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Katarzyna Szymura

Artyku³ pt. „Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ 
naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe” jest poœwiêcony prawnym aspektom 
wspierania badañ naukowych podejmowanych w obrêbie przedsiêbiorstw. 

W ocenie autorki dzia³alnoœæ badawczo-rozwojowa (dalej: B+R) jest wspólnym mianownikiem dla 
dzia³alnoœci naukowej oraz gospodarczej, stanowi zasadniczy filar wzrostu innowacyjnoœci, a ponadto 
przyczynia siê do podniesienia konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw i osi¹gniêcia wa¿nych celów spo³ecznych.
Z przedstawionych wzglêdów, w ostatnich latach, dzia³alnoœæ badawczo-rozwojowa przedsiêbiorców sta³a 
siê przedmiotem zainteresowania zarówno prawodawcy krajowego, jak i unijnego. Mianowicie, w szeroko 
rozumianym materiale normatywnym mo¿na zauwa¿yæ tendencjê do zwiêkszenia konkurencyjnoœci
i innowacyjnoœci gospodarki poprzez inicjowanie wzrostu nak³adów sektora prywatnego na badania
 i rozwój oraz poprawê efektywnoœci gospodarowania œrodkami publicznymi dedykowanymi sektorowi B+R.

Poza zagadnieniami wstêpnymi, praca sk³ada siê z piêciu zasadniczych czêœci. 

Czêœæ pierwsza ma charakter teoretyczny i poœwiêcona jest wyjaœnieniu kluczowych dla podejmowanego 
zagadnienia pojêæ, takich jak dzia³alnoœæ badawcza, prace rozwojowe, badania naukowe, czy dzia³alnoœæ 
innowacyjna, poprzez wskazanie oraz omówienie ich definicji legalnych. 

W drugiej i trzeciej czêœci artyku³u autorka analizuje podstawowe akty normatywne reguluj¹ce 
podejmowanie aktywnoœci badawczo - naukowej przez przedsiêbiorców oraz wskazuje potencjalne Ÿród³a 
ich finansowania ze œrodków publicznych. W tym celu omówiona zostaje dzia³alnoœæ centrów badawczo - 
rozwojowych, instytutów badawczych, centrów naukowo - przemys³owych, Narodowego Centrum Badañ 
i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Centrów Polskiej Akademii Nauk, konsorcjów naukowych, Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci oraz specjalnych stref ekonomicznych. 

Czwarta czêœæ artyku³u porusza problematykê tzw. „bodŸców” finansowych dla przedsiêbiorców 
prowadz¹cych dzia³alnoœæ B+R. Pokrótce zostaj¹ omówione najwa¿niejsze rozwi¹zania przyjête na gruncie 
danin publicznoprawnych.

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, 
wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez 

przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe
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Pi¹ta, ostatnia czêœæ artyku³u przybli¿a zagadnienie klastrów gospodarczych, ich celów i roli w rozwoju 
otoczenia biznesu. 

Konkluzj¹ podjêtych rozwa¿añ jest krótka diagnoza problemów i potrzeb przedsiêbiorców zainteresowanych 
podjêciem szeroko rozumianej aktywnoœci badawczej i naukowej.  

Niniejsze rozwa¿ania, najogólniej ujmuj¹c poœwiêcone prawnym aspektom wspierania badañ naukowych w obrêbie 
przedsiêbiorstw, wypada rozpocz¹æ od tezy, ¿e dzia³alnoœæ badawczo-rozwojowa (dalej: B+R) jest swego rodzaju 
wspólnym mianownikiem dla dzia³alnoœci naukowej oraz gospodarczej, a ponadto stanowi zasadniczy filar dzia³alnoœci 
innowacyjnej. Bezdyskusyjna jest ponadto emanacja dzia³alnoœci B+R na poziom konkurencyjnoœci poszczególnych 
przeds iêb iorstw.  N iew¹tp l iwie  mo¿na pokus iæ  s iê  równie¿  o  s twierdzenie ,  ¿e  inwestyc je  
w analizowanym obszarze pozwalaj¹ osi¹gn¹æ wa¿ne cele strategiczne, w tym spo³eczne oraz przynosz¹ szereg korzyœci 
otoczeniu gospodarczemu, w którym funkcjonuj¹ przedsiêbiorstwa podejmuj¹ce tego rodzaju aktywnoœæ. 

Z przedstawionych wzglêdów w prawodawstwie unijnym i krajowym widoczne s¹ tendencje do zwiêkszenia 
konkurencyjnoœci i innowacyjnoœci gospodarki poprzez inicjowanie wzrostu nak³adów sektora prywatnego na badania 
i rozwój oraz poprawê efektywnoœci gospodarowania œrodkami publicznymi dedykowanymi dzia³alnoœci B+R 
prowadzonej przez przedsiêbiorstwa. Mimo, ¿e w Polsce sferê badawczo-rozwojow¹ tworz¹ w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci 
publiczne placówki naukowe, tj.:

1. szko³y wy¿sze, dzia³aj¹ce na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy¿szym (DZ. U. Z 
2012 R., POZ. 572 ZE ZM.), 

2. instytuty badawcze, dzia³aj¹ce na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych

(DZ.U. 2010 NR 96, POZ. 618 ZE. ZM.), wczeœniej jednostki badawczo-rozwojowe dzia³aj¹ce na podstawie ustawy 
z dnia 27 lipca 1985 roku o jednostkach badawczo rozwojowych (DZ. U. 2008 NR 159, POZ. 993 ZE ZM.), 

3. Polska Akademia Nauk, dzia³aj¹ca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk 
(DZ. U. 2010 NR 96, POZ. 619 ZE ZM.).

Jednak Ÿród³em innowacji s¹ równie¿ tzw. jednostki rozwojowe, zajmuj¹cych siê dodatkowo, obok swej podstawowej 
dzia³alnoœci, dzia³alnoœci¹ B+R. S¹ to najczêœciej przedsiêbiorstwa (podmioty gospodarcze) dysponuj¹ce w³asnym 
zapleczem badawczym. Przedmiotowe opracowanie koncentruje siê na problematyce szeroko rozumianej dzia³alnoœci 
badawczej tych w³aœnie podmiotów, pozostawiaj¹c na marginesie zasadniczego wywodu zagadnienia poœwiêcone 
pozosta³ym uczestnikom sfery B+R.

Konkluduj¹c, w pewnym uproszczeniu mo¿na powiedzieæ, ¿e prawo stanowi projekcjê rzeczywistoœci przez 
prawodawcê. Niniejsze rozwa¿ania koncentruj¹ siê na tym fragmencie projekcji prawodawcy, która dotyka aspektów 
szeroko rozumianej naukowej dzia³alnoœci przedsiêbiorców.

3.1. WPROWADZENIE

Definicje

Dla potrzeb podjêtego zagadnienia oraz jasnoœci poni¿szych uwag, przydatnym wydaje siê przytoczenie definicji 
kluczowych pojêæ, które bêd¹ powo³ywane w toku wywodu. 
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Uwzglêdniaj¹c ponadnarodowy kontekst terminów „dzia³alnoœæ badawcza” (research) i „prace rozwojowe” 
(development), celowym bêdzie przytoczenie definicji sformu³owanej przez OECD. Mianowicie przez prace badawcze 
i dzia³alnoœæ rozwojow¹ rozumie siê „... pracê twórcz¹ podejmowan¹ w sposób systematyczny w celu zwiêkszenia 
zasobów wiedzy, w tym wiedzy o cz³owieku, kulturze i spo³eczeñstwie oraz wykorzystanie tych zasobów wiedzy do 
tworzenia nowych zastosowañ”. W sk³ad B+R wchodz¹: badania podstawowe, stosowane i prace rozwojowe. 
Koñcowym efektem prac B+R (fazy prac rozwojowych) jest prototyp, tj. pierwszy funkcjonuj¹cy egzemplarz nowego 
produktu/us³ugi (POMIAR DZIA£ALNOŒCI NAUKOWO-BADAWCZEJ. PROPONOWANE PROCEDURY STANDARDOWE DLA 
BADAÑ STATYSTYCZNYCH W ZAKRESIE DZIA£ALNOŒCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ. PODRÊCZNIK FRASCATI 2002, 
OPUBLIKOWANY: PIERWOTNIE W JÊZ. ANGIELSKIM I FRANCUSKIM: FRASCATI MANUAL 2002: PROPOSED STANDARD 
PRACTICE FOR SURVEYS ON RESEARCH AND EXPERIMENTAL DEVELOPMENT, MANUEL DE FRASCATI 2002: MÉTHODE 
TYPE PROPOSÉE POUR LES ENQUÊTES SUR LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL). Na gruncie 
krajowego porz¹dku prawnego definicje „badañ naukowych” i „prac rozwojowych” zawiera art. 2 ustawy o z dnia 
30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (DZ. U. Z 2010 R. NR 96, POZ. 615 ZE ZM.). W œwietle powo³anej 
normy, „badania naukowe” oznaczaj¹ „a) badania podstawowe  oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub 
teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk 
i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpoœrednie praktyczne zastosowanie lub u¿ytkowanie, b) badania 
stosowane  prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim 
na zastosowanie w praktyce, c) badania przemys³owe  badania maj¹ce na celu zdobycie nowej wiedzy oraz 
umiejêtnoœci w celu opracowywania nowych produktów, procesów i us³ug lub wprowadzania znacz¹cych ulepszeñ do 
istniej¹cych produktów, procesów i us³ug; badania te obejmuj¹ tworzenie elementów sk³adowych systemów z³o¿onych, 
szczególnie do oceny przydatnoœci technologii rodzajowych, z wyj¹tkiem prototypów objêtych zakresem prac 
rozwojowych” (IBIDEM: PKT 3), natomiast przez „prace rozwojowe” nale¿y rozumieæ „... nabywanie, ³¹czenie, 
kszta³towanie i wykorzystywanie dostêpnej aktualnie wiedzy i umiejêtnoœci z dziedziny nauki, technologii i dzia³alnoœci 
gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejêtnoœci do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, 
zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i us³ug, w szczególnoœci: a) tworzenie projektów, rysunków, planów 
oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych produktów, procesów i us³ug, pod warunkiem ¿e nie s¹ one przeznaczone 
do celów komercyjnych, b) opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów 
pilota¿owych, w przypadkach gdy prototyp stanowi koñcowy produkt komercyjny, a jego produkcja wy³¹cznie do celów 
demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna (...), c) dzia³alnoœæ zwi¹zana z produkcj¹ eksperymentaln¹ oraz 
testowaniem produktów, procesów i us³ug, pod warunkiem ¿e nie s¹ one wykorzystywane komercyjnie, prace 
rozwojowe nie obejmuj¹ rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów 
wytwórczych, istniej¹cych us³ug oraz innych operacji w toku, nawet je¿eli takie zmiany maj¹ charakter ulepszeñ” 
(IBIDEM: PKT 4). Zgodnie z art. 2 pkt 6 powo³anej ustawy, „dzia³alnoœæ badawczo - rozwojowa” to „... dzia³alnoœæ 
twórcza obejmuj¹ca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiêkszenia 
zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowañ”. Przez dzia³alnoœæ innowacyjn¹ 
bêdziemy rozumieæ dzia³alnoœæ polegaj¹c¹ na opracowaniu nowej technologii i uruchomieniu na jej podstawie 
wytwarzania nowych lub znacz¹co ulepszonych towarów, procesów lub us³ug (art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 
2008 roku o niektórych formach wspierania dzia³alnoœci innowacyjnej: DZ. U. 2008.116.730 ZE ZM.).

Jeœli chodzi o pojêcie „przedsiêbiorcy”, nale¿y powo³aæ art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie dzia³alnoœci 
gospodarczej (DZ. U. 07.155.1095 ZE ZM., DALEJ: U.S.D.G.), zgodnie z którym przedsiêbiorc¹ “... jest osoba fizyczna, 
osoba prawna i jednostka organizacyjna niebêdaca osob¹ prawn¹, której odrêbna ustawa przyznaje zdolnoœæ prawn¹  

 – 

 – 
 – 
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wykonuj¹ca we w³asnym imieniu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (IBIDEM: UST. 1). Za przedsiêbiorców uznaje siê tak¿e 
wspólników spó³ki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich dzia³alnoœci gospodarczej” (IBIDEM: UST. 2). Z kolei 
„... dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ jest zarobkowa dzia³alnoœæ wytwórcza, budowlana, handlowa, us³ugowa oraz 
poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze z³ó¿, a tak¿e dzia³alnoœæ zawodowa, wykonywana w sposób 

(1zorganizowany i ci¹g³y” (IBIDEM: ART. 2)  Dla potrzeb póŸniejszych rozwa¿añ warto te¿ przytoczyæ jedn¹ z unijnych .
 (2definicji „przedsiêbiorstwa” , funkcjonuj¹c¹ na gruncie przepisów o pomocy publicznej. Mianowicie próba ustalenia 

(3definicji przedsiêbiorstwa  na gruncie prawa europejskiego prowadzi do Za³¹cznika 1 do Rozporz¹dzenia Komisji (WE) 
Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznaj¹cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem 
w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporz¹dzenie w sprawie wy³¹czeñ blokowych) (DZ. URZ. UE L 214 
Z 09.08.2008. ROZPORZ¥DZENIE NR 800/2008 ZAST¥PI£O ROZPORZ¥DZENIE NR 70/2001/WE Z DNIA 12 STYCZNIA 2001 
R. DZ. URZ. L 10 Z 13.01.2001), do którego w kontekœcie pomocy dla przedsiêbiorstw odwo³uje siê m.in. ustawa z dnia 
4 marca 2005 roku o Krajowym Funduszu Kapita³owym (DZ. U. 2005 NR 57, POZ. 491 ZE ZM.). Zgodnie z art. 1 
powo³anego aktu, „... za przedsiêbiorstwo uwa¿a siê podmiot prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ bez wzglêdu na jego 
formê prawn¹. Zalicza siê tu w szczególnoœci osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ na w³asny rachunek oraz firmy rodzinne 
zajmuj¹ce siê rzemios³em lub inn¹ dzia³alnoœci¹, a tak¿e spó³ki lub konsorcja prowadz¹ce regularn¹ dzia³alnoœæ 
gospodarcz¹”. Z powy¿szego jasno wynika, ¿e dla uzyskania statusu przedsiêbiorstwa decyduj¹ce znaczenie maj¹ dwie 
³¹cznie zachodz¹ce przes³anki: posiadanie podmiotowoœci prawnej oraz prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej. Mo¿na 
zatem powiedzieæ, ¿e pierwsze zdanie cytowanej normy zawiera ogólne okreœlenie przedsiêbiorstwa, poprzez 
wskazanie jego dwóch konstytutywnych cech. W drugim zdaniu znajduje siê natomiast jedynie przyk³adowe wyliczenie 
organizacyjno-prawnych form przedsiêbiorstw. 

1. B+R dzia³alnoœæ badawczo-rozwojowa,

2. OECD Organizacja Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (The Organisation for Economic Co-operation 
and Development),

3. CBR centrum badawczo-rozwojowe,

4. IB instytut badawczy,

5. CNP centra naukowo-przemys³owe,

6. NCBR Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju,

Wykaz skrótów:

–

–

–

–

–

–

1) Nie wystêpuje przy tym jednolite pojêcie przedsiêbiorcy. W wielu ustawach, na potrzeby stosowania okreœlonych przepisów 
     i realizacji za³o¿onych celów, sformu³owano specyficzne, niekiedy szerokie definicje przedsiêbiorcy. Tytu³em przyk³adu mo¿na 
     wskazaæ ustawê o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 4 pkt. 1 u.o.k.k.), czy ustawê o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
     definicjê najogólniejsz¹ pojêcia „przedsiêbiorca”, obowi¹zuj¹ca na obszarze prawa prywatnego, zawiera art. 431 ustawy z dnia 
     (art. 2 u.z.n.k.). Ponadto 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 1964.16.93 ze zm., dalej k.c.). Zgodnie z powo³anym 
     przepisem, „przedsiêbiorc¹ jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c. 
     prowadz¹ca we w³asnym imieniu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub zawodow¹”. Obecnie zakres podmiotowy definicji przedsiêbiorcy 
     zawartej w 431 k.c. jest to¿samy z zakresem definicji przewidzianej w art. 4 u.s.d.g.
2) Na gruncie prawa polskiego wyró¿nia siê trzy ujêcia „przedsiêbiorstwa”  podmiotowe (-przedsiêbiorca), przedmiotowe (jako 
     zorganizowany zespó³ sk³adników materialnych i niematerialnych) i funkcjonalne (-prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej). 
     Prawodawca europejski pos³uguje siê pojêciem „przedsiêbiorstwo” w ujêciu podmiotowym. 
3) Prawodawca europejski pos³uguje siê pojêciem przedsiêbiorstwa w ujêciu podmiotowym.
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7. NCN Narodowe Centrum Nauki,

8. PAN Polska Akademia Nauk,

9. SSE Specjalna strefa ekonomiczna,

10. u.f.n. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 ze 
zm.),

11. u.NCBR Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju  (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 
616 ze zm.),

12. u.NCN Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617  
ze zm.),

13. u.i.b  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 ze zm.),

14. u.PAN Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk  (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619 ze zm.),

15. u.w.i. Ustawa z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania dzia³alnoœci innowacyjnej  (Dz. U. z 
2008 r. Nr 116, poz. 730 ze zm.),

16. u.PARP Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci (tj. Dz. U. 
z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.),

17. u.SSE Ustawa z dnia 20 paŸdziernika 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. 
Nr 42, poz. 274 ze zm.);18. u.d.of.  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.);

19. u.d.op. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, 
poz. 397 ze zm.),

20. u.p.l. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze 
zm.),

21. Rozp. 800/2008  Rozporz¹dzenia Komisji (E) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznaj¹cego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporz¹dzenie w sprawie 
wy³¹czeñ blokowych).

Jednym z za³o¿eñ rozwoju nauki powinno byæ bezpoœrednie lub poœrednie wykorzystanie jej wyników w obszarach, 
w których jest to mo¿liwe, na p³aszczyŸnie podniesienia poziomu gospodarczego kraju. Tak postawione zadanie nabiera 
szczególnej donios³oœci jeœli zwa¿yæ, ¿e przed Polsk¹ wci¹¿ stoi wyzwanie dorównania krajom wysoko rozwiniêtym 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.2. ANALIZA PODSTAWOWYCH AKTÓW NORMATYWNYCH 
REGULUJ¥CYCH PROWADZENIE DZIA£ALNOŒCI BADAWCZO 
- NAUKOWEJ W KONTEKŒCIE DZIA£ALNOŒCI PRZEDSIÊBIORCÓW

gospodarczo oraz efektywnego wdra¿ania za³o¿eñ polityki zrównowa¿onego rozwoju. Dostrzegaj¹c powy¿sze wzglêdy, 
w dniu 30 kwietnia 2010 roku (USTAWA Z DN. 30.04.2010, „PRZEPISY WPROWADZAJ¥CE USTAWY REFORMUJ¥CE 
SYSTEM NAUKI”. DZ. U. Z 2010 NR 96, POZ. 620 ZE ZM.), ustawodawca krajowy wprowadzi³ pakiet 
5 ustaw, reformuj¹cych system nauki w Polsce, m.in. w zakresie jej organizacji i funkcjonowania Ustawy te co do zasady 
wesz³y w ¿ycie dnia 1 paŸdziernika 2010 roku. Wœród nowo uchwalonych aktów prawnych znalaz³y siê: ustawa 
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Z 2010 R. NR 96, POZ. 617 ZE ZM., u.NCN), ustawa o instytutach badawczych (DZ. U. Z 2010 R. NR 96, POZ. 618 ZE ZM., 
dalej: u.i.b.) oraz ustawa o Polskiej Akademii Nauk (DZ. U. Z 2010 R. NR 96, POZ. 619 ZE ZM. dalej: u.PAN). Z perspektywy 
podjêtych rozwa¿añ, na uwagê zas³uguje tak¿e ustawa z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania 
dzia³alnoœci innowacyjnej  (DZ.U. Z 2008 R. NR 116, POZ.730 ZE ZM., dalej: u.w.i.), ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci (DZ. U. Z 2007 R. NR 42, POZ. 275 ZE ZM., dalej: u.PARP) oraz 
ustawa z dnia z dnia 20 paŸdziernika 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych (DZ. U. Z 2007 R. NR 42, POZ. 274 
ZE ZM., dalej: u.SSE).

Poprzedzaj¹c dalsze rozwa¿ania trzeba przy tym wskazaæ, i¿ powo³ane akty prawne stanowi¹ najistotniejsze, ale nie 
jedyne, instrumenty normatywnego oddzia³ywania prawodawcy na rzecz wzrostu innowacyjnoœci polskich 
przedsiêbiorstw. Szczegó³owe badanie przyjêtych rozwi¹zañ wykracza jednak poza ramy niniejszego artyku³u, a ponadto 
zosta³o przeprowadzone w innej czêœci przedmiotowej publikacji. W toku dalszego wywodu nale¿y jednak 
wyeksponowaæ te spoœród wprowadzonych mechanizmów, które bezpoœrednio lub poœrednio wywieraj¹ najwiêkszy 
wp³yw na prowadzenie dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej przez przedsiêbiorców. W tym celu warto pokrótce omówiæ 
takie instytucje, jak m.in.: centra badawczo-rozowojwe, instytuty badawcze, centra naukowo-przemys³owe, Narodowe 
Centrum Badañ i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki. 

Tego rodzaju analiza wydaje siê potrzebna zw³aszcza z uwagi na fakt, ¿e dzia³alnoœæ B+R przedsiêbiorców nie jest 
kompleksowo uregulowana w ¿adnym z aktów prawa krajowego. Wiadomoœci przedstawione w tej czêœci pracy pos³u¿¹ 
nastêpnie do rozwa¿añ, czy kontekst prawny stworzony przez ustawodawcê jest korzystny, a przewidziane œrodki  
adekwatne i proporcjonalne do celu, jakim winno byæ aktywizowanie przedsiêbiorców w obszarze dzia³añ B+R.

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania dzia³alnoœci innowacyjnej (dalej: u.w.i.), 
przedsiêbiorca, niebêd¹cy instytutem badawczym, po spe³nieniu szczegó³owo okreœlonych przes³anek, mo¿e uzyskaæ 
status centrum badawczo-rozwojowego (CBR). Zgodnie z art. 17 u.w.i. do owych przes³anek nale¿y:

1. Prowadzenie badañ lub prac rozwojowych, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach 
finansowania nauki,

2. Uzyskanie przychodów netto (bez podatku od towarów i us³ug) ze sprzeda¿y towarów, produktów i operacji 
finansowych za poprzedni rok obrotowy na poziomie odpowiadaj¹cym co najmniej równowartoœci kwoty 
okreœlonej w przepisach o rachunkowoœci, jako minimalny przychód netto ze sprzeda¿y towarów, produktów  
i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy osób fizycznych, spó³ek cywilnych osób fizycznych, spó³ek 
jawnych osób fizycznych oraz spó³ek partnerskich, do których stosuje siê przepisy o rachunkowoœci, 

3. Uzyskanie przychodów netto (bez podatku od towarów i us³ug) ze sprzeda¿y w³asnych us³ug badawczo-
rozwojowych w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i us³ug lub praw w³asnoœci 
przemys³owej udzielonych przedsiêbiorcy przez urz¹d w³aœciwy do spraw w³asnoœci przemys³owej, na poziomie
odpowiadaj¹cym co najmniej 20 % przychodów okreœlonych w pkt 2,

4. Brak zaleg³oœci podatkowych oraz zaleg³oœci z tytu³u sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne. 

W przypadku kumulatywnego spe³nienia opisanych przes³anek, status centrum badawczo-rozwojowego jest nadawany 
na wniosek przedsiêbiorcy w drodze decyzji przez ministra w³aœciwego do spraw gospodarki. 

o zasadach finansowania nauki (DZ. U. Z 2010 R. NR 96, POZ. 615 ZE ZM., dalej: u.f.n.), ustawa o Narodowym Centrum 
Badañ i Rozwoju (DZ. U. Z 2010 R. NR 96, POZ. 616 ZE ZM., dalej: u.NCBR), ustawa o Narodowym Centrum Nauki (DZ. U.

Centrum badawczo - rozwojowe
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Podstawow¹ korzyœci¹ z posiadania statusu CBR przez przedsiêbiorcê jest mo¿liwoœæ tworzenia funduszu 
innowacyjnoœci z corocznych odpisów nieprzekraczaj¹cych 20% przychodów uzyskanych w danym miesi¹cu. Œrodki ze 
wskazanego funduszu mog¹ byæ nastêpnie przeznaczane na finansowanie kosztów bezpoœrednio zwi¹zanych 
z prowadzeniem badañ lub prac rozwojowych. 

Ponadto warto odnotowaæ, ¿e zgodnie z art. 2 pkt. 9 u.f.n., posiadanie przez przedsiêbiorcê, który prowadzi w sposób 
ci¹g³y badania naukowe lub prace rozwojowe, statusu CBR, jest jedn¹ z przes³anek uzyskania przez taki podmiot statusu 
jednostki naukowej. 

Spoœród istotnych obowi¹zków podmiotów typu CBR nale¿y wymieniæ periodyczne sporz¹dzanie sprawozdañ ze swej 
dzia³alnoœci, pod rygorem utraty statusu (art. 17  21 u.w.i.). 

W konkluzji przytoczonych informacji nasuwa siê wniosek, ¿e analizowana instytucja nie zachêca w sposób dostateczny 
przedsiêbiorców do podejmowania prac naukowo-badawczych. Jak siê wydaje, korzyœci p³yn¹ce z uzyskania statusu 
CBR nie równowa¿¹ w stopniu wystarczaj¹cym wymagañ formalnych oraz obci¹¿eñ finansowych, z którymi borykaæ siê 
musz¹ przedsiêbiorstwa zainteresowane szeroko rozumian¹ aktywnoœci¹ naukow¹.  

W wy¿ej zarysowanym kontekœcie na plan pierwszy wysuwa siê tak¿e ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach 
badawczych (dalej: u.i.b.), bêd¹cych sukcesorami  jednostek badawczo-rozwojowych, bowiem transfer pochodz¹cych 
stamt¹d technologii jest jedn¹ z podstawowych form dop³ywu wiedzy do przedsiêbiorstw (G£ÓWNY URZ¥D 
STATYSTYCZNY 2010 I 2012). Zgodnie z art. 1 ust. 1 u.i.b., instytutem badawczym (dalej: IB) jest wyodrêbniona pod 
wzglêdem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym pañstwowa jednostka organizacyjna, prowadz¹ca 
badania naukowe i prace rozwojowe. Warunkiem utworzenia IB jest zapewnienie kadry o odpowiednich kwalifikacjach 
oraz niezbêdnych warunków materialno-technicznych, takich jak np: aparatura badawcza, laboratoryjna czy potencja³ 
informatyczny (ART. 4 U.I.B.). IB w polskim systemie nauki pe³ni¹ trzy zasadnicze funkcje, jakimi s¹: 1) prowadzenie 
badañ naukowych i prac rozwojowych; 2) przystosowywanie wyników badañ naukowych i prac rozwojowych do potrzeb 
praktyki oraz 3) wdra¿anie ich wyników (ART. 2 UST. 1 U.I.B.). Zw³aszcza ostatnie ze wskazanych zadañ, tj. wdro¿enie 
i zastosowanie osi¹gniêtych efektów w praktyce, wymaga œcis³ej wspó³pracy z przedsiêbiorcami. Taki sposób 
ustawowego ukszta³towania roli i kompetencji IB niew¹tpliwie sprzyja podnoszeniu poziomu innowacyjnoœci polskich 
przedsiêbiorstw, ale jak mo¿na przypuszczaæ nie zachêca ich w sposób dostateczny do podejmowania samodzielnych 
prac badawczych. W opisany sposób ustawodawca inicjuje zatem wspó³dzia³anie nauki i biznesu, utrwalaj¹c jednak 
tradycyjny podzia³ ról, w ramach którego nauka pozostaje domen¹ sektora publicznego. 

Kolejn¹ godn¹ uwagi, ale tak¿e aprobaty, instytucj¹ prawn¹ przewidzian¹ w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 roku 
o instytutach badawczych s¹ centra naukowo-przemys³owe (dalej: CNP). Mo¿liwoœæ tworzenia CNP przewiduje art. 38 
ust. 1 u.i.b., zgodnie z którym co najmniej jeden instytut badawczy mo¿e, na podstawie umowy, nawi¹zaæ wspó³pracê 

Instytuty badawcze

Centra naukowo - przemys³owe

naukowo - gospodarcz¹ z co najmniej jedn¹ jednostkê sektora gospodarczego, tworz¹c centrum naukowo-
przemys³owe. Do ustawowych zadañ centrów nale¿y: „1) wspieranie i koordynowanie dzia³alnoœci podmiotów 
wchodz¹cych w sk³ad centrum; 2) wspó³dzia³anie w realizacji wdro¿eñ wyników prac naukowo-technicznych centrum; 
3) inicjowanie tworzenia i korzystania z du¿ej infrastruktury badawczej; 4) organizowanie okresowej wymiany 
pracowników i studentów pomiêdzy instytutami i uczelniami a przedsiêbiorcami; 5) realizacja programów sta¿y 
pracowników naukowych, posiadaj¹cych stopieñ naukowy doktora, w jednostkach centrów, ze szczególnym 
uwzglêdnieniem przedsiêbiorców; 6) inicjowanie i koordynowanie udzia³u instytutów, przedsiêbiorców i uczelni 
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w miêdzynarodowych programach badawczych; 7) pozyskiwanie i obs³uga projektów badawczych miêdzynarodowych, 
wspólnych projektów badawczych krajowych i finansowanych z funduszy europejskich” (ART. 38 UST. 5 U.I.B.). Co 
istotne, podmioty wchodz¹ce w sk³ad centrum mog¹ wspó³pracowaæ w formie klastrów, parków technologicznych, 
platform technologicznych i w innych formach organizowania siê, odpowiadaj¹cych celom i przedmiotowi ich 
dzia³alnoœci (ART. 38 UST. 7 U.I.B.). 

Opisane rozwi¹zanie nale¿y oceniæ pozytywnie. CNP, jako organizacje wspó³tworzone przez przedsiêbiorców i jednostki 
typowo naukowe, w wiêkszym stopniu i szerszym zakresie mog¹ identyfikowaæ, a nastêpnie rozwi¹zywaæ naukowe oraz 
praktyczne problemy przedsiêbiorców, a tak¿e wprost przyczyniaæ siê do wdra¿ania efektów prowadzonych badañ. 
Ponadto, tak zinstytucjonalizowana wspó³praca miêdzy, potocznie mówi¹c, œwiatem nauki i biznesu stanowi 
potencjalnie istotny bodziec do podejmowania samodzielnego i bezpoœredniego wysi³ku badawczego przez 
przedsiêbiorców. 

Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju (dalej: NCBR lub Centrum) jest jednostk¹ publiczn¹, powo³an¹ do realizacji zadañ 
z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej pañstwa. Co najwa¿niejsze z perspektywy podjêtych 
rozwa¿añ, do zadañ Centrum nale¿y pobudzanie inwestowania przez przedsiêbiorców w dzia³alnoœæ badawczo-
rozwojow¹, w szczególnoœci przez: „1) wspó³finansowanie przedsiêwziêæ prowadzonych przez podmiot posiadaj¹cy 
zdolnoœæ do zastosowania wyników projektu w praktyce; 2) wspieranie pozyskiwania przez jednostki naukowe œrodków 
na dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹ pochodz¹cych z innych Ÿróde³ ni¿ bud¿et pañstwa (ART. 29 U.NCBR), a tak¿e 3) 
wspieranie komercjalizacji wyników badañ naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do 
gospodarki; 4) inicjowanie i realizacja programów obejmuj¹cych finansowanie badañ naukowych lub prac rozwojowych 
oraz dzia³añ przygotowuj¹cych do wdro¿enia wyników badañ naukowych lub prac rozwojowych; (...) 5) 
upowszechnianie w œrodowisku naukowym i gospodarczym informacji o planowanych i og³aszanych konkursach na 
wykonanie projektów finansowanych przez Centrum; 6) popularyzowanie efektów zrealizowanych zadañ; (...)”  (ART. 30 
UST. 1 U.NCBR). Ponadto, Centrum prowadzi systematyczn¹ ewaluacjê wykonywanych zadañ, w tym ocenê ich wp³ywu 
na rozwój nauki i gospodarki, co s³u¿y sprawnemu diagnozowaniu m.in. praktycznych potrzeb przedsiêbiorców (ART. 31 
UST. 1 U.NCBR). NCBR wykonuje swe ustawowe zadania przy pomocy œrodków pochodz¹cych z bud¿etu pañstwa oraz 
œrodków unijnych. 

W ocenie autorki, opisan¹ instytucjê nale¿y uznaæ za dobry krok ustawodawcy w kierunku bezpoœredniego rozwoju 
innowacyjnoœci wœród podmiotów gospodarczych. Powy¿sze rozwi¹zanie, przyjête przez ustawodawcê, mo¿na wskazaæ 
jako przyk³ad dzia³alnoœci ustawodawcy na rzecz zwiêkszenia nak³adów sektora prywatnego na dzia³alnoœæ B+R. Zachêtê 
dla przedsiêbiorcy do zaanga¿owania œrodków w³asnych ma tu bowiem stanowiæ finansowo-organizacyjne wsparcie 
ze strony instytucji pañstwowej.

Narodowe Centrum Nauki (dalej: NCN) jest agencj¹ wykonawcz¹ w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, 
powo³an¹ do wspierania dzia³alnoœci naukowej w zakresie badañ podstawowych (ART. 1 U.NCN). Przypomnijmy, 
¿e przez badania podstawowe rozumie siê prace eksperymentalne lub teoretyczne, podejmowane przede wszystkim 
w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne 
zastosowania ani u¿ytkowanie (ART. 2 PKT 3 U.F.N.). Z powy¿szego powodu, w ocenie autorki, utworzenie wskazanej 
instytucji jedynie poœrednio mo¿e mieæ wp³yw, i to doœæ niewielki, na rozwój dzia³alnoœci B+R w obrêbie przedsiêbiorstw. 
W rzeczywistoœci sposób ustawowego ukszta³towania zakresu zadañ NCN niew¹tpliwie s³u¿y postêpowi nauki, jednak 

Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju

Narodowe Centrum Nauki
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nie stanowi realnego wsparcia dla przedsiêbiorców zainteresowanych podejmowaniem dzia³alnoœci B+R w obrêbie 
prowadzonych przedsiêbiorstw. Z przedstawionych wzglêdów dzia³alnoœæ NCN nie bêdzie poddawana dalszej analizie 
w niniejszym artykule. 

Kolejn¹ prób¹ stworzenia instytucjonalnych ram wspó³pracy miêdzy nauk¹ i biznesem s¹ Centra Polskiej Akademii Nauk, 
tworzone na podstawie art. 57 u.PAN. Przypomnijmy, ¿e Polska Akademia Nauk (dalej: PAN lub Akademia) jest 
pañstwow¹ instytucj¹ naukow¹, wyposa¿on¹ w osobowoœæ prawn¹. Do jej podstawowych zadañ nale¿y promocja, 
integracja i upowszechnianie nauki oraz przyczynianie siê do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej, 
m.in. poprzez prowadzenie badañ naukowych i prac rozwojowych, czy wspó³pracê ze œrodowiskiem spo³eczno-
gospodarczym w zakresie badañ naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdro¿enia (ART. 2 U.PAN). Podstawowymi 
jednostkami naukowymi PAN s¹ instytuty naukowe, które nabywaj¹ osobowoœæ prawn¹ z chwil¹ wpisu do rejestru 
instytutów PAN (ART. 42 I NAST. U.PAN). Z woli ustawodawcy, do zadañ instytutów nale¿y prowadzenie badañ 
naukowych, w szczególnoœci istotnych dla rozwoju kraju oraz upowszechnianie wyników tych badañ (ART. 50 U.PAN). 
Poszczególne instytuty wspó³pracuj¹ ze sob¹ w ramach centrów Akademii, w sk³ad których mog¹ wchodziæ tak¿e, obok 
uczelni, instytutów badawczych i zagranicznych instytutów naukowych, przedsiêbiorcy prowadz¹cy badania naukowe 
i prace rozwojowe (ART. 57 U.PAN). Do utworzenia centrów dochodzi w drodze umowy zawartej miedzy ich 
uczestnikami, natomiast do ich zadañ nale¿y: 1) wspieranie i koordynowanie dzia³alnoœci badawczej instytutów; 
2) inicjowanie i koordynowanie udzia³u instytutów, uczelni i innych jednostek naukowych w miêdzynarodowych 
programach badawczych; 3) inicjowanie organizowania œrodowiskowych centrów aparaturowych i nadzór nad nimi; 
4) wspó³dzia³anie w organizowaniu œrodowiskowych studiów doktoranckich; 5) organizowanie okresowej wymiany 
pracowników naukowych pomiêdzy instytutami a uczelniami; 6) rozwijanie programów sta¿y podoktorskich 
w instytutach centrów; 7) pozyskiwanie i obs³uga projektów badawczych miêdzynarodowych, wspólnych projektów 
badawczych krajowych i finansowanych z funduszy europejskich (ART. 57 UST. 6 U.PAN). 

Podobnie jak wy¿ej opisane centra naukowo - przemys³owe, centra PAN s¹ pozytywnym przejawem d¹¿enia 
prawodawcy do inicjowania bezpoœredniej wspó³pracy przedsiêbiorców i jednostek typowo naukowych, co z ca³¹ 
pewnoœci¹ mo¿e stanowiæ istotny bodziec do podejmowania samodzielnego wysi³ku badawczego przez podmioty 
sektora prywatnego.

 

Centra Polskiej Akademii Nauk

Konsorcjum naukowe

Kolejn¹ prawn¹ formê wspó³pracy œrodowiska naukowego z przedsiêbiorcami konsorcjum naukowe (przewiduje 
art. 2 pkt 12 u.f.n). W œwietle powo³anej normy, konsorcjum naukowe to grupa jednostek organizacyjnych, w której sk³ad 
wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiêbiorca, albo co najmniej dwie jednostki
naukowe), podejmuj¹cych na podstawie umowy, wspólne przedsiêwziêcie obejmuj¹ce: badania naukowe, prace 
rozwojowe lub inwestycje, s³u¿¹ce potrzebom badañ naukowych lub prac rozwojowych. Konsorcja tego typu powstaj¹ 
na podstawie umowy, która precyzuje zakres wspólnej dzia³alnoœci, zwi¹zanej z realizacj¹ wspólnych badañ naukowych, 
prac rozwojowych oraz wspólnych projektów i przedsiêwziêæ (ART. 2 PKT 13 U.F.N.).

Tak¿e powy¿sze rozwi¹zanie nale¿y oceniæ pozytywnie, jako kolejny krok ustawodawcy w kierunku stworzenia 
instytucjonalnych ram dla bezpoœredniej wspó³pracy nauki i gospodarki.

– 
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci (dalej: PARP lub Agencja) jest pañstwow¹ osob¹ prawn¹, podleg³¹ 
ministrowi w³aœciwemu do spraw gospodarki (ART. 1 I 2 U.PARP). PARP realizuje zadania z zakresu administracji 
rz¹dowej, w szczególnoœci w obszarze wspierania przedsiêbiorców (zw³aszcza z sektora mikro-, ma³ych i œrednich), 
dzia³alnoœci innowacyjnej w rozumieniu przepisów o niektórych formach wspierania dzia³alnoœci innowacyjnej, rozwoju 
potencja³u adaptacyjnego przedsiêbiorców (ART. 4 U.PARP). Z perspektywy podjêtych rozwa¿añ nale¿y zwróciæ uwagê, 
¿e PARP realizuje swoje ustawowe zadania m.in. w nastêpuj¹cy sposób: 1) œwiadczy us³ugi doradcze; 2) organizuje 
szkolenia i seminaria; 3) organizuje przedsiêwziêcia informacyjne, promocyjne, targowe i wystawiennicze w kraju 
i za granic¹; 4) opracowuje, wydaje i rozpowszechniania publikacje; 5) œwiadczy us³ugi eksperckie, 6) udziela pomocy 
finansowej przeznaczonej m.in. na: a) szkolenia, us³ugi doradcze lub wspomaganie inwestycji przedsiêbiorców, 
w szczególnoœci sprzyjaj¹cych wzrostowi ich konkurencyjnoœci lub innowacyjnoœci, b) wzmacnianie potencja³u 
podmiotów dzia³aj¹cych na rzecz rozwoju gospodarczego, innowacyjnoœci, zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub 
potencja³u adaptacyjnego przedsiêbiorców, c) uzyskanie ochrony i realizacjê ochrony prawa w³asnoœci przemys³owej, 
d) realizacjê przedsiêwziêæ w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, e) przygotowanie przez mikro-, ma³ych 
i œrednich przedsiêbiorców wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach miêdzynarodowych 
programów innowacyjnych lub udzia³ w tych programach, f) dostosowanie dzia³alnoœci przedsiêbiorcy do zmieniaj¹cych 
siê warunków rynkowych, w szczególnoœci wywo³anych kryzysem gospodarczym i finansowym, 7) podejmuje, wspiera 
i finansuje przedsiêwziêcia w zakresie transferu nowych technologii w rozumieniu ustawy o niektórych formach 
wspierania dzia³alnoœci innowacyjnej (ART. 6 U.PARP).  

Kwestia wsparcia finansowego udzielanego przez PARP zostanie przybli¿ona w póŸniejszym fragmencie niniejszego 
opracowania. W tym miejscu warto jednak zasygnalizowaæ, ¿e w aktualnej perspektywie finansowej (2007-2013) 
Agencja udziela wsparcia ze œrodków bud¿etu pañstwa oraz z funduszy Unii Europejskiej. Jeœli chodzi o ostatnie ze 
wskazanych Ÿróde³, jest odpowiedzialna za wdra¿anie dzia³añ w ramach trzech programów operacyjnych: Innowacyjna 
Gospodarka, Kapita³ Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej, o czym bêdzie jeszcze mowa. 

Konkluduj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e ustawowa regulacja dzia³alnoœci Agencji w praktyce przek³ada siê na istotne 
i wielop³aszczyznowe wsparcie dla przedsiêbiorców, w tym zw³aszcza przedsiêbiorców zainteresowanych dzia³alnoœci¹ 
badawcz¹, jak równie¿ wprowadzaniem innowacji oraz wykorzystaniem nowych technologii w obrêbie swoich 
przedsiêbiorstw. Jakkolwiek obszar dzia³añ PARP jest znacznie szerszy, tj. nie ogranicza siê do aktywnoœci B+R 
przedsiêbiorców, to jednak w praktyce Agencja odgrywa istotn¹ rolê w inicjowaniu wspó³pracy nauki i biznesu. 
Przyk³adem niech bêdzie tzw. „Bon na innowacje wsparcie dla najmniejszych firm”, który jest programem 
zmierzaj¹cym do nawi¹zania kontaktów mikro- lub ma³ych przedsiêbiorców z jednostkami naukowymi. Wsparcie 
udzielane w jego ramach mo¿e byæ przeznaczone wy³¹cznie na zakup us³ugi dotycz¹cej wdro¿enia lub rozwoju produktu 
lub technologii. Wykonawc¹ us³ugi mo¿e byæ wy³¹cznie jednostka naukowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r.o zasadach finansowania nauki, prowadz¹ca w sposób ci¹g³y badania naukowe lub prace rozwojowe. Z programu 
mo¿e skorzystaæ przedsiêbiorca, który w roku z³o¿enia wniosku oraz w ci¹gu 3 lat kalendarzowych poprzedzaj¹cych rok 
z³o¿enia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach omawianego programu, nie korzysta³ z us³ug jednostki naukowej 
w zakresie wdro¿enia lub rozwoju produktu lub technologii. Co istotne, przedsiêbiorca, który ju¿ uzyska³ wsparcie 
w ramach programu Bon na innowacje, nie mo¿e ubiegaæ siê o kolejne wsparcie. Wielkoœæ wsparcia udzielonego 
jednemu przedsiêbiorcy w ramach programu mo¿e wynosiæ do 100% wydatków kwalifikowanych, jednak nie wiêcej 
ni¿ 15 tys. z³., bowiem jest to maksymalna kwota wsparcia przewidziana w programie. 

– 
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Omówiony przyk³ad w praktyce bêdzie inicjowaæ incydentaln¹, de facto jednorazow¹, wspó³pracê œwiata nauki 
i przedsiêbiorców, jednak jak siê wydaje, skutki tego rodzaju przedsiêwziêæ w zamierzeniach i w praktyce mog¹ byæ 
donios³e. Mianowicie, poprzez pokazywanie rzeczywistych wzajemnych korzyœci i mo¿liwoœci pomocy, byæ mo¿e uda siê 
wyrobiæ nawyk wspó³pracy, stworzyæ podwaliny przysz³ego wspó³dzia³ania o znamionach trwa³oœci. Tak¿e tê niewielk¹ 
kwotê finansowego wsparcia nale¿y wiêc postrzegaæ jedynie jako zachêtê do póŸniejszego, samodzielnego rozwijania 
i nawi¹zywania kontaktów miêdzy œrodowiskami naukowo gospodarczymi. Ponadto, program jest nakierowany na 
dotarcie do jak najwiêkszej iloœci mikro- i ma³ych przedsiêbiorców zainteresowanych dzia³alnoœci¹ naukow¹. 

W konkluzji, uzasadnionym bêdzie twierdzenie, ¿e PARP nie tylko finansuje, ale tak¿e uczy i propaguje dobre praktyki 
we wspó³pracy podmiotów publicznych i prywatnych zainteresowanych innowacjami. 

Wœród korzystnych dla przedsiêbiorców, w tym przedsiêbiorców zainteresowanych innowacjami, rozwi¹zañ 
ustawowych warto wspomnieæ tak¿e o specjalnych strefach ekonomicznych (dalej: SSE lub Strefa). W myœl definicji 
legalnej, specjalna strefa ekonomiczna stanowi wyodrêbnion¹, niezamieszka³¹ czêœci terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, na której mo¿e byæ prowadzona dzia³alnoœæ gospodarcza na zasadach okreœlonych w u.SSE (ART. 2 U.SSE). 
Ustanowienie stref nastêpuje w drodze rozporz¹dzenia Rady Ministrów (np.: ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA 
GOSPODARKI I PRACY Z DN. 15.11.2004 ROKU W SPRAWIE PRZETARGÓW I ROKOWAÑ ORAZ KRYTERIÓW OCENY 
ZAMIERZEÑ CO DO PRZEDSIÊWZIÊÆ GOSPODARCZYCH, KTÓRE MAJ¥ BYÆ PODJÊTE PRZEZ PRZEDSIÊBIORCÓW NA 
TERENIE £ÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ: DZ. U. Z 2004 NR 254, POZ. 2544 ZE ZM.), a jego celem jest 
przyspieszenie gospodarki kraju m.in. poprzez rozwój okreœlonych dziedzin dzia³alnoœci gospodarczej, rozwój nowych 
rozwi¹zañ technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystanie w gospodarce narodowej, czy zwiêkszenie 
konkurencyjnoœci wytwarzanych wyrobów i œwiadczonych us³ug (ART. 3 I 4 U.SSE). 

W praktyce przedsiêbiorca, który chce prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie strefy, musi uzyskaæ stosowne 
(4zezwolenie, udzielane w drodze decyzji przez Ministra Gospodarki , po zasiêgniêciu opinii zarz¹dzaj¹cego stref¹ (ART. 

16 U.SSE). Wy³onienie przedsiêbiorców, którzy uzyskuj¹ zezwolenie, nastêpuje w drodze przetargu lub rokowañ 
podjêtych na podstawie publicznego zaproszenia. Sposób przeprowadzenia, zasady i warunki przetargu lub rokowañ, 
a tak¿e kryteria oceny zamierzeñ co do przedsiêwziêæ gospodarczych, które maj¹ byæ podjête przez przedsiêbiorców 
na terenie poszczególnych stref, odrêbnie w odniesieniu do ka¿dej strefy, okreœla Minister Gospodarki. Zezwolenie, 
o którym mowa powy¿ej, ustaje wskutek: 1) wygaœniêcia z up³ywem terminu, na jaki zosta³a ustanowiona dana strefa;
2) cofniêcia w drodze decyzji Ministra Gospodarki; 3) na wniosek przedsiêbiorcy. Ponadto, okreœlony w zezwoleniu  
zakres lub przedmiot dzia³alnoœci mo¿e zostaæ ograniczony w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z nastêpuj¹cych 
przes³anek: 1) gdy przedsiêbiorca zaprzesta³ na terenie strefy prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, na któr¹ posiada 
zezwolenie;

 

 lub 2) ra¿¹co uchybi³ warunkom okreœlonym w zezwoleniu; lub 3) nie usun¹³ uchybieñ stwierdzonych w toku 
kontroli prowadzonej przez Ministra Gospodarki w terminie do ich usuniêcia wyznaczonym  (ART. 16 I NAST. U.SSE).

Opisane zezwolenie uprawnia przedsiêbiorcê do: 1) prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej na terenie strefy; 
2) korzystania z pomocy publicznej w postaci pewnych u³atwieñ fiskalnych, o czym bêdzie jeszcze mowa. W tym miejscu 
mo¿na jedynie wspomnieæ, ¿e na podstawie art. 17 ust. 5 u.d.of. i art. 21 ust. 5b u.d.op. zwolnione od podatku 
s¹ dochody uzyskane z dzia³alnoœci gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

– 

Specjalne strefy ekonomiczne

4) Minister Gospodarki w drodze rozporz¹dzenia mo¿e powierzyæ zarz¹dzaj¹cemu stref¹ udzielanie, w jego imieniu, zezwoleñ, 
     o których mowa w art. 16 ust. 1 (art. 20 ust. 1 u.SSE).
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Jak zosta³o zasygnalizowane na wstêpie, idea specjalnych stref ekonomicznych s³u¿y animowaniu wzrostu 
gospodarczego kraju oraz tworzeniu warunków sprzyjaj¹cych rozwojowi prywatnej przedsiêbiorczoœci. Przypomnijmy 
bowiem, ¿e specjalne strefy ekonomiczne s¹ tworzone w celu:

1. Przyspieszania rozwoju gospodarczego polskich regionów,

2. Rozwoju i wykorzystania nowych rozwi¹zañ technicznych i technologicznych w gospodarce narodowej,

3. Zwiêkszenia konkurencyjnoœci produktów i us³ug,

4. Zagospodarowania maj¹tku poprzemys³owego i infrastruktury,

5. Tworzenia nowych miejsc pracy. 

Tak¿e  w tym przypadku wspieranie dzia³alnoœci B+R nie stanowi jedynego celu prawodawcy, jednak z omawianych 
rozwi¹zañ mog¹ korzystaæ tak¿e, a mo¿e zw³aszcza, podmioty prywatne zainteresowane szeroko rozumian¹ 
aktywnoœci¹ naukow¹, zmierzaj¹c¹ do podnoszenia innowacyjnoœci i konkurencyjnoœci oferowanych dóbr i us³ug. 

Konkluduj¹c, w ocenie autorki SSE to w za³o¿eniu dobre po³¹czenie d¹¿eñ przedsiêbiorców, poszczególnych regionów 
i animatorów rozwoju gospodarczego kraju oraz operatywny instrument osi¹gania istotnych celów strategicznych, 
w tym gospodarczych i ekonomicznych kraju.

Podsumowuj¹c tê czêœæ analiz, w konkluzji mo¿na zauwa¿yæ, ¿e opisany model instytucjonalnego uregulowania przez 
ustawodawcê wspó³pracy nauki i biznesu oraz szeroko rozumianej dzia³alnoœci naukowej przedsiêbiorców, mimo 
licznych pozytywnych aspektów, sprzyja jednak utrzymaniu tradycyjnego porz¹dku rzeczy, w którym sfera B+R 
w najwiêkszym stopniu jest domen¹ podmiotów publicznych, a tym samym, co do zasady, pozostaje wydzielona 
organizacyjnie z przedsiêbiorstw. Jakkolwiek wy¿ej omówione zagadnienia pokazuj¹ wiele korzystnych i przemyœlanych 
rozwi¹zañ, na podstawie których mo¿na wnioskowaæ o woli ustawodawcy stworzenia dobrych instytucjonalnych 
warunków wspó³pracy nauki i biznesu, jak nale¿y przypuszczaæ, opisany stan prawny nie prze³o¿y siê w najbli¿szym 
czasie na definitywne rozwi¹zanie problemu, jakim jest niew¹tpliwie niska sk³onnoœæ przedsiêbiorców 
do podejmowania aktywnoœci w obszarze B+R. 

Podstawowe Ÿród³a finansowania dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej przedsiêbiorstw mo¿na podzieliæ na:

1. Œrodki publiczne, w tym œrodki z bud¿etu pañstwa oraz z funduszy europejskich,

2.  Œrodki prywatne przedsiêbiorców.

Akty prawne znajduj¹ce zastosowanie w rozwa¿anym zakresie normuj¹ jedynie finansowanie szeroko rozumianej 
dzia³alnoœci naukowej przedsiêbiorców ze œrodków publicznych. Z przedstawionych wzglêdów, si³¹ rzeczy, nak³ady 
w³asne podmiotów prywatnych na aktywnoœæ B+R pozostan¹ na marginesie przedmiotowego wywodu. 

Bez szczegó³owych badañ mo¿na jedynie dywagowaæ nad przyczynami os³abiaj¹cymi sk³onnoœci polskich 
przedsiêbiorców do anga¿owania siê w dzia³alnoœæ B+R. Z pewnoœci¹ nie bez znaczenia pozostaje okolicznoœæ, 
¿e prowadzenie tego rodzaju prac z jednej strony wymaga ponoszenia znacznych kosztów, zw³aszcza finansowych, 
z drugiej zaœ strony jest obarczone wysokim ryzykiem niepowodzenia. Tymczasem ewentualny zwrot poczynionych 

Podsumowanie i wnioski

3.3. ANALIZA PRAWNYCH ASPEKTÓW POTENCJALNYCH �RÓDE£
FINANSOWANIA BADAÑ NAUKOWYCH PRZEDSIÊBIORCÓW
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nak³adów mo¿e nast¹piæ dopiero w przysz³oœci, a ryzyko niepowodzenia procesu badawczego, immanentnie wpisane 
w tego typu przedsiêwziêcia, wyra¿a siê w obawie, ¿e zainwestowane œrodki nie zwróc¹ siê wcale, b¹dŸ w niewielkim 
tylko stopniu. Trudno te¿ precyzyjnie okreœliæ chwilê, kiedy zaanga¿owany wysi³ek ludzki i kapita³owy przyniesie efekty 
zdatne do wdro¿enia w danym przedsiêbiorstwie. Jak zatem mo¿na przypuszczaæ, z perspektywy przedsiêbiorcy, 
samodzielne prowadzenie dzia³alnoœci B+R stanowi Ÿród³o jedynie potencjalnej korzyœci, za to realnych obaw o straty 
oraz obci¹¿enia finansowe. W opinii autorki, z przedstawionych wzglêdów polskie przedsiêbiorstwa z wielk¹ 
ostro¿noœci¹ podejmuj¹ decyzjê o samodzielnym prowadzeniu dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej. W tym kontekœcie, 
rozs¹dnie oceniaj¹c, pozyskiwanie innowacyjnych rozwi¹zañ ze Ÿróde³ zewnêtrznych jest znacznie szybsze, ³atwiejsze i z 
za³o¿enia tañsze ni¿ organizowanie i utrzymywanie w³asnego zaplecza B+R. W praktyce najczêœciej Ÿród³em innowacji 
w przedsiêbiorstwie bêdzie wiêc nabycie tzw. technologii niematerialnej (ang. disembodied technology), np. patentów, 
licencji, us³ug technicznych, czy te¿ nabycie tzw. technologii materialnej (ang. embodied technology), czyli 
innowacyjnych maszyn i urz¹dzeñ, zwykle o podwy¿szonych parametrach technicznych, pozwalaj¹cych na wdro¿enie 
ulepszonych lub nowych procesów czy wyrobów w dotychczas prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej.  

Pewnym remedium na opisane problemy mog¹ byæ mo¿liwoœci pozyskiwania œrodków publicznych pokrywaj¹cych 
w ca³oœci b¹dŸ w czêœci wydatki na dzia³alnoœæ innowacyjn¹ przedsiêbiorców. Na marginesie warto odnotowaæ, 

(5¿e w ostatnich latach (od 2008 roku) nast¹pi³ istotny wzrost ogólnych wydatków bud¿etowych na naukê . Miêdzy 
innymi œwiadomoœæ wci¹¿ ogromnych potrzeb w analizowanym obszarze spowodowa³a, ¿e w Wieloletnim Planie 

(6Finansów Pañstwa  (dale: WPFP) na lata 2011-2014 za³o¿ono wzrost wydatków na naukê z bud¿etu krajowego, co 
jednak nadal wydaje siê niewystarczaj¹ce. Na poprawê kondycji finansowej nauki niew¹tpliwie wp³yw wywar³a tak¿e 
mo¿liwoœæ pozyskiwania na ten cel szerokiego strumienia funduszy unijnych. 

Niniejszy fragment artyku³u ma na celu wskazanie, w jaki sposób opisane tendencje przek³adaj¹ siê na sytuacjê 
przedsiêbiorców zainteresowanych prowadzeniem prac B+R. W tym kontekœcie na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ 
zw³aszcza rozwi¹zania zawarte w ustawie o zasadach finansowania nauki (dalej: u.f.n.), o Narodowym Centrum Badañ 
i Rozwoju (dalej: u.NCBR), o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, o specjalnych strefach 
ekonomicznych, o niektórych formach wspierania dzia³alnoœci innowacyjnej oraz programy pomocowe wprowadzone 
aktami rangi podustawowej, jak np. w Rozporz¹dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 28 paŸdziernika 
2010 roku w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za poœrednictwem 
Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju (DZ. U. Z 2010 R. NR 215, POZ. 1411). Nie s¹ to rzecz jasna jedyne mo¿liwoœci 
pozyskiwania œrodków publicznych, jakie ustawodawca dedykuje przedsiêbiorcom zainteresowanym dzia³alnoœci¹ 
naukow¹, jednak zwa¿ywszy, ¿e tego rodzaju mechanizmy wsparcia znajduj¹ siê w bardzo licznych aktach prawnych 
ró¿nej rangi, omówienie wszystkich dostêpnych potencjalnych Ÿróde³ finansowania znacznie wykracza poza ramy 
niniejszego artyku³u, a nawet ich wyczerpuj¹ce wyliczenie by³oby zadaniem niezwykle trudnym.

Ustawa o zasadach finansowania nauki okreœla zasady finansowania nauki ze œrodków bud¿etu pañstwa. W œwietle art. 3 
powo³anego aktu, „... finansowanie nauki obejmuje finansowanie dzia³añ na rzecz realizacji polityki naukowej, 
naukowo-technicznej i innowacyjnej pañstwa, w szczególnoœci badañ naukowych, prac rozwojowych oraz realizacji

Mo¿liwoœci finansowania dzia³alnoœci naukowej przedsiêbiorców przewidziane 
w ustawie o zasadach finansowania nauki

5) Analiza w³asna na podstawie danych opublikowanych w BIP, m.in. przez MNiSW na temat nak³adów bud¿etowych na naukê.
6) Analiza w³asna na podstawie danych opublikowanych w BIP przez Ministerstwo Finansów.
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(7innych zadañ szczególnie wa¿nych dla postêpu cywilizacyjnego, rozwoju gospodarczego i kulturalnego pañstwa” . 
Dysponentem tej czêœci œrodków bud¿etowych przeznaczonych na naukê jest Minister w³aœciwy do spraw nauki. Z 
perspektywy przedsiêbiorcy istotnym jest, i¿ powo³any akt prawny przewiduje nastêpuj¹ce mo¿liwoœci udzielenia mu 
bezpoœredniego wsparcia ze œrodków publicznych. 

Po pierwsze, przedsiêbiorca maj¹cy status jednostki naukowej, mo¿e w drodze decyzji ministra, na wniosek, uzyskaæ 
(8œrodki finansowe na: 1) realizacjê swej dzia³alnoœci statutowej ; 2) dzia³alnoœæ polegaj¹c¹ na prowadzeniu badañ 

naukowych lub prac rozwojowych oraz zadañ z nimi zwi¹zanych, s³u¿¹cych rozwojowi m³odych naukowców oraz 
uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnêtrznym trybie konkursowym; 3) inwestycje w zakresie 
du¿ej infrastruktury badawczej oraz inwestycje budowlane s³u¿¹ce badaniom naukowym lub pracom rozwojowym; 4) 
wspó³pracê naukow¹ z zagranic¹; 5) zadania wspó³finansowane ze œrodków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 
albo z niepodlegaj¹cych zwrotowi œrodków z pomocy udzielonej przez pañstwa cz³onkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (ART. 9 W ZW. Z ART. 5 PKT 4-8 I 10 U.F.N.). 

Nale¿y ponadto wskazaæ, i¿ w odniesieniu do zadañ statutowych szczegó³owy tryb i kryteria przyznawania oraz 
rozliczania œrodków finansowych przyznanych na ich realizacjê okreœla Rozporz¹dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wy¿szego z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania œrodków finansowych 
na naukê na finansowanie dzia³alnoœci statutowej (DZ. U. Z 2010 NR 218, POZ. 1438 ZE ZM.). 

Po drugie, przedsiêbiorcy: 1) maj¹cy status jednostek naukowych lub centrów badawczo-rozwojowych; 2) bêd¹cy 
uczestnikami konsorcjum naukowego lub centrum naukowo-przemys³owego; 3) prowadz¹cy badania naukowe 
w innej formie organizacyjnej ni¿ wy¿ej wymienione mog¹ z³o¿yæ wniosek do NCN i NCBR o przyznanie im œrodków 
finansowych na realizacjê zadañ z zakresu: 1) strategicznych programów badañ naukowych i prac rozwojowych oraz inne 
zadania finansowane przez NCBR; 2) badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronnoœci i bezpieczeñstwa 
pañstwa prowadzone w ramach strategicznych programów badañ naukowych i prac rozwojowych oraz innych zadañ, 
o których mowa w pkt 1; 3) badania podstawowe i inne zadania finansowane przez NCN (ART. 10 W ZW. Z ART. 5 PKT 1 - 3 
U.F.N.).

We wczeœniejszej czêœci artyku³u wskazano zakres zadañ Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju. W tym miejscu nale¿y 
przypomnieæ, ¿e NCBR zarz¹dza strategicznymi programami badañ naukowych i prac rozwojowych oraz finansuje 

Mo¿liwoœci finansowania dzia³alnoœci naukowej przedsiêbiorców przewidziane w ustawie  
 o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych

7) Instytucjonalnym urzeczywistnieniem ww. za³o¿eñ jest Krajowy Program Badañ, w którym okreœla siê strategiczne dla pañstwa 
     kierunki badañ naukowych i prac rozwojowych, zw³aszcza poprzez okreœlaj¹ce celów i za³o¿eñ d³ugoterminowej polityki naukowej,
     naukowo-technicznej i innowacyjnej pañstwa (art. 4 u.f.n.).
8) Finansowanie dzia³alnoœci statutowej jednostek naukowych obejmuje: 1) utrzymanie potencja³u badawczego jednostki naukowej, 
     w tym:a) dzia³ania niezbêdne do rozwoju specjalnoœci naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej, 
     w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujête w planie finansowym jednostek naukowych, b) utrzymanie infrastruktury 
     bibliotek i archiwów, c) koszty zwi¹zane z zatrudnieniem niezbêdnej kadry naukowej i in¿ynieryjno-technicznej, z zastrze¿eniem 
     ust. 3, z zastrze¿eniem ust. 3, d) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej zwi¹zanej z realizacj¹ zadañ, o których 
     mowa w lit. a, niestanowi¹cej du¿ej infrastruktury badawczej, e) wspó³pracê naukow¹ krajow¹ i zagraniczn¹ niezbêdn¹ 
     do realizacji zadañ, o których mowa w lit. a, f) dzia³alnoœæ jednostki naukowej w zakresie upowszechniania nauki, dotycz¹ca zadañ
     okreœlonych w art. 25 ust. 1, g) koszty restrukturyzacji jednostek naukowych w zakresie zadañ okreœlonych w lit. a, c-e; 
     2) utrzymanie specjalnego urz¹dzenia badawczego w jednostce naukowej, a w zakresie infrastruktury informatycznej nauki 
     - równie¿ w uczelni (...) (art. 18 ust. 1 u.f.n.).
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lub wspó³finansuje te programy ze œrodków finansowych przeznaczonych na naukê w rocznym planie finansowym 
Centrum (ART. 27 U.NCBR). Bardziej szczegó³owo na temat zadañ NCBR, wymienionych w art. 29 i 30 u.NCBR, by³a ju¿ 
mowa. W tym miejscu nale¿y natomiast wskazaæ, ¿e w œwietle art. 33 u.NCBR, w zwi¹zku z realizacj¹ ww. zadañ, 
za poœrednictwem Centrum mo¿e byæ udzielana pomoc publiczna oraz pomoc de minimis. Przeznaczenie pomocy, 
rodzaje kosztów kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹, sposób kumulowania pomocy oraz maksymalne wielkoœci 
pomocy z uwzglêdnieniem celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej pañstwa okreœla szczegó³owo 
Rozporz¹dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 28 paŸdziernika 2010 roku w sprawie warunków i trybu 
udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za poœrednictwem Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju (DZ.U. Z 
2010 R. NR 215, POZ. 1411 ZE ZM.). 

Zgodnie z § 2 powo³anego programu pomocowego, pomoc publiczna jest udzielana za poœrednictwem Centrum na:
(91) badania podstawowe, badania przemys³owe i prace rozwojowe, okreœlone w art. 30 Rozp. 800/2008 ; 2) techniczne 

(10studia wykonalnoœci okreœlone w art. 32 Rozp. 800/2008 ; 3) pomoc dla m³odych innowacyjnych przedsiêbiorców 
okreœlon¹ w art. 35 Rozp. 800/2008; 4) us³ugi doradcze w zakresie innowacji i us³ugi wsparcia innowacji, okreœlone 
w art. 36 Rozp. 800/2008; 5) pomoc na pokrycie kosztów praw w³asnoœci przemys³owej dla mikro-, ma³ych i œrednich 
przedsiêbiorców, okreœlon¹ w art. 33 Rozp. 800/2008; 6) pomoc na pokrycie kosztów tymczasowego zatrudnienia 
wysoko wykwalifikowanego personelu okreœlon¹ w art. 37 Rozp. 800/2008. 

Natomiast pomoc de minimis jest udzielana za poœrednictwem Centrum, zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia Komisji 
(WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (DZ. 
URZ. UE L 379 Z 28.12.2006), na wsparcie komercjalizacji wyników badañ naukowych i prac rozwojowych oraz innych 
form ich transferu do gospodarki. 

Pomoc publiczna i pomoc de minimis jest przekazywana za poœrednictwem NCBR, po przeprowadzeniu konkursu 
(otwartego naboru wniosków, art. 35 i nast. u. NCBR), na podstawie umowy o wykonanie i finansowanie projektu 
(§ 4 rozporz¹dzenia). Co istotne, o ww. pomoc ze œrodków publicznych mog¹ ubiegaæ siê przedsiêbiorcy w rozumieniu 
powo³anej ju¿ definicji, zawartej w Za³¹czniku 1 do Rozporz¹dzenia 800/2008, za wyj¹tkiem:

1. W przypadku pomocy publicznej:

a. przedsiêbiorców zobowi¹zanych w drodze decyzji Komisji Europejskiej do zwrotu kwoty równowartoœci 
otrzymanej pomocy publicznej na podstawie art. 25 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postêpowaniu  
w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej (DZ. U. Z 2007 R. NR 59, POZ. 404 ZE ZM.),

9)  „Badania podstawowe” oznaczaj¹ prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia 
       nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpoœrednie zastosowanie praktyczne (pkt 2).
        „Badania przemys³owe” oznaczaj¹ badania planowane lub badania krytyczne maj¹ce na celu zdobycie nowej wiedzy oraz  
       umiejêtnoœci celem opracowania nowych produktów, procesów lub us³ug, lub te¿ wprowadzenia znacz¹cych ulepszeñ 
       do istniej¹cych produktów, procesów lub us³ug. Uwzglêdnia siê tu tworzenie elementów sk³adowych systemów z³o¿onych, 
       co jest niezbêdne do badañ przemys³owych, szczególnie do walidacji technologii generycznych, z wyj¹tkiem prototypów (pkt 3).
       „Eksperymentalne prace rozwojowe” oznaczaj¹ zdobywanie, ³¹czenie, kszta³towanie i wykorzystywanie dostêpnej aktualnie 
        wiedzy i umiejêtnoœci z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejêtnoœci na potrzeby planowania 
        lub projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub us³ug. Mog¹ tak¿e obejmowaæ na przyk³ad 
        inne czynnoœci maj¹ce na celu definiowanie pojêciowe, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów lub 
        us³ug. Czynnoœci te mog¹ obejmowaæ tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji pod warunkiem, ¿e nie 
        jest ona przeznaczona do celów komercyjnych (pkt 4).
10) Chodzi o techniczne studia wykonalnoœci, maj¹ce charakter przygotowawczy wobec badañ przemys³owych lub dzia³alnoœci 
       z zakresu eksperymentalnych prac rozwojowych.
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b. mikro-, ma³ego lub œredniego przedsiêbiorcy znajduj¹cego siê w trudnej sytuacji ekonomicznej, 
w rozumieniu art. 1 ust. 7 Rozporz¹dzenia 800/2008,

c. du¿ego przedsiêbiorcy znajduj¹cemu siê w trudnej sytuacji ekonomicznej, spe³niaj¹cemu kryteria 
przedsiêbiorstwa zagro¿onego okreœlone w pkt 9-11 komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe 
dotycz¹ce pomocy pañstwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagro¿onych przedsiêbiorstw (DZ. URZ. UE C 
244 Z 01.10.2004, STR. 2, ZE ZM.),

2. W przypadku pomocy de minimis  przedsiêbiorcy znajduj¹cemu siê w trudnej sytuacji ekonomicznej,
spe³niaj¹cemu kryteria przedsiêbiorstwa zagro¿onego okreœlone w ww. pkt 9-11 komunikatu Komisji  Wytyczne 
wspólnotowe dotycz¹ce pomocy pañstwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagro¿onych przedsiêbiorstw.

We wczeœniejszej czêœci artyku³u by³a ju¿ mowa o tym, ¿e Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci jest pañstwow¹ 
osob¹ prawn¹, podleg³¹ ministrowi w³aœciwemu do spraw gospodarki (ART. 1 I 2 U.PARP). PARP realizuje zadania 
z zakresu administracji rz¹dowej, w szczególnoœci w obszarze wspierania przedsiêbiorców (zw³aszcza z sektora mikro-, 
ma³ych i œrednich), dzia³alnoœci innowacyjnej w rozumieniu przepisów o niektórych formach wspierania dzia³alnoœci 
innowacyjnej, czy rozwoju potencja³u adaptacyjnego przedsiêbiorców (ART. 4 U.PARP). W niniejszym fragmencie 
rozwa¿añ nale¿y natomiast zwróciæ uwagê, ¿e w ramach udzielania wsparcia s³u¿¹cego rozwojowi innowacyjnoœci, do 
zadañ PARP nale¿y w szczególnoœci: 1) dzia³anie na rzecz realizacji za³o¿eñ polityki innowacyjnej pañstwa; 2) wspieranie 
i promocja przedsiêwziêæ, w tym programów, centralnych i regionalnych w zakresie rozwoju innowacyjnoœci; 
3) przygotowywanie i realizacja w³asnych programów dzia³añ wspieraj¹cych dzia³alnoœæ innowacyjn¹; 4) wspomaganie 
organów administracji rz¹dowej i samorz¹dowej w zbieraniu i przetwarzaniu danych o potrzebach gospodarki 
narodowej w zakresie innowacyjnoœci; 5) wspieranie dzia³alnoœci instytucji otoczenia przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych 
na rzecz wzrostu innowacyjnoœci przedsiêbiorstw i gospodarki, takich jak: instytuty badawcze, centra badawczo-
rozwojowe, centra transferu technologii, inkubatory przedsiêbiorczoœci i parki technologiczne; 6) wspó³praca 
miêdzynarodowa w zakresie promocji i rozwoju innowacyjnoœci (ART. 4 UST. 4 U.PARP). 

W œwietle art. 6b ust. u.PARP, Agencja mo¿e w zakresie realizacji swych zadañ udzielaæ pomocy finansowej m.in.:

1. Przedsiêbiorcom, pracownikom przedsiêbiorców i osobom zamierzaj¹cym podj¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹,

2. Podmiotom dzia³aj¹cym na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencja³u adaptacyjnego 
przedsiêbiorców (w tym m.in. przedsiêbiorcom wykonuj¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie szkoleñ 
i jednostkom naukowym).

Pomoc przyznawana przez PARP mo¿e przy tym przybieraæ formê:

1. Bezzwrotnego wsparcia finansowego,

2. Po¿yczek,

3. Finansowania kosztów us³ug œwiadczonych przez us³ugodawców bezp³atnie lub za odp³atnoœci¹ ni¿sz¹ od ceny 
rynkowej,

i jest udzielana w oparciu o umowy o charakterze cywilnoprawnym (ART. 6B PKT. 8 U.PARP). Warunki i tryb przyznania 
przez Agencjê pomocy ze œrodków publicznych okreœlaj¹ akty wykonawcze, wœród których nale¿y wymieniæ:

Mo¿liwoœci finansowania dzia³alnoœci naukowej przedsiêbiorców przewidziane w ustawie 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci i wydanych na jej podstawie 
aktach wykonawczych 
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1. Rozporz¹dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 wrzeœnia 2011 roku w sprawie udzielania przez Polsk¹ 
Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci pomocy finansowej na rozwój instrumentów in¿ynierii finansowej 
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (DZ. U. Z2011 R. NR 210, POZ. 1255),

2. Rozporz¹dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielania przez Polsk¹ 
Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci pomocy finansowej na rozwój oœrodków innowacyjnoœci w ramach 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (DZ. U. Z 2009 R. NR 70, POZ. 604),

3. Rozporz¹dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 1.04.2009 roku w sprawie udzielania przez Polsk¹ Agencjê 
Rozwoju Przedsiêbiorczoœci pomocy finansowej na promocjê gospodarcz¹ Polski Wschodniej, stworzenie sieci 
wspó³pracy centrów obs³ugi inwestora, tworzenie i rozwój klastrów, polityki rozwoju regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (DZ. U. Z 2009 R. NR 61,POZ. 503),

4. Rozporz¹dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie udzielania przez Polsk¹ 
Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci pomocy finansowej na wyposa¿enie, tworzenie zaplecza B+R oraz 
przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-
2013 (Dz. U. z 2009 r. Nr 34, poz. 271),

5. Rozporz¹dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie udzielania przez Polsk¹ 
Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci pomocy finansowej na tworzenie i rozwój infrastruktury turystyki 
kongresowej i targowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (DZ. U. Z 2009 
R. NR 21, POZ. 117),

6. Rozporz¹dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie udzielania przez Polsk¹ 
Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci pomocy finansowej na wspieranie oœrodków innowacyjnoœci w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (DZ. U. Z 2009 R. NR 21, POZ. 116),

7. Rozporz¹dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 paŸdziernika 2008 roku w sprawie udzielania przez 
Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej 2007-2013 (DZ. U. Z 2008 R. NR 187, POZ. 1152),

8. Rozporz¹dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielania przez Polsk¹ 
Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki 
elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (DZ. U. Z 2008 R. NR 
153, POZ. 956),

9. Rozporz¹dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2008 roku, w sprawie udzielania przez Polsk¹ 
Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki (DZ. 
U. Z 2008 R. NR 111, POZ. 710),

10. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 roku w sprawie udzielania przez Polsk¹ 
Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - 
Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw (DZ. U. Z 2004 R. NR 195, POZ. 2010),

11. Rozporz¹dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielania przez Polsk¹ 
Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, 2007-2013 (DZ. U. Z 2012 R. NR 438), 

12. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 roku w sprawie udzielania przez Polsk¹ Agencjê 
Rozwoju Przedsiêbiorczoœci pomocy finansowej niezwi¹zanej z programami operacyjnymi (DZ. U. Z 2006 R. NR 
226, POZ. 1651),
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13. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 wrzeœnia 2011 roku w sprawie szczegó³owych warunków 
udzielania porêczeñ jako pomocy de minimis (DZ. U. Z 2011 R. NR 221, POZ. 1315).

Szczegó³owe omówienie wszystkich wymienionych programów pomocowych znacz¹co wykracza poza ramy niniejszego 
opracowania. Mo¿na natomiast zauwa¿yæ, ¿e powo³ane rozporz¹dzenia tworz¹ kompleksowy oraz wielop³aszczyznowy 
system finansowego wsparcia dla przedsiêbiorców, podejmuj¹cych aktywnoœæ w obszarze innowacji. 

Kolejne sposoby wspierania dzia³alnoœci innowacyjnej przewiduje powo³ywana ju¿ ustawa z dnia 30 maja 2008 roku 
o niektórych formach wspierania dzia³alnoœci innowacyjnej. S¹ nimi, udzielane za poœrednictwem Banku Gospodarstwa 

(11Krajowego , kredyt technologiczny i premia technologiczna. 
(121. Kredyt technologiczny - to kredyt udzielany mikro, ma³emu lub œredniemu przedsiêbiorcy , posiadaj¹cemu 

zdolnoœæ kredytow¹, przez bank kredytuj¹cy na realizacjê inwestycji technologicznej, który jest czêœciowo sp³acany 
ze œrodków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej, do wysokoœci i na warunkach 
okreœlonych w ustawie (ART. 2 UST. 1 PKT 6 I ART. 3 UST. 1 U.W.I.). Chodzi przy tym o przedsiêbiorcê w szerokim, 
powo³ywanym wczeœniej rozumieniu Za³¹cznika 1 do Rozp. 800/2008 (ART. 2 UST. 1 PKT 12 U.W.I.). Innymi s³owy, 
przedsiêbiorca mo¿e wiêc uzyskaæ wskazany rodzaj wsparcia na sfinansowanie inwestycji technologicznej, 
tj. inwestycji polegaj¹cej na: a) zakupie nowej technologii, jej wdro¿eniu oraz uruchomieniu na jej podstawie
wytwarzania nowych lub znacz¹co ulepszonych towarów, procesów lub us³ug albo b) wdro¿eniu w³asnej nowej 
technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacz¹co ulepszonych towarów, procesów 
lub us³ug (ART. 2 UST. 1 PKT 4 U.W.I.). Co istotne, kredyt technologiczny podlega czêœciowemu umorzeniu, dziêki 
œrodkom Unii Europejskiej przekazywanym w formie premii technologicznej do banku kredytuj¹cego  
za poœrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (ART. 9 UST. 1 U.W.I.), o czym bêdzie jeszcze mowa. Kredytu 
udziela bank komercyjny, bêd¹cy stron¹ umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w omawianej 
postaci stanowi regionaln¹ pomoc inwestycyjn¹ w rozumieniu art. 13 Rozp. 800/2008 oraz pomoc na us³ugi 
doradcze dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w rozumieniu art. 26 Rozp. 800/2008 (ART. 3 UST. 2 U.W.I.). 
W konsekwencji, udzielanie kredytu technologicznego oraz premii technologicznej nastêpuje zgodnie z przepisami 
powo³anego aktu prawa unijnego oraz zgodnie z przepisami dotycz¹cymi wydatkowania œrodków pochodz¹cych
z bud¿etu Unii Europejskiej.

 

Mo¿liwoœci finansowania dzia³alnoœci naukowej przedsiêbiorców przewidziane 
w ustawie z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania dzia³alnoœci 
innowacyjnej

11) Bank Gospodarstwa Krajowego jest bankiem pañstwowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo 
       bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.), utworzony rozporz¹dzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 30.5.1924 r. 
       o po³¹czeniu (fuzji) Pañstwowych Instytucji Kredytowych w Bank Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 46, poz. 477) (Art. 2 
       ust. 1 Ustawy z dn. 14.03.2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 594 ze zm.). ..
12) Pu³ap zatrudnienia oraz pu³apy finansowe okreœlaj¹ce kategoriê przedsiêbiorstwa:
       1. Do kategorii mikroprzedsiêbiorstw oraz ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw („MŒP”) nale¿¹ przedsiêbiorstwa, które 
            zatrudniaj¹ mniej  ni¿ 250 pracowników, i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub ca³kowity bilans 
            roczny nie przekracza 43 milionów EUR.
       2. W kategorii MŒP ma³e przedsiêbiorstwo definiuje siê jako przedsiêbiorstwo zatrudniaj¹ce mniej ni¿ 50 pracowników
            i którego roczny obrót lub ca³kowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.
       3. W kategorii MŒP mikroprzedsiêbiorstwo definiuje siê jako przedsiêbiorstwo zatrudniaj¹ce mniej ni¿ 10 pracowników 
            i którego roczny obrót lub ca³kowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR (art. 2 Za³¹cznika 1 do Rozp. 800/2008). 
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Warto podkreœliæ, ¿e kredyt technologiczny nie mo¿e byæ udzielany: 1) na realizacjê du¿ego projektu inwestycyjnego 
(13w rozumieniu art. 2 pkt 12 oraz art. 13 ust. 10 Rozp. 800/2008 ; 2) na realizacjê inwestycji w sektorze hutnictwa ¿elaza 

i stali, w³ókien syntetycznych, górnictwa wêgla, budownictwa okrêtowego, rybo³ówstwa i akwakultury; 
3) na realizacjê inwestycji polegaj¹cej na produkcji podstawowej produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 22 Rozp. 

(14 (15800/2008 ; 4) przedsiêbiorstwu zagro¿onemu w rozumieniu art. 1 ust. 7 Rozp. 800/2008 ; 5) beneficjentowi 
(16pomocy publicznej, w stosunku do którego Komisja Europejska wyda³a decyzjê o obowi¹zku jej zwrotu  (ART. 3 UST. 3 

U.W.I.), 6) na zakup, leasing lub wynajem œrodka trwa³ego, w którym zosta³a wdro¿ona nowa technologia 
bêd¹ca przedmiotem inwestycji technologicznej finansowanej za pomoc¹ kredytu technologicznego (ART. 3 UST. 4 

(17U.W.I.) , jak równie¿ 7) na utworzenie i funkcjonowanie sieci dystrybucyjnej oraz na inne wydatki bie¿¹ce zwi¹zane 
z prowadzeniem dzia³alnoœci wywozowej (ART. 3 UST. 5 U.W.I.). Co istotne, z woli ustawodawcy, oprocentowanie kredytu 
technologicznego nie mo¿e byæ wy¿sze ni¿ œrednie oprocentowanie pozosta³ych kredytów inwestycyjnych udzielanych 
przez bank kredytuj¹cy, a warunki jego udzielania, jak w szczególnoœci prowizje i op³aty, nie mog¹ byæ mniej korzystne 
ni¿ warunki proponowane przy udzielaniu przez bank kredytuj¹cy innych kredytów inwestycyjnych (ART. 3 UST. 6 I 7 
U.W.I.). Kredyt technologiczny mo¿e byæ udzielony do wysokoœci 75% kosztów niezbêdnych do realizacji inwestycji 
technologicznej (wydatków kwalifikowanych). Tym samym udzia³ w³asny przedsiêbiorcy musi wynosiæ co najmniej 25% 
wydatków kwalifikowanych (ART. 4 UST. 1 U.W.I.).

 
13) „Du¿y projekt inwestycyjny” oznacza inwestycjê w œrodki trwa³e, której koszty kwalifikowalne przekraczaj¹ 50 mln Euro, wed³ug  
      obliczeñ na podstawie cen i kursów wymiany obowi¹zuj¹cych w dniu przyznania pomocy (art. 2 pkt 12 Rozp. 800/2008). Dla 
      unikniêcia sytuacji, w której du¿y projekt inwestycyjny zosta³by sztucznie podzielony na podprojekty, du¿y projekt inwestycyjny 
      uznaje siê za jednostkowy projekt inwestycyjny, jeœli inwestycja prowadzona jest na przestrzeni trzech lat przez tê sam¹ firmê lub 
      te same firmy i sk³adaj¹ siê ze œrodków trwa³ych po³¹czonych w sposób ekonomicznie niepodzielny (art. 13 ust. 10 Rozp. 800/2008).
14) „Produkt rolny” oznacza: a) produkty wymienione w za³¹czniku I do Traktatu, z wyj¹tkiem produktów rybo³ówstwa i akwakultury 
      objêtych rozporz¹dzeniem (WE) nr 104/2000; b) produkty objête kodami CN 4502, 4503 i 4504 (korek i artyku³y z korka); 
      c) produkty maj¹ce imitowaæ lub zastêpowaæ mleko i przetwory mleczne, o których mowa w rozporz¹dzeniu Rady (WE) nr 1234/
      2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.) (art. 2 pkt 22 Rozp. 800/2008).
15) „(...) MŒP uwa¿a siê za zagro¿one przedsiêbiorstwo, je¿eli spe³nia nastêpuj¹ce warunki: a) w przypadku spó³ki z ograniczon¹ 
      odpowiedzialnoœci¹  je¿eli ponad po³owa jej zarejestrowanego kapita³u zosta³a utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie 
      poprzedzaj¹cych 12 miesiêcy; lub b) w przypadku spó³ki, której przynajmniej niektórzy cz³onkowie s¹ w sposób nieograniczony 
      odpowiedzialni za d³ugi spó³ki  je¿eli ponad po³owa jej kapita³u wed³ug sprawozdania finansowego zosta³a utracona, w tym 
       ponad jedna czwarta w okresie poprzedzaj¹cych 12 miesiêcy; lub c) bez wzglêdu na rodzaj spó³ki, je¿eli zgodnie 
       z prawodawstwem krajowym podlega zbiorowemu postêpowaniu w sprawie niewyp³acalnoœci. (...) MŒP, które dzia³aj¹ krócej ni¿ 
       trzy lata nie uwa¿a siê za zagro¿one odnoœnie tego okresu, chyba, ¿e MŒP spe³nia warunek okreœlony w akapicie pierwszym lit. 
       c) (art. 1 ust. 7 Rozp. 800/2008).
16) art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej, (tj. Dz. U. z 2007 r. 
       Nr 59, poz. 404 ze zm.).
17) Art. 2 ust. 1 pkt 16 u.w.i. w zakresie definicji œrodków trwa³ych odsy³a do ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. 
       z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm., dalej: u.r.), zgodnie z któr¹ „œrodki trwa³e” to rzeczowe aktywa trwa³e i zrównane z nimi, 
       o przewidywanym okresie ekonomicznej u¿ytecznoœci d³u¿szym ni¿ rok, kompletne, zdatne do u¿ytku i przeznaczone na potrzeby 
       jednostki. Zalicza siê do nich w szczególnoœci: a) nieruchomoœci - w tym grunty, prawo u¿ytkowania wieczystego gruntu, budowle 
       i budynki, a tak¿e bêd¹ce odrêbn¹ w³asnoœci¹ lokale, spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spó³dzielcze 
       prawo do lokalu       u¿ytkowego, b) maszyny, urz¹dzenia, œrodki transportu i inne rzeczy, c) ulepszenia w obcych œrodkach 
       trwa³ych, d) inwentarz ¿ywy (art. 3 ust. 1 pkt 16 u.r.). Œrodkami trwa³ymi nie s¹ natomiast inwestycje, rozumiane jako aktywa 
       posiadane przez jednostkê w celu osi¹gniêcia z nich korzyœci ekonomicznych wynikaj¹cych z przyrostu wartoœci tych aktywów,
       uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udzia³ów w zyskach) lub innych po¿ytków, w tym równie¿ z transakcji 
       handlowej, a w szczególnoœci aktywa finansowe oraz te nieruchomoœci i wartoœci niematerialne i prawne, które nie s¹ 
       u¿ytkowane przez jednostkê, lecz s¹ posiadane przez ni¹ w celu osi¹gniêcia tych korzyœci. W przypadku zak³adów ubezpieczeñ 
       i zak³adów reasekuracji przez inwestycje rozumie siê lokaty (art. 3 ust. 1 pkt 17 u.r.). 
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Do wydatków kwalifikowanych zalicza siê natomiast: 

a. Zakup gruntu lub prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu do wysokoœci 10% wydatków, o których mowa poni¿ej 
w pkt 2-9, pod warunkiem ¿e: 

przedsiêbiorca przedstawi opiniê rzeczoznawcy maj¹tkowego potwierdzaj¹c¹, ¿e cena nabycia nie
 przekracza wartoœci rynkowej gruntu okreœlonej na dzieñ nabycia, 

w okresie 7 lat poprzedzaj¹cych datê nabycia gruntu jego zakup nie by³ wspó³finansowany ze œrodków 
wspólnotowych ani z krajowych œrodków pomocy publicznej lub pomocy de minimis; 

b. Zakup budynku, budowli lub ich czêœci, pod warunkiem ¿e: 

przedsiêbiorca przedstawi opiniê rzeczoznawcy maj¹tkowego potwierdzaj¹c¹, ¿e cena nabycia nie 
przekracza wartoœci rynkowej nieruchomoœci okreœlonej na dzieñ nabycia, 

przedsiêbiorca przedstawi opiniê rzeczoznawcy budowlanego potwierdzaj¹c¹, ¿e nieruchomoœæ mo¿e byæ 
u¿ywana w okreœlonym celu, zgodnym z celami projektu objêtego wsparciem lub okreœlaj¹c¹ zakres 
niezbêdnych zmian lub ulepszeñ, 

w okresie 7 lat poprzedzaj¹cych datê nabycia nieruchomoœci jej zakup nie by³ wspó³finansowany ze œrodków 
wspólnotowych ani z krajowych œrodków pomocy publicznej lub pomocy de minimis, 

nieruchomoœæ bêdzie u¿ywana wy³¹cznie do celów inwestycji technologicznej; 

c. Zakup lub wytworzenie œrodków trwa³ych innych ni¿ okreœlone w pkt 1 i 2, z wy³¹czeniem œrodków transportu 
nabywanych przez przedsiêbiorcê prowadz¹cego dzia³alnoœæ w sektorze transportu, pod warunkiem ¿e: 

cena nabycia u¿ywanych œrodków trwa³ych nie przekracza ich wartoœci rynkowej okreœlonej na dzieñ 
nabycia i jest ni¿sza od ceny podobnych nowych œrodków trwa³ych, 

sprzedaj¹cy z³o¿y oœwiadczenie okreœlaj¹ce podmiot, od którego naby³ œrodki trwa³e, oraz miejsce i datê ich 
zakupu, 

w okresie 7 lat poprzedzaj¹cych datê nabycia œrodków trwa³ych ich zakup nie by³ wspó³finansowany 
ze  œrodków wspólnotowych ani z krajowych œrodków pomocy publicznej lub pomocy de minimis; 

d. Zakup robót i materia³ów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich czêœci; 

e. Zakup wartoœci niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej 
wiedzy technicznej, je¿eli wartoœci niematerialne i prawne spe³niaj¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki: 

bêd¹ wykorzystywane wy³¹cznie do celów inwestycji technologicznej, 

bêd¹ podlegaæ amortyzacji zgodnie z odrêbnymi przepisami, 

bêd¹ nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym kupuj¹cy nie sprawuje kontroli 
nad sprzedaj¹cym w rozumieniu art. 3 rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku 
w sprawie kontroli koncentracji przedsiêbiorstw (ROZPORZ¥DZENIE WE W SPRAWIE KONTROLI £¥CZENIA 
PRZEDSIÊBIORSTW: DZ. URZ. WE L 24 Z 29.01.2004, STR. 1; DZ. URZ. UE POLSKIE WYDANIE SPECJALNE, 
ROZDZ. 8, T. 3, STR. 40), ani odwrotnie, 

bêd¹ stanowiæ aktywa przedsiêbiorcy, który zrealizowa³ inwestycjê technologiczn¹ oraz bêd¹ przez niego 
wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakoñczenia; 

l
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f. Raty sp³at wartoœci pocz¹tkowej gruntów, budynków i budowli z tytu³u umowy leasingu, z wy³¹czeniem leasingu 
zwrotnego, do wysokoœci ich wartoœci pocz¹tkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia 
zakoñczenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem ¿e umowa leasingu bêdzie zawarta na okres 
co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakoñczenia realizacji projektu; 

g. Raty sp³at wartoœci pocz¹tkowej œrodków trwa³ych innych ni¿ okreœlone w pkt 6 lub wartoœci niematerialnych 
i prawnych z tytu³u umowy leasingu prowadz¹cej do przeniesienia w³asnoœci tych œrodków na korzystaj¹cego,  
z wy³¹czeniem leasingu zwrotnego; 

h. Pokrycie kosztów zwi¹zanych z najmem lub dzier¿aw¹ gruntów, budynków i budowli lub ich czêœci, poniesionych 
do dnia zakoñczenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem ¿e umowa najmu lub dzier¿awy 
bêdzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakoñczenia realizacji inwestycji 
technologicznej;

i. Wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnêtrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty 
techniczne, niezbêdne do wdro¿enia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej. 

Trzeba przy tym podkreœliæ, ¿e aby œrodki trwa³e, o których mowa powy¿ej, by³y kwalifikowalne, musi zachodziæ 
pomiêdzy nimi funkcjonalne powi¹zanie, a tak¿e musz¹ s³u¿yæ do realizacji inwestycji technologicznej finansowanej 
kredytem technologicznym (art. 10 ust. 5, 6 i 7 u.w.i.). 

2. Premia technologiczna - to kwota przyznawana przedsiêbiorcy w rozumieniu Za³¹cznika 1 do Rozp. 800/2008 
ze œrodków Funduszu Kredytu Technologicznego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na sp³atê czêœci kapita³u 
kredytu technologicznego, na zasadach okreœlonych w ustawie (ART. 2 UST. 1 PKT 11 W.W.I.). Udzielenie premii 
technologicznej stanowi regionaln¹ pomoc inwestycyjn¹ w rozumieniu art. 13 Rozp. 800/2008  oraz pomoc na us³ugi 
doradcze dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w rozumieniu art. 26 Rozp. 800/2008  (ART. 3 UST. 2 U.W.I.). 
W konsekwencji, udzielanie kredytu technologicznego oraz premii technologicznej nastêpuje zgodnie z przepisami 
powo³anego aktu oraz zgodnie z przepisami dotycz¹cymi wydatkowania œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii 
Europejskiej. Innymi s³owy, Bank Gospodarstwa Krajowego mo¿e zdecydowaæ o sp³acie czêœci kredytu 
technologicznego poprzez przyznanie przedsiêbiorcy premii technologicznej. Podstaw¹ wyliczenia premii 
technologicznej s¹ wydatki kwalifikowane sfinansowane kredytem. Niezale¿nie jednak od wartoœci inwestycji 
i kwoty zaci¹gniêtego kredytu technologicznego, premia nie mo¿e przekroczyæ 4 mln z³, jak równie¿ musi 
uwzglêdniaæ ograniczenia zwi¹zane z limitami pomocy publicznej dla mikro, ma³ego i œredniego przedsiêbiorcy, 
okreœlonymi w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 13 paŸdziernika 2006 roku w sprawie ustalenia mapy pomocy 

8(1regionalnej (DZ. U. Z 2006 R. NR 190, POZ. 1402) .

Jeœli chodzi o procedurê ubiegania siê o kredyt i premiê technologiczn¹, w pierwszej kolejnoœci przedsiêbiorca musi 
z³o¿yæ do banku kredytuj¹cego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu 
wstêpnej umowy o kredyt technologiczny przedsiêbiorca, za poœrednictwem banku kredytuj¹cego, sk³ada do Banku 
Gospodarstwa Krajowego wniosek o przyznanie premii technologicznej. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu Bank 
Gospodarstwa Krajowego wystawia promesê udzielenia premii, na podstawie której przedsiêbiorca zawiera z bankiem 
kredytuj¹cym umowê kredytow¹. Po otrzymaniu od banku kredytuj¹cego informacji o zawarciu umowy kredytowej  

18) Maksymalna intensywnoœæ regionalnej pomocy inwestycyjnej na obszarze Województwa £ódzkiego wynosi 70% kosztów 
       kwalifikowanlych dla mikro i ma³ego przedsiêbiorcy oraz 60% dla œredniego przedsiêbiorcy.
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lub kopii tej umowy, BGK zawiera z przedsiêbiorc¹ umowê o wyp³atê premii technologicznej (umowê 
o dofinansowanie). Nale¿y pamiêtaæ, ¿e BGK rozpatruje wnioski o przyznanie premii technologicznej (wnioski 
o dofinansowanie) wed³ug kolejnoœci wp³ywu oraz do momentu wyczerpania œrodków finansowych przewidzianych na 
wyp³atê premii technologicznych, okreœlonych w planie finansowym Funduszu Kredytu Technologicznego. 

3. Najogólniej ujmuj¹c, ocena wniosku przedsiêbiorcy o udzielenie kredytu technologicznego polega na weryfikacji 
czy posiada on status MŒP, wystarczaj¹c¹ do uzyskania kredytu inwestycyjnego na warunkach komercyjnych 
zdolnoœæ kredytow¹ oraz udokumentowany wk³ad w³asny w wysokoœci co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych. 
Przes³ankami przyznania premii technologicznej s¹ natomiast:

a. Uzyskanie promesy lub zawarcie wstêpnej umowy kredytu technologicznego z bankiem kredytuj¹cym, 

b. Zgodnoœæ przedmiotu inwestycji z ustaw¹, 

c. Prawid³owoœæ i zgodnoœæ opinii o nowej technologii z ustaw¹, 

d. Spe³nienie kryteriów nowej technologii zawartych w ustawie, 

e. Zgodnoœæ projektu z politykami horyzontalnymi UE w zakresie zrównowa¿onego rozwoju oraz równych 
szans, 

f. Nierozpoczêcie realizacji inwestycji przed wydaniem przez BGK promesy premii technologicznej.

Na zakoñczenie tej czêœci rozwa¿añ podkreœlmy, ¿e mo¿liwoœæ skorzystania z opisanych instrumentów wsparcia jest 
ograniczona w czasie. Mianowicie Bank Gospodarstwa Krajowego mo¿e przyznawaæ promesy premii technologicznej do 
dnia 15 wrzeœnia 2013 roku, a wyp³acaæ premie technologiczne do dnia 31 grudnia 2015 roku. Bank kredytuj¹cy mo¿e 
natomiast zawieraæ umowy o udzielenie kredytu technologicznego do dnia 31 paŸdziernika 2013 roku (art. 3  13 u.w.i.). 

Jak autorka sygnalizowa³a we wczeœniejszej czêœci pracy, SSE jest wyodrêbnionym obszarem kraju, przeznaczonym do 
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Mianowicie, przedsiêbiorcy, którzy uzyskali 
zezwolenie na dzia³alnoœæ w strefie przys³uguje pomoc publiczna w formie zwolnienia podatkowego, a dodatkowo tak¿e 
mo¿liwoœæ rozpoczêcia dzia³alnoœci na specjalnie przygotowanym, uzbrojonym terenie. 

W Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie pomocy publicznej udzielanej 
przedsiêbiorcom dzia³aj¹cym na podstawie zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej na terenach 
specjalnych stref ekonomicznych (DZ. U. Z 2008 NR 232, POZ. 1548 ZE ZM.), uwzglêdniaj¹c koniecznoœæ zapewnienia 
zgodnoœci udzielonej pomocy z prawem Unii Europejskiej, okreœlono m.in.: 1) przedmioty dzia³alnoœci gospodarczej, na 
które nie bêdzie wydawane zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci na terenie strefy; 2) maksymaln¹ wielkoœæ pomocy 
publicznej, któr¹ mo¿na udzieliæ przedsiêbiorcy prowadz¹cemu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie strefy na podstawie 
zezwolenia; 3) warunki udzielania pomocy publicznej przedsiêbiorcy prowadz¹cemu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na 
terenie strefy; 4) warunki uznawania wydatków za wydatki poniesione na inwestycjê na terenie strefy, a tak¿e ich 
minimaln¹ wysokoœæ; 5) koszty inwestycji uwzglêdniane przy obliczaniu wielkoœci pomocy publicznej dla 
przedsiêbiorców, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci na terenie Strefy, po dniu 31 grudnia 2000 
roku; 6) sposób dyskontowania kosztów inwestycji i wielkoœci pomocy publicznej na dzieñ uzyskania ww. zezwolenia 
(ART. 4 UST. 4 U.SSE).

 

Mo¿liwoœci finansowania dzia³alnoœci naukowej przedsiêbiorców przewidziane 
w ustawie z dnia 20 paŸdziernika 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych 
i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych
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Najogólniej ujmuj¹c, na obszarze strefy przedsiêbiorca mo¿e wykonywaæ ka¿dy rodzaj dzia³alnoœci, za wyj¹tkiem 
(19dzia³alnoœci enumeratywnie wymienionych w § 2 rozporz¹dzenia . Pomoc publiczna jest udzielana przedsiêbiorcy 

w formie zwolnieñ podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku 
dochodowym od osób prawnych (DZ. U. Z 2011 R. NR 74, POZ. 397 ZE ZM., dalej: u.d.op.) albo na podstawie art. 21 ust. 1 
pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. Z 2012 R., POZ. 361 ZE ZM., 

(20dalej: u.d.of.) i stanowi pomoc regionaln¹ z tytu³u: 1) kosztów nowej inwestycji ; 2) tworzenia nowych miejsc 

19) Zezwolenie nie jest wydawane na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie 1) wytwarzania materia³ów wybuchowych, 
       wyrobów tytoniowych, przetwarzania paliw silnikowych, a tak¿e wyrobu, rozlewu i przetwarzania napojów alkoholowych oraz 
       spirytusu przeznaczonego na cele inne ni¿ produkcja biokomponentów; 2) prowadzenia oœrodków gier, o których mowa 
       w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540); 3) us³ug instalowania, napraw, konserwacji 
       i remontu maszyn i urz¹dzeñ wykorzystywanych do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej na terenie strefy; 4) us³ug zwi¹zanych 
       z odprowadzaniem i oczyszczaniem œcieków; osadów ze œcieków kanalizacyjnych, okreœlonych w sekcji E w dziale 37 Polskiej 
       Klasyfikacji Wyrobów i Us³ug ustanowionej rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 29 paŸdziernika 2008 r. w sprawie Polskiej 
       Klasyfikacji Wyrobów i Us³ug (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 
       1753); 5) us³ug zwi¹zanych ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysku surowców wtórnych, 
       okreœlonych w sekcji E w dziale 38 PKWiU, z wyj¹tkiem: a) odpadów innych ni¿ niebezpieczne nadaj¹cych siê do recyklingu 
       okreœlonych w kategorii 38.11.5, b) odpadów niebezpiecznych okreœlonych w pozycjach: 38.12.22.0, 38.12.24.0, 38.12.25.0 oraz 
       w podkategorii 38.12.27, c) odpadów rozpuszczalników organicznych okreœlonych w kategorii 38.21.3, d) us³ug w zakresie 
       odzysku surowców; surowców wtórnych okreœlonych w grupie 38.3; 6) us³ug zwi¹zanych z rekultywacj¹ i pozosta³ych us³ug 
       zwi¹zanych z gospodark¹ odpadami, okreœlonych w sekcji E w dziale 39 PKWiU; 7) obiektów budowlanych i robót budowlanych, 
       okreœlonych w sekcji F PKWiU; 8) handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, w³¹czaj¹c motocykle 
       oraz us³ug zwi¹zanych z zakwaterowaniem i us³ug gastronomicznych, okreœlonych w sekcjach G i I PKWiU; 9) us³ug holowania 
       w transporcie drogowym, okreœlonych w sekcji H w podkategorii 52.21.25 PKWiU; 10) us³ug licencyjnych 
       w zakresie informacji i komunikacji, okreœlonych w sekcji J PKWiU, zwi¹zanych z: a) nabywaniem praw do ksi¹¿ek, broszur, ulotek,
        map okreœlonych w kategorii 58.11.6, b) nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list, w szczególnoœci adresowych, 
       telefonicznych okreœlonych w kategorii 58.12.3, c) nabywaniem praw do czasopism i pozosta³ych periodyków okreœlonych 
       w kategorii 58.14.4, d) nabywaniem praw do pozosta³ych wyrobów drukowanych okreœlonych w kategorii 58.19.3, 
       e) nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych okreœlonych w kategorii 58.21.4, f) nabywaniem praw do korzystania 
       z programów komputerowych okreœlonych w kategorii 58.29.5; 11) us³ug w zakresie informacji i komunikacji, okreœlonych 
       w sekcji J PKWiU, zwi¹zanych z: a) produkcj¹ filmów, nagrañ wideo, programów telewizyjnych, nagrañ dŸwiêkowych 
       i muzycznych, okreœlonych w dziale 59, z wyj¹tkiem us³ug zwi¹zanych z wydawaniem nagrañ dŸwiêkowych i muzycznych 
       okreœlonych w kategorii 59.20.3, b) nadawaniem programów ogólnodostêpnych i abonamentowych okreœlonych w dziale 60, 
       c) pozosta³ych us³ug w zakresie informacji okreœlonych w grupie 63.9; 12) us³ug finansowych i ubezpieczeniowych oraz us³ug 
       zwi¹zanych z obs³ug¹ rynku nieruchomoœci, okreœlonych w sekcjach K i L PKWiU; 13) us³ug profesjonalnych, naukowych 
       i technicznych, okreœlonych w sekcji M PKWiU, z wyj¹tkiem: a) us³ug w zakresie audytu finansowego okreœlonych w kategorii 
       69.20.1, b) us³ug rachunkowo-ksiêgowych okreœlonych w kategorii 69.20.2, c) us³ug w zakresie badañ i analiz technicznych 
       okreœlonych w grupie 71.2, d) us³ug w zakresie badañ naukowych i prac rozwojowych okreœlonych w dziale 72; 14) us³ug 
       administrowania i us³ug wspieraj¹cych, okreœlonych w sekcji N PKWiU, z wyj¹tkiem us³ug centrów telefonicznych (call center) 
       okreœlonych w grupie 82.2; 15) us³ug administracji publicznej i obrony narodowej; us³ug w zakresie obowi¹zkowych 
       zabezpieczeñ spo³ecznych oraz edukacji, us³ug w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy spo³ecznej, us³ug kulturalnych, 
       rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, okreœlonych w sekcjach O-R PKWiU; 16) pozosta³ych us³ug okreœlonych w sekcji S 
       PKWiU, z wyj¹tkiem us³ug naprawy i konserwacji komputerów i sprzêtu komunikacyjnego okreœlonych w grupie 95.1 PKWiU; 17) 
       us³ug gospodarstw domowych i us³ug œwiadczonych przez organizacje i zespo³y eksterytorialne, okreœlonych w sekcjach T i U 
       PKWiU; 18) dzia³alnoœci gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy
       z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, ze zm.). Zezwolenia nie udziela siê równie¿ 
       w przypadkach okreœlonych w art. 1 ust. 2-6 Rozp. 800/2008.
20) Wielkoœæ pomocy jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywnoœci pomocy okreœlonej dla danego obszaru i kosztów 
       inwestycji  kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹, okreœlonych w § 6 rozporz¹dzenia.
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(21pracy  (§ 3 UST. 1 ROZPORZ¥DZENIA). Warunkiem udzielenia pomocy z tytu³u nowej inwestycji jest udzia³ œrodków 
w³asnych przedsiêbiorcy (tj. œrodków, które nie pochodz¹ z udzielonej mu pomocy), wynosz¹cych co najmniej 25% 
ca³kowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji. Przez now¹ inwestycjê nale¿y rozumieæ: 1) inwestycjê w œrodki trwa³e 
oraz wartoœci niematerialne i prawne, polegaj¹c¹ na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniej¹cego przedsiêbiorstwa, 
dywersyfikacji produkcji przedsiêbiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów b¹dŸ na zasadniczej 
zmianie dotycz¹cej ca³oœciowego procesu produkcyjnego istniej¹cego przedsiêbiorstwa; 2) nabycie przedsiêbiorstwa, 

(22które jest w likwidacji albo bez owego nabycia zosta³oby zlikwidowane . Nie jest natomiast dopuszczalna pomoc 
przeznaczona na inwestycje odtworzeniowe (§ 3 ROZPORZ¥DZENIA). Warto zaznaczyæ, i¿ zwolnienie od podatku 
dochodowego z tytu³u kosztów nowej inwestycji przys³uguje przedsiêbiorcy, pocz¹wszy od miesi¹ca, w którym poniós³ 
wydatki inwestycyjne, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci w obrêbie SSE, a¿ do 
wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. W przypadku przedsiêbiorcy, którego przedsiêbiorstwo lub jego 
zorganizowan¹ czêœæ objêto granicami strefy w zwi¹zku z realizacj¹ nowej inwestycji, omawiane zwolnienia przys³uguj¹ 
od miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym przedsiêbiorca (zgodnie z zezwoleniem) poniós³ wydatki 
inwestycyjne i osi¹gn¹³ zak³adany poziom zatrudnienia, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, a¿ do wyczerpania 
dopuszczalnej pomocy regionalnej.  Warunkiem korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa 
powy¿ej, jest: 1) utrzymanie w³asnoœci sk³adników maj¹tku, z którymi by³y zwi¹zane wydatki inwestycyjne  przez tzw. 
okres trwa³oœci, wynosz¹cy co do zasady 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji œrodków trwa³ych oraz wartoœci 
niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym (USTAWA Z DNIA 26 LIPCA 1991 ROKU O 
PODATKU DOCHODOWYM OD OSóB FIZYCZNYCH: DZ. U. Z 2012 R., POZ. 361 ZE ZM.; USTAWA Z DNIA 15 LUTEGO 1992 
ROKU O PODATKU DOCHODOWYM OD OSóB PRAWNYCH: DZ. U. Z 2011 R. NR 74, POZ. 397 ZE ZM.), a w przypadku 

(23ma³ych i œrednich przedsiêbiorców 3 lata ; 2) utrzymanie inwestycji w regionie, w którym udzielono pomocy, przez 
okres nie krótszy ni¿ 5 lat od momentu, gdy ca³a inwestycja zostanie zakoñczona, a w przypadku ma³ych i œrednich 
przedsiêbiorców  przez okres nie krótszy ni¿ 3 lata (§ 5). Wydatkami kwalifikuj¹cymi siê do objêcia pomoc¹ s¹ koszty 
inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i us³ug oraz o podatek akcyzowy, je¿eli mo¿liwoœæ ich odliczeñ 
wynika z odrêbnych przepisów, poniesione na terenie strefy w trakcie obowi¹zywania zezwolenia, bêd¹ce: 1) cen¹ 
nabycia gruntów lub prawa ich u¿ytkowania wieczystego; 2) cen¹ nabycia albo kosztem wytworzenia we w³asnym 

(24zakresie œrodków trwa³ych , pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrêbnymi przepisami, do sk³adników maj¹tku 
podatnika; 3) kosztem rozbudowy lub modernizacji istniej¹cych œrodków trwa³ych; 4) cen¹ nabycia wartoœci 

(25niematerialnych i prawnych  zwi¹zanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, 

21) Wielkoœæ pomocy jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywnoœci pomocy okreœlonej dla danego obszaru i dwuletnich 
      kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmuj¹cych koszty p³acy brutto tych pracowników, powiêkszone o sk³adki 
      obowi¹zkowe, takie jak sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne, ponoszone przez przedsiêbiorcê od dnia zatrudnienia tych
      pracowników.
22) Warunkiem koniecznym jest, by takie przedsiêbiorstwo zosta³o nabyte przez przedsiêbiorcê samodzielnego w rozumieniu 
       za³¹cznika 1 do Rozp. 800/2008, tj. niepozostaj¹cego w uk³adzie partnerstwa lub powi¹zañ kapita³owych i osobowych.
23) Nie wyklucza to jednak wymiany przestarza³ych instalacji lub sprzêtu w zwi¹zku z szybkim rozwojem technologicznym.
24) Œrodki trwa³e, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zakupione przez przedsiêbiorcê innego ni¿ ma³y i œredni, maj¹ byæ nowe (§ 6 ust. 7 
       rozporz¹dzenia). W przypadku gdy przed zakupem przedsiêbiorstwa, w stosunku do jego sk³adników udzielono ju¿ pomocy 
       publicznej, cena zakupu tych sk³adników nie zalicza siê do kosztów kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹ (§ 6 ust. 6 
       rozporz¹dzenia). W przypadku przedsiêbiorcy prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w sektorze transportu wydatki na zakup 
       œrodków transportu nie kwalifikuj¹ siê do objêcia pomoc¹ (§ 6 ust. 5 rozporz¹dzenia).
25) Wartoœci niematerialne i prawne powinny spe³niaæ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki: 1) bêd¹ wykorzystane przez przedsiêbiorcê 
       otrzymuj¹cego pomoc regionaln¹ wy³¹cznie w przedsiêbiorstwie, na rzecz którego przedsiêbiorca otrzymuje wsparcie oraz 
       bêd¹ ujête w aktywach tego przedsiêbiorstwa i pozostan¹ w nim przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku (cd str. nastêpna)
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know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej; 5) kosztem zwi¹zanym z najmem lub dzier¿aw¹ gruntów, 
budynków i budowli - pod warunkiem ¿e okres najmu lub dzier¿awy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku ma³ych 
i œrednich przedsiêbiorców - co najmniej 3 lata, licz¹c od przewidywanego terminu zakoñczenia nowej inwestycji;  
6) cen¹ nabycia aktywów innych ni¿ grunty, budynki i budowle objête najmem lub dzier¿aw¹, w przypadku gdy najem 
lub dzier¿awa ma postaæ leasingu finansowego oraz obejmuje zobowi¹zanie do nabycia aktywów z dniem up³ywu 
okresu najmu lub dzier¿awy (§ 6 UST. 1 ROZPORZ¥DZENIA). Minimalna wysokoœæ kosztów inwestycyjnych, wynosi przy 
tym 100 tys. euro wed³ug kursu og³oszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia udzielenia zezwolenia (§ 6 UST. 8 
ROZPORZ¥DZENIA). 

Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza natomiast przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiêbiorstwie w zwi¹zku 
z realizacj¹ nowej inwestycji w stosunku do œredniego zatrudnienia w okresie 12 miesiêcy przed dniem uzyskania 
zezwolenia. Nowo zatrudnionymi pracownikami s¹ pracownicy zatrudnieni po dniu uzyskania zezwolenia, w zwi¹zku 
z realizacj¹ nowej inwestycji, jednak nie póŸniej ni¿ w okresie 3 lat od zakoñczenia inwestycji. Ka¿de miejsce pracy ma byæ 
przy tym utrzymane przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku ma³ych i œrednich przedsiêbiorców  przez okres co 
najmniej 3 lat, licz¹c od dnia ich utworzenia. Liczba pracowników oznacza pracowników zatrudnionych w pe³nym 
wymiarze czasu pracy w okresie jednego roku wraz z pracownikami zatrudnionymi w niepe³nym wymiarze czasu pracy 
oraz pracownikami sezonowymi, w przeliczeniu na etaty w pe³nym wymiarze czasu pracy (§ 3 ROZPORZ¥DZENIA). 
Zwolnienie od podatku dochodowego z tytu³u tworzenia nowych miejsc pracy przys³uguje pocz¹wszy od miesi¹ca, 
w którym przedsiêbiorca rozpocz¹³ ponoszenie kosztów pracy, a¿ do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.  

Pomoc przeznaczona na nowe inwestycje mo¿e byæ udzielana wraz z pomoc¹ na tworzenie nowych miejsc pracy, pod 
warunkiem ¿e ³¹cznie wielkoœæ tych pomocy nie przekracza maksymalnej wielkoœci pomocy, okreœlonej w § 4 
rozporz¹dzenia. Maksymalna intensywnoœæ regionalnej pomocy inwestycyjnej, liczona jako stosunek ekwiwalentu 
dotacji brutto do kosztów kwalifikuj¹cych siê do objêcia t¹ pomoc¹, wynosi na obszarze województwa ³ódzkiego 70% 
w przypadku mikro i ma³ych przedsiêbiorstw, 60% w przypadku œrednich przedsiêbiorstw oraz 50% w przypadku 
przedsiêbiorcy prowadz¹cego dzia³alnoœæ w sektorze transportu. Omawiana pomoc mo¿e byæ udzielana ³¹cznie z inn¹ 
pomoc¹ na nowe inwestycje lub tworzenie nowych miejsc pracy, bez wzglêdu na jej Ÿród³o i formê, o ile nie doprowadzi 
to do przekroczenia dopuszczalnej intensywnoœci pomocy, o której mowa powy¿ej. 

Przypomnijmy przy tym raz jeszcze, ¿e zwolnienia podatkowe, o których mowa, przys³uguj¹ wy³¹cznie z tytu³u 
dzia³alnoœci prowadzonej na terenie strefy, tj. obejmuj¹ tylko dochody uzyskane z dzia³alnoœci gospodarczej 
prowadzonej na terenie SSE. Jeœli zatem przedsiêbiorca prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ równie¿ poza obszarem 
strefy, skorzystanie ze zwolnienia wymaga organizacyjnego wydzielenia dzia³alnoœci prowadzonej na terenie strefy. 
W takiej sytuacji wielkoœæ zwolnienia okreœla siê w oparciu o dane wydzielonej czêœci przedsiêbiorstwa prowadz¹cej 
dzia³alnoœæ wy³¹cznie na terenie strefy (§ 5 UST. 5 ROZPORZ¹DZENIA). Warto tak¿e podkreœliæ, ¿e w przypadku cofniêcia 
zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci w SSE, podatnik automatycznie utraci tak¿e prawo do opisanego zwolnienia, 
w konsekwencji czego bêdzie zobowi¹zany do zap³aty podatku za ca³y okres korzystania ze zwolnienia podatkowego 

(27(ART. 17 UST. 5 U.D.OF. I ART. 21 UST. 5B U.D.OP.) .

25) cd - przedsiêbiorcy ma³ego lub œredniego  przez okres co najmniej 3 lat; 2) bêd¹ nabyte od osoby trzeciej na warunkach 
       nieodbiegaj¹cych od normalnych praktyk inwestycyjnych; 3) bêd¹ podlegaæ amortyzacji zgodnie z przepisami o podatku 
       dochodowym (§ 6 ust. 3 rozporz¹dzenia).
26) Dopuszczaln¹ wielkoœæ pomocy okreœla siê jako iloczyn maksymalnej intensywnoœci pomocy i wy¿szej kwoty kosztów: nowej 
       inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.
27) Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt. 34) u.d.of. wolne od podatku s¹ dochody, uzyskane z dzia³alnoœci gospodarczej prowadzonej na terenie
       specjalnej strefy ekonomicznej w oparciu o zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust 1 u.SSE, przy czym wielkoœæ (cd str. nastêpna)
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Podsumowanie i wnioski

Jak mo¿na zauwa¿yæ, opisane rozwi¹zania obrazuj¹ mo¿liwoœci finansowania szeroko rozumianej nauki ze œrodków 
publicznych, w tym unijnych. W ocenie autorki nie powinno ulegaæ w¹tpliwoœci, ¿e w prawodawstwie polskim 
przewidziano liczne mechanizmy wsparcia dla przedsiêbiorców zainteresowanych prowadzeniem prac B+R, czy te¿ 
wdra¿aniem innowacyjnych rozwi¹zañ w obrêbie swych przedsiêbiorstw. Naturalnie szereg obaw mog¹ budziæ niekiedy 
d³ugie i skomplikowane procedury pozyskiwania tego rodzaju wsparcia. W tej sytuacji skutecznoœæ omówionych 
rozwi¹zañ w du¿ej mierze bêdzie zale¿a³a m.in. od interpretacji i praktyki stosowania omówionych rozwi¹zañ przez 
podmioty wdra¿aj¹ce poszczególne formy wsparcia. Koniecznym wydaje siê znalezienie w³aœciwej, rozs¹dnej 

(28równowagi miêdzy ochron¹ finansów publicznych  a nadmiernym i nieproporcjonalnym formalizmem, rodz¹cym 
biurokracjê. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e ide¹ udzielania szeroko rozumianej pomocy ze œrodków publicznych jest 
uzyskiwanie celów rozwojowych. Tworzenie ciasnych form administracyjnych wypacza koncepcjê wspierania 
innowacyjnych i ryzykownych przedsiêwziêæ prorozwojowych na rzecz bezpiecznych, jednak ma³o efektywnych dzia³añ.

W przededniu koñca bie¿¹cej perspektywy finansowej (na lata 2007-2013) coraz czêœciej nale¿y zadawaæ sobie ponadto 
pytanie o przysz³e Ÿród³a finansowania nauki. W tym kontekœcie istotn¹ rolê powinny odegraæ dzia³ania inicjuj¹ce 
systematyczne zwiêkszanie œrodków przeznaczanych na naukê z „sektora biznesu”. Co istotne, powy¿sza teza jest 
podnoszona przez Komisjê Europejsk¹. Mianowicie, zgodnie z za³o¿eniami Programu Europa 2020 udzia³ 
przedsiêbiorców w finansowaniu nauki do 2020 roku powinien sukcesywnie siê zwiêkszaæ. Zwróæmy tak¿e uwagê, 
i¿ jednym z priorytetów Strategii Europa 2020 jest  rozwój inteligentny wyra¿aj¹cy siê w rozwoju gospodarki opartej na 
wiedzy i innowacji. W ocenie Komisji Europejskiej istotne s¹ „... inwestycje w dzia³alnoœæ B+R i innowacje, w edukacjê 
oraz w technologie umo¿liwiaj¹ce efektywne korzystanie z zasobów wp³yn¹ korzystnie zarówno na tradycyjne sektory 

27) cd - pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie mo¿e przekroczyæ wielkoœci pomocy publicznej dla przedsiêbiorcy, 
       dopuszczalnej dla obszarów kwalifikuj¹cych siê do uzyskania pomocy w najwiêkszej wysokoœci, zgodnie z odrêbnymi przepisami. 
       Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przys³uguje podatnikowi wy³¹cznie z tytu³u dochodów uzyskanych z dzia³alnoœci 
       gospodarczej prowadzonej na terenie strefy (ust. 4). W razie cofniêcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, podatnik traci 
       prawo do zwolnienia i jest obowi¹zany do zap³aty podatku za ca³y okres korzystania ze zwolnienia podatkowego (ust. 5). W razie 
       wyst¹pienia okolicznoœci, o których mowa w ust. 5, podatnik jest obowi¹zany do zwiêkszenia podstawy opodatkowania o kwotê 
       dochodu, w odniesieniu do którego utraci³ prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tê kwotê 
       - w rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wp³aty zaliczek, o którym mowa w art. 25, w którym utraci³ to prawo, a gdy utrata prawa 
       nast¹pi w ostatnim okresie wp³aty zaliczek danego roku podatkowego - w zeznaniu rocznym (ust. 6).
       Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 63a) wolne od podatku s¹ dochody podatników uzyskane z dzia³alnoœci gospodarczej prowadzonej 
       na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust 1 u.SSE, przy czym wielkoœæ 
       pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego zwolnienia nie mo¿e byæ wiêksza od pomocy publicznej dla przedsiêbiorcy, 
       dopuszczalnej dla obszarów kwalifikuj¹cych siê do uzyskania pomocy w najwiêkszej wysokoœci, zgodnie z odrêbnymi przepisami.
        Zwolnienie, o którym mowa, przys³uguje podatnikowi wy³¹cznie z tytu³u dochodów uzyskanych z dzia³alnoœci gospodarczej 
       prowadzonej na terenie strefy (ust. 5a). W razie cofniêcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1pkt 63a, podatnik traci prawo 
       do zwolnienia i jest obowi¹zany do zap³aty podatku za ca³y okres korzystania ze zwolnienia podatkowego (ust. 5b). W razie 
       wyst¹pienia okolicznoœci, o których mowa w ust. 5b, podatnik jest obowi¹zany do zwiêkszenia podstawy opodatkowania o kwotê 
       dochodu, w odniesieniu do którego utraci³ prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tê kwotê 
        - w rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wp³aty zaliczek, o którym mowa w art. 44, w którym utraci³ to prawo, a gdy utrata prawa 
       nast¹pi w ostatnim okresie wp³aty zaliczek danego roku podatkowego - w zeznaniu rocznym (ust. 5c). Obowi¹zektaki wynika 
       zw³aszcza z zasad gospodarowania œrodkami publicznymi, wyra¿onymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
       publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
28) Obowi¹zek taki wynika zw³aszcza z zasad gospodarowania œrodkami publicznymi, wyra¿onymi w ustawie z dnia 27.08.2009 roku 
       o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
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gospodarki i obszary wiejskie, jak i na gospodarki oparte na us³ugach, w których ceni siê wysokie kwalifikacje”. Nale¿y 
zatem propagowaæ inteligentny rozwój, który w przypadku gospodarki oznacza po³o¿enie nacisku na wiedzê i innowacje. 
Zdaniem Komisji Europejskiej „... inteligentny rozwój oznacza zwiêkszenie roli wiedzy i innowacji jako si³ napêdowych 
przysz³ego rozwoju Unii Europejskiej. Wymaga to podniesienia jakoœci edukacji, poprawy wyników dzia³alnoœci 
badawczej, wspierania transferu innowacji i wiedzy w Unii, pe³nego wykorzystania technologii informacyjno-
komunikacyjnych, a tak¿e zadbania o to, by innowacyjne pomys³y przeradza³y siê w nowe produkty i us³ugi, które 
przyczynia³yby siê do zwiêkszenia wzrostu, tworzenia nowych miejsc pracy i rozwi¹zywania problemów spo³ecznych 
w Europie i na œwiecie”. Komisja Europejska zwraca ponadto uwagê, i¿ wydatki na dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹ 
w Europie s¹ ni¿sze ni¿ np. w USA i Japonii, co wynika z ni¿szego poziomu inwestycji sektora prywatnego we wskazanych 
obszarach. Sygnalizowana ró¿nica w stosunku do USA ma swe Ÿród³o tak¿e w mniejszej liczby europejskich 
przedsiêbiorców funkcjonuj¹cych w bran¿y zaawansowanych technologii. 

Maj¹c na uwadze przedstawione wzglêdy, w ocenie Komisji, koniecznym do wykonania zadaniem Europy jest refleksja 
nad wp³ywem i struktur¹ wydatków na badania oraz poprawa warunków prywatnej dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej 
w obszarze UE. W ocenie Komisji dzia³ania zmierzaj¹ce do uwolnienia europejskiego potencja³u innowacyjnego 
powinny odbywaæ siê na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym. Konsekwentnie, na poziomie Unii Europejskiej, 
Komisja podejmuje siê:

1. „Nieustaj¹co wzmacniaæ rolê instrumentów UE maj¹cych wspieraæ innowacje (np. funduszy strukturalnych, 
funduszy rozwoju obszarów wiejskich, badawczo-rozwojowych programów ramowych, programu ramowego na 
rzecz konkurencyjnoœci i innowacji (CIP), planu EPSTE) miêdzy innymi poprzez œciœlejsz¹ wspó³pracê z EBI 
i sprawniejsze procedury administracyjne w celu u³atwienia dostêpu do funduszy, szczególnie dla podmiotów  
z sektora MŒP, 

2. Wprowadzenia innowacyjnych mechanizmów, zachêcaj¹cych do inwestowania, zwi¹zanych z rynkiem 
uprawnieñ do emisji dwutlenku wêgla, szczególnie dla podmiotów szybko rozwijaj¹cych siê,

3. Wspieraæ partnerstwa w obszarze wiedzy i umacniaæ powi¹zania miêdzy œwiatem nauki, biznesu, badañ 
i innowacji, miêdzy innymi z wykorzystaniem Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, oraz wspieraæ 
przedsiêbiorczoœæ, pomagaj¹c m³odym innowacyjnym przedsiêbiorstwom.”

Na poziomie krajowym koniecznym jest natomiast:

1. Zreformowanie krajowych (i regionalnych) systemów prowadzenia dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej 
i innowacyjnej, aby sprzyja³y one rozwijaniu doskona³oœci i inteligentnej specjalizacji, zacieœnianiu wspó³pracy 
miêdzy uczelniami, spo³ecznoœci¹ badawcz¹ i biznesem, realizowaniu wspólnego planowania, a tak¿e 
poprawia³y wspó³pracê w obszarach, gdzie UE mo¿e zaoferowaæ wartoœæ dodan¹, i odpowiednie dostosowanie 
krajowych procedur finansowania, tak aby zapewni³y rozprzestrzenianie siê technologii na ca³e terytorium UE,

2. Zapewnianie odpowiedniej liczby absolwentów nauk œcis³ych, wydzia³ów matematycznych i in¿ynieryjnych oraz 
wprowadzanie do programów szkolnych elementów kreatywnoœci, innowacji i przedsiêbiorczoœci,

3. Promowanie wydatków na wiedzê, miêdzy innymi poprzez wprowadzenie ulg podatkowych. (KOMUNIKAT 
KOMISJI EUROPA 2020 STRATEGIA NA RZECZ INTELIGENTNEGO I ZRóWNOWA¿ONEGO ROZWOJU 
SPRZYJAJ¹CEGO W³¹CZENIU SPO³ECZNEMU 2010).

W konkluzji zasadnie mo¿na przyj¹æ, ¿e przytoczone pogl¹dy Komisji Europejskiej wskazuj¹ kierunki, w których pod¹¿aæ 
bêdzie zreformowana Europa.
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3.4. „BOD�CE” FINANSOWE NA GRUNCIE DANIN PUBLICZNO-PRAWNYCH 
DLA PRZEDSIÊBIORCÓW PROWADZ¥CYCH DZIA£ALNOŒÆ B+R 

Zagadnienie klastrowe

U³atwienia fiskalne sprzyjaj¹ pobudzaniu rozmaitego rodzaju aktywnoœci gospodarczej, równie¿ dzia³alnoœæ B+R. 
Okolicznoœæ ta zosta³a podniesiona i szczegó³owo umotywowana tak¿e przez prawodawcê unijnego m.in. 
w Komunikacie Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego 
z dnia 22 listopada 2006 roku  w kierunku bardziej skutecznego stosowania zachêt podatkowych na rzecz badañ 
i rozwoju ({SEK(2006)1515} /* COM/2006/0728 KOÑCOWY */). 

Powracaj¹c na grunt prawa krajowego, w pierwszej kolejnoœci, jako rozwi¹zanie korzystne ze wskazanej perspektywy, 
nale¿y powo³aæ ustawê z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (DZ. U. Z 2010 R. NR 95, POZ. 613 ZE 
ZM.). Mianowicie, zgodnie z art. 7 ust. 2 powo³anego aktu normatywnego, od podatku od nieruchomoœci zwalnia siê 
m.in.:

1. Instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w odniesieniu do nieruchomoœci 
lub ich czêœci, które s¹ niezbêdne do realizacji zadañ, o których mowa w art. 2 u.PAN. Wskazane zwolnienie nie 
dotyczy jednak nieruchomoœci zajêtych na dzia³alnoœæ gospodarcz¹, 

2. Instytuty badawcze, z wyj¹tkiem nieruchomoœci zajêtych na dzia³alnoœæ gospodarcz¹, 

3. Przedsiêbiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach okreœlonych w przepisach 
o niektórych formach wspierania dzia³alnoœci innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania 
zajêtych na cele prowadzonych badañ i prac rozwojowych. Zwolnienie dotycz¹ce przedsiêbiorców stanowi 
pomoc de minimis, o której mowa w Rozp. 800/2008 (ART. 7 UST. 6A U.P.L.). 

Ponadto rada gminy, w drodze uchwa³y, mo¿e wprowadziæ inne zwolnienia przedmiotowe ni¿ te, o których mowa 
powy¿ej  (ART. 7 UST. 3 U.P.L.). 

By³a ju¿ tak¿e mowa o zwolnieniach podatkowych z tytu³u prowadzenia przez przedsiêbiorców dzia³alnoœci 
gospodarczej na obszarze specjalnych stref ekonomicznych. W tym miejscu przypomnijmy jedynie, ¿e dochody uzyskane 
z tytu³u takiej dzia³alnoœci s¹ zwolnione z podatku dochodowego (ART. 17 UST. 1 PKT 34 U.D.OF. I ART. 21 UST. 1 PKT 63A 
U.D.OP.).

Tymczasem w pozosta³ych ustawach podatkowych, wœród których nale¿y wymieniæ m.in. ustawê z dnia 11 marca 2004 
roku o podatku od towarów i us³ug (tekst jednolity: DZ. U. 2011 R. NR 177 POZ. 1054), ustawê z dnia 6 grudnia 2008 roku 
o podatku akcyzowym (tekst jednolity: DZ. U. 2011 R. NR 108 POZ. 626), ustawê z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku 
dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: DZ. U. 2011 R. NR 74 POZ. 397), ustawê z dnia 26 lipca 1991 roku 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: DZ. U. 2012 R. POZ. 361), czy ustawê z dnia 9 wrzeœnia 2000 
roku o podatku od czynnoœci cywilnoprawnych (tekst jednolity: DZ. U. 2010 R. NR 101 POZ. 649), brak mechanizmów 
realnie wspieraj¹cych dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹ przedsiêbiorców. 

(29W aktualnie obowi¹zuj¹cym materiale normatywnym brak jednolitej, ogólnej definicji legalnej „klastra” . W Polsce 
realizowanych jest wiele inicjatyw oraz przedsiêwziêæ odwo³uj¹cych siê do koncepcji oraz pojêcia „klastra”. Geneza, cele 

29) Definicjê klastra, dla potrzeb normowanych kwestii, przewiduje np. Rozporz¹dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 
       1 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielania przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci pomocy finansowej na promocjê 
       gospodarcz¹ Polski Wschodniej, stworzenie sieci wspó³pracy centrów obs³ugi inwestora, tworzenie i rozwój (cd - str. nastêpna)
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dzia³ania i struktura podmiotowa tych przedsiêwziêæ wykazuj¹ jednak du¿e zró¿nicowanie. Dla potrzeb dalszych 
rozwa¿añ, za Ministerstwem Gospodarki, mo¿na przyj¹æ, ¿e klaster to elastyczna forma „... wspó³pracy horyzontalnej 
miêdzy trzema grupami podmiotów: przedsiêbiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi (instytutami 
badawczymi) oraz w³adzami publicznymi, które tworz¹ œrodowisko u³atwiaj¹ce intensywne procesy interakcji 
i kooperacji miêdzy poszczególnymi aktorami narodowych i regionalnych systemów innowacji” (MINISTERSTWO 
GOSPODARKI). Zaproponowane ujêcie wskazuje na trzy podstawowe cechy tego rodzaju wspó³pracy gospodarczej: 
po pierwsze  na elastycznoœæ, po drugie  na charakter horyzontalny (polegaj¹cy na ³¹czeniu podmiotów dzia³aj¹cych 
w tym samym segmencie rynku, tak¿e konkuruj¹cych miêdzy sob¹), po trzecie  na zwi¹zek z polityk¹ (systemami) 
innowacji (innovation policy). Podsumowuj¹c mo¿na powiedzieæ, ¿e klastry s¹ z za³o¿enia sposobem poszukiwania 
efektu synergii, wynikaj¹cego ze wspó³pracy poszczególnych podmiotów wchodz¹cych w sk³ad tzw. potrójnej helisy 
(ang. triple helix), a wiêc przedsiêbiorców, nauki i w³adz publicznych. Klastry to przy tym nie tylko struktury regionalne, 
ale tak¿e ponadregionalne i internacjonalne.

W dalszej kolejnoœci warto zwróciæ uwagê na ró¿nicê wystêpuj¹c¹ miêdzy pojêciem „klastra” i tzw. „inicjatywy 
klastrowej”, któr¹ podkreœla m.in. Ministerstwo Gospodarki. Wskazuje siê mianowicie, ¿e „... inicjatywa klastrowa to 
mniej lub bardziej sformalizowana grupa aktorów lokalnych, d¹¿¹ca do stworzenia danego klastra b¹dŸ rozwi¹zania 
istotnych problemów (klastra) ju¿ funkcjonuj¹cego. Uruchomienie inicjatywy klastrowej mo¿e byæ wynikiem oddolnych 
dzia³añ podmiotów gospodarczych zainteresowanych wspó³prac¹ (tzw. podejœcie bottom-up) lub byæ wynikiem dzia³añ 
odgórnych podejmowanych przez w³adze publiczne (tzw. podejœcie top-down)” (MINISTERSTWO GOSPODARKI, 
podobnie: PARP). 

Pozytywny wp³yw funkcjonowania klastrów zaznacza siê na gruncie konkurencyjnoœæ i innowacyjnoœæ pojedynczych 
przedsiêbiorstw oraz ca³ego regionu czy kraju. Z perspektywy przedsiêbiorców - uczestników klastrów, korzyœci to m.in.: 

1. Wzrost produktywnoœci dziêki dostêpowi do wyspecjalizowanych czynników produkcji i wspólnych zasobów,

29) cd - polityki rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz.U.2009.61.503), 
       zgodnie z którym pod pojêciem „klastra” nale¿y „... rozumieæ przestrzenn¹ i sektorow¹ koncentracjê podmiotów dzia³aj¹cych na 
       rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiotów dzia³aj¹cych na rzecz innowacyjnoœci, jednostek naukowych, o których mowa w § 1 
       ust. 2 pkt 3, oraz przedsiêbiorców wykonuj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie jednego lub kilku s¹siednich województw 
       Polski Wschodniej, konkuruj¹cych i wspó³pracuj¹cych w tych samych lub pokrewnych bran¿ach oraz powi¹zanych sieci¹ 
       wspó³pracy” (§ 2 pkt 8), oraz Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 roku w sprawie udzielania przez Polsk¹ 
       Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci pomocy finansowej niezwi¹zanej z programami operacyjnymi (Dz.U.2006.226.1651), 
       zgodnie z którym „... przez klaster rozumie siê przestrzenn¹ i sektorow¹ koncentracjê podmiotów dzia³aj¹cych na rzecz rozwoju 
       gospodarczego lub innowacyjnoœci z udzia³em co najmniej dziesiêciu przedsiêbiorców, w tym mikroprzedsiêbiorców, ma³ych lub 
       œrednich przedsiêbiorców, wykonuj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie jednego lub kilku s¹siednich województw, 
       konkuruj¹cych i wspó³pracuj¹cych w tych samych lub pokrewnych bran¿ach oraz powi¹zanych rozbudowan¹ sieci¹ relacji 
       o formalnym i nieformalnym charakterze, przy czym co najmniej po³owê podmiotów funkcjonuj¹cych w ramach klastra stanowi¹ 
       mikroprzedsiêbiorcy, mali lub œredni przedsiêbiorcy. Podmioty wchodz¹ce w sk³ad klastra musz¹ posiadaæ siedzibê, w przypadku 
       przedsiêbiorcy bêd¹cego osob¹ fizyczn¹ - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . Koordynatorem klastra 
       mo¿e byæ: 1) fundacja, 2) stowarzyszenie zarejestrowane, 3) spó³ka akcyjna, 4) spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, 5)  
       instytut badawczy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618), 6) 
       organizacja przedsiêbiorców dzia³aj¹ca na podstawie: a) ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemioœle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz.
        979 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304), b) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorz¹dzie zawodowym niektórych przedsiêbiorców  
       (Dz. U. Nr35, poz. 194 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770), c) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U.  
       Nr 35, poz. 195, zpóŸn. zm.) - których podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci jest realizacja przedsiêwziêæ na rzecz 
       przedsiêbiorców oraz na rzecz wspó³pracy przedsiêbiorców z jednostkami naukowymi, szko³ami wy¿szymi i organami 
       administracji samorz¹dowej” (§ 14a ust. 4 i 5).
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2. Dyfuzja technologii i przep³ywy wiedzy wynikaj¹ce z bezpoœrednich kontaktów miêdzy podmiotami klastra,

3. Mo¿liwoœci podejmowania wspólnych dzia³añ marketingowych, czy korzystania z pomocy biznesowej 
oferowanej przez koordynatorów klastra.

Z perspektywy gospodarki kraju i regionu, powstawanie i rozwój klastrów wp³ywa na:

1. Tworzenie kultury innowacyjnoœci i przedsiêbiorczoœci w regionie,

2. Wzrost stopnia specjalizacji oraz rozwój rozbudowanych sieci produkcji sk³adaj¹cych siê z wyspecjalizowanych 
poddostawców i kooperantów,

3. Rozwój infrastruktury naukowej w regionie, a tak¿e stymulowanie przep³ywu wiedzy, procesów uczenia siê oraz 
absorpcji i generowania innowacji,

4. Powstawanie w regionie nowych podmiotów gospodarczych oraz w³¹czanie w struktury klastrowe MŒP,  
co prowadzi do ich wy¿szej specjalizacji i efektywnoœci funkcjonowania,

5. Tworzenie atrakcyjnego rynku pracy, przyci¹gaj¹cego wykwalifikowanych pracowników, zwiêkszanie 
atrakcyjnoœci lokalizacyjnej dla bezpoœrednich inwestycji zagranicznych (MINISTERSTWO GOSPODARKI).

Jakkolwiek klastry pe³ni¹ rolê swego rodzaju katalizatora procesów innowacyjnych w regionach, powstaj¹ one czêsto 
(30 (31w zaawansowanych technologicznie sektorach , choæ nie tylko .

Istotn¹ zalet¹ funkcjonowania klastrów jest wzajemna wymiana doœwiadczeñ, intensyfikacja transferu technologii oraz 
przep³ywu wiedzy i informacji pomiêdzy oœrodkami przemys³owymi i naukowymi, dzia³aj¹cymi lokalnie, ale tak¿e 
w ró¿nych krajach i regionach. Na marginesie warto odnotowaæ, ¿e takie zjawiska jak globalizacja, czy integracja 
gospodarcza u³atwiaj¹ „umiêdzynarodowienie” dzia³alnoœci klastrów, a w konsekwencji wymianê zasobów ludzkich, 
wiedzy i doœwiadczeñ. 

Z przedstawionych wzglêdów klastry s¹ obiektem zainteresowania w³adz publicznych ró¿nego szczebla, co znajduje 
wyraz m.in. na forum OECD dotycz¹cych koncepcji polityki rozwoju opartej o klastry (ang. cluster-based policy). 
Problematyka klastrów jest te¿ elementem polityki gospodarczej Unii Europejskiej, wpisuj¹c siê w priorytety Strategii 
Europa 2020. Jednym z wiod¹cych dokumentów unijnych dotycz¹cych klastrów by³ Komunikat Komisji Europejskiej 
z 2008 roku, maj¹cy na celu tworzenie efektywnych warunków dla wspierania rozwoju inicjatyw klastrowych w Europie. 
Celem powo³anej regulacji by³o m.in. zwiêkszenie liczby klastrów na odpowiednim poziomie, podniesienia ich 
potencja³u innowacyjnego oraz udoskonalenia miêdzynarodowej wspó³pracy w dziedzinie klasteringu. Komunikat 
prezentowa³ kierunki wspierania klastrów w obszarze Unii Europejskiej, w celu zapewnienia komplementarnoœci 
i synergii miêdzy dzia³aniami na rzecz budowy klastrów na œwiatowym poziomie, podejmowanymi na szczeblach 
lokalnych, regionalnych, narodowych i wspólnotowym. 

30) Np. Wielkopolski Klaster Zaawansowanych Technik Automatyzacji ELPROTECH, Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych 
       w Nowym S¹czu lub najczêœciej wystêpuj¹ce w Polsce klastry technologii informatycznych (m.in. w województwach:  
       mazowieckim, podkarpackim, pomorskim lub zachodniopomorskim). Przyk³adem klastra wysokich technologii w Polsce jest  
       Dolina Lotnicza w województwie podkarpackim (jednym z najs³abiej rozwiniêtych regionów w UE), w którym wystêpuje silna 
       koncentracja zak³adów przemys³u lotniczego, oœrodków szkolenia pilotów oraz specjalizuj¹cych siê w tych dziedzinach uczelni 
       wy¿szych i instytucji badawczo-rozwojowych (http://www.mg.gov.pl/node/11784).
31) Przyk³adem klastrów dzia³aj¹cych w sektorach tradycyjnych mog¹ byæ, np. Wielkopolski Klaster Meblarski, Klaster Budowlany
       w regionie œwiêtokrzyskim, Dolina Ekologicznej ¯ywnoœci w Lublinie, Kocio³ Pleszewski  klaster bran¿y kotlarskiej w Wielkopolsce
       Klaster Budownictwo - Polska Centralna, Dolnoœl¹ski Klaster Surowcowy, Podlaski Klaster Obróbki Metali czy Gdañska Delta 
       Bursztynu (http://www.mg.gov.pl/node/11784).



69

Warto odnotowaæ, ¿e jednym z proponowanych mechanizmów osi¹gniêcia wskazanych za³o¿eñ mia³o byæ wzajemne 
uczenie siê instytucji odpowiedzialnych za politykê klastrow¹ oraz wymiana dobrych praktyk, celem uzyskania efektu 
synergii polityki na ró¿nych szczeblach. W Komunikacie podkreœlono, ¿e na etapie tworzenia klastrów dominuj¹ca rola 
powinna przypadaæ podmiotom prywatnym, czyli przedsiêbiorcom, jako czynnikom w najwy¿szym stopniu 
zintegrowanym z gospodark¹ poszczególnych regionów (ang. bottom-up approach). Tym samym, rola struktur 
publicznych winna ograniczaæ siê do roli pomocniczej, wyra¿aj¹cej siê np. w tworzeniu odpowiedniej infrastruktury 
instytucjonalnej w otoczeniu klastra. Warto te¿ podnieœæ, ¿e w Komunikacie wskazano na zasadnoœæ prowadzenia 
ewaluacji inicjatyw klastrowych, która umo¿liwi³aby kierowanie pomocy ze Ÿróde³ publicznych przede wszystkim do 
klastrów osi¹gaj¹cych najlepsze wyniki, bowiem maj¹ one szansê skutecznie konkurowaæ w warunkach gospodarki 
globalnej. To z kolei, w za³o¿eniach, przyniesie efekt w postaci koncentracji instrumentów wsparcia na najbardziej 
konkurencyjnych strukturach klastrowych, co przyczyni siê do racjonalizacji i wiêkszej efektywnoœci wydatków 
publicznych. 

W konkluzji tej czêœci rozwa¿añ mo¿na zauwa¿yæ, ¿e opisane korzyœci klasteringu zarówno dla uczestników, jak 
i poszczególnych regionów ich dzia³añ byæ mo¿e predestynuj¹ klastry do roli rzeczywistych animatorów wzrostu 
gospodarczego. Jak mo¿na przypuszczaæ, przemyœlana polityka klastrowa stanie siê sposobem osi¹gania efektów 
synergii, wynikaj¹cych ze wspó³pracy poszczególnych podmiotów wchodz¹cych w sk³ad tzw. potrójnej helisy (ang. triple 
helix), a wiêc przedsiêbiorcami, nauk¹ i w³adzami publicznymi.

Dla pe³niejszego wykorzystania potencja³u struktur klastrowych byæ mo¿e w³aœciwym kierunkiem by³oby ich œciœlejsze 
powi¹zanie z rozwojem specjalnych stref ekonomicznych. 

Z dotychczasowych wiadomoœci wynika, ¿e w ostatnich latach dzia³alnoœæ badawczo-rozwojowa polskich 
przedsiêbiorstw sta³a siê przedmiotem zainteresowania zarówno prawodawcy krajowego, jak i unijnego. 
W konsekwencji przewiduje siê coraz liczniejsze mechanizmy wspierania tego rodzaju aktywnoœci przedsiêbiorców, 
którzy chêtniej wspó³pracuj¹ w ró¿nych formach organizacyjno-prawnych z wykwalifikowan¹ kadr¹ pracowników 
naukowych oraz uczelniami, dysponuj¹cymi laboratoriami oraz odpowiednimi narzêdziami badawczymi. Wci¹¿ 
aktualnym problemem jest jednak bariera polskich przedsiêbiorców przed podejmowaniem i wdra¿aniem wyników 
prac B+R w postaci braku œrodków finansowych oraz informacji na temat dostêpnych form podejmowania wspó³pracy 
ze œwiatem nauki. 

Poprawie tego stanu rzeczy mog¹ s³u¿yæ dalsze przedsiêwziêcia systemowe, jak równie¿ doraŸne. Mechanizmy doraŸne 
w dalszym ci¹gu powinny k³aœæ nacisk na dotowanie wysi³ków badawczych przedsiêbiorstw oraz propagowanie dobrych 
praktyk wspó³pracy œwiata nauki i biznesu. Jeœli chodzi o mechanizmy systemowe, dalsza budowa instytucjonalnego 
systemu wspierania aktywnoœci B+R powinna wiêkszy nacisk k³aœæ:  po pierwsze na mechanizm kierowania innowacji 
do przedsiêbiorstw, po drugie, na inicjowanie pozyskiwania innowacji przez samych przedsiêbiorców. W ten sposób 
realizowane programy badawcze w wiêkszym stopniu bêd¹ przyczyniaæ siê do budowania wychodz¹cych naprzeciw 
oczekiwaniom rynku rozwi¹zañ praktycznych, w mniejszym natomiast stopniu bêd¹ skoncentrowane na czysto 
naukowych ambicjach placówek publicznych. 

Wnioski i postulaty

3.5. WNIOSKI
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Z powy¿szego jasno wnika, ¿e zapocz¹tkowana reforma szeroko rozumianej nauki powinna byæ kontynuowana 
w kierunku zbli¿enia problematyki badawczej do oczekiwañ i potrzeb przedsiêbiorców. Realizacji tak nakreœlonych 
zadañ i celów winny s³u¿yæ wzrost nak³adów publicznych i prywatnych na dzia³alnoœæ B+R w Polsce oraz opracowanie 
praktycznych zasad ich wykorzystania, jak równie¿ nowe zasady organizacji badañ oraz wyznaczenie priorytetowych 
dziedzin dzia³alnoœci naukowej. Nasuwa siê ponadto refleksja, ¿e realne zwiêkszenie konkurencyjnoœci i innowacyjnoœci 
polskiej gospodarki nie jest mo¿liwe bez uruchomienia mechanizmów generuj¹cych popyt na wyniki badañ u¿ytecznych 
dla gospodarki. Tak¿e w tym przypadku narzêdziem sprzyjaj¹cym osi¹gniêciu tego celu mo¿e byæ stworzenie system 
zachêt dla przedsiêbiorców do inwestowania kapita³u w³asnego, co przyczyni siê do zwiêkszenia prywatnych nak³adów 
na dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹, a tak¿e bêdzie wspieraæ wspó³pracê ró¿nych œrodowisk w zakresie dzia³alnoœci 
badawczo-rozwojowej i wdro¿eniowej. Tak rozumiane zadania bêd¹ jednoczeœnie stanowiæ odpowiedŸ na wyzwania 
zarysowane w strategii „Europa 2020”, o czym by³a ju¿ mowa.  
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