
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 25 kwietnia 2008 r.

o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

(druk nr 124)

USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. O PODATKU ROLNYM (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,

poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825)

Art. 12.

1. Zwalnia się od podatku rolnego:

1) użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione
na użytkach rolnych;

2) grunty położone w pasie drogi granicznej;

3) grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały
zniszczone wskutek robót drenarskich;

4) grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie
już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego,
nabyte w drodze umowy sprzedaży,

b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,

c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe
zagospodarowanie;

5) grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków - na okres 5
lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania;

6) grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia - na 1 rok
następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów;

7) grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że
zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20 % powierzchni użytków rolnych
gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha - na okres nie dłuższy niż 3 lata, w
stosunku do tych samych gruntów;

8) użytki ekologiczne;

9) grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę;
10) grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach;

11) grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i
utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
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12) grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni
produkcyjnych, którzy:

a) osiągnęli wiek emerytalny,

b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,

c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności,

d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo
niezdolnymi do samodzielnej egzystencji.

2. Od podatku rolnego zwalnia się również:
1) uczelnie;

2) szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli -
publiczne i niepubliczne oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady z
tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego gruntów;

3) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk;

4) prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w
zakresie gruntów zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone
decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu
aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego
zakładu, z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów
niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności
zawodowej;

5) jednostki badawczo-rozwojowe;

[5a) przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach
określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 107, poz.
723), w zakresie przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań
i prac rozwojowych;]

<5a) przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na
zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania
zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych;>

6) Polski Związek Działkowców z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego
gruntu rodzinnych ogrodów działkowych.

3. Okres zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub
prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów
lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy.

4. Jeżeli podatnik nabywa lub obejmuje grunty o powierzchni mniejszej niż 100 ha,
zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, dotyczy gruntów kolejno nabywanych lub
obejmowanych w trwałe zagospodarowanie do powierzchni łącznie nieprzekraczającej
100 ha.

5. W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje
się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego
małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.
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6. Po upływie okresu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, 5 i 6, stosuje się ulgę w
podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75 % i w drugim
roku o 50 %.

7. Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w
drodze umowy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte
uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie.

8. Za trwałe zagospodarowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3, 4 i 7, uważa się
objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat.

9. Rada gminy określa, w drodze uchwały, tryb i szczegółowe warunki zwolnienia, o którym
mowa w ust. 1 pkt 7.

10. Z tytułu zwolnienia od podatku rolnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 5a, jednostkom
samorządu terytorialnego przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów.

11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
zasady i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 10, kierując się
potrzebą zabezpieczenia budżetów gmin przed utratą dochodów.

[12. Zwolnienie od podatku rolnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 5a, stanowi pomoc de
minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia
2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w
ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001).]

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

USTAWA z dnia 25 lipca 1985 r. O JEDNOSTKACH BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

(Dz.U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.)

Art. 10.

1. Jednostka badawczo-rozwojowa może podlegać komercjalizacji i prywatyzacji.

2. Do komercjalizacji i prywatyzacji jednostki badawczo-rozwojowej stosuje się przepisy o
komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, z zastrzeżeniem ust. 3, 3a,
4 oraz art. 10a i 10b.

3. Komercjalizacja jednostki badawczo-rozwojowej może nastąpić na wniosek:

1) dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej, złożony po zasięgnięciu opinii rady
naukowej,

2) ministra, który sprawuje nadzór nad jednostką badawczo-rozwojową, po zasięgnięciu
opinii rady naukowej;

- złożony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki.
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3a. Decyzję o prywatyzacji bezpośredniej jednostki badawczo-rozwojowej może podjąć z
własnej inicjatywy albo na wniosek dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej, złożony
po zasięgnięciu opinii rady naukowej, minister, który sprawuje nadzór nad jednostką
badawczo-rozwojową, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki.

4. Do pracowników jednostki badawczo-rozwojowej przekształconej w spółkę handlową
stosuje się art. 231 Kodeksu pracy.

[5. Do spółki prawa handlowego, powstałej w wyniku komercjalizacji lub prywatyzacji
jednostki badowczo-rozwojowej, nie stosuje się, przez okres 3 lat od daty komercjalizacji
lub prywatyzacji, wymogu wynikającego z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484
oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 723).]

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH (Dz.

U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.)

Art. 7.

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o
transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli:

a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym
przewoźnikom kolejowym lub

b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez
przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez
udostępniania jej innym przewoźnikom, lub

c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1.435 mm;

1a) grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków
- do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego - nie
dłużej jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym stała się ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie,
wyrażające zgodę na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie
przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym - z wyjątkiem zajętych na
działalność inną niż działalność, o której mowa w przepisach o transporcie
kolejowym;

2) budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do
portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty;

2a) grunty, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub
przystanią morską, pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej,
zajęte na działalność określoną w statucie tego podmiotu, położone w granicach
portów i przystani morskich - od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie - nie dłużej niż przez okres
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5 lat, z wyjątkiem gruntów zajętych przez podmiot inny niż podmiot zarządzający
portem lub przystanią morską;

3) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk
użytku publicznego;

4) budynki gospodarcze lub ich części:

a) służące działalności leśnej lub rybackiej,

b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności
rolniczej,

c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej;

5) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia
statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania,
nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do
prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i
bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży;

6) grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich
utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

7) grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych;

8) grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a
także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu
celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwatach
przyrody;

8a) będące własnością Skarbu Państwa: grunty pokryte wodami jezior o ciągłym
dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne
zbiorniki wodne;

9) budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w
międzywalach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe;

10) grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione,
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

11) grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni
produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:

a) osiągnęli wiek emerytalny,

b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,

c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności,

d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo
niezdolnymi do samodzielnej egzystencji;

12) budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające
norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów
gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą;

13) budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych
grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży
produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy
lub w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o
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grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U.
Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), zgodnie z jej aktem założycielskim;

14) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

2. Od podatku od nieruchomości zwalnia się również:
1) uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na

działalność gospodarczą;
2) szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli -

publiczne i niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady, z
tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych;
zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność
gospodarczą inną niż działalność oświatowa;

3) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów
opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;

4) prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej - w
zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie
zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej
lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie
tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w
posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy
chronionej lub zakłady aktywności zawodowej;

5) jednostki badawczo-rozwojowe, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych
na działalność gospodarczą;

[5a) przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach
określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 723)
w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań
i prac rozwojowych;]

<5a) przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na
zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania dzia-
łalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych
na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych;>

6) Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na
działalność gospodarczą.

3. Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż
określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.

4. Z tytułu zwolnień, o których mowa w ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 pkt 5a, jednostkom
samorządu terytorialnego przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów za
przedmioty opodatkowania, które podlegają opodatkowaniu i nie są z niego zwolnione na
podstawie innych przepisów niniejszej ustawy.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
zasady i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 4, kierując się
potrzebą zabezpieczenia budżetów gmin przed utratą dochodów z tytułu zwolnień w
opłatach i podatkach.
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6. Z tytułu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 8a, gminom przysługuje zwrot
utraconych dochodów ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i
gospodarki wodnej.

[6a. Zwolnienie od podatków i opłat, o którym mowa w ust. 2 pkt 5a, stanowi pomoc de
minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia
2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w
ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001).]

<6a. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 2 pkt 5a, stanowi
pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z
dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy
de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z 28.12.2006).>

6b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, stanowi pomoc de minimis i jest udzielane na
zasadach określonych w odrębnych przepisach.

7. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb
zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 6, kierując się potrzebą
zabezpieczenia gmin przed zmniejszeniem dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od
nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 pkt 8a.

USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. O UTWORZENIU POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)

Art. 4.

1. Agencja realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, które zostały określone dla
niej w programach rozwoju gospodarki, w szczególności w zakresie wspierania:

1) rozwoju mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców;

2) eksportu;

3) rozwoju regionalnego;

[4) działalności innowacyjnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484
oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 723);]

<4) działalności innowacyjnej w rozumieniu przepisów o niektórych formach
wspierania działalności innowacyjnej;>

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

1a. Agencja uczestniczy w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z
późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658):
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1) jako instytucja wdrażająca, udzielająca pomocy finansowej beneficjentom
określonym w art. 6b ust. 1, lub

2) jako beneficjent.

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

3. (uchylony).

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

1) działanie na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej państwa;

2) wspieranie i promocja przedsięwzięć, w tym programów, centralnych i regionalnych
w zakresie rozwoju innowacyjności;

3) przygotowywanie i realizacja własnych programów działań wspierających
działalność innowacyjną;

4) wspomaganie organów administracji rządowej i samorządowej w zbieraniu i
przetwarzaniu danych o potrzebach gospodarki narodowej w zakresie
innowacyjności;

5) wspieranie działalności instytucji otoczenia przedsiębiorstw działających na rzecz
wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, takich jak: jednostki
badawczo-rozwojowe, centra badawczo-rozwojowe, centra transferu technologii,
inkubatory przedsiębiorczości i parki technologiczne;

6) współpraca międzynarodowa w zakresie promocji i rozwoju innowacyjności.

Art. 6.

1. Agencja realizuje zadania w szczególności przez:

1) świadczenie usług doradczych dla przedsiębiorców, bezrobotnych i podmiotów
działających na rzecz rozwoju gospodarczego, innowacyjności, zatrudnienia lub
rozwoju zasobów ludzkich, które nie działają dla zysku lub zysk przeznaczają na cele
statutowe;

2) organizowanie szkoleń i seminariów;

3) organizowanie przedsięwzięć informacyjnych, promocyjnych, targowych i
wystawienniczych w kraju;

4) organizowanie, w porozumieniu z właściwymi instytucjami, przedsięwzięć
informacyjnych i promocyjnych za granicą;

5) gromadzenie i udostępnianie informacji istotnych dla przedsiębiorców i
bezrobotnych;

6) opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji;

7) świadczenie usług eksperckich, w tym organom administracji rządowej i organom
jednostek samorządu terytorialnego;

8) prowadzenie, pod nazwą "Krajowy System Usług dla Małych i Średnich
Przedsiębiorstw", rejestru podmiotów, które:

a) zapewniają należyte świadczenie usług doradczych, szkoleniowych,
informacyjnych lub finansowych mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim
przedsiębiorcom oraz osobom podejmującym działalność gospodarczą oraz

b) nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele związane z zadaniami
realizowanymi przez Agencję;
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8a) prowadzenie w ramach rejestru, o którym mowa w pkt 8, rejestru podmiotów
działających na rzecz innowacyjności pod nazwą "Krajowa Sieć Innowacji";

9) promowanie podmiotów, o których mowa w pkt 8 i 8a, organizowanie współpracy
między nimi oraz świadczenie na ich rzecz usług doradczych, szkoleniowych i
informacyjnych;

10) udzielanie pomocy finansowej przeznaczonej na:

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

b) wspomaganie inwestycji mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców, w szczególności sprzyjających wzrostowi ich
konkurencyjności i innowacyjności,

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

d) wzmacnianie potencjału podmiotów działających na rzecz rozwoju
gospodarczego, innowacyjności, zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich;

[11) podejmowanie, wspieranie i finansowanie przedsięwzięć w zakresie transferu
nowych technologii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.]

<11) podejmowanie, wspieranie i finansowanie przedsięwzięć w zakresie transferu
nowych technologii w rozumieniu przepisów o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej.>

2. Przez podmiot działający na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich rozumie
się w szczególności:

1) organ prowadzący szkołę lub inną placówkę działającą w systemie oświaty;

2) szkołę wyższą;
3) jednostkę naukową w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o

Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39,
poz. 335);

4) inną osobę prawną, która zgodnie ze statutem prowadzi działalność szkoleniową;
5) przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie szkoleń.

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

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. O PODATKU LEŚNYM (Dz. U. Nr 200, poz.

1682, z późn. zm.)

Art. 7.

1. Zwalnia się od podatku leśnego:

1) lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat;

2) lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków;
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3) użytki ekologiczne.

2. Od podatku leśnego zwalnia się również:
1) uczelnie;

2) szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli -
publiczne i niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady
odpowiednio z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego
nieruchomości szkolnych;

3) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk;

4) prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w
zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy
chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie -
zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w
posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakład pracy
chronionej lub zakład aktywności zawodowej;

5) jednostki badawczo-rozwojowe;

[6) przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach
określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484) w zakresie przedmiotów
opodatkowania zajętych na prowadzenie przez nich badań i prac rozwojowych.]

<6) przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na
zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania
zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.>

3. Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż
określone w ust. 1, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

4. Z tytułu zwolnienia od podatku leśnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, jednostkom
samorządu terytorialnego przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
zasady i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 4, kierując się
potrzebą zabezpieczenia budżetów gmin przed utratą dochodów.

[6. Zwolnienie od podatku leśnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, stanowi pomoc de
minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia
2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w
ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001).]

<6. Zwolnienie od podatku leśnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, stanowi pomoc de
minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15
grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
(Dz.Urz. UE L 379 z 28.12.2006).>
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USTAWA z dnia 8 października 2004 r. O ZASADACH FINANSOWANIA NAUKI (Dz. U.

Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484 oraz z

2007 r. Nr 115, poz. 795)

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) finansowanie - finansowanie w całości lub w części realizacji zadań określonych w

ustawie;

2) badania naukowe:

a) badania podstawowe - prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane
przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i
obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani
użytkowanie,

b) badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz
umiejętności celem opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub
wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub
usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów
złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z
wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych;

3) prace rozwojowe - nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej
aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności
gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz
tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów,
procesów lub usług, w szczególności:

a) tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia
nowych produktów, procesów i usług pod warunkiem, że nie są one
przeznaczone do celów komercyjnych,

b) opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz
projektów pilotażowych w przypadkach, gdy prototyp stanowi końcowy produkt
komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i
walidacyjnych jest zbyt kosztowna; w przypadku, gdy projekty pilotażowe lub
demonstracyjne mają być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych,
wszelkie przychody uzyskane z tego tytułu należy odjąć od kwoty kosztów
kwalifikowanych pomocy publicznej,

c) działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów,
procesów i usług pod warunkiem, że nie są one następnie wykorzystywane
komercyjnie;

prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do
produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz
innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń;

4) (uchylony);
5) (uchylony);
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6) badania własne - badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi
związane, służące rozwojowi kadry naukowej oraz specjalności naukowych w
uczelni;

7) działalność statutowa - realizację określonych w statucie jednostki naukowej zadań
związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub
pracami rozwojowymi;

8) działalność wspomagająca badania - realizację zadań służących rozwojowi, promocji
i zastosowaniom praktycznym nauki, a także wspierających wzrost innowacyjności
gospodarki, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;

9) jednostki naukowe - prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace
rozwojowe:

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych
uczelni,

b) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,

c) jednostki badawczo-rozwojowe,

d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych
przepisów,

e) jednostki organizacyjne posiadające status jednostki badawczo-rozwojowej,

f) Polską Akademię Umiejętności,

[g) inne jednostki organizacyjne, niewymienione w lit. a-f, posiadające osobowość
prawną i siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorcy posiadający
status centrum badawczo-rozwojowego nadawany na podstawie ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
(Dz. U. Nr 179, poz. 1484);]

<g) inne jednostki organizacyjne, niewymienione w lit. a-f, posiadające
osobowość prawną i siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego
nadawany na podstawie przepisów o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej;>

10) podmiot działający na rzecz nauki - podmiot wykonujący w sposób ciągły zadania z
zakresu działalności wspomagającej badania, nieotrzymujący dotacji podmiotowej ze
środków finansowych na naukę;

11) konsorcjum naukowo-przemysłowe - grupę jednostek organizacyjnych, w skład
której wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden
przedsiębiorca, podejmujących na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie
obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom
badań naukowych lub prac rozwojowych;

12) sieć naukowa - grupę jednostek naukowych podejmujących na podstawie umowy
zorganizowaną współpracę związaną z prowadzonymi przez nie w sposób ciągły
wspólnymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi, służącymi rozwojowi
specjalności naukowej tej sieci;

12a) projekt rozwojowy - projekt mający na celu wykonanie zadania badawczego
stanowiącego podstawę do zastosowań praktycznych;
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12b) projekt międzynarodowy - badania naukowe lub prace rozwojowe wykonywane w
ustalonym okresie na określonych warunkach we współpracy z partnerem
zagranicznym;

13) projekt badawczy - określone zadanie badawcze przewidziane do rozwiązania w
ustalonym okresie, na określonych warunkach;

14) projekt celowy - przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w ustalonym okresie, na
określonych warunkach, prowadzone przez przedsiębiorcę lub inny podmiot
posiadający zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w
praktyce;

15) specjalne urządzenie badawcze - unikatowe urządzenie lub miejsce pracy badawczej
o ogólnokrajowym lub regionalnym znaczeniu, którego koszty utrzymania stanowią
znaczną część kosztów działalności statutowej jednostki naukowej;

16) nauka i badania naukowe - także działalność naukową w zakresie twórczości
artystycznej i sztuki;

17) tytuł naukowy i stopień naukowy doktora habilitowanego - także tytuł w zakresie
sztuki i stopień doktora habilitowanego sztuki;

18) ocena parametryczna - ocenę działalności jednostki naukowej, uwzględniającą
wyniki działalności naukowej, zastosowania praktyczne wyników badań naukowych
i prac rozwojowych oraz inne rodzaje aktywności jednostki naukowej; wynik oceny
parametrycznej wyrażany jest kategorią od 1 do 5, odzwierciedlającą efektywność
działalności jednostki naukowej;

19) Centrum - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O NIEKTÓRYCH FORMACH WSPIERANIACH

DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ (Dz.U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 107, poz.

723)

Art. 10.

1. Na Fundusz składają się:
1) dotacje celowe z budżetu państwa określane corocznie w ustawie budżetowej;

2) spłaty rat kapitałowych kredytów technologicznych;

3) prowizje za udzielanie kredytów technologicznych;

4) odsetki od udzielonych kredytów technologicznych;

5) odsetki od lokat środków Funduszu w bankach;

6) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze
źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;

7) inne wpływy.

2. Środki Funduszu przeznacza się na:
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[1) udzielanie kredytów technologicznych;]

<1) wypłatę premii technologicznych;>
2) pokrywanie kosztów funkcjonowania Funduszu;

3) wynagrodzenie prowizyjne przysługujące Bankowi Gospodarstwa Krajowego w
wysokości iloczynu kosztów, o których mowa w pkt 2, i współczynnika 0,1.


