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Biała Księga Innowacji 
 

 

 

Wstęp 
 

Dokument strategiczny „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” zaakceptowany został 
przez Radę Ministrów w dniu 16 lutego 2016 r. W dokumencie tym wskazano główne 
wyzwania, jakie stoją przed polską gospodarką, a także przykładowe instrumenty 
gospodarcze, finansowe i instytucjonalne, koncentrując propozycje działań wokół 5 filarów 
rozwojowych przedstawionych poniżej. 
 
Pięć filarów rozwojowych określonych w „Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” 

 
 

 
Dokument ten przedstawia zintegrowane podejście do polityki gospodarczej, w tym polityki 
innowacyjnej. Elementem podejścia realizowanego w obszarze innowacyjności jest 
stworzenie w Polsce otoczenia prawnego, instytucjonalnego i organizacyjnego sprzyjającego 
prowadzeniu tych procesów, zaś instrument umożliwiający jego realizację stanowi Biała 
Księga Innowacji, która jest dokumentem przedstawiającym zwartą diagnozę głównych 
barier ekosystemu innowacji oraz propozycje ich ograniczania i eliminowania.  
 
Biała Księga Innowacji została opracowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego na zlecenie Rady ds. Innowacyjności, koordynującej politykę innowacyjności 
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realizowaną przez rząd, w oparciu o informacje przekazane przez środowiska zaangażowane 
we wdrażanie lub opracowywanie nowatorskich i innowacyjnych projektów.  
  
W Białej Księdze Innowacji zostały zidentyfikowane rozwiązania legislacyjne i organizacyjne, 
które będą wykorzystane do przygotowania ustawy o innowacyjności, a także inne działania 
o charakterze średnio- i długoterminowym, ukierunkowane na podnoszenie innowacyjności 
polskiej gospodarki. Celem Białej Księgi Innowacji jest podjęcie działań na rzecz tworzenia 
otoczenia prawnego, instytucjonalnego i organizacyjnego, sprzyjającego procesom 
innowacyjnym. Realizacja działań przewidzianych w Białej Księdze Innowacji będzie się 
przyczyniać do osiągnięcia celów określonych w „Planie na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju” (Plan Morawieckiego), „Strategii na rzecz doskonałości naukowej, nowoczesnego 
szkolnictwa wyższego, partnerstwa z biznesem i społecznej odpowiedzialności nauki” 
(Strategii Gowina) oraz „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” - w obszarze 
innowacyjności, w tym zwiększenia nakładów na badania i rozwój do poziomu 1,7% PKB  
w 2020 roku oraz utworzenia 1500 start-upów w okresie 7 lat. 

System innowacji w Polsce 

 
We współczesnym świecie kształtuje się nowy typ społeczeństw, opartych na wiedzy  
i informacji. W konkurencji między państwami, regionami, korporacjami i pojedynczymi 
przedsiębiorstwami zwyciężają te podmioty, które potrafią oprzeć swoje strategie 
rozwojowe na innowacyjności, rozumianej jako zdolność i motywacja do wprowadzania 
nowych produktów i usług, podejmowania działań usprawniających i rozwijających 
produkcję oraz do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji organizacyjnych 
oraz marketingowych. Innowacje to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego 
produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody 
organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub w stosunkach  
z otoczeniem.1 Procesy innowacyjne prowadzą do zwiększenia efektywności  
i konkurencyjności gospodarki oraz stanowią podstawę trwałego i zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego.2 Służą one także rozwiązywaniu problemów społecznych, tzn. odpowiadają 
na zapotrzebowanie społeczne i prowadzą do trwałych zmian w grupach społecznych 
(innowacje społeczne).3 
 
Głównymi aktorami systemu innowacji są przedsiębiorcy prowadzący działalność 
innowacyjną, naukowcy zatrudnieni na uczelniach i w organizacjach badawczych, a także 
inwestorzy reprezentujący instytucje finansowe i fundusze. Efektem interakcji i współpracy 
tych aktorów są innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe.4  
 
 
 

                                                           
1
 Podręcznik Oslo. Zasady Gromadzenia i Interpretacji Danych Dotyczących Innowacji, wyd. 3, OECD/Eurostat, 

tłum. Danuta Przepiórowska, Warszawa 2008, s. 48. 
2
 The Innovation Imperative. Contributing to productivity, growth and well-being, OECD, Paryż 2015, s. 1-19. 

3
 Program Innowacje Społeczne, NCBR 2013, s. 1. 

4
 Podręcznik Oslo. Zasady Gromadzenia i Interpretacji Danych Dotyczących Innowacji, wyd. 3, OECD/Eurostat, 

tłum. Danuta Przepiórowska, Warszawa 2008, s. 50. 
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Typy innowacji 

 
 
Kluczowe znaczenie z punktu widzenia procesów innowacyjnych mają przedsiębiorcy, którzy 
ponoszą ryzyko związane z wprowadzaniem innowacji produktowych, procesowych, 
organizacyjnych i marketingowych. Przedsiębiorcy rzadko jednak realizują procesy 
innowacyjne samodzielnie i coraz częściej współpracują z uczelniami, instytutami 
badawczymi, naukowcami i innymi partnerami zewnętrznymi. Dzięki temu zdobywają dostęp 
do nowych określonych umiejętności, kompetencji i mogą tworzyć nowe produkty wcześniej 
niż konkurencja. W efekcie w procesach innowacyjnych coraz większą rolę pełnią interakcje 
między różnymi podmiotami, wzrasta także znaczenie współpracy i tworzenia sieci 
wzajemnych powiązań – tworzy się ekosystem innowacji. Należy jednak wskazać, że jest to 
proces powolny, który opiera się na zaufaniu i wartościach, takich jak kultura, doświadczenia 
osobiste i wzajemne zaufanie.  
 
Typy sieci i powiązań łączących uczestników procesu innowacji 

 

•prowadzące do rozwoju nowych lub ulepszonych 
produktów i usług produktowe 

•dotyczące wprowadzenia zmian w procesie produkcji 
lub świadczenia usług procesowe 

•polegające na zmianach w sposobie funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, organizacji pracy i zarządzania organizacyjne 

•dotyczące sprzedaży i dystrybucji gotowych produktów 
i usług marketingowe 

sieci 
formalne 

oparte na umowach  
i porozumieniach, takie jak 
klastry, sieci badań  
i innowacji, porozumienia 
uczelni 

sieci 
nieformalne 

oparte na kontaktach 
między ludźmi, 
wynikających m.in.  
z mobilności pracowników  
i sieci społecznych 
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W ramach powiązań sieciowych ważne miejsce zajmują klastry. Stanowią one skupisko 
położonych blisko siebie firm, uczelni, instytutów oraz innych podmiotów publicznych  
i prywatnych, które prowadzą współpracę w obszarze komplementarnych działań 
gospodarczych. Wykonane w innych państwach analizy dowodzą, że intensywność efektów 
zewnętrznych wzrasta wraz z bliskością geograficzną. To np. tłumaczy fenomen Doliny 
Krzemowej. Według innych badań, prowadzonych w Niemczech, zasada bliskości obowiązuje 
w stosunku do mniejszych jednostek naukowych i małych firm technologicznych, ale dla 
dużych firm i dużych uczelni odległość ma mniejsze znaczenie. Sieci innowacyjne różnią się 
zasięgiem geograficznym (lokalne, regionalne, krajowe, kontynentalne, globalne), czasem 
trwania, strukturą organizacyjną i gęstością powiązań: od nieformalnej wymiany wiedzy do 
współpracy w wykonywaniu projektów innowacyjnych. Udział w sieciach wiąże się z pewnym 
ryzykiem, ale jednocześnie powoduje obniżenie kosztów transakcyjnych i zwiększone 
korzyści skali. 
 
Bardzo istotne znaczenie w systemie innowacji ma także infrastruktura. Tradycyjnie rozumie 
się przez nią infrastrukturę fizyczną taką jak budynki, instrumenty i aparatura. Coraz częściej 
jednak nadaje się jej ogólniejsze znaczenie. Mówi się, zatem o infrastrukturze niefizycznej: 
prawnej, finansowej (subsydia, granty) oraz o infrastrukturze wiedzy (potrzebne 
umiejętności, kompetencje, wiedza ekspercka, know-how). We wszystkich tych znaczeniach 
infrastruktura ma charakter systemu, jest otwarta dla wielu użytkowników oraz stanowi 
podstawę niemal wszystkich działań gospodarczych. 
 
Formą porównania systemów innowacji są indeksy innowacji, z których najważniejszy to 
European Union Innovation Scoreboard, oceniający Polskę, jako „umiarkowanego 
innowatora”.  Informacje na temat światowych trendów i uwarunkowań w zakresie 
systemów innowacji w Polsce przedstawiono w załączniku 4. Zarówno funkcjonowanie 
systemu innowacji w Polsce, jak i jej miejsce w międzynarodowych rankingach nie 
odpowiadają możliwościom i aspiracjom rozwojowym kraju, które zostały określone  
w „Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, „Strategii na rzecz doskonałości naukowej, 
nowoczesnego szkolnictwa wyższego, partnerstwa z biznesem i społecznej 
odpowiedzialności nauki” oraz „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. W związku  
z powyższym zadaniem instytucji publicznych (krajowych i regionalnych) jest zapewnienie 
rozwoju tego systemu, w tym prawidłowej realizacji takich jego funkcji, jak: 

 tworzenie wiedzy (baza naukowa - infrastruktura) i jej transfer do gospodarki 
(komercjalizacja wyników badań), 

 zapewnienie odpowiednio przygotowanych zasobów ludzkich, 

 zapewnienie zasobów finansowych, 

 zapewnienie popytu na innowacyjne rozwiązania, 

 promocja przedsiębiorczości. 

Przebieg prac nad Białą Księgą Innowacji 

 
W dniu 18 stycznia 2016 r. powołana została Rada ds. Innowacyjności. Rada inicjuje działania 
oraz proponuje rozwiązania, które pozwolą aktywnie wspierać przedsiębiorców  
w poszukiwaniu nowych produktów i procesów, angażować polski kapitał oraz kreować 
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nowe obszary przewag konkurencyjnych polskiej gospodarki. Jednym z zadań, jakie zostały 
postawione przed Radą ds. Innowacyjności, jest opracowanie projektów ustaw  
o innowacyjności, które będą miały charakter horyzontalny, tj. będą zmieniały przepisy  
w innych ustawach. Opracowanie katalogu przepisów wymagających zmiany poprzedziły 
szerokie konsultacje społeczne, zaś ich efektem jest Biała Księga Innowacji, która zostanie 
wykorzystana w cyklu prac legislacyjnych. 
 
Prace nad przygotowaniem Białej Księgi Innowacji oraz propozycji zmian legislacyjnych są 
prowadzone przez Międzyresortowy Zespół do spraw Innowacyjności, powołany w dniu  
18 stycznia 2016 r. Pierwszym etapem prac nad Białą Księgą Innowacji było dokonanie 
przeglądu dokumentów strategicznych oraz analiz i raportów eksperckich o tematyce 
związanej z innowacyjnością z punktu widzenia zidentyfikowanych w nich barier i problemów 
dotyczących krajowego systemu innowacji. Następnie, w dniach 16 marca – 15 kwietnia 
2016 r., przeprowadzono konsultacje on-line, podczas których zainteresowane osoby  
i instytucje mogły przedstawić problemy i bariery w zakresie innowacyjności w Polsce oraz 
propozycje ich ograniczania i eliminowania. W ramach konsultacji internetowych zgłoszono 
340 propozycji. 
 
W oparciu o analizę procesów związanych z innowacjami stworzony został katalog barier 
innowacyjności odnoszących się do obszarów wskazanych poniżej. 
 
Obszary, których dotyczyły zgłaszane w konsultacjach bariery innowacyjności 
 

 
 
Trzecim etapem działań był cykl spotkań konsultacyjnych z kluczowymi podmiotami 
tworzącymi ekosystem innowacji: przedstawicielami środowiska naukowego, środowiska 
biznesowego, instytucji finansowych i organizacji pozarządowych (think-tanki). W spotkaniu 
ze środowiskiem naukowym w dniu 14 kwietnia 2016 r.  uczestniczyli przedstawiciele:  
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Podaż 
 i komercjalizacja 

B+R 

Finansowanie 
innowacji 

Infrastruktura 

Kapitał ludzki 
 i społeczny 

Otoczenie prawne  
i instytucjonalne  
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1) Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,  
2) Polskiej Akademii Nauk, 
3) Rady Głównej Instytutów Badawczych. 

 
W spotkaniu z przedstawicielami środowisk biznesowych w dniu 22 kwietnia 2016 r.  
uczestniczyli reprezentanci:  
 

1) Business Centre Club,  
2) Konfederacji Lewiatan,  
3) Krajowej Izby Gospodarczej, 
4) Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 
5) Związku Pracodawców Polskich, 
6) Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. 

 
W spotkaniu z przedstawicielami instytucji finansowych w dniu 11 maja 2016 r. uczestniczyli 
przedstawiciele następujących organizacji: 
 

1) Black Pearls, 
2) Giza Polish Ventures, 
3) HCM Group, 
4) Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii 

Europejskiej, 
5) Lewiatan Business Angels, 
6) Krajowy Fundusz Kapitałowy, 
7) Startup Hub Poland Foundation, 
8) Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, 
9) Związek Banków Polskich. 

 
W spotkaniu w dniu 25 maja 2016 r.  ze środowiskiem organizacji pozarządowych udział 
wzięli przedstawiciele następujących organizacji:  
 

1) CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 
2) Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 
3) Centrum im. Adama Smitha, 
4) Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 
5) Instytut Sobieskiego, 
6) Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 
7) Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, 
8) WiseEuropa. 

 
Celem powyższych spotkań było określenie najważniejszych problemów dotyczących 
innowacyjności z punktu widzenia poszczególnych środowisk.  
 
W czerwcu 2016 r. przeprowadzone zostały uzgodnienia i konsultacje z przedstawicielami 
ministerstw, których dotyczyły propozycje zgłoszone do Białej Księgi Innowacji, tj. 
Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Obrony Narodowej, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_im._Adama_Smitha
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Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa 
Sprawiedliwości, Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
 
Projekt Białej Księgi Innowacji został opracowany w lipcu 2016 r. i przesłany do 
zaopiniowania do organizacji, które wzięły udział w konsultacjach i spotkaniach 
konsultacyjnych. Uwagi zgłosiły następujące organizacje: 
 

1) Akademia Młodych Uczonych PAN, 
2) Business Center Club, 
3) członkowie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 
4) Instytut Sobieskiego, 
5) Ministerstwo Cyfryzacji, 
6) Ministerstwo Energii, 
7) Ministerstwo Finansów, 
8) Ministerstwo Sprawiedliwości, 
9) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, 
10) Rada Główna Instytutów Badawczych. 

 
Schemat prac nad Białą Księgą Innowacji 
 

 
 
 
W rezultacie powyższych działań stworzono mapę barier i problemów w powiązaniu  
z funkcjami systemu innowacji oraz dokonano ich analizy pod kątem możliwych rozwiązań, 
które zostały przedstawione poniżej i uszczegółowione w załączniku 1. W analizie tej 
uwzględniono uwagi zgłaszane w ramach konsultacji społecznych, internetowych oraz 
wynikające z przeglądu dokumentów strategicznych, raportów i analiz eksperckich. 
 
Propozycje rozwiązań zostały przedstawione z perspektywy czterech grup podmiotów – 
aktorów systemu innowacji oraz kluczowych interesariuszy Białej Księgi Innowacji,  
tj. przedsiębiorców, naukowców, inwestorów i administracji. W propozycjach rozwiązań 
uwzględniono horyzont czasowy (perspektywa krótko- i średniookresowa) oraz niezbędne 
zmiany legislacyjne lub organizacyjne (pozalegislacyjne). 

  

• Zdefiniowanie  
i pogrupowanie 
kluczowych barier 

Analiza dokumentów 
strategicznych 

• On-line 

• Środowiskowe 

Konsultacje 
społeczne • Przedsiębiorca 
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Rozwiązania proponowane w ramach Białej Księgi Innowacji 

 
Tabela 1. Propozycje rozwiązań zgłoszone przez przedsiębiorców, naukowców, inwestorów  
i administrację. 
Przedsiębiorca Pierwsza ustawa o 

innowacyjności  
- Perspektywa krótkookresowa 

Druga ustawa o innowacyjności  
- Perspektywa średniookresowa 

KLUCZOWE: 

1) Wsparcie procesu wprowadzania 
innowacyjnych produktów na 
rynek w systemie zamówień 
publicznych (realizacja 
zamówień na innowacje), w tym 
w sektorze obronnym 

2) Zwiększenie wysokości ulgi 
podatkowej na działalność B+R 

3) Bezterminowe zwolnienie od 
podatku dochodowego aportu 
własności intelektualnej  
i przemysłowej 

4) Wsparcie rozwoju 
innowacyjnych start-upów 

5) Przyznanie beneficjentom prawa 
własności intelektualnej do 
wyników badań w obszarze 
obronności 

6) Wsparcie rozwoju i promocji 
technologii środowiskowych 
(ETV i GreenEvo) 

13) Zwiększenie atrakcyjności statusu 
centrów badawczo-rozwojowych 
przedsiębiorstw 

14) Wprowadzenie statusu 
„innowacyjnego przedsiębiorstwa” 
i korzyści z jego posiadania dla 
przedsiębiorstw 

15) Wprowadzenie prostej spółki 
akcyjnej jako nowego typu spółki 
kapitałowej 

16) Włączenie przedsiębiorców 
działających na terenach  
specjalnych stref ekonomicznych 
(SSE) do grupy podmiotów 
uprawnionych do korzystania  
z ulg na B+R  

17) Ułatwienie ewidencjonowania  
i sprawozdawczości nakładów na 
B+R przez przedsiębiorstwa 

18) Uruchomienie zamówień 
przedkomercyjnych 

19) Umożliwienie realizacji zadań 
rzecznika patentowego przez 
radców prawnych i adwokatów 

20) Wprowadzenie lub zwiększenie 
atrakcyjności instrumentów 
podatkowych stymulujących 
innowacyjność przedsiębiorstw, 
np. Patent Box 

21) Większe wykorzystanie audytu  
w obszarze przedsięwzięć 
dotyczących innowacyjności 

22) Specjalizacja sądów - dedykowane 
jednostki w zakresie spraw 
dotyczących ochrony własności 
przemysłowej, naruszenia 
patentów i wzorów użytkowych 

POZOSTAŁE: 

7) Finansowanie projektów na 
wczesnych etapach realizacji  
i o wysokim poziomie ryzyka 

23) Ułatwienie patentowania  
i uczestnictwa w sprawach 
dotyczących własności 
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(ang. proof-of-concept) 
8) Położenie nacisku na efekty 

wdrożeniowe projektów 
badawczych finansowanych ze 
środków publicznych 

9) Zwiększenie dostępności do 
kapitału na innowacje dla 
przedsiębiorstw 

10) Upowszechnianie i popularyzacja 
informacji na temat ochrony 
patentowej i możliwości 
korzystania z przyspieszonej 
formuły patentowania 

11) Współfinansowanie staży 
naukowców w 
przedsiębiorstwach 

12) Uruchomienie programów 
wspierających innowacyjność 
mikroprzedsiębiorstw  

przemysłowej  
24) Zmiana zasad oceny kondycji 

finansowej podmiotów działających 
w grupie kapitałowej 

25) Wprowadzenie korzyści 
podatkowych wynikających 
z korzystania z własnej 
infrastruktury badawczej 

26) Opracowanie mechanizmów 
wsparcia innowacyjności średnich  
i dużych firm 

27) Stworzenie portalu innowacji 
łączącego przedsiębiorców, 
naukowców i inwestorów  

Naukowiec KLUCZOWE: 

1) Wprowadzenie doktoratu 
przemysłowego - 
wdrożeniowego 

2) Zmiana systemu oceny 
parametrycznej przez 
zwiększenie wagi wdrożeń, 
oddziaływania społecznego  
i umiędzynarodowienia  

3) Uproszczenie procedur 
przetargowych na poziomie 
regulaminów jednostek 
naukowych i zmniejszenie 
obciążeń administracyjnych 
naukowców 

4) Wprowadzenie mechanizmów 
stałego finansowania 
komercjalizacji wyników prac 
B+R 

5) Wypracowanie schematów – 
wzorów umów w zakresie 
współpracy nauki z biznesem 

6) Urynkowienie oferty badawczej 
jednostek naukowych (oferty 
lepiej przystosowane do potrzeb 
przedsiębiorców) 

7) Opracowanie aplikacyjnych  
i interdyscyplinarnych 
programów studiów 
doktoranckich  

9) Stworzenie struktur 
organizacyjnych jednostek 
naukowych lepiej dostosowanych 
do realizacji ich misji (np. na wzór 
Max Planck  
i Fraunhofer-Gesellschaft) – 
reforma instytutów badawczych 

10) Zmiana systemu oceny 
pracowników naukowych pod 
kątem osiągnięć w zakresie 
innowacyjności 

11) Zmniejszenie obciążeń 
dydaktycznych pracowników 
uczelni zajmujących się 
komercjalizacją i wdrożeniami 
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POZOSTAŁE: 

8) Zniesienie lub obniżenie opłat za 
wnioski patentowe dla 
studentów  
i doktorantów oraz osób 
doktoryzujących się, wsparcie  
w procedowaniu wniosków  
o zagraniczną ochronę patentową 

12) Wprowadzenie urlopu na 
komercjalizację wyników prac B+R 

13) Uruchomienie programów wsparcia 
projektów młodych naukowców 

14) Zniesienie ograniczeń wiekowych w 
dostępie do finansowania  
i prowadzenia badań naukowych 

15) Umożliwienie realizacji przez uczelnie 
i jednostki naukowe przedsięwzięć 
infrastruktury badawczej w formie 
spółek 

Inwestor KLUCZOWE: 

1) Stworzenie mechanizmów 
wsparcia innowacyjnych  
i ryzykownych przedsięwzięć 

2) Zróżnicowanie mechanizmów 
wsparcia inwestorów 
kapitałowych 

 

3) Wprowadzenie ulg podatkowych 
dla inwestorów finansujących 
start-upy 

4) Zniesienie podwójnego 
opodatkowania spółek 
komandytowo-akcyjnych 

5) Wprowadzenie regulacji 
określających zasady finansowania 
przedsięwzięć innowacyjnych  
w formie crowdfundingu  

Administracja KLUCZOWE: 

1) Koncentracja wsparcia innowacji  
w Polsce na kluczowych 
obszarach  
z punktu widzenia rozwoju 

2) Ułatwienie procesu aplikowania  
o fundusze Unii Europejskiej 

3) Stworzenie mapy infrastruktury  
i usług badawczych w Polsce 

4) Zwiększenie efektywności 
wykorzystania infrastruktury 
naukowo-badawczej 

6) Promowanie postaw 
innowacyjnych dzieci  
i młodzieży, organizacja 
konkursów innowacyjności  
w szkołach  

7) Wprowadzenie systemu otwartych 
danych 

8) Popularyzacja stosowania chmury 
obliczeniowej w biznesie  
i administracji 

9) Zmniejszenie biurokracji  
i informatyzacja procedur 
administracyjnych związanych  
z realizacją projektów B+R 

10) Podniesienie jakości kształcenia 
nauczycieli, ich umiejętności  
w zakresie wykorzystania 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych i e-learningu 

POZOSTAŁE: 

5) Promowanie organizacji 
zrzeszających jednostki naukowe 
i przedsiębiorców 

11) Lepsze wykorzystanie istniejącej 
infrastruktury informatycznej, np. 
samorządów 
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Podsumowanie  

 
W Białej Księdze Innowacji przedstawione zostały rozwiązania mające na celu 
przezwyciężenie zidentyfikowanych problemów i barier związanych z innowacyjnością  
w Polsce. Z przeprowadzonych analiz wyłania się wniosek, że barier rozwoju polskiej 
innowacyjności nie da się usunąć wyłącznie za pomocą rozwiązań legislacyjnych. Konieczne 
są jednoczesne zmiany organizacyjne i dotyczące kapitału ludzkiego, wymagające 
porozumienia i współdziałania wielu uczestników systemu innowacji, w tym zaangażowania 
przedsiębiorstw i kadry zarządzającej jednostkami naukowymi.  
 
Niektóre z propozycji zgłoszonych w ramach prac nad Białą Księgą Innowacji zostały 
uwzględnione w pierwszej ustawie o innowacyjności (w dniu 13 września 2016 r. odbyło się 
w Sejmie RP pierwsze czytanie ww. projektu ustawy). Na podstawie pozostałych propozycji 
zidentyfikowanych w Białej Księdze Innowacji opracowany zostanie do końca 2016 roku 
projekt drugiej ustawy o innowacyjności (obie ustawy będą zmieniały przepisy w innych 
ustawach). 
 
Ze względu na złożony i dynamiczny charakter procesów innowacyjnych przedstawiona lista 
propozycji nie stanowi katalogu zamkniętego. Zapraszamy organizacje i osoby 
zainteresowane problematyką innowacyjności polskiej gospodarki i nauki do nadsyłania 
kolejnych propozycji i uwag na adres biala.ksiega@mnisw.gov.pl. Biała Księga Innowacji oraz 
jej kolejne aktualizacje będą dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego. 
 

ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik 1  

Tabela prezentująca uszczegółowienie propozycji rozwiązań w ramach Białej Księgi 

Innowacji. 
 

Załącznik 2 

Tabela propozycji zmian aktów prawnych wraz ze zmienianymi obszarami w ramach 

Białej Księgi Innowacji. 

 

Załącznik 3 

Raporty analizowane przy opracowaniu Białej Księgi Innowacji. 
 

mailto:biala.ksiega@mnisw.gov.pl
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Załącznik 1. 

Tabela propozycji rozwiązań i ich uszczegółowienie (zielone – perspektywa krótkookresowa; niebieskie – perspektywa 

średniookresowa; pogrubione – działania kluczowe). 
 

 Propozycja  
rozwiązania 

Uszczegółowienie Akty prawny do zmiany Właściwy resort 

Przedsiębiorca 1) Wsparcie procesu 
wprowadzania 
innowacyjnych 
produktów na rynek w 
systemie zamówień 
publicznych (realizacja 
zamówień na 
innowacje), w tym  
w sektorze obronnym 
[W REALIZACJI] 

 Uproszczenie procedur zakupowych 
związanych z realizacją zamówień 
publicznych na innowacje 

 Realizacja zamówień publicznych na 
innowacje przez podmioty krajowe  
- w tym celu niezbędna jest mobilizacja 
podmiotów publicznych  
i spółek Skarbu Państwa na rzecz 
wykorzystywania zamówień 
publicznych na innowacje 

 Uznawanie realizacji i rozliczenia 
projektu B+R jako spełnienia warunku 
doświadczenia, wymaganego  
w postępowaniach przetargowych - 
powinno to umożliwić wejście na 
rynek produktów małych i średnich 
firm krajowych (dotychczas dominuje 
licencjonowanie lub sprzedaż wyników 
badań koncernom zagranicznym, które 
bez trudności spełniają warunki 
udziału w postępowaniach 
przetargowych - warunków tych nie są 
w stanie spełnić krajowe firmy) 

 Stworzenie mechanizmu pozyskiwania 
przez Siły Zbrojne RP i służby podległe 
innym ministrom (np. MSWiA – 

 Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych  
(CZĘŚĆ ZMIAN 
WPROWADZIŁA 
NOWELIZACJA USTAWY 
PZP Z 2016 R.) 

MR, MNiSW, MON, 
MSWiA, MZ, MŚ, ME 
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policja, Państwowa Straż Pożarna, 
Straż Graniczna itp.) uzbrojenia, 
sprzętu i technologii będących 
wynikiem badań naukowych i prac 
rozwojowych na rzecz bezpieczeństwa 
i obronności państwa bez konieczności 
przeprowadzenia postępowań  
o udzielenie zamówienia publicznego - 
w tym celu konieczne będzie 
wypracowanie procedur pozyskiwania 
uzbrojenia, sprzętu i technologii na 
wyposażenie Sił Zbrojnych i służb 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, 
wyłączających stosowanie ustawy 
Prawo zamówień publicznych 

2) Zwiększenie wysokości 
ulgi podatkowej na 
działalność B+R  
[W REALIZACJI] 

 Zwiększenie atrakcyjności systemu ulg 
podatkowych na prowadzenie 
działalności B+R poprzez rozszerzenie 
katalogu kosztów kwalifikowanych 
oraz kwot kosztów kwalifikowanych 
wydatków, które można odliczyć od 
podstawy opodatkowania 
 

 Pierwsza ustawa  
o innowacyjności  

 Ustawa z dnia 15 
lutego 1992 r. o 
podatku dochodowym 
od osób prawnych 

 Ustawa z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych 

MF, MR, MNiSW 

3) Bezterminowe 
zwolnienie od podatku 
aportu własności 
intelektualnej  
i przemysłowej 
[W REALIZACJI] 

 Obejmowanie udziałów w formie 
wycenionego wcześniej aportu 
własności intelektualnej  
i przemysłowej nie powinno 
powodować konieczności 
opodatkowania udziałów 
otrzymywanych za aport podatkiem 
dochodowym (to opodatkowanie 

 Pierwsza ustawa  
o innowacyjności 

 Ustawa z dnia 15 
lutego 1992 r. o 
podatku dochodowym 
od osób prawnych 

 Ustawa z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku 

MNiSW, MR, MF 



MNiSW – Biała Księga Innowacji 

 15  

stanowi barierę finansową w procesie 
komercjalizacji dla pomysłodawców, 
twórców i wynalazców) 

dochodowym od osób 
fizycznych  
 

4) Wsparcie rozwoju 
innowacyjnych start-
upów [W REALIZACJI] 

 Wprowadzenie możliwości zwrotu 
gotówkowego dla nowo powstających 
przedsiębiorstw (start-upów) 
prowadzących działalność B+R 
(nowopowstałych przedsiębiorstw 
które nie wykazują lub wykazują 
dochody za małe do pełnego 
skorzystania z ulgi wydatkowej) 

 Pierwsza ustawa  
o innowacyjności  

 Ustawa z dnia 15 
lutego 1992 r. o 
podatku dochodowym 
od osób prawnych 

 Ustawa z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych  

MNiSW, MF, MR 

5) Przyznanie 
beneficjentom prawa do 
wyników badań 
naukowych i prac 
rozwojowych w 
obszarze obronności  
[W REALIZACJI] 

 Propozycja zmian w ustawie o NCBR  
w zakresie praw własności 
przemysłowej w odniesieniu do badań 
naukowych i prac rozwojowych na 
rzecz bezpieczeństwa i obronności 
państwa – poprzez umożliwienie 
przekazywania tych praw 
beneficjentom 

 Pierwsza ustawa  
o innowacyjności  

 Ustawa z dnia 30 
kwietnia 2010 r.  
o Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju 

MNiSW, MON 

6) Wsparcie rozwoju  
i promocji technologii 
środowiskowych (ETV  
i GreenEvo)  
[W REALIZACJI] 

 Wprowadzenie do ustawy - Prawo 
ochrony środowiska możliwości 
udzielania wsparcia przez 
Ministerstwo Środowiska na rzecz 
przedsiębiorstw w obszarze 
innowacyjności i zrównoważonego 
rozwoju 

 Pierwsza ustawa  
o innowacyjności  

 Ustawa z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska 

 

MŚ, MNiSW 

7) Finansowanie 
projektów na 
wczesnych etapach 
realizacji i o wysokim 
poziomie ryzyka (ang. 

 Wprowadzenie do regulaminów 
konkursów możliwości włączenia do 
projektu dodatkowego etapu proof-of-
concept o budżecie 
nieprzekraczającym 20% wartości 

 Regulaminy 
konkursowe 
właściwych programów 
wsparcia 

MR, MNiSW 
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proof- of-concept) projektu (nie więcej niż 200-400 tys. zł. 
– progi kwotowe do ustalenia)  
i uwzględnienie w dokumentacji 
konkursowej możliwości rezygnacji  
z projektu po nieudanym etapie proof-
of-concept bez konieczności zwrotu 
dofinansowania. Wyniki lub informacje 
o wynikach (w razie ich poufności) 
powinny być udostępniane w domenie 
publicznej. 

8) Położenie nacisku na 
efekty wdrożeniowe 
projektów badawczych 
finansowanych ze 
środków publicznych  
 

 Położenie większego nacisku na 
wdrożenia wyników prac B+R w Polsce 
- rozliczanie realizacji projektów  
nie tylko ze sprzedaży  
i licencjonowania praw, ale  
z faktycznych wdrożeń 

 Działania 
pozalegislacyjne 

MNiSW 

9) Zwiększenie 
dostępności do kapitału 
na innowacje dla 
przedsiębiorstw 

 Zmniejszenie kosztów finansowania 
innowacyjnej działalności 
gospodarczej przez zwiększenie 
dostępności różnych form 
finansowania 

 Uproszczenie procedur związanych  
z aplikowaniem o finansowanie 

 Działania 
pozalegislacyjne 

 Regulaminy 
konkursowe 
właściwych programów 
wsparcia 

MR, MNiSW 

10) Upowszechnianie  
i popularyzacja 
informacji na temat 
ochrony patentowej  
i możliwości korzystania  
z przyspieszonej formuły 
patentowania  
[W REALIZACJI] 

 Prowadzenie kampanii informacyjnych  
i szkoleń oraz usług doradczych dla 
przedsiębiorców w zakresie ochrony 
patentowej, wdrażania innowacji, 
budowania strategii przedsiębiorstw, 
przewagi konkurencyjnej 

 Realizacja szkoleń, które umożliwiłyby 
kontakt twórców z ekspertami, w celu 
wzrostu poziomu kompetencji 
twórców i poprawy jakości zgłoszeń 

 Działania 
pozalegislacyjne 

MR, MNiSW 
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patentowych 

11) Współfinansowanie 
staży naukowców 
w przedsiębiorstwach 

 Współfinansowanie staży naukowców  
w przedsiębiorstwach (np. ze środków 
Regionalnych Programów 
Operacyjnych) - organizację stażu 
powinna regulować umowa 
dwustronna z podziałem kosztów  
i odpowiedzialności, wskazane byłoby 
współfinansowanie stażu, np. uczelnia 
finansuje 2-3 tygodnie, pozostałą część 
przemysł (w przypadku braku 
współfinansowania – do rozważenia 
preferencje podatkowe w tym 
zakresie) 

 Regulaminy 
konkursowe 
właściwych programów 
wsparcia 

MR, urzędy 
marszałkowskie 

12) Uruchomienie 
programów 
wspierających 
innowacyjność 
mikroprzedsiębiorstw 

 Wprowadzenie programów 
skierowanych do 
mikroprzedsiębiorstw oraz osób 
fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej, dla których 
zasadniczym celem byłoby powiązanie 
małego przedsiębiorcy (osoby 
fizycznej) z inwestorem w zakresie 
realizacji innowacyjnych przedsięwzięć 

 Regulaminy 
konkursowe 
właściwych programów 
wsparcia 

MR, urzędy 
marszałkowskie 

13) Zwiększenie 
atrakcyjności statusu 
centrum badawczo-
rozwojowego 
przedsiębiorstw  

 Nadanie przedsiębiorcy 
posiadającemu status CBR 
przywilejów dotyczących poręczeń, 
gwarancji i preferencji podatkowych 
zmniejszających realny poziom 
obciążeń publicznoprawnych 
związanych z prowadzeniem 
działalności B+R (w zakresie PIT/CIT i 
ZUS) 
 

 Druga ustawa  
o innowacyjności 

 Ustawa z dnia 30 maja 
2008 r. o niektórych 
formach wspierania 
działalności 
innowacyjnej 

MR, MNiSW, MF 
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 Zwiększenie poziomów odpisów na 
rzecz funduszu innowacyjności. 

14) Wprowadzenie statusu 
„innowacyjnego 
przedsiębiorstwa” 
i korzyści z jego 
posiadania dla 
przedsiębiorstw 

 Nadanie przedsiębiorstwom 
spełniającym określone warunki 
statusu „przedsiębiorstw 
innowacyjnych” na podstawie 
opracowanych kryteriów oraz 
przyznanie przedsiębiorstwom 
posiadającym ten status uprawnień 
dotyczących np. poręczeń, gwarancji i 
preferencji podatkowych 

 Druga ustawa  
o innowacyjności 

 Ustawa z dnia 15 
lutego 1992 r.  
o podatku 
dochodowym od osób 
prawnych 

 Ustawa z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych 

MR, MNiSW, MF 

15) Wprowadzenie prostej 
spółki akcyjnej jako 
nowego typu spółki 
kapitałowej 

 Wprowadzenie do polskiego porządku 
prawnego nowego typu spółki 
kapitałowej, która umożliwiałaby 
lepsze wykorzystanie krajowego 
potencjału związanego  
z przedsiębiorczością, zwłaszcza 
przedsiębiorczością akademicką. 
Prosta spółka akcyjna powinna przede 
wszystkim służyć rozwijaniu nowej 
działalności 

 Druga ustawa  
o innowacyjności  

 Ustawa z dnia 15 
września 2000 r. 
Kodeks spółek 
handlowych 
 

MR, MNiSW 

16) Włączenie 
przedsiębiorców 
działających na 
terenach  specjalnych 
stref ekonomicznych 
(SSE) do grupy 
podmiotów 
uprawnionych do 
korzystania z ulgi na 
B+R  

 Obecnie przedsiębiorcy działający na 
terenie SSE na podstawie zezwolenia 
są wyłączeni z możliwości korzystania  
z ulg na B+R - wyłączenie to nie 
powinno jednak obejmować 
podatników prowadzących działalność 
B+R poza terenem SSE, prowadzących 
działalność B+R na terenie SSE, która 
nie jest objęta zakresem zezwolenia, 
lub którym już nie przysługuje ulga 

 Druga ustawa  
o innowacyjności 

 Ustawa z dnia 15 
lutego 1992 r.  
o podatku 
dochodowym od osób 
prawnych 

 Ustawa z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku 
dochodowym od osób 

MR, MF 
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podatkowa na terenie SSE fizycznych 

17) Ułatwienie 
ewidencjonowania  
i sprawozdawczości 
nakładów na B+R przez 
przedsiębiorstwa 

 Zmiany w przepisach polegające m.in. 
na wprowadzeniu definicji prac 
badawczo-rozwojowych do ustawy  
o rachunkowości oraz stworzenie lub 
upowszechnienie wzorców ewidencji 
(wzorcowych planów kont) dla 
księgowych, ułatwiających 
gromadzenie informacji o pracach B+R 
- wzorce te powinny uwzględniać 
zróżnicowaną strukturę 
przedsiębiorstw i sposób prowadzenia 
w nich prac B+R 

 Dostosowanie przepisów prawno-
księgowych i formularza PNT-01, które 
ułatwiałoby przedsiębiorstwom 
wypełnianie obowiązków 
sprawozdawczych (m.in. 
automatyzacja realizacji 
sprawozdawczości) 

 Wyjaśnienie wątpliwości 
interpretacyjnych dotyczących zakresu 
przedmiotowego badań naukowych  
i prac rozwojowych z punktu widzenia 
sprawozdawczości statystycznej  
i podatków 

 Druga ustawa  
o innowacyjności 

 Ustawa z dnia 29 
września 1994 r.  
o rachunkowości 

MNiSW, MR 

18) Uruchomienie 
zamówień 
przedkomercyjnych  
[W REALIZACJI] 

 Uruchomienie programów 
umożliwiających  realizację zamówień 
na nowe technologie w formie 
zamówień przedkomercyjnych, tzn. 
zamawianie od przedsiębiorstw, 
zespołów badawczych / jednostek 
naukowych badań i prac rozwojowych 

 Działanie 
pozalegislacyjne 

MR, MNiSW, MZ, 
MSWiA, MŚ, MON, 
ME 
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w celu rozwiązania konkretnego 
problemu lub stworzenia określonego 
rozwiązania, w szczególności dotyczy 
to sektora zbrojeniowego, informatyki, 
biotechnologii i farmacji. 

19) Umożliwienie realizacji 
zadań rzecznika 
patentowego przez 
radców prawnych 
i adwokatów 

 Otwarcie zawodu rzecznika 
patentowego dla radców prawnych  
i adwokatów wzorem innych państw 
Unii Europejskiej 

 Druga ustawa  
o innowacyjności 

 Ustawa z 6 lipca 1982 r. 
o radcach prawnych  
i ustawa z 26 maja 
1982 r. o adwokaturze 

 Ustawa z dnia 11 
kwietnia 2001 r.  
o rzecznikach 
patentowych  

 Ustawa z dnia 11 
kwietnia 2001 r. o 
rzecznikach 
patentowych 

MR, MNiSW 

20) Wprowadzenie lub 
zwiększenie 
atrakcyjności 
instrumentów 
podatkowych 
stymulujących 
innowacyjność 
przedsiębiorstw, np. 
Patent Box 

 Zwiększenie poziomu odliczeń od 
podstawy opodatkowania kosztów 
związanych  z prowadzonymi pracami 
badawczo-rozwojowymi (np. do 200%) 

 Wprowadzenie preferencji 
podatkowej typu Patent Box  
w dłuższej perspektywie, np. 5 lat 
podatkowych od rozpoczęcia realizacji 
prac badawczo rozwojowych 

 Wprowadzenie ulg o charakterze 
podażowym dla innowacji, tj. ulg 
stymulujących działalność badawczo-
rozwojową przedsiębiorstw 

 Rozszerzenie zakresu podmiotowego  

 Druga ustawa  
o innowacyjności 

 Ustawa z dnia 15 
lutego 1992 r.  
o podatku 
dochodowym od osób 
prawnych 

 Ustawa z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od 
towarów i usług 

MR, MF, MNiSW 
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i przedmiotowego zachęt 
podatkowych stymulujących B+R, 
zwiększenie funkcji stymulacyjnej  
w tym zakresie przez zwiększenie 
poziomu odliczeń kosztów 
kwalifikowanych 

21) Większe wykorzystanie 
audytu w obszarze 
przedsięwzięć 
dotyczących 
innowacyjności  
 

 Działania weryfikujące postęp 
rzeczowy i finansowy projektów 
powinny być realizowane w formie 
audytu. Celem audytu jest ocena 
zaawansowania i weryfikacja 
podjętych działań, w tym poniesionych 
kosztów, w kontekście celu 
przedsięwzięcia - obecnie koordynator 
projektu często nie skupia się na 
osiągnięciu tego celu, lecz na 
zgodności działań z katalogiem 
kwalifikowalności wydatków oraz 
innych kwestiach formalnych 

 Druga ustawa  
o innowacyjności 

 Ustawa z 30 kwietnia 
2010 r. o zasadach 
finansowania nauki 

 Ustawa z dnia 30 
kwietnia 2010 r.  
o Narodowy Centrum 
Badań i Rozwoju 

MNiSW, MF, MR 

22) Specjalizacja sądów - 
dedykowane jednostki 
w zakresie spraw 
dotyczących ochrony 
własności 
przemysłowej, 
naruszenia patentów  
i wzorów użytkowych 

 Wydzielenie wyspecjalizowanych 
jednostek, do których będą trafiały 
wszystkie sprawy dotyczące 
naruszenia patentów i wzorów 
użytkowych. Skupienie tego rodzaju 
spraw w kilku sądach sprawi, że stanie 
się konieczne wykształcenie sędziów 
wyspecjalizowanych w tym zakresie, 
co spowoduje sprawniejsze orzekanie 
w sprawach własności przemysłowej  
w Polsce 
 

 Ustawa z dnia 27 lipca 
2001 r. Prawo o ustroju 
sądów powszechnych 
(ew. inne powiązane 
ustawy) 

MS, MR, MNiSW 

23) Ułatwienie 
patentowania 

 Ujednolicenie zasad patentowania 
rozwiązań cyfrowych w Urzędzie 

 Ustawa z 30 czerwca 
2000 r. Prawo 

MR, MNiSW 
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i uczestnictwa 
w sprawach 
dotyczących własności 
przemysłowej 

Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej 
i Europejskim Urzędzie Patentowym  

 Zmiana prawa własności przemysłowej 
– umożliwienie twórcy będącemu 
pracownikiem występowania w roli 
pełnomocnika 

własności 
przemysłowej 

24) Zmiana zasad oceny 
kondycji finansowej 
podmiotów działających 
w grupie kapitałowej 

 Podjęcie prac nad zmianą 
rozporządzenia KE dotyczącego 
pomocy publicznej oraz wydanie 
oficjalnej interpretacji przepisów 
potwierdzającej, że badanie kondycji 
finansowej dotyczy tylko podmiotu 
ubiegającego się o wsparcie oraz jest 
przeprowadzane na poziomie całej 
grupy kapitałowej, a nie pojedynczych 
podmiotów 

 Występowanie w grupie kapitałowej 
jednego podmiotu, który znajduje się 
w trudnej sytuacji finansowej lub na 
którym ciąży obowiązek zwrotu 
pomocy publicznej na podstawie 
decyzji Komisji Europejskiej, ale 
którego skala operacji nie jest istotna  
z punktu widzenia oceny kondycji 
finansowej całej grupy, nie powinno 
stanowić przesłanki do wykluczenia  
z ubiegania się o dofinansowanie 
wszystkich podmiotów z tej grupy 
kapitałowej (w myśl obecnie 
obowiązujących przepisów 
niespełnienie warunków  
wynikających z rozporządzenia choćby 
przez jeden podmiot z grupy 

 Ustawa z dnia 30 
kwietnia 2004 r.  
o postępowaniu w 
sprawach dotyczących 
pomocy publicznej 

 Zmiana rozporządzenia 
KE i RM 

MR 
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kapitałowej wyklucza możliwość 
ubiegania się o uzyskanie pomocy 
publicznej przez wszystkie podmioty 
grupy kapitałowej) 

25) Wprowadzenie korzyści 
podatkowych 
wynikających 
z korzystania  
z własnej infrastruktury 
badawczej  

 Wprowadzenie dodatkowych korzyści 
związanych ze stosowaniem 
mechanizmów przyspieszonej 
amortyzacji  w odniesieniu  
do aparatury badawczej. Dodatkowo 
w sektorze MŚP amortyzacja aparatury 
badawczej mogłaby być dokonywana 
jednorazowo w miesiącu 
następującym bezpośrednio po 
miesiącu oddania przedmiotu 
amortyzacji do użytkowania 

 Ustawa z dnia 15 
lutego 1992 r.  
o podatku 
dochodowym od osób 
prawnych 

 Ustawa z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych  

MR, MF, MNiSW 

26) Opracowanie 
mechanizmów wsparcia 
innowacyjności średnich 
i dużych firm 

 Wprowadzenie rozwiązań 
systemowych stymulujących średnie  
i duże firmy do wprowadzania 
innowacyjnych rozwiązań oraz 
generowania popytu na te rozwiązania 

 Ustawa z dnia 15 
lutego 1992 r.  
o podatku 
dochodowym od osób 
prawnych 

MR, MF, MNiSW 

27) Stworzenie portalu 
innowacji łączącego 
przedsiębiorców, 
naukowców i 
inwestorów 

 Zintegrowanie i zwiększenie 
atrakcyjności portali wymiany 
informacji między uczestnikami 
procesu: przedsiębiorca – inwestor – 
naukowiec, w celu ułatwienia 
dostosowania zakresu prowadzonych 
badań do rzeczywistych potrzeb 
biznesu 

 Upublicznienie informacji  
o oczekiwaniach przedsiębiorców co 
do zakresu prac badawczo- 
rozwojowych 

 Stworzenie portalu z ofertami pracy 

 Działania 
pozalegislacyjne 

MR, MNiSW 
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dla innowatorów, także spoza Polski 
(wzorem takiego rozwiązania może 
być portal "Work in Estonia"  
z zachętami zarówno dla 
pracodawców, jak i dla osób 
szukających pracy także spoza Estonii - 
na portalu oprócz interesujących ofert 
pracy można znaleźć informacje na 
temat pracy  
i życia w Estonii, zaś większość 
formalności można załatwić on-line) 

Naukowiec 1) Wprowadzenie 
doktoratu 
przemysłowego - 
wdrożeniowego  
[W REALIZACJI] 
 

 Doktorat przemysłowo - wdrożeniowy 
powinien dawać możliwość uzyskania 
stopnia doktora w oparciu  
o osiągnięcia naukowo-przemysłowe  
i naukowo-aplikacyjne, przy czym 
rozprawa doktorska byłaby oparta na 
zrealizowanym 
wdrożeniu/wdrożeniach 

 W trakcie doktoratu naukowiec 
zobligowany byłby do odbycia praktyki  
w przemyśle, która umożliwiłaby mu 
poznanie potrzeb przemysłu oraz 
nawiązanie kontaktów niezbędnych do 
dalszej współpracy uczelni  
z przemysłem 

 Ustawa z 27 lipca 2005 
r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym 
 

MNiSW 

2) Zmiana systemu oceny 
parametrycznej przez 
zwiększenie wagi 
wdrożeń, oddziaływania 
społecznego 
i umiędzynarodowienia  
[W REALIZACJI] 

 Wzmocnienie wagi wdrożeń  
w ocenie wyników działalności 
naukowej jednostek naukowych - 
podwyższenie punktacji za 
komercjalizację wyników badań 
naukowych lub prac rozwojowych, 
wdrożone patenty, know-how – 

 Ustawa z 10 kwietnia 
2010 r. o zasadach 
finansowania nauki – 
Rozporządzenie 
Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 27 października 

MNiSW 
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 zwłaszcza w odniesieniu do publikacji  
i patentów 

 Wzmocnienie wagi wdrożeń  
i komercjalizacji wyników badań  
w ocenie pracowników jednostek 
naukowych (w zależności od profilu 
tych jednostek)  

 Upowszechnianie systemu oceny 
pomysłów pracowników naukowych 
niezależnej od stopnia ani tytułu 
naukowego oraz wskaźników stricte 
naukowych lub komercjalizacyjnych 

 Objęcie oceną parametryczną 
wniosków w programach 
międzynarodowych oraz wdrożeń 
wyników badań poprzez tworzenie 
spółek odpryskowych 

 Wprowadzenie do oceny jednostek – 
na wzór Wielkiej Brytanii elementu 
„social impact” – wpływu, jaki uczelnia 
wywiera na gospodarkę i 
społeczeństwo („research outside 
academic world”) - jest on oceniany na 
podstawie studiów przypadku 
przygotowywanych przez uczelnie  
i bezpośrednio wpływa na 
finansowanie uczelni, uwzględnia 
sprzedaż technologii powstałych na  
uczelni, spółki tworzone w celu 
rozwoju technologii opracowanych na  
uczelniach, ale także rozwiązania, 
które zostały udostępnione 
nieodpłatnie, np. darmowe programy 

2015 r. w sprawie 
kryteriów i trybu 
przyznawania kategorii 
naukowej jednostkom 
naukowym 
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komputerowe i aplikacje o charakterze 
edukacyjnym lub rozwiązujące ważne 
problemy społeczne 

 Uwzględnienie wyników działalności 
spółek celowych w ocenie 
parametrycznej jednostek naukowych 
uczelni 

3) Uproszczenie procedur 
przetargowych na 
poziomie regulaminów 
jednostek naukowych 
i zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych 
naukowców 
[W REALIZACJI] 

 Ograniczenie prac administracyjnych 
prowadzonych przez naukowców  
i przekazanie części zadań 
administracyjnych  naukowców do 
wyspecjalizowanych  komórek 
organizacyjnych, udzielających 
naukowcom wsparcia i pomocy  
w sprawach proceduralnych  
i rozliczeniowych 

 Ustawa z 29 stycznia 
2004 r. Prawo 
zamówień publicznych 

 Działania 
pozalegislacyjne 

MNiSW, MR 

4) Wprowadzenie 
mechanizmów stałego 
finansowania 
komercjalizacji wyników 
prac B+R  
[W REALIZACJI] 

 Wyodrębnienie strumienia 
finansowania z przeznaczeniem na 
wsparcie komercjalizacji - w ramach 
dotacji statutowej w określonej 
wielkości procentowej   

 Wprowadzenie ryczałtu 5% na 
komercjalizację w projektach 
badawczo-rozwojowych  

 Pierwsza ustawa  
o innowacyjności 

 Ustawa z 10 kwietnia 
2010 r. o zasadach 
finansowania nauki – 
Rozporządzenie 
Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 5 listopada 2010 
r. w sprawie kryteriów  
i trybu przyznawania  
i rozliczania środków 
finansowych na naukę 
na finansowanie 
działalności statutowej 

 Regulaminy 
konkursowe 

MNiSW 
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właściwych programów 
wsparcia 

5) Wypracowanie 
schematów – wzorów 
umów w zakresie 
współpracy nauki  
z biznesem 
[W REALIZACJI] 

 Opracowanie schematów 
komercjalizacji wyników prac B+R  
i upowszechnianie informacji na ten 
temat np. na wzór brytyjskiego 
Lambert toolkit  

 Określenie zasad współpracy 
jednostek naukowych  
i przedsiębiorstw, aby umożliwiały one 
kontynuację współpracy  
z dotychczasowymi partnerami 
naukowymi oraz nie wymuszały 
ujawniania danych wrażliwych 
wnioskodawcy lub konsorcjanta 

 Wydanie wytycznych lub interpretacji 
w zakresie własności intelektualnej  
w świetle art. 4 pkt 3 lit. e) PZP, a także 
zasad podziału praw do wyników 
badań w przypadku konsorcjów 
naukowo-przemysłowych 

 Wprowadzenie instrumentu 
wynagradzania prowizyjnego  
w zależności od udziału przychodów  
z danego patentu w przychodach 
ogółem 

 Możliwość określenia ryzyka 
związanego z realizacją danego 
projektu w zależności od oczekiwań 
dochodowych - opracowanie 
instrumentów pozwalających dokonać 
oceny ryzyka związanego z realizacją 
danego projektu inwestycyjnego, np. 

 Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych 

 Działania 
pozalegislacyjne 

MNiSW, MR 



MNiSW – Biała Księga Innowacji 

 28  

stworzenie katalogu ryzyk lub 
czynników, jakie należy uwzględnić 
przy szacowaniu ryzyka (określone 
ryzyko pozwoliłoby na jego 
dywersyfikację między uczestników 
procesu) 

6) Urynkowienie oferty 
badawczej jednostek 
naukowych (oferty 
lepiej przystosowane do 
potrzeb 
przedsiębiorców) 
[W REALIZACJI] 

 Granty z budżetu na prace 
wdrożeniowe (ew. niektóre 
rozwojowe) powinny być udzielane   
w formie mechanizmu zwrotnego  
z odpowiednio długą karencją  

 Oferowany know-how, wraz  
z projektem innowacyjnego 
wdrożenia, powinien zawierać projekt 
strategii rozwoju  

 Wszystkie projekty innowacyjnych 
wdrożeń powinny zawierać rzetelne  
i sprawdzone oceny ryzyka w oparciu  
o faktyczne badania marketingowe, 
określające szacunkowy, możliwy do 
uzyskania, poziom konkurencyjności   

 Działania 
pozalegislacyjne 

MNiSW 

7) Opracowanie 
aplikacyjnych 
i interdyscyplinarnych 
programów studiów 
doktoranckich  
[W REALIZACJI] 

 W konkursach na studia doktoranckie 
aplikacyjne i interdyscyplinarne 
punktem wyjścia powinny być 
konkretne problemy społeczno-
gospodarcze kraju, np. starzenie się 
społeczeństwa, zanieczyszczenie 
środowiska, niska mobilność 

 Działania 
pozalegislacyjne 

MNiSW 

8) Zniesienie lub obniżenie 
opłat za wnioski 
patentowe dla 
studentów 
i doktorantów oraz osób 

 Obniżenie opłat patentowych  
dla studentów i doktorantów oraz 
osób nieuczestniczących w studiach 
doktoranckich, a także wprowadzenie 
instrumentów wsparcia dla ww. osób 

 Ustawa z dnia 30 
czerwca 2000 r.  Prawo 
własności 
przemysłowej 

MR 
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doktoryzujących się, 
wsparcie w 
procedowaniu wniosków 
o zagraniczną ochronę 
patentową 

przy ubieganiu się o zagraniczną 
ochronę patentową 

9) Stworzenie struktur 
organizacyjnych 
jednostek naukowych 
lepiej dostosowanych 
do realizacji ich misji 
(np. na wzór Max Planck 
i Fraunhofer-
Gesellschaft) – reforma 
instytutów badawczych  
[W REALIZACJI] 

 Stworzenie mechanizmów rozwoju 
technologii i jej transferu do 
przemysłu, wykorzystujących rolę 
środowisk naukowych, 
współpracujących ze sobą na 
przykładzie Niemiec, Finlandii  
i Szwajcarii – reorganizacja uczelni, 
jednostek naukowych PAN  
i instytutów badawczych, w tym 
stworzenie silnych, dobrze 
wyposażonych instytutów badawczych 
(wg modelu Fraunhofer-Gesellschaft), 
zajmujących się badaniami na 
poziomie gotowości technologii TRL  
3-7  

 Reforma instytutów badawczych 
umożliwiająca realizację dużych 
interdyscyplinarnych projektów  
i skuteczne konkurowanie z dużymi 
organizacjami badawczymi, takimi jak 
Fraunhofer-Gesellschaft, TNO czy VTT  

 Stworzenie regulacji prawnych  
i finansowych w zakresie działalności 
nowych organizacji badawczych (RTO) 
w Polsce  

 Wprowadzenie nowej struktury 
systemu szkolnictwa wyższego  
z podziałem na uniwersytety i szkoły 

 Ustawa z 27 lipca 2005 
r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym 

 Ustawa z 10 kwietnia 
2010 r. o instytutach 
badawczych 

 Ustawa z 10 kwietnia 
2010 r. o zasadach 
finansowania nauki 

 Ustawa 2.0 – 
konstytucja dla nauki 

MNiSW, MR 
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biznesu (np. na wzór szwajcarski), 
które będą pozyskiwać fundusze na 
badania ze źródeł prywatnych oraz 
rozwijać współpracę  
z przedsiębiorstwami, co przyczyni się 
do tworzenia miejsc pracy i 
zatrzymania procesu brain drain 

10) Zmiana systemu oceny 
pracowników 
naukowych pod kątem 
osiągnięć w zakresie 
innowacyjności 
[W REALIZACJI] 

 Zmiana systemu oceny pracowników 
naukowo-dydaktycznych, w której 
uwzględnione będą następujące 
aspekty:  zmniejszenie nacisku na 
liczbę publikacji z jednoczesnym  
zwiększeniem roli jakości publikacji, 
premiowanie w ocenie pracownika 
projektów posiadających potencjał 
wdrożeniowy, współpracy  
z przemysłem i biznesem 

 Uwzględnianie wdrożonych patentów, 
wzorów użytkowych i wzorów 
przemysłowych, zwłaszcza 
wdrożonych, w ocenie dorobku 
naukowego podczas przyznawania 
habilitacji lub tytułu profesora na 
równi (lub w wyższym stopniu)  
z publikacjami z listy „A” MNiSW 

 Ustawa z 27 lipca 2005 
r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym 
 

MNiSW 

11) Zmniejszenie obciążeń 
dydaktycznych 
pracowników uczelni 
zajmujących się 
komercjalizacją  
i wdrożeniami 

 Zmniejszenie obciążeń dydaktycznych 
naukowców na wczesnym etapie 
kariery na rzecz rozliczania czasu 
przeznaczanego na działalność 
związaną z  wdrażaniem osiągnięć 
naukowych 

 Ustawa z 27 lipca 2005 
r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym 
 

MNiSW 

12) Wprowadzenie urlopu na 
komercjalizację wyników 

 Wprowadzenie prawa do uzyskania 
przez twórcę – pracownika uczelni 

 Ustawa z 27 lipca 2005 
r. Prawo o szkolnictwie 

MNiSW 
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prac B+R półrocznego urlopu na rozwój spółki 
mającej na celu komercjalizację 
technologii należącej do uczelni 
(optymalnie – w formie płatnej) 

wyższym lub nowa 
ustawa  
o innowacyjności 

13) Uruchomienie 
programów wsparcia 
projektów B+R młodych 
naukowców 

 Uruchomienie programów wsparcia 
działalności B+R dla młodych 
naukowców oraz ocena zgłaszanych 
pomysłów i planów badań 
uwzgledniająca ich poziom rozwoju 
badawczego 

 Większy nacisk na jakość 
pomysłu/projektu niż na 
dotychczasowe osiągnięcia 
aplikującego 

 Regulaminy 
konkursowe 
właściwych programów 
wsparcia 

MNiSW 

14) Zniesienie ograniczeń 
wiekowych w dostępie 
do finansowania 
i prowadzenia badań 
naukowych  

 Wyeliminowanie wieku jako kryterium 
dostępu do aplikowania o wsparcie 
projektów badawczych 

 Adresowanie konkursów naukowych 
do wszystkich pracowników 
naukowych bez ograniczenia 
wiekowego 

 Wprowadzenie do procedury oceny 
wniosków możliwości przyznawania 
punktów na przedsięwzięcia  
o podwyższonym ryzyku dla osób bez 
dużego doświadczenia - inwestowanie 
w początkowym etapie pomysłu nie 
wymaga dużych nakładów i dużego 
doświadczenia, a w perspektywie 
może przynieść duże zyski 
 

 Regulaminy 
konkursowe 
właściwych programów 
wsparcia 

MNiSW 

 15) Umożliwienie realizacji 
przez uczelnie i jednostki 

 Wprowadzenie możliwości realizacji 
przedsięwzięć z zakresu dużej 

 Ustawa z 30 kwietnia 
2010 roku o zasadach 

MNiSW 
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naukowe przedsięwzięć 
infrastruktury badawczej 
w formie spółek 

infrastruktury badawczej przez 
uczelnie i jednostki naukowe w formie 
spółek kapitałowych (także z 
ewentualnym udziałem 
przedsiębiorstw) 

finansowania nauki 

 Ustawa z 27 lipca 2005 
r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym 

Inwestor 1) Stworzenie 
mechanizmów wsparcia 
innowacyjnych  
i ryzykownych 
przedsięwzięć 
[W REALIZACJI] 

 Stworzenie instytucji administracyjnej 
na wzór amerykańskiej Small Business 
Administration (SBA),  która 
potrafiłyby udzielać wsparcia 
organizacyjnego  i  techniczno-
projektowego przedsiębiorcom  
z  twórczymi, odkrywczymi pomysłami 
tj. wsparcia na realizację 
innowacyjnych, a więc z natury rzeczy 
ryzykownych pomysłów 

 Upowszechnienie istniejących form 
wsparcia przedsiębiorców (np. fundusz 
gwarancyjny BGK) 

 Druga ustawa  
o innowacyjności 

 Ustawa o Polskim 
Funduszu Rozwoju 

MR, MNiSW 

2) Zróżnicowanie 
mechanizmów wsparcia 
inwestorów 
kapitałowych  
z uwzględnieniem 
zakresu ich 
oddziaływania  
[W REALIZACJI] 

 Wprowadzenie mechanizmów 
wsparcia inwestorów kapitałowych  
w skali regionalnej oraz ogólnopolskiej 
- wprowadzenie zróżnicowanych 
metod oceny  projektów w zależności 
od ich zakresu (regionalny czy 
ogólnokrajowy) oraz od wielkości 
podmiotów realizujących 

 Regulaminy 
konkursowe 
właściwych programów 
wsparcia 

 Ustawa o Polskim 
Funduszu Rozwoju 

MR, MNiSW 

3) Wprowadzenie regulacji 
określających zasady 
finansowania 
przedsięwzięć 
innowacyjnych 
w formie crowdfundingu 

 Wprowadzenie rozwiązań prawnych 
umożliwiających finansowanie 
innowacyjnych przedsięwzięć  
w formie crowdfundingu 

 Druga ustawa  
o innowacyjności 

MR, MNiSW 

4) Wprowadzenie ulg  Wprowadzenie ulg podatkowych dla  Druga ustawa  MR, MF, MNiSW 
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podatkowych dla 
inwestorów 
finansujących start-upy 

inwestorów finansujących start-upy o innowacyjności 
(potencjalnie – zmiana 
ustaw podatkowych) 

5) Zniesienie podwójnego 
opodatkowania spółek 
komandytowo-
akcyjnych 

 Zniesienie podwójnego 
opodatkowania spółek komandytowo-
akcyjnych, które inwestują  
w innowacyjne rozwiązania 

 Ustawa z dnia 15 
lutego 1992 r.  
o podatku 
dochodowym od osób 
prawnych 

MR, MNiSW 

Administracja 1) Koncentracja wsparcia 
innowacji w Polsce na 
kluczowych obszarach  
z punktu widzenia 
rozwoju 
[W REALIZACJI] 

 Lepsze zdiagnozowanie przyszłych 
wyzwań rozwojowych i 
zidentyfikowanie obszarów, w których 
sektor akademicki w Polsce ma 
największy potencjał (masa krytyczna 
badaczy i grup naukowych o uznanej 
renomie na poziomie 
międzynarodowym) na podstawie 
udokumentowanych osiągnięć 
badawczych i rozwojowych  
i z największym możliwościami 
tworzenia nowatorskich rozwiązań na 
przyszłość - w obszarach tych 
należałoby skoncentrować wspieranie 
tworzenia innowacyjnych małych  
i średnich przedsiębiorstw, przy 
założeniu, że przedsiębiorstwa te będą 
w większości tworzyły innowacje 
ukierunkowane na rynek globalny, nie 
tylko polski 

 Wzmocnienie znaczenia ewaluacji  
i monitorowania przy projektowaniu 
interwencji publicznej w zakresie 
badań i innowacji (polityka 
innowacyjna oparta na dowodach – 

 Działanie 
pozalegislacyjne – 
wybór kluczowych 
branż i technologii – 
Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego 
Rozwoju 

MR, MNiSW 
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evidence-based policy) 

2) Ułatwienie procesu 
aplikowania o fundusze 
Unii Europejskiej 
[W REALIZACJI] 

 Ocena projektów naukowych powinna 
opierać się na zasadach biznesowych 
w kontekście oceny potencjalnego 
zwrotu z ich dofinansowania, zaś 
realizacja projektów naukowych 
powinna mieć charakter elastyczny  
i być na bieżąco monitorowana pod 
kątem możliwości otrzymania 
innowacyjnych produktów – 
odpowiedzialność jednostki 
dofinansowującej za biznesowy nadzór 
nad badaniami, wskaźniki projektu 
powinny  podkreślać  aspekt 
innowacyjny 

 Włączenie do oceny projektów 
wdrożeniowych realizowanych  przez 
przedsiębiorców ekspertów spoza 
obszaru B+R, a zwłaszcza specjalistów 
z przemysłu. Niezbędna jest rzetelna 
ocena wiarygodności danych 
ekonomicznych podmiotów 
gospodarczych, precyzyjne określenie 
formy wkładu własnego  
z uwzględnieniem specyfiki branży 
oraz ocena zdolności tych podmiotów 
do realizacji projektu,  
a także upowszechnienie formy oceny 
poprzez panel ekspertów 

 Zmiana sposobu oceniania projektów 
badawczych – zastosowanie 
metodologii Komisji Europejskiej (po 
ocenie indywidualnej eksperci 

 Ustawa z 10 kwietnia 
2010 r. o zasadach 
finansowania nauki 

 Regulaminy 
konkursowe 
właściwych programów 
wsparcia 

MNiSW, MR 
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spotykają się w obecności urzędnika 
Komisji, broniąc swoich ocen i 
uzgadniając ocenę końcową) 

 Zmniejszenie obciążeń formalnych 
przy składaniu wniosków oraz 
skrócenie czasu oczekiwania na 
rozstrzygnięcie konkursów 

 Upublicznianie warunków konkursu  
z co najmniej 6-miesięcznym 
wyprzedzeniem 

3) Stworzenie mapy 
infrastruktury 
i usług badawczych 
w Polsce  
[W REALIZACJI] 

 Stworzenie mapy infrastruktury  
i aparatury badawczej oraz usług 
badawczych dostępnych w Polsce  
w oparciu o już 
istniejące/zweryfikowane bazy danych 
(na większym poziomie szczegółowości 
niż obecnie) 

 Ustawa z 27 lipca 2005 
r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (w zakresie 
dotyczącym systemu 
POLON) 

MNiSW 

4) Zwiększenie 
efektywności 
wykorzystania 
infrastruktury naukowo-
badawczej 
[W REALIZACJI] 

 Konsolidacja bazy naukowo-badawczej 
poprzez:  
(1) wypracowanie modelu współpracy 
dla dużych infrastruktur;  
(2) preferowanie  projektów 
innowacyjnych wykorzystujących 
współpracę międzyjednostkową i 
międzynarodową;  
(3) preferowanie dużych  
nowoczesnych infrastruktur naukowo-
badawczych nastawionych na  
podejście rynkowe w swej działalności. 

 Wykorzystanie systemu grantowego 
do zwiększenia wykorzystania 
aparatury naukowo-badawczej, tj. 
zapewnienie finansowania obsługi  

 Ustawa z 10 kwietnia 
2010 r. o zasadach 
finansowania nauki 

 Regulaminy 
konkursowe 
właściwych programów 
wsparcia 

MNiSW 
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i eksploatacji np. na 3 lata, 
wskaźnikiem wymaganym do 
osiągnięcia byłoby uzyskanie 
akredytacji i wyjście z ofertą rynkową  

 Stworzenie trwałego, ciągłego  
i stabilnego oraz opartego na zaufaniu 
do instytucji państwowych systemu 
wsparcia innowacji, w tym 
funkcjonowania infrastruktur 
badawczych, zwłaszcza w okresie 
zdobywania przez nie zdolności 
rynkowej - aktywne wsparcie powinno 
być oparte na jasnych regułach 
finansowych i organizacyjnych oraz 
umożliwiać m.in. prowadzenie 
stabilnej polityki kadrowej przez te 
instytucje 

5) Promowanie organizacji 
zrzeszających jednostki 
naukowe 
i przedsiębiorców 

 Promowanie organizacji zrzeszających 
jednostki naukowo-badawcze  
i przedsiębiorców polskich  
i zagranicznych, posiadających 
kompetencje w określonych obszarach 
wiedzy i gospodarki, tworzących 
strategie i programy oraz 
wdrażających wspólne strategie 
rozwoju 

 Działanie 
pozalegislacyjne 

MR 

6) Promowanie postaw 
innowacyjnych dzieci 
i młodzieży, organizacja 
konkursów 
innowacyjności 
w szkołach 
[W REALIZACJI] 

 Stworzenie programów edukacji dzieci 
i młodzieży uwzględniających 
tematykę innowacyjności od 
przedszkola do okresu studiów, od 
zabawy w innowacyjność, poprzez 
nauczanie jej podstaw, aż do czynnego 
udziału w systemie innowacji 

 Działanie 
pozalegislacyjne 

MEN, MNiSW, MR 
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 Dofinansowanie wyposażenia 
laboratoryjnego szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół średnich, a także 
organizacji młodzieżowych konkursów 
techniki; reaktywacja w domach 
kultury kółek zainteresowań; 
stworzenie  klubów naukowych dla  
młodzieży, w których mogliby 
pracować nauczyciele akademiccy. 

7) Wprowadzenie sytemu 
otwartych danych  
[W REALIZACJI] 

 Dane (np. statystyczne) uzyskane za 
pieniądze publiczne powinny być 
dostępne dla każdego, w formie 
elektronicznej, w otwartym formacie 

 Program Otwierania 
Danych Publicznych 

MC, MNiSW, MR 

8) Popularyzacja 
stosowania chmury 
obliczeniowej  
w biznesie 
i administracji 

 Wprowadzenie pakietu zmian 
organizacyjnych i prawnych mających 
na celu popularyzację stosowania 
chmury obliczeniowej w biznesie  
i administracji (od działań 
strategicznych po operacyjne, w tym  
w zakresie PZP) 

 Działania 
pozalegislacyjne 

MC, MR, MSWiA 

9) Zmniejszenie biurokracji  
i informatyzacja 
procedur 
administracyjnych 
związanych z realizacją 
projektów B+R 

 Uproszczenie procedur i ich 
informatyzacja (polityka jednego 
okienka, przystępne i proste procedury 
dotyczące podstawowych obowiązków 
przedsiębiorców) 

 Druga ustawa  
o innowacyjności  

MR, MNiSW 

10) Podniesienie jakości 
kształcenia nauczycieli, 
ich umiejętności 
w zakresie 
wykorzystania 
technologii 
informacyjno-

 Działania modułowe, wsparte 
coachingiem i mentoringiem, 
wykorzystanie potencjału nauczycieli,  
stworzenie im odpowiedniego 
środowiska do wymiany doświadczeń 
w zespołach międzyszkolnych, 
dzielenia się dobrymi praktykami (sieć 

 Działanie 
pozalegislacyjne 

MEN, MC 
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komunikacyjnych  
i e-learningu 

wymiany doświadczeń), podniesienie 
kwalifikacji nauczycieli oraz ich  
umiejętności, m.in. w zakresie ICT 

 Stworzenie systemu motywującego 
nauczycieli do tworzenia nowych, 
innowacyjnych programów, metod, 
technik i narzędzi nauczania 

11) Lepsze wykorzystanie 
istniejącej infrastruktury 
informatycznej, np. 
samorządów 

 Koordynacja i optymalizacja 
wykorzystania infrastruktury 
informatycznej pozostającej w 
dyspozycji różnych podmiotów 

 Działania 
pozalegislacyjne 

MC, MR, MNiSW 
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Załącznik 2. 

Tabela propozycji zmian aktów prawnych wraz ze zmienianymi obszarami w ramach 

Białej Księgi Innowacji 
 

Ustawa / rozporządzenie Obszar zmian 

1) Ustawa z 27 lipca 2005 r.  
Prawo o szkolnictwie wyższym 

 
 
 
 
 
a) Rozporządzenie Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
27 października 2015 r. w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania 
kategorii naukowej jednostkom 
naukowym 

 
b) Rozporządzenie Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
5 listopada 2010 r. w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania  
i rozliczania środków finansowych na 
naukę na finansowanie działalności 
statutowej 

 Wprowadzenie doktoratu przemysłowego - 
wdrożeniowego 

 Reorganizacja uczelni pod kątem ich 
specjalizacji i lepszej współpracy z biznesem 

 Wprowadzenie urlopu na komercjalizację 
technologii opracowanej na uczelni 
 

 Zmiana systemu oceny parametrycznej przez 
zwiększenie wagi wdrożeń, komercjalizacji, 
oddziaływania społecznego  
i umiędzynarodowienia 

 Ocena pracowników w większym stopniu 
uwzględniająca wdrożenia i komercjalizację 
 

 Wprowadzenie mechanizmów stałego 
finansowania komercjalizacji wyników prac 
B+R 

 

2) Ustawa z 30 kwietnia 2010 r.  
o zasadach finansowania nauki 

 

 Wyodrębnienie ścieżki finansowania działań 
związanych z komercjalizacją B+R 

 Większe wykorzystanie audytu w projektach 
B+R 

 Zniesienie ograniczeń wiekowych w dostępie 
do finansowania i prowadzenia badań 
naukowych  

 Uproszczenie systemu aplikowania oraz 
procesu oceny wniosków o dofinansowanie 
prac B+R 

3) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r.  
o Narodowym Centrum Badań 
i Rozwoju 

 Przyznanie beneficjentom prawa własności do 
wyników badań w zakresie obronności  

4) Ustawa z 10 kwietnia 2010 r.  
o instytutach badawczych z aktami 
wykonawczymi 

 Reforma instytutów badawczych  

5) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.  
o podatku dochodowym od osób 
prawnych 

6) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.  
o podatku dochodowym od osób 
fizycznych 

 Zwiększenie atrakcyjności ulg podatkowych na 
B+R 

 Wprowadzenie mechanizmów typu Patent 
Box 

 Zniesienie podwójnego opodatkowania spółek 
komandytowo-akcyjnych 

 Włączenie przedsiębiorców działających na 
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terenach  specjalnych stref ekonomicznych 
(SSE) do grupy podmiotów uprawnionych do 
korzystania z ulg na B+R 

7) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r.  
o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej 
 

 Ograniczenie badania kondycji finansowej 
wyłącznie do podmiotu ubiegającego się o 
wsparcie  

8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska 

 Wprowadzenie możliwości udzielania przez 
Ministerstwo Środowiska wsparcia na rzecz 
przedsiębiorstw 

9) Ustawa z dnia 29 września 1994 r.  
o rachunkowości 
 

 Wprowadzenie definicji prac badawczo-
rozwojowych 

 Uproszczenie formularzy sprawozdawczych  
z zakresu B+R 

10) Ustawa z 6 lipca 1982 r.  
o radcach prawnych 

11) Ustawa z 26 maja 1982 r.  
o adwokaturze 

12) Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. 
o rzecznikach patentowych 

 Umożliwienie wykonywania adwokatom  
i radcom prawnym zadań rzeczników 
patentowych 

13) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.  
Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (ew. inne powiązane 
ustawy) 

 Wydzielenie wyspecjalizowanych jednostek 
zajmujących się sprawami dotyczącymi 
własności przemysłowej 

14) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. 
Kodeks spółek handlowych 

 Wprowadzenie prostej spółki akcyjnej jako 
nowego typu spółki kapitałowej 

15) Ustawa z 30 czerwca 2000 r.  
Prawo własności przemysłowej 

 Zwiększenie zakresu krajowej ochrony 
patentowej (zgodnie z praktyką Europejskiego 
Urzędu Patentowego) 

 Poszerzenie zakresu podmiotów mogących 
występować w sprawach z zakresu własności 
przemysłowej ze strony pracodawców 

 Obniżenie opłat patentowych w odniesieniu 
do studentów i doktorantów 

16) Pierwsza ustawa o innowacyjności  Zwiększenie atrakcyjności ulg podatkowych na 
B+R 

 Bezterminowe zwolnienie od podatku aportu 
własności intelektualnej i przemysłowej 

 Wprowadzenie możliwości zwrotu 
gotówkowego dla nowo powstających 
przedsiębiorstw (start-upów) prowadzących 
działalność B+R 

17) Druga ustawa o innowacyjności  
(ew. zmiana ustaw dot. podatków  
i systemie ubezpieczeń społecznych) 
i ZUS) 

 Wprowadzenie statusu innowacyjnego 
przedsiębiorstwa i przywilejów z tym 
związanych 

 Wprowadzenie możliwości finansowania 
projektów w formule crowdfundingu 
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Załącznik 3. 

Raporty analizowane przy opracowaniu Białej Księgi Innowacji 
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13. KPMG, Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce Perspektywa 2020, 
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