tej raty premii technologicznej;

2) oÊwiadczenia o niezaleganiu z zap∏atà podatków
dochodowych za rok obrotowy poprzedzajàcy rok
z∏o˝enia wniosku o wyp∏at´ tej raty premii techno-
logicznej;

3) oÊwiadczenia o niezaleganiu z zap∏atà podatku od
towarów i us∏ug na koniec miesiàca poprzedzajà-
cego miesiàc z∏o˝enia wniosku o wyp∏at´ tej raty
premii technologicznej;

4) oÊwiadczenia o niezaleganiu z zap∏atà podatku ak-
cyzowego na koniec miesiàca poprzedzajàcego
miesiàc z∏o˝enia wniosku o wyp∏at´ tej raty premii
technologicznej;

5) oÊwiadczenia o niezaleganiu z zap∏atà podatków
i op∏at lokalnych na koniec miesiàca poprzedzajà-
cego miesiàc z∏o˝enia wniosku o wyp∏at´ tej raty
premii technologicznej;
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6) oÊwiadczenia o niezaleganiu z zap∏atà sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne na koniec
miesiàca poprzedzajàcego miesiàc z∏o˝enia wnios-
ku o wyp∏at´ tej raty premii technologicznej.

Art. 12. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera
umow´ z bankiem kredytujàcym, okreÊlajàcà zasady
wspó∏pracy, zgodnà z wzorem zatwierdzonym przez
ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki, w terminie
30 dni od dnia jej otrzymania.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, przewiduje
w szczególnoÊci obowiàzek przekazywania przez bank
kredytujàcy informacji i dokumentów niezb´dnych do
wype∏nienia przez Bank Gospodarstwa Krajowego
obowiàzków sprawozdawczych i kontrolnych wynika-
jàcych z przepisów dotyczàcych udzielania pomocy
publicznej oraz przepisów dotyczàcych wydatkowania
Êrodków pochodzàcych z bud˝etu Unii Europejskiej.

Art. 13. 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.4)).

Rozdzia∏ 3

Fundusz Kredytu Technologicznego

Art. 14. 1. Tworzy si´ paƒstwowy fundusz celowy
w formie rachunku bankowego o nazwie „Fundusz
Kredytu Technologicznego”, zwany dalej „Fundu-
szem”.

2. Dysponentem Funduszu jest minister w∏aÊciwy
do spraw gospodarki.

3. Obs∏ug´ bankowà Funduszu prowadzi Bank Gos-
podarstwa Krajowego.

4. Dysponent Funduszu zawiera z Bankiem Gospo-
darstwa Krajowego umow´ okreÊlajàcà zakres czyn-
noÊci wykonywanych przez Bank Gospodarstwa Kra-
jowego oraz wynagrodzenie z tytu∏u obs∏ugi Fundu-
szu.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, jest
ustalane w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych.

Art. 15. 1. Na Êrodki Funduszu sk∏adajà si´:

1) dotacje z bud˝etu paƒstwa w wysokoÊci okreÊlonej
w ustawie bud˝etowej;

2) odsetki od lokat Êrodków Funduszu w bankach;

3) wp∏ywy z inwestycji Êrodków Funduszu w papiery
wartoÊciowe emitowane przez Skarb Paƒstwa lub
w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieni´˝-
nego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
(Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z póên. zm.5));

4) inne wp∏ywy.

2. Ârodki Funduszu przeznacza si´ na:

1) wyp∏at´ premii technologicznych;

2) wynagrodzenie Banku Gospodarstwa Krajowego
z tytu∏u obs∏ugi Funduszu.

Art. 16. 1. Podstawà gospodarki finansowej Fun-
duszu jest roczny plan finansowy, sporzàdzany na ka˝-
dy rok bud˝etowy.

2. Roczny plan finansowy okreÊla w szczególnoÊci:

1) przychody i wydatki;

2) stan Êrodków obrotowych Funduszu na poczàtek
i koniec roku bud˝etowego;

3) nale˝noÊci i zobowiàzania.

3. Projekt rocznego planu finansowego sporzàdza
dysponent Funduszu.

4. Wydatki Funduszu wynikajàce z planu finanso-
wego sà dokonywane w ramach posiadanych Êrod-
ków finansowych, obejmujàcych bie˝àce przychody
i pozosta∏oÊci Êrodków z okresów poprzednich.

5. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu 
finansowego Funduszu sporzàdza dysponent Fundu-
szu w terminach i na zasadach okreÊlonych w odr´b-
nych przepisach.

6. W przypadku gdy Êrodki finansowe zgromadzo-
ne przez Fundusz nie sà okresowo wykorzystywane na
cele wskazane w art. 15 ust. 2, dysponent Funduszu
mo˝e dokonywaç oprocentowanych lokat termino-
wych w bankach oraz inwestowaç Êrodki Funduszu
w papiery wartoÊciowe emitowane przez Skarb Paƒ-
stwa lub w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pie-
ni´˝nego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

7. Dokonywanie oprocentowanych lokat i inwesto-
wanie Êrodków Funduszu w papiery wartoÊciowe emi-
towane przez Skarb Paƒstwa lub w jednostki uczest-
nictwa funduszy rynku pieni´˝nego nie mo˝e uchy-
biaç terminowym wyp∏atom Êrodków na cele, o któ-
rych mowa w art. 15 ust. 2.
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8. Bank Gospodarstwa Krajowego sk∏ada ministro-
wi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki, w terminie do
koƒca miesiàca nast´pujàcego po ka˝dym kwartale,
sprawozdanie z realizacji planu finansowego Fundu-
szu.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki przeka-
zuje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 8, ministro-
wi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych,
w terminie miesiàca od dnia jego otrzymania.

Rozdzia∏ 4

Status centrum badawczo-rozwojowego

Art. 17. 1. Przedsi´biorca nieb´dàcy jednostkà ba-
dawczo-rozwojowà i nieposiadajàcy statusu jednostki
badawczo-rozwojowej w rozumieniu ustawy z dnia
25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z póên. zm.6)), prowa-
dzàcy badania lub prace rozwojowe, mo˝e uzyskaç
status centrum badawczo-rozwojowego, z zastrze˝e-
niem ust. 2.

2. Status centrum badawczo-rozwojowego mo˝e
uzyskaç przedsi´biorca, o którym mowa w ust. 1, zwa-
ny dalej „przedsi´biorcà”:

1) którego przychody netto (bez podatku od towarów
i us∏ug) ze sprzeda˝y towarów, produktów i opera-
cji finansowych za poprzedni rok obrotowy wynios-
∏y co najmniej równowartoÊç kwoty okreÊlonej
w przepisach o rachunkowoÊci jako minimalny
przychód netto ze sprzeda˝y towarów, produktów
i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy
osób fizycznych, spó∏ek cywilnych osób fizycz-
nych, spó∏ek jawnych osób fizycznych oraz spó∏ek
partnerskich, do których stosuje si´ przepisy o ra-
chunkowoÊci;

2) którego przychody netto (bez podatku od towarów
i us∏ug) ze sprzeda˝y w∏asnych us∏ug badawczo-
-rozwojowych w rozumieniu przepisów w sprawie
polskiej klasyfikacji wyrobów i us∏ug lub praw w∏as-
noÊci przemys∏owej udzielonych przedsi´biorcy
przez urzàd w∏aÊciwy do spraw w∏asnoÊci przemy-
s∏owej, stanowià co najmniej 20 % przychodów
okreÊlonych w pkt 1;

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

3. Spe∏nienie kryteriów, o których mowa w ust. 2
pkt 1 i 2, ustala si´ na podstawie zbadanego i zaopi-
niowanego przez bieg∏ego rewidenta oraz zatwierdzo-
nego przez organ zatwierdzajàcy sprawozdania finan-
sowego za rok obrotowy poprzedzajàcy rok z∏o˝enia
wniosku, o którym mowa w ust. 5.

4. Organem uprawnionym do nadawania przed-
si´biorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
jest minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki.

5. Przedsi´biorca ubiegajàcy si´ o nadanie statusu
centrum badawczo-rozwojowego sk∏ada wniosek do
ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki. Wniosek
powinien zawieraç:

1) nazw´ firmy, 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.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, przedsi´-
biorca do∏àcza nast´pujàce dokumenty:

1) aktualny odpis z rejestru przedsi´biorców;

2) 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 (bez podatku
od towarów i us∏ug) z tytu∏u sprzeda˝y w∏asnych
us∏ug badawczo-rozwojowych w rozumieniu prze-
pisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów
i us∏ug lub praw w∏asnoÊci przemys∏owej udzielo-
nych przedsi´biorcy przez urzàd w∏aÊciwy do
spraw w∏asnoÊci przemys∏owej;

3) raport z badania sprawozdania finansowego,
o którym mowa w pkt 2, wraz z opinià bieg∏ego re-
widenta;

4) oÊwiadczenie o niezaleganiu z zap∏atà podatków
dochodowych za rok obrotowy poprzedzajàcy rok
z∏o˝enia wniosku;

5) oÊwiadczenie o niezaleganiu z zap∏atà podatku ak-
cyzowego na koniec miesiàca poprzedzajàcego
miesiàc z∏o˝enia wniosku;

6) oÊwiadczenie o niezaleganiu z zap∏atà sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne na koniec mie-
siàca poprzedzajàcego miesiàc z∏o˝enia wniosku;

7) oÊwiadczenie o niezaleganiu z zap∏atà podatków
i op∏at lokalnych na koniec miesiàca poprzedzajà-
cego miesiàc z∏o˝enia wniosku;

8) 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.
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Art. 18. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, nadania
przedsi´biorcy statusu centrum badawczo-rozwojo-
wego, w przypadku gdy przedsi´biorca ten nie spe∏nia
warunków, o których mowa w art. 17 ust. 2.

Art. 19. 1. 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. 17 ust. 6
pkt 4—8;

2) zatwierdzone, na podstawie odr´bnych przepisów,
sprawozdanie finansowe przedsi´biorcy za ostatni
rok obrotowy, z wyszczególnieniem:

a) przychodów netto (bez podatku od towarów
i us∏ug) z tytu∏u sprzeda˝y us∏ug badawczo-roz-
wojowych, o których mowa w art. 17 ust. 2,

b) ró˝nicy w stosunku do poprzedniego roku ob-
rotowego w zakresie: przychodów, o których
mowa w lit. a, wydatków na prowadzenie ba-
daƒ i prac rozwojowych, stanu zatrudnienia na
stanowiskach pracy zwiàzanych z prowadze-
niem badaƒ i prac rozwojowych,

c) kwoty, o którà zosta∏ pomniejszony podatek do-
chodowy z tytu∏u wykorzystywania Êrodków
funduszu innowacyjnoÊci;

3) raport z badania sprawozdania, o którym mowa
w pkt 2;

4) opis badaƒ lub prac rozwojowych prowadzonych
przez przedsi´biorc´, w tym opis zadaƒ badawczo-
-rozwojowych zrealizowanych w ostatnim roku ob-
rotowym oraz ich wyników, a tak˝e wykaz uzyska-
nych akredytacji, patentów lub zastosowaƒ
w praktyce.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mini-
ster w∏aÊciwy do spraw gospodarki przekazuje Preze-
sowi Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
w terminie miesiàca od dnia ich otrzymania.

Art. 20. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
wydaje decyzj´ o pozbawieniu przedsi´biorcy statusu
centrum badawczo-rozwojowego, w przypadku gdy:

1) przedsi´biorca nie spe∏ni obowiàzku, o którym
mowa w art. 19 ust. 1;

2) analiza dokumentów z∏o˝onych na podstawie
art. 19 ust. 1 wyka˝e, ˝e przedsi´biorca nie spe∏nia
warunków, o których mowa w art. 17 ust. 2.

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. 21. 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 badawczo-roz-
wojowe 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 15. dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu,
w którym zosta∏ dokonany odpis.

6. Kwota Êrodków przekazanych na rachunek ban-
kowy, o którym mowa w ust. 4, nie mo˝e byç ni˝sza od
sumy odpisów dokonanych zgodnie z ust. 2.

7. Ârodki funduszu innowacyjnoÊci zgromadzone
na rachunku, o którym mowa w ust. 4, wykorzystuje
si´ na pokrywanie kosztów prowadzenia badaƒ i prac
rozwojowych oraz kosztów zwiàzanych z uzyskaniem
patentu na wynalazek.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, rodzaje kosztów, o których
mowa w ust. 7, sposób i warunki wykorzystywania
Êrodków funduszu innowacyjnoÊci oraz obowiàzki in-
formacyjne przedsi´biorcy i organów paƒstwowych,
bioràc pod uwag´ wspólnotowe zasady ramowe doty-
czàce pomocy paƒstwa na dzia∏alnoÊç badawczà, roz-
wojowà i innowacyjnà.

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

1) niewykorzystania ich w danym roku podatkowym
— w wysokoÊci niewykorzystanych Êrodków;

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

10. Ârodki funduszu innowacyjnoÊci wykorzystane
niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
ust. 8 zalicza si´ do przychodów z dzia∏alnoÊci w mie-
siàcu, w którym zosta∏y wydatkowane.

Rozdzia∏ 5

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych,
przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 22. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o po-
datku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z póên.
zm.7)) w art. 12:

1) w ust. 2 pkt 5a otrzymuje brzmienie:
„5a) przedsi´biorców o statusie centrum badaw-

czo-rozwojowego uzyskanym na zasadach
okreÊlonych w przepisach o niektórych for-
mach wspierania dzia∏alnoÊci innowacyjnej,
w odniesieniu do przedmiotów opodatkowa-
nia zaj´tych na cele prowadzonych badaƒ
i prac rozwojowych;”;
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2) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Zwolnienie od podatku rolnego, o którym
mowa w ust. 2 pkt 5a, stanowi pomoc de mi-
nimis, o której mowa w rozporzàdzeniu Komi-
sji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu
do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379
z 28.12.2006).”.

Art. 23. 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.8)) w art. 10 uchyla si´ ust. 5.

Art. 24. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i op∏atach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844, z póên. zm.9)) w art. 7:

1) w ust. 2 pkt 5a otrzymuje brzmienie:

„5a) przedsi´biorców o statusie centrum badaw-
czo-rozwojowego uzyskanym na zasadach
okreÊlonych w przepisach o niektórych for-
mach wspierania dzia∏alnoÊci innowacyjnej,
w odniesieniu do przedmiotów opodatkowa-
nia zaj´tych na cele prowadzonych badaƒ
i prac rozwojowych;”;

2) ust. 6a otrzymuje brzmienie:

„6a. Zwolnienie od podatku od nieruchomoÊci,
o którym mowa w ust. 2 pkt 5a, stanowi po-
moc de minimis, o której mowa w rozporzà-
dzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania
art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006).”.

Art. 25. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´bior-
czoÊci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dzia∏alnoÊci innowacyjnej w rozumieniu prze-
pisów o niektórych formach wspierania dzia-
∏alnoÊci innowacyjnej;”;

2) w art. 6 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) podejmowanie, wspieranie i finansowanie
przedsi´wzi´ç w zakresie transferu nowych
technologii w rozumieniu przepisów o niektó-
rych formach wspierania dzia∏alnoÊci inno-
wacyjnej.”.

Art. 26. W ustawie z dnia 30 paêdziernika 2002 r.
o podatku leÊnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z póên.
zm.10)) w art. 7:

1) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) przedsi´biorców o statusie centrum badaw-
czo-rozwojowego uzyskanym na zasadach
okreÊlonych w przepisach o niektórych for-
mach wspierania dzia∏alnoÊci innowacyjnej,
w odniesieniu do przedmiotów opodatkowa-
nia zaj´tych na cele prowadzonych badaƒ
i prac rozwojowych.”;

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„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 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w spra-
wie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do 
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379
z 28.12.2006).”.

Art. 27. W ustawie z dnia 8 paêdziernika 2004 r.
o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238,
poz. 2390, z póên. zm.11)) w art. 2 w pkt 9 lit. g otrzy-
muje 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 przepi-
sów o niektórych formach wspierania dzia∏alno-
Êci innowacyjnej;”.

Art. 28. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektó-
rych formach wspierania dzia∏alnoÊci innowacyjnej
(Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 723)
w art. 10 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wyp∏at´ premii technologicznych;”.

Art. 29. Ârodki pieni´˝ne zgromadzone na rachun-
ku bankowym Funduszu Kredytu Technologicznego
utworzonego na podstawie ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o niektórych formach wspierania dzia∏alnoÊci
innowacyjnej stanowià Êrodki pieni´˝ne Funduszu
Kredytu Technologicznego utworzonego na podsta-
wie art. 14 ust. 1 niniejszej ustawy.

Art. 30. Fundusz Kredytu Technologicznego utwo-
rzony na podstawie art. 14 ust. 1 niniejszej ustawy,
przejmuje aktywa i zobowiàzania Funduszu Kredytu
Technologicznego utworzonego na podstawie ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspiera-
nia dzia∏alnoÊci innowacyjnej.
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Art. 31. 1. Sp∏aty rat kapita∏owych, odsetki od
udzielonych kredytów technologicznych, odsetki od
lokat Êrodków Funduszu w bankach oraz inne wp∏ywy
sk∏adajàce si´ na Êrodki Funduszu Kredytu Technolo-
gicznego utworzonego na podstawie ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania dzia-
∏alnoÊci innowacyjnej sà przychodami Funduszu Kre-
dytu Technologicznego utworzonego na podstawie
art. 14 ust. 1 niniejszej ustawy.

2. Wydatki okreÊlone dla Funduszu Kredytu Tech-
nologicznego utworzonego na podstawie ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspiera-
nia dzia∏alnoÊci innowacyjnej sà wp∏ywami i wydatka-
mi Funduszu Kredytu Technologicznego utworzonego
na podstawie art. 14 ust. 1 niniejszej ustawy.

Art. 32. Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje,
w imieniu ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki,
umorzeƒ kredytów technologicznych udzielonych
przez Bank Gospodarstwa Krajowego do dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy ze Êrodków Funduszu Kredytu Techno-
logicznego, dzia∏ajàcego na podstawie ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania dzia-
∏alnoÊci innowacyjnej. Umorzeƒ dokonuje si´ na zasa-
dach okreÊlonych w art. 33 i 34.

Art. 33. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego dokonu-
je umorzenia cz´Êci kredytu technologicznego w ra-
tach w wysokoÊci odpowiadajàcej 20 % wartoÊci net-
to wykazanej na przedk∏adanych, nie cz´Êciej ni˝ dwa
razy w roku, przez kredytobiorc´ fakturach dokumen-
tujàcych dokonanie sprzeda˝y towarów lub us∏ug po-
wsta∏ych w wyniku inwestycji technologicznej finan-
sowanej z kredytu technologicznego wraz z potwier-
dzeniem dokonania zap∏aty.

2. Ca∏kowita kwota umorzenia kredytu technolo-
gicznego 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 technolo-
gicznego i liczby lat, które up∏yn´∏y od dnia udzie-
lenia przedsi´biorcy kredytu technologicznego;

4) 30 % wydatków, o których mowa w ust. 7, w przy-
padku inwestycji technologicznej realizowanej
w Warszawie lub Poznaniu, z zastrze˝eniem
ust. 3—6;

5) 40 % wydatków, o których mowa w ust. 7, w przy-
padku inwestycji technologicznej realizowanej we
Wroc∏awiu, Krakowie lub Gdaƒsku—Gdyni—So-
pocie, z zastrze˝eniem ust. 3—6;

6) 50 % wydatków, o których mowa w ust. 7, w przy-
padku inwestycji technologicznej realizowanej na
obszarach niewymienionych w pkt 4 i 5, z zastrze-
˝eniem ust. 3—6.

3. Pomoc w formie umorzenia, o którym mowa
w ust. 1, 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. 2 pkt 4—6 oraz
w ust. 4—6.

4. 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. 2 pkt 4—6, je˝eli wartoÊç ca∏ko-
witej pomocy publicznej brutto, o której mowa
w ust. 3, przekracza równowartoÊç 5 mln euro.

5. 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. 7.

6. W przypadku gdy umorzenie kredytu technolo-
gicznego dotyczy przedsi´biorcy b´dàcemu mikro-
przedsi´biorcà, ma∏ym lub Êrednim przedsi´biorcà
w rozumieniu rozporzàdzenia Komisji (WE)
nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie za-
stosowania 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
„rozporzàdzeniem nr 70/2001”, maksymalnà wyso-
koÊç limitów, o których mowa w ust. 2 pkt 4—6, pod-
wy˝sza si´ o 15 punktów procentowych brutto, z wy-
∏àczeniem przedsi´biorcy dzia∏ajàcego w sektorze
transportu.

7. 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;
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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 zosta∏a zrealizowa-
na 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.

8. 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. 7 pkt 5.

Art. 34. Umorzenie nast´puje pod warunkiem, ˝e
kredytobiorca przed∏o˝y nast´pujàce dokumenty:

1) faktury dokumentujàce wydatki, o których mowa
w art. 33 ust. 7;

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

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 techno-
logiczny;

4) informacj´ o pomocy publicznej udzielonej na re-
alizacj´ inwestycji technologicznej finansowanej
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
Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o niezaleganiu
z zap∏atà sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
i zdrowotne odpowiednio za okres od zakoƒczenia
tej inwestycji do dnia umorzenia lub okres od dnia
ostatniego umorzenia do dnia kolejnego umorze-
nia.

Art. 35. 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. 17 ust. 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ pod warunkiem z∏o˝e-
nia przez spó∏k´ wniosku w terminie 15 miesi´cy od
dnia przekszta∏cenia. W przypadku gdy wniosek nie
zostanie uwzgl´dniony, spó∏ka jest obowiàzana do za-
p∏aty podatków i op∏at nale˝nych za okres zwolnienia
w terminie miesiàca od dnia uprawomocnienia si´ de-
cyzji w sprawie wniosku.

3. Przedsi´biorcy, którzy uzyskali status centrum
badawczo-rozwojowego na podstawie ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania dzia-
∏alnoÊci innowacyjnej, zachowujà status centrum ba-
dawczo-rozwojowego na podstawie ustawy.

Art. 36. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych,
w tym wniosków o przyznanie statusu centrum ba-
dawczo-rozwojowego z∏o˝onych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy i nierozpatrzonych, majà zastosowanie
przepisy niniejszej ustawy.

Art. 37. Traci moc ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o niektórych formach wspierania dzia∏alnoÊci innowa-
cyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 107,
poz. 723), z wyjàtkiem art. 9—11, które tracà moc
z dniem 31 grudnia 2008 r.

Art. 38. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 14—16 oraz
art. 29—31, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2009 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

Dziennik Ustaw Nr 116 — 6394 — Poz. 730




