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Rządowy projekt nowelizacji niektórych ustaw 
określających warunki prowadzenia działalności 
innowacyjnej, przygotowany przez Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), 
wprowadzający system instrumentów premiujących 

i zachęcających do podejmowania działalności 
innowacyjnej.

„Mała Ustawa o 
Innowacyjności” wchodzi 
w życie po upływie 30 dni 

od dnia ogłoszenia 
(30.11.2016), ale część 

przepisów - m.in. 
dotyczących ulg 
podatkowych -

obowiązywać będzie od 1 
stycznia 2017 r.

Perspektywa 2017 roku



Zmiany dotyczące 
naukowców/twórców

Usunięcie ograniczenia dotyczącego 
okresu, 

w jakim naukowcom przysługiwałoby 
prawo do udziału w korzyściach z 

komercjalizacji 

(obecnie maksymalnie pięć lat od uzyskania 

pierwszych środków)



Modyfikacja  procedury "uwłaszczenia 
naukowców" - zasad nabywania przez 

naukowców praw majątkowych do wynalazków

Naukowiec pracujący na uczelni publicznej, 
zainteresowany tzw. „uwłaszczeniem”, czyli 

nabyciem pełni praw do wyników badań 
wytworzonych w ramach stosunku pracy –

otrzymuje możliwość poinformowania o tym 
uczelnię, w ciągu 14 dni od zgłoszenia 

informacji o wynikach badań do CTT, w 
przeciwnym przypadku uczelnia automatycznie 

zachowuje prawa do wyników badań naukowych 
i prac rozwojowych.



Modyfikacja  procedury "uwłaszczenia naukowców" -
zasad nabywania przez naukowców praw majątkowych 
do wynalazków - Schemat

Zgłoszenie 
do CTT

Komercjalizacja 
przez uczelnię

Komercjalizacja 
bezpośrednia lub 

pośrednia

Zgłoszenie 
do CTT

Oświadczenie Twórcy o 
zainteresowaniu 

przeniesieniem praw 
do wyników 

Decyzja uczelni o 
komercjalizacji (czy UG 

jest zainteresowany 
komercjalizacją czy 
przenosi prawa na 

Twórcę)

max. 14 dni max. 3 miesiące 

Działanie CTT bez dodatkowych oświadczeń Twórców

W obu przypadkach Twórca zachowuje prawo do wynagrodzenia



Zmiany dotyczące przedsiębiorców 
(oraz spółek celowych uczelni)

• uczelnia może utworzyć więcej niż jedną spółkę 
celową;

• możliwość odliczenia od podatku kosztów 
uzyskania patentu przez małe i średnie 
przedsiębiorstwa;

• zwiększenie kwot kosztów kwalifikowanych 
wydatków na badania i rozwój, które można 
odliczyć od podatku;

• wydłużenie z trzech do sześciu lat okresu, w jakim 
przedsiębiorca może odliczyć koszty poniesione na 
działalność badawczo-rozwojową.

• zniesienie podatku dochodowego od własności 
intelektualnej wnoszonej do spółki (także spółki 
celowej uczelni);
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