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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 27 września 2013 r. 

 

o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 

 

(druk nr 454) 

 

 

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. O NIEKTÓRYCH FORMACH WSPIERANIA 

DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z pózn. zm.) 

 

Art. 3. 

1. Kredyt technologiczny jest udzielany przez bank kredytujący mikroprzedsiębiorcy, 

małemu lub średniemu przedsiębiorcy posiadającemu zdolność kredytową. 

2. Udzielanie kredytu technologicznego oraz premii technologicznej następuje zgodnie z 

przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz zgodnie z przepisami 

dotyczącymi wydatkowania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

Wsparcie stanowi regionalną pomoc inwestycyjną w `rozumieniu art. 13 rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 800/2008 oraz pomoc na usługi doradcze dla małych i średnich 

przedsiębiorstw w rozumieniu art. 26 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008. 

3.  Kredyt technologiczny nie może być udzielany: 

1) na realizację dużego projektu inwestycyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 12 oraz art. 13 

ust. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008; 

2) na realizację inwestycji w sektorze hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych, 

górnictwa węgla, budownictwa okrętowego, rybołówstwa i akwakultury; 

3) na realizację inwestycji polegającej na produkcji podstawowej produktów rolnych w 

rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008; 

4) przedsiębiorstwu zagrożonemu w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 800/2008; 

5) beneficjentowi pomocy publicznej w przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 3 

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

publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. 

Nr 18, poz. 99). 

4. Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup, leasing lub wynajem środka 

trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji 

technologicznej finansowanej za pomocą kredytu technologicznego. 

5.  Bank kredytujący nie może uzależnić udzielenia kredytu technologicznego od ilości 

wywożonych przez przedsiębiorcę towarów lub usług w ramach prowadzonej przez niego 

działalności wywozowej ani od uprzywilejowania towarów krajowych względem 

towarów importowanych, ani udzielić kredytu technologicznego na utworzenie i 

funkcjonowanie sieci dystrybucyjnej ani na inne wydatki bieżące związane z 

prowadzeniem działalności wywozowej. 
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5a. Bank kredytujący nie może uzależnić udzielenia kredytu technologicznego od ceny lub 

ilości produktów rolnych nabytych od producentów rolnych lub wprowadzonych na 

rynek ani od przekazania środków kredytu w części lub w całości producentom 

surowców rolnych. 

6. Oprocentowanie kredytu technologicznego nie może być wyższe niż średnie 

oprocentowanie pozostałych kredytów inwestycyjnych udzielanych przez bank 

kredytujący. 

7. Warunki udzielania kredytu technologicznego, w szczególności prowizje i opłaty, nie 

mogą być mniej korzystne niż warunki proponowane przy udzielaniu przez bank 

kredytujący innych kredytów inwestycyjnych. 

[8. Bank kredytujący może zawierać umowy o udzielenie kredytu technologicznego do dnia 

31 października 2013 r.] 

<8. Bank kredytujący może zawierać umowy o udzielenie kredytu technologicznego do 

dnia 31 maja 2014 r.> 

 

Art. 4. 

1. Udział własny przedsiębiorcy realizującego inwestycję technologiczną w finansowaniu tej 

inwestycji nie może stanowić mniej niż 25 % wydatków, o których mowa w art. 10 ust. 5 

i 6. 

2. Rozpoczęcie realizacji inwestycji technologicznej może nastąpić po dniu wpływu 

wniosku o przyznanie premii technologicznej do Banku Gospodarstwa Krajowego. 

[3. Bank Gospodarstwa Krajowego może przyznać promesę premii technologicznej do dnia 

15 września 2013 r.] 

4. Inwestycja technologiczna jest utrzymywana w województwie, w którym została 

zrealizowana albo w m.st. Warszawie, jeżeli została zrealizowana w m.st. Warszawie, 

przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia inwestycji technologicznej, pod rygorem 

zwrotu przez przedsiębiorcę wypłaconej premii technologicznej wraz z odsetkami, o 

których mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 

1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. 

UE L 83 z 27.03.1999, str. 1, z późn. zm., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

8, t. 1, str. 339). 

 

Art. 8. 

1. Bank kredytujący podpisuje z przedsiębiorcą, któremu przyznał promesę kredytu 

technologicznego, umowę o udzielenie kredytu technologicznego w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania informacji z Banku Gospodarstwa Krajowego o uzyskaniu przez 

przedsiębiorcę promesy premii technologicznej, pod rygorem wygaśnięcia ważności 

promesy premii technologicznej. 

2. Bank kredytujący przesyła kopię umowy kredytu technologicznego do Banku 

Gospodarstwa Krajowego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy o udzielenie 

kredytu technologicznego albo zawiadamia Bank Gospodarstwa Krajowego o spełnieniu 

przez przedsiębiorcę innych niż przyznanie promesy premii technologicznej warunków 

postawionych w warunkowej umowie kredytu technologicznego w terminie 7 dni od dnia 

spełnienia tych warunków przez przedsiębiorcę. 
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3. Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera umowę o wypłatę premii technologicznej w 

terminie 30 dni od dnia: 

1) otrzymania kopii umowy o udzielenie kredytu technologicznego, albo 

2) otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, albo przyznania promesy 

premii technologicznej, w zależności od tego, które z tych zdarzeń jest późniejsze - 

jeżeli przyznanie tej promesy było jednym z warunków postawionych w warunkowej 

umowie kredytu technologicznego, albo 

3) przyznania promesy premii technologicznej - jeżeli przyznanie tej promesy było 

jedynym warunkiem postawionym w warunkowej umowie kredytu 

technologicznego. 

<3a. Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera umowę o wypłatę premii technologicznej 

do dnia 30 czerwca 2014 r.> 

4. Bank Gospodarstwa Krajowego może przeprowadzić kontrolę przedsiębiorcy w zakresie 

prawdziwości oświadczeń, informacji, kopii dokumentów złożonych do Banku 

Gospodarstwa Krajowego oraz realizacji zobowiązań i inwestycji technologicznej. 

5. Bank Gospodarstwa Krajowego informuje przedsiębiorcę za pośrednictwem faksu, poczty 

lub drogą elektroniczną o terminie planowanej kontroli, nie później niż na 5 dni przez 

zaplanowanym terminem kontroli. 

6. Kontrola, o której mowa w ust. 4, może być przeprowadzona wyłącznie przez osoby 

dysponujące pisemnym, imiennym upoważnieniem wystawionym przez Prezesa Banku 

Gospodarstwa Krajowego lub upoważnioną osobę, zawierającym wskazanie 

kontrolowanego przedsiębiorcy. 

7. Przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić kontrolującym: 

1) swobodny dostęp do urządzeń i pomieszczeń, za pomocą których realizowana jest 

inwestycja technologiczna; 

2) wgląd do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, w szczególności ksiąg 

rachunkowych i podatkowych, z zachowaniem przepisów o ochronie tajemnic 

ustawowo chronionych; 

3) udzielanie ustnych i pisemnych wyjaśnień. 

8. Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia wynik przeprowadzonej kontroli w 

informacji pokontrolnej, zawierającej opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku 

kontroli przedsiębiorcy, i przekazuje informację pokontrolną przedsiębiorcy w terminie 

nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia kontroli. 

9. Przedsiębiorca może zgłosić na piśmie zastrzeżenia do informacji pokontrolnej w 

terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

10. Bank Gospodarstwa Krajowego ustosunkowuje się do zastrzeżeń, o których mowa w ust. 

9, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania i przekazuje kopię ostatecznej informacji 

pokontrolnej bankowi kredytującemu i przedsiębiorcy. 

11. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić otrzymaną premię technologiczną w wysokości 

odpowiadającej udziałowi kwoty kredytu technologicznego wykorzystanej niezgodnie z 

przeznaczeniem w całkowitej kwocie kredytu technologicznego, określonej w ostatecznej 

informacji pokontrolnej, wraz z odsetkami, o których mowa w art. 14 ust. 2 

rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 83 z 27.03.1999). 
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Art. 11. 

[1. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje premię technologiczną na spłatę części 

kapitału kredytu technologicznego na rachunek w banku kredytującym wskazany w 

umowie o wypłatę premii technologicznej, po wypłaceniu ostatniej transzy kredytu 

technologicznego.] 

<1. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje premię technologiczną na spłatę części 

kapitału kredytu technologicznego na rachunek w banku kredytującym wskazany w 

umowie o wypłatę premii technologicznej.> 

2. Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaca premie technologiczne do wysokości środków 

finansowych zgromadzonych na rachunku Funduszu Kredytu Technologicznego. 

3. W przypadku gdy brak środków na rachunku Funduszu Kredytu Technologicznego 

uniemożliwia wypłatę premii technologicznej w terminie określonym w ust. 1, Bank 

Gospodarstwa Krajowego wypłaca premię technologiczną w terminie 7 dni od dnia, w 

którym wpłynęły środki na rachunek Funduszu Kredytu Technologicznego. 

[4. Wypłata premii technologicznej następuje jednorazowo na wniosek przedsiębiorcy 

złożony do Banku Gospodarstwa Krajowego, za pośrednictwem banku kredytującego.] 

<4. Wypłata premii technologicznej następuje na wniosek przedsiębiorcy złożony do 

Banku Gospodarstwa Krajowego, za pośrednictwem banku kredytującego.> 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, powinien zawierać: 

1) kopie faktur i dowodów ich zapłaty dokumentujących wydatki, o których mowa w 

art. 10 ust. 5 i 6; 

2) kopie umów najmu, dzierżawy lub leasingu, jeżeli faktury, o których mowa w pkt 1, 

dotyczą wydatków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 6-8; 

3) opinię rzeczoznawcy majątkowego, o której mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1 lit. a, w 

przypadku dokumentowania zakupu gruntu lub prawa użytkowania wieczystego 

gruntu; 

4) opinie rzeczoznawcy majątkowego i budowlanego, o których mowa w art. 10 ust. 5 

pkt 2 lit. a i b, w przypadku dokumentowania zakupu budynku, budowli lub ich 

części; 

5) opinię sporządzoną na podstawie obserwacji procesu wdrażania i analizy 

dokumentacji procesu wdrażania, na wniosek przedsiębiorcy, przez podmiot 

wymieniony w art. 5 ust. 3 pkt 1, stwierdzającą wdrożenie nowej technologii w 

ramach inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym i 

rozpoczęcie produkcji towarów lub świadczenia usług, będących wynikiem 

inwestycji technologicznej, oraz zawierającą informacje, o których mowa w art. 5 

ust. 3 pkt 2 lit. b i c; 

6) oświadczenie, że w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu gruntu lub prawa 

użytkowania wieczystego gruntu, lub zakupu budynku, budowli lub ich części, lub 

używanych środków trwałych zakup nie był współfinansowany ze środków 

wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de 

minimis, w przypadku dokumentowania takich zakupów; 

7) oświadczenie, że nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji 

technologicznej, w przypadku dokumentowania zakupu budynku, budowli lub ich 

części; 
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8) oświadczenie o pomocy uzyskanej na realizację inwestycji technologicznej przez 

każdego przedsiębiorcę realizującego tę inwestycję, z wyszczególnieniem pomocy 

uzyskanej na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 10 ust. 5 i 6; 

9) zobowiązanie, że inwestycja technologiczna zostanie utrzymana w województwie, w 

którym została zrealizowana, albo w m.st. Warszawie, jeżeli została zrealizowana w 

m.st. Warszawie, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia inwestycji 

technologicznej, pod rygorem zwrotu przez przedsiębiorcę wypłaconej premii 

technologicznej wraz z odsetkami, o których mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia 

Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe 

zasady stosowania art. 93 Traktatu WE; 

10) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku dochodowego za rok obrotowy 

poprzedzający rok złożenia wniosku o wypłatę premii technologicznej; 

11) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku od towarów i usług na koniec 

miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę premii 

technologicznej; 

12) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku akcyzowego na koniec miesiąca 

poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę premii technologicznej; 

13) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków i opłat lokalnych na koniec miesiąca 

poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę premii technologicznej; 

14) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę 

premii technologicznej. 

<6. Po zrealizowaniu co najmniej 25% planowanej wartości inwestycji technologicznej 

przedsiębiorca może składać wnioski  o częściową wypłatę premii technologicznej.  

7. Wniosek o częściową wypłatę premii technologicznej powinien zawierać:  

1) zestawienie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej oraz 

dowodów ich zapłaty dokumentujących wydatki, o których mowa w art. 10 ust. 

5 i 6; 

2) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku dochodowego za rok obrotowy 

poprzedzający rok złożenia wniosku o częściową wypłatę premii 

technologicznej;  

3) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku od towarów i usług na koniec 

miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o częściową wypłatę premii 

technologicznej;  

4) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku akcyzowego na koniec miesiąca 

poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o częściową wypłatę premii 

technologicznej;   

5) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków i opłat lokalnych na koniec 

miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o częściową wypłatę premii 

technologicznej;   

6) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o 

częściową wypłatę premii technologicznej.> 

 


