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Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r.
o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 33, poz. 388) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. èród∏em przychodów jednostki badawczo-
-rozwojowej, zwanej dalej „jednostkà”, sà przychody
uzyskane w zwiàzku z prowadzonà przez t´ jednostk´
dzia∏alnoÊcià, w szczególnoÊci pochodzàce ze sprzeda-
˝y:

1) badaƒ naukowych i prac rozwojowych oraz ich wy-
ników, 

2) patentów, praw ochronnych, licencji na stosowanie
wynalazków i wzorów u˝ytkowych, projektów wy-
nalazczych stanowiàcych w∏asnoÊç jednostki oraz
innych rezultatów naukowych i technicznych, 

3) prac z zakresu dzia∏alnoÊci wspomagajàcej bada-
nia, 

4) prac wdro˝eniowych, w tym nadzoru autorskiego,

5) produkcji doÊwiadczalnej, 

6) urzàdzeƒ i aparatury oraz innej produkcji lub us∏ug.

2. èród∏em przychodów jednostki mo˝e byç dotacja
bud˝etowa podmiotowa, przedmiotowa lub celowa,
przeznaczona na finansowanie albo dofinansowanie
dzia∏alnoÊci lub realizacji zadaƒ, przyznawana zgodnie
z odr´bnymi przepisami.

§ 2. Sposób rozliczeƒ z tytu∏u zrealizowanych ba-
daƒ naukowych, prac rozwojowych i prac wdro˝enio-
wych oraz ekspertyz, opinii i ocen naukowych, a tak˝e
sposób dysponowania wynikami tych prac okreÊlajà
umowy zawierane przez jednostk´, a w odniesieniu do
dotacji, o których mowa w § 1 ust. 2, okreÊlajà odr´b-
ne przepisy. 

§ 3. W ksi´gach rachunkowych jednostka wyodr´b-
nia dla celów podatkowych dzia∏alnoÊç, o której mowa
w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednost-
kach badawczo-rozwojowych.

§ 4. 1. Jednostka tworzy nast´pujàce fundusze:
1) fundusz jednostki badawczo-rozwojowej,
2) zak∏adowy fundusz nagród, 
3) zak∏adowy fundusz Êwiadczeƒ socjalnych.

2. Jednostka mo˝e utworzyç fundusz wdro˝eniowy.

§ 5. 1. Fundusz jednostki badawczo-rozwojowej od-
zwierciedla wartoÊç majàtku jednostki. 

2. Fundusz jednostki badawczo-rozwojowej jest
zwi´kszany o:
1) odpis z zysku netto, 
2) darowizny i spadki.

3. Fundusz jednostki badawczo-rozwojowej jest
zmniejszany o straty bilansowe.

§ 6. Jednostka amortyzuje i umarza Êrodki trwa∏e
oraz wartoÊci niematerialne i prawne zgodnie z przepi-
sami o rachunkowoÊci i o podatku dochodowym od
osób prawnych.

§ 7. 1. Jednostka tworzy zak∏adowy fundusz nagród
w ci´˝ar kosztów dzia∏alnoÊci w bie˝àcym roku obroto-
wym, do wysokoÊci odpisu 8,5% sumy wynagrodzeƒ
otrzymanych przez pracowników tej jednostki w po-
przednim roku obrotowym, uwzgl´dniajàc sk∏adniki
wynagrodzeƒ przyjmowane do obliczania ekwiwalen-
tu pieni´˝nego za urlop wypoczynkowy, a tak˝e wyna-
grodzenia za urlop wypoczynkowy, z zastrze˝eniem
ust. 3. 

2. WysokoÊç odpisu, o którym mowa w ust. 1, usta-
la dyrektor jednostki. 

3. Odpisu nie dokonuje si´, je˝eli jego dokonanie
powodowa∏oby w bie˝àcym roku obrotowym ujemny
wynik finansowy lub zwi´ksza∏oby ujemny wynik jed-
nostki. 

4. Odpisu dokonuje si´ zaliczkowo w bie˝àcym ro-
ku obrotowym, z tym ˝e wyp∏ata nagród nast´puje
w nast´pnym roku, po zatwierdzeniu sprawozdania fi-
nansowego jednostki. 

5. Warunki wyp∏at ze Êrodków zak∏adowego fundu-
szu nagród okreÊla zak∏adowy uk∏ad zbiorowy pracy
lub regulamin wynagradzania. 

§ 8. Jednostka tworzy zak∏adowy fundusz Êwiad-
czeƒ socjalnych na zasadach okreÊlonych w przepisach
o zak∏adowym funduszu Êwiadczeƒ socjalnych.

§ 9. 1. Jednostka tworzy fundusz wdro˝eniowy ze
Êrodków przekazanych jej na podstawie umów przez
przedsi´biorców wdra˝ajàcych wyniki badaƒ nauko-
wych lub prac rozwojowych tej jednostki, z tytu∏u osià-
gni´cia wymiernych efektów ekonomicznych wdro˝e-
nia. 

2. Ârodki funduszu wdro˝eniowego przeznacza si´
na wyp∏at´ nagród za osiàgni´cie efektów, o których
mowa w ust. 1. 

3. Warunki wyp∏at nagród ze Êrodków funduszu
wdro˝eniowego okreÊla zak∏adowy uk∏ad zbiorowy
pracy lub regulamin ustalony przez jednostk´.

§ 10. 1. Zysk netto jednostki przeznacza si´ na
zwi´kszenie: 
1) funduszu jednostki badawczo-rozwojowej, 
2) zak∏adowego funduszu nagród,
3) zak∏adowego funduszu Êwiadczeƒ socjalnych.

2. Podzia∏u zysku netto dokonuje dyrektor jednost-
ki po zasi´gni´ciu opinii rady naukowej i po zatwier-
dzeniu sprawozdania finansowego przez organ spra-
wujàcy nadzór nad jednostkà.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI

z dnia 12 grudnia 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.



Dziennik Ustaw Nr 153 — 12648 — Poz. 1764

§ 11. Jednostki prowadzà ksi´gi rachunkowe oraz
sporzàdzajà sprawozdania finansowe zgodnie z przepi-
sami o rachunkowoÊci. 

§ 12. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegó∏owych za-

sad gospodarki finansowej jednostek badawczo-roz-
wojowych (Dz. U. Nr 72, poz. 318).

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Nauki: M. Kleiber


