
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 marca 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania

działalności innowacyjnej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 lutego

2011 r. ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 1 w lit. a, w pkt 9 wyrazy ", lub nieopatentowanej wiedzy technicznej"

zastępuje się wyrazami "lub know-how";

2) w art. 1:

a) w pkt 1 w lit. c na końcu średnik zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się lit. d

w brzmieniu:

"d) po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

"15a) wartości niematerialne i prawne – wartości niematerialne i prawne

w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;";",

b) w pkt 4, w lit. c wyrazy ", wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa

w art. 10 ust. 5 pkt 5, usług badawczo-rozwojowych, nieopatentowanej wiedzy

technicznej" zastępuje się wyrazami "oraz wartości niematerialnych i prawnych",

c) w pkt 7 w lit. b, w ust. 5 w pkt 5 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "w formie

patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli

wartości niematerialne i prawne spełniają" zastępuje się wyrazem "spełniających";

3) w art. 1 w pkt 7 w lit. a, w ust. 2 po wyrazie "fakturami" skreśla się przecinek;

4) w art. 1 w pkt 7 w lit. b, w ust. 5 w pkt 5 w lit. b skreśla się wyrazy "zgodnie

z odrębnymi przepisami".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu 3 marca 2011 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy o

niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej i uchwalił do niej 4 poprawki.

Poprawka nr 1 modyfikuje definicję pojęcia "nowa technologia" zastępując w niej

określenie "nieopatentowana wiedza techniczna" określeniem "know-how". Zdaniem Senatu

eliminowane określenie mogłoby budzić wątpliwości interpretacyjne, w szczególności nie

można wykluczyć interpretacji, zgodnie z którą oznacza ono również ogólnie dostępną

wiedzę podręcznikową. Wprowadzając poprawkę uwzględniono stanowisko Prezesa Urzędu

Patentowego RP w tej kwestii. Omawiana poprawka nie narusza ogólnego celu nowelizacji,

jakim jest zwiększenie dostępności i zakresu wsparcia dla przedsiębiorców wdrażających

nowe technologie. Ponadto poprawka usuwa zbędny przecinek, którego pozostawienie

powodowałoby, iż definicja byłaby sprzeczna z intencją prawodawcy.  Wolą ustawodawcy

jest bowiem, aby warunki: umożliwiania wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych

towarów, procesów lub usług oraz niestosowania na świecie dłużej niż 5 lat, dotyczyły

wszystkich postaci technologii wskazanych w definicji, a nie tylko ostatniej z wymienionych.

Ustawa posługuje się pojęciem "wartości niematerialne i prawne", nie definiując

tego pojęcia. W obowiązującym brzmieniu ustawy "wartości niematerialne i prawne" należy

rozumieć, tak jak definiuje je art. 2 ust. 1 lit. f rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z

dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do

regionalnej pomocy inwestycyjnej, czyli jako "aktywa związane z transferem technologii

poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy

technicznej". Rozporządzenie to zostało uchylone przez rozporządzenie Komisji (WE) nr

800/2008, w którym znajduje się analogiczna definicja. W polskim ustawodawstwie definicja

tego pojęcia znajduje się w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

rachunkowości, które jest rozumiane jako nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów

trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym

okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby

jednostki, a w szczególności:

1)  autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,

2) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz

zdobniczych,

3) know-how.

Mając na względzie zapewnienie jednolitej interpretacji pojęcia "wartości

niematerialne i prawne" Senat uznał za wskazane dodać do ustawy definicję tego pojęcia.



- 3 -

Zdaniem Senatu nowelizowana ustawa powinna posługiwać się określeniem "wartości

niematerialne i prawne" w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Fakt dodania definicji uwzględniono w innych przepisach nowelizowanej ustawy.

Poprawka nr 3 ma charakter redakcyjny.

Poprawka nr 4 eliminuje z przepisu fragment niemający wartości normatywnej.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 5 lit. b wydatkami przeznaczonymi na realizację inwestycji

technologicznej są ponoszone przez przedsiębiorców realizujących tę inwestycję, niezbędne

do jej realizacji, wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli wartości te

będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami. Należy zauważyć że wyrazy

"zgodnie z odrębnymi przepisami" nic nie wnoszą do wartości normatywnej przepisu

(skreślenie tych wyrazów nie zmieni znaczenia przepisu). W myśl § 11 Zasad techniki

prawodawczej w ustawie nie zamieszcza się wypowiedzi, które nie służą wyrażaniu norm

prawnych (elementów norm prawnych).


