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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PNT-02
Sprawozdanie

o innowacjach w przemyœle

za rok 2007

Urz¹d Statystyczny

w ....................................................

Numer identyfikacyjny - REGON

Przekazaæ/wys³aæ w terminie
do dnia 11 lutego 2008 r.

PRZEDSIÊBIORSTWA, KTÓRE ODPOWIEDZIA£Y W DZIALE 1 ,,NIE” NA PYTANIA: A1, A2, D, PROSIMY WYPE£NIÆ DZIA£Y: 5 I 6, A
TAK¯E RUBR. 1 W DZ. 2A I 2B POZOSTA£E PRZEDSIÊBIORSTWA PROSIMY O WYPE£NIE WSZYSTKICH DZIA£ÓW.

JEŒLI PRZEDSIÊBIORSTWO JEST CZÊŒCI¥ GRUPY PRZEDSIÊBIORSTW, PROSIMY ODPOWIEDZIEÆ NA PYTANIA Z PUNKTU
WIDZENIA WASZEGO PRZEDSIÊBIORSTWA DZIA£AJ¥CEGO W KRAJU. PROSIMY NIE UWZGLÊDNIAÆ FILII I JEDNOSTKI
MACIERZYSTEJ POZA GRANICAMI KRAJU.

A. Czy w latach
2005 - 2007 Wasze
przedsiêbiorstwo wpro-
wadzi³o nowe i/lub
istotnie ulepszone z
punktu widzenia przed-
siêbiorstwa:

1. produkty

a) wyroby?
• tak 1

• nie 2

b) us³ugi?
• tak 1

• nie 2

2. procesy (innowacje - procesy)
• tak 1

• nie 2

B. Czy wœród produktów (wyrobów i/lub us³ug) wprowadzonych na rynek w latach 2005 - 2007 (patrz pyt. A1a i
A1b) by³y wyroby i/lub us³ugi nowe i/lub istotnie ulepszone nie tylko z punktu widzenia Waszego przedsiêbior-
stwa, ale tak¿e rynku, na którym ono dzia³a?

• tak 1

• nie 2

C. Czy wœród produktów (wyrobów i/lub us³ug) wprowadzonych na rynek w latach 2005 - 2007 (patrz pyt. A1a i
A1b) by³y wyroby i/lub us³ugi nowe i/lub istotnie ulepszone tylko z punktu widzenia Waszego przedsiêbiorstwa?

• tak 1

• nie 2

D. Czy w latach 2005 - 2007 przedsiêbiorstwo realizowa³o jakiœ projekt innowacyjny (prowadzi³o dzia³alnoœæ
innowacyjn¹) maj¹cy na celu opracowanie i/lub wdro¿enie innowacji-produktów i/lub procesów, który by³ prze-
rwany (niezakoñczony sukcesem) lub nie zosta³ ukoñczony do koñca 2007 r.?

• tak 1

• nie 2

Dzia³ 1. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT DZIA£ALNOŒCI INNOWACYJNEJ W LATACH 2005 - 2007

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy - WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI

Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 5 wrzeœnia 2006 r. w sprawie
programu badañ statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 (Dz. U. Nr 170, poz. 1219, z póŸn. zm.).

Symbol wg PKD podstawowego rodzaju dzia³alnoœci z zaœwiadczenia o numerze identyfikacyjnym
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Ogó³em w tym wyrobów nowych i istotnie ulepszonych
wprowadzonych na rynek w latach 2005 - 2007

1 2

Dzia³ 2B. PRODUKCJA SPRZEDANA WYROBÓW PRZEMYS£OWYCH W 2007 R. W CENACH REALIZACJI

Wyszczególnienie
Ogó³em

w tym produktów (wyrobów
i us³ug) nowych i istotnie ulepszonych

wprowadzonych na rynek w latach
2005 - 2007

ogó³em eksport
0 1 2 3

Ogó³em (wiersze 2+3 w rubr. 2 i 3) 1

Produkty
(z wiersza 1)

nowe i/lub istotnie ulepszone w skali rynku,
na którym dzia³a przedsiêbiorstwo

2

nowe i/lub istotnie ulepszone tylko z punktu
widzenia Waszego przedsiêbiorstwa

3

Dzia³ 2A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA¯Y PRODUKTÓW (WYROBÓW I US£UG), TOWARÓW I MATERIA£ÓW
W 2007 R.

Dzia³ 2. PRZYCHODY ZE SPRZEDA¯Y I PRODUKCJA SPRZEDANA W 2007 R. W TYS. Z£
(ze znakiem po przecinku)

Wyszczególnienie
W tys. z³

(ze znakiem po

przecinku)

0 1

Ogó³em (wiersze 02+05+06+07+11+12+13) 01

Dzia³alnoœæ badawcza i rozwojowa (B+R) (wiersze 03+04) 02

z tego
nak³ady

wewnêtrzne 03

zewnêtrzne (zakup us³ug B+R) 04

Zakup gotowej technologii w postaci dokumentacji i praw 05

Oprogramowanie 06

Nak³ady inwestycyjne na œrodki trwa³e (wiersze 08+09) 07

z tego

budynki i lokale, obiekty in¿ynierii l¹dowej i wodnej oraz grunty (grupy KŒT 1, 2, 0)a) 08

maszyny i urz¹dzenia techniczne, œrodki transportowe, narzêdzia, przyrz¹dy,
ruchomoœci i wyposa¿enie (grupy KŒT 3-8)a) 09

w tym z importu 10

Szkolenie personelu zwi¹zane bezpoœrednio z wprowadzaniem innowacji 11

Marketing zwi¹zany z wprowadzaniem nowych lub istotnie ulepszonych produktów 12

Pozosta³e nak³ady poniesione na wprowadzenie innowacji (nowych lub istotnie ulepszonych
produktów i/lub procesów)

13

Z nak³adów ogó³em
(wiersz 01) przypada na
(w. 14+15+16+17+18� w. 01):

œrodki

w³asne 14

otrzymane z bud¿etu pañstwa 15

pozyskane z zagranicy (bezzwrotne) 16

pochodz¹ce z funduszy kapita³u ryzyka 17

kredyty bankowe 18

Dzia³ 3. NAK£ADY NA DZIA£ALNOŒÆ INNOWACYJN¥ W 2007 R.

a) Wed³ug aktualnie obowi¹zuj¹cej Klasyfikacji Œrodków Trwa³ych (KŒT).
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A. Czy w latach 2005 - 2007 Wasze przedsiêbiorstwo wspó³pracowa³o z innymi przedsiêbiorstwami lub
instytucjami w zakresie dzia³alnoœci innowacyjnej?
Jeœli tak, prosimy zaznaczyæ rodzaje instytucji partnerskich i kraje ich umiejscowienia poprzez wpisanie
znaku X w odpowiednich pozycjach.

• tak 1

• nie 2

Dzia³ 4. WSPÓ£PRACA W ZAKRESIE DZIA£ALNOŒCI INNOWACYJNEJ W LATACH 2005 - 2007

Rodzaje instytucji partnerskich Polska
Kraje UEa) ,

EFTAb)

i UE-CCc)
USA

Pozosta³e
kraje

0 1 2 3 4

Inne przedsiêbiorstwa nale¿¹ce do Waszej grupy
przedsiêbiorstw

1

Dostawcy wyposa¿enia, materia³ów, komponentów
i oprogramowania

2

Klienci 3

Konkurenci i inne przedsiêbiorstwa z tej samej dziedziny
dzia³alnoœci

4

Firmy konsultingowe (konsultanci), laboratoria komercyjne,
prywatne instytucje B+R

5

Placówki naukowe PAN 6

Jednostki badawczo-rozwojowe (tzw. JBR-y) 7

Zagraniczne publiczne instytucje B+R 8

Szko³y wy¿sze (krajowe i zagraniczne) 9

B. Wspó³pracê z którym spoœród wymienionych w czêœci A rodzajów instytucji partnerskich uwa¿acie
Pañstwo za najbardziej korzystn¹ dla dzia³alnoœci innowacyjnej Waszego przedsiêbiorstwa?
(Prosimy podaæ tylko jeden, odpowiedni numer od 1 do 9)

a) Kraje UE: Austria, Belgia, Bu³garia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, £otwa,
Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Rumunia, S³owacja, S³owenia, Szwecja, Wêgry, Wielka Brytania, W³ochy. b) Europejskie Stowarzyszenie
Wolnego Handlu (EFTA): Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria. c) Kraje kandyduj¹ce do cz³onkostwa w UE: Chorwacja, Turcja.

a) Kraje UE: Austria, Belgia, Bu³garia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, £otwa,
Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Rumunia, S³owacja, S³owenia, Szwecja, Wêgry, Wielka Brytania, W³ochy. b) Nie dotyczy licencji na standar-
dowe oprogramowanie komputerowe.

A. Czy w roku 2007 Wasze przedsiêbiorstwo naby³o lub dokona³o sprzeda¿y nowych technologii?
Prosimy o wpisanie znaku X w odpowiednich wierszach w rubrykach dotycz¹cych krajów, od których zakupiono b¹dŸ
do których sprzedano now¹ technologiê lub w rubrykach 1 i 2 w przypadkach, gdy danej technologii nie zakupiono b¹dŸ
nie sprzedano.

Formy nabycia/sprzeda¿y
nowych technologii

Brak Kraje zakupu/sprzeda¿y

zaku-
pu

sprze-
da¿y

Polska kraje Unii
Europejskieja)

inne kraje
europejskie USA Japonia

inne kraje
poza-

europejskie

za-
kup

sprze-
da¿

za-
kup

sprze-
da¿

za-
kup

sprze-
da¿

za-
kup

sprze-
da¿

za-
kup

sprze-
da¿

za-
kup

sprze-
da¿

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Licencjeb) 1

Prace badawczo-roz-
wojowe (B+R)

2

Œrodki automatyzacji
procesów produkcyjnych

3

Us³ugi konsultingowe 4

Inne 5

Ogó³em Z tego wg krajów sprzeda¿y

B. Liczba licencjib) sprzeda-
nych przez przedsiêbiorstwo
w roku sprawozdawczym:

6

C. Z ilu zagranicznych umów licencyjnychb) przedsiêbiorstwo korzysta³o w 2007 r.?

Dzia³ 5. NABYCIE I SPRZEDA¯ (TRANSFER) ORAZ KORZYSTANIE Z TECHNOLOGII W 2007 R.
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Dzia³ 6. WYPOSA¯ENIE W ŒRODKI AUTOMATYZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W 2007 R.
(zainstalowane - stan w dniu 31 XII, bez wzglêdu na datê zainstalowania)

Wyszczególnienie W sztukach

0 1

Linie produkcyjne (technologiczne) automatyczne 1

Linie produkcyjne (technologiczne) sterowane komputerem 2

Centra obróbkowe 3

Obrabiarki do metali laserowe sterowane numerycznie 4

Roboty i manipulatory przemys³owe 5

w tym roboty przemys³owe 6

Komputery do sterowania i regulacji procesami technologicznymi 7

Adres e-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie - WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI

..............................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby,
która sporz¹dzi³a sprawozdanie)

............................................................
(miejscowoœæ, data)

...............................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

DZIÊKUJEMY ZA WYPE£NIENIE I PRZES£ANIE SPRAWOZDANIA

4



OBJAŒNIENIA

do formularza PNT-02 za rok 2007

Prosimy wszystkie jednostki o wype³nienie formularza w dotycz¹cym je zakresie

Sprawozdanie o innowacjach w przemyœle dotyczy dzia³alnoœci innowacyjnej prowadzonej przez przedsiêbiorstwo w latach
2005-2007, w tym w szczególnoœci nowych produktów i procesów wdro¿onych przez przedsiêbiorstwo w tym okresie, a tak¿e
nak³adów poniesionych na dzia³alnoœæ innowacyjn¹, transferu i korzystania z nowych technologii oraz wyposa¿enia w œrodki auto-
matyzacji procesów produkcyjnych w roku 2007.

Sprawozdanie o dzia³alnoœci innowacyjnej przedsiêbiorstw w przemyœle w 2007 r. zgodne jest z metodologi¹ Community
Innovation Survey, miêdzynarodowym programem badawczym koordynowanym przez Eurostat (Urz¹d Statystyczny UE).

Innowacje, w szczególnoœci techniczne (technologiczne), s¹ traktowane aktualnie - wed³ug najnowszych teorii ekonomicznych
- jako kluczowy czynnik wzrostu gospodarczego i odgrywaæ bêd¹ centraln¹ rolê w kszta³tuj¹cej siê w³aœnie nowej fazie rozwoju
spo³eczeñstwa i gospodarki zwanej spo³eczeñstwem i gospodark¹ opartymi na wiedzy (GOW, ang. KBE).

Jednym z celów badania jest porównanie przedsiêbiorstw innowacyjnych, tzn. przedsiêbiorstw, które w badanym okresie wpro-
wadzi³y co najmniej jedn¹ innowacjê z przedsiêbiorstwami, które w tym okresie - z ró¿nych powodów, wewnêtrznych i zewnêtrz-
nych - nie wprowadzi³y ¿adnej innowacji.

Prosimy wszystkie przedsiêbiorstwa o wype³nienie niniejszego sprawozdania w dotycz¹cym je zakresie.
Przedsiêbiorstwa, które odpowiedzia³y "tak" na przynajmniej jedno z pytañ A1, A2, D prosimy o wype³nienie wszyst-

kich dzia³ów.
Przedsiêbiorstwa, które odpowiedzia³y w dziale 1 "nie" na pytania A1, A2, D prosimy o wype³nienie dzia³u 5 i 6 oraz

rubryki 1 w dziale 2A i 2B.
Innowacja, zgodnie z definicj¹ przyjêt¹ w niniejszym badaniu, jest to nowy lub istotnie ulepszony produkt (wyrób lub us³uga)

wprowadzony na rynek w badanym okresie, lub nowy lub istotnie ulepszony proces wdro¿ony przez przedsiêbiorstwo w tym okre-
sie.

Innowacja mo¿e byæ wynikiem zastosowania nowych rozwi¹zañ technicznych (technologicznych) b¹dŸ now¹ kombinacj¹ ist-
niej¹cych ju¿ technologii.

Produkty i procesy, których dotyczy badanie nie musz¹ byæ nowoœci¹ z punktu widzenia rynku (w kraju i/lub za granic¹), na któ-
rym operuje Wasze przedsiêbiorstwo, a procesy nie musz¹ byæ po raz pierwszy w skali œwiata lub kraju zastosowane w³aœnie w
Waszym przedsiêbiorstwie. Badanie dotyczy produktów i procesów bêd¹cych nowoœci¹ przynajmniej z punktu widzenia Waszego
przedsiêbiorstwa. Produkty te i procesy nie musz¹ byæ opracowane przez Wasze przedsiêbiorstwo, mog¹ to byæ produkty i procesy
opracowane przez inne przedsiêbiorstwo b¹dŸ przez jednostkê o innym charakterze (np. instytut naukowo-badawczy, oœrodek
badawczo-rozwojowy, szko³ê wy¿sz¹, itp.).

W przypadku firm nowo powsta³ych w badanym okresie, za innowacje uwa¿a siê tylko te produkty i procesy, które s¹ nowe z
punktu widzenia rynku, na którym dzia³a przedsiêbiorstwo. Uwaga ta nie dotyczy jednostek, które powsta³y w wyniku po³¹czenia
(fuzji) przedsiêbiorstw ju¿ istniej¹cych.

Dzia³ 1. Informacje ogólne na temat dzia³alnoœci innowacyjnej
Badaniami statystycznymi innowacji objête s¹ wszystkie mo¿liwe stopnie nowoœci: od produktów i procesów nowych na skalê

œwiatow¹ (tzw. innowacje absolutne), poprzez produkty i procesy nowe w skali kraju lub rynku, na którym operuje przedsiêbior-
stwo, po produkty i procesy nowe tylko dla danego przedsiêbiorstwa, lecz ju¿ wdro¿one w innych przedsiêbiorstwach, bran¿ach lub
krajach (tzw. innowacje imitacyjne).

Innowacja oznacza obiektywne udoskonalenie w³aœciwoœci produktu lub procesu w stosunku do produktów i procesów dotych-
czas istniej¹cych. Mniejsze techniczne lub estetyczne modyfikacje produktów i procesów, nie wp³ywaj¹ce na osi¹gi, w³aœciwoœci,
koszty lub te¿ na zu¿ycie materia³ów, energii i komponentów nie s¹ traktowane jako innowacje.

W przypadku produkcji pojedynczych wyrobów na zamówienie, przydatnym kryterium pozwalaj¹cym na uznanie danego
wyrobu za innowacjê jest zw³aszcza wystêpowanie w trakcie przygotowywania wyrobu fazy konstruowania i testowania prototypu
lub prac B+R maj¹cych na celu zmianê jednej lub kilku cech (w³aœciwoœci) wyrobu.

Innowacje powstaj¹ w wyniku dzia³alnoœci innowacyjnej, obejmuj¹cej szereg dzia³añ o charakterze naukowym (badaw-
czym), technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym (komercyjnym), których celem jest opracowanie i wdro¿enie
nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów. Niektóre z tych dzia³añ s¹ innowacyjne same w sobie, inne zaœ mog¹ nie
zawieraæ elementu nowoœci, lecz byæ niezbêdne do opracowania i wdro¿enia innowacji.

Dzia³alnoœæ innowacyjna mo¿e byæ prowadzona przez samo przedsiêbiorstwo na jego w³asnym terenie (wewn¹trz firmy) lub
mo¿e polegaæ na nabyciu dóbr, us³ug, w tym us³ug konsultingowych b¹dŸ wiedzy ze Ÿróde³ zewnêtrznych (bywa to okreœlane jako
nabycie technologii zewnêtrznej w postaci materialnej b¹dŸ niematerialnej).

Przedsiêwziêcia innowacyjne realizowane s¹ w ramach prac badawczych, rozwojowych i wdro¿eniowych.
Zakoñczenie prac wdro¿eniowych nastêpuje w momencie uruchomienia na skalê przemys³ow¹ produkcji nowego lub zmoder-

nizowanego wyrobu b¹dŸ wdro¿enia nowego procesu.
Innowacje mog¹ wystêpowaæ we wszystkich rodzajach dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa, tzn. zarówno w dzia³alnoœci podstawo-

wej, jak i drugorzêdnej i dalszych, a tak¿e w dzia³alnoœci pomocniczej prowadzonej przez dzia³y sprzeda¿y, rachunkowoœci, infor-
matyczne, itp. (np. komputeryzacja dzia³u sprzeda¿y lub dzia³u finansowego przedsiêbiorstwa mo¿e byæ uznana za innowacjê).

Na innowacje-produkty sk³adaj¹ siê :

• produkty nowe

• produkty istotnie ulepszone (zmodernizowane).
Innowacja-proces - jest to zastosowanie nowych lub istotnie ulepszonych metod produkcyjnych, obejmuj¹ce zmiany w wypo-

sa¿eniu lub organizacji produkcji b¹dŸ kombinacje tych zmian, co mo¿e mieæ miejsce w wyniku zastosowania nowej wiedzy, a
tak¿e nowe lub istotnie ulepszone metody dystrybucji zaopatrzenia i produktów oraz metody (systemy) wspieraj¹ce procesy w
przedsiêbiorstwie.



Te nowe lub ulepszone metody mog¹ byæ wprowadzone w celu wytwarzania nowych lub ulepszonych produktów, które nie
mog¹ byæ wytwarzane przy u¿yciu dotychczasowych, konwencjonalnych metod lub w celu zwiêkszenia efektywnoœci wytwarzania
produktów ju¿ istniej¹cych.

W procesie dyfuzji innowacji nowe lub ulepszone produkty wprowadzone przez jedno przedsiêbiorstwo mog¹ staæ siê dla
innego przedsiêbiorstwa nowymi lub ulepszonymi procesami.

W przemyœle odzie¿owym technologicznie nowe lub ulepszone wyroby wprowadzane s¹ g³ównie w wyniku zastosowania
nowych materia³ów produkowanych przez przemys³ w³ókienniczy, wykorzystuj¹cy z kolei w swojej dzia³alnoœci innowacje-wyroby
przemys³u chemicznego.

Skrót PAN oznacza placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk (instytuty naukowe i samodzielne zak³ady naukowe), nato-
miast skrót JBR oznacza jednostki badawczo-rozwojowe, tj. instytuty naukowo-badawcze, centralne laboratoria, oœrodki badaw-
czo-rozwojowe i inne jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badaw-
czo-rozwojowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 33, poz. 388, z póŸn. zm.), których podstawowym zadaniem jest prowadzenie prac badaw-
czo-rozwojowych na rzecz okreœlonych dziedzin gospodarki narodowej i ¿ycia spo³ecznego.

Dzia³ 2. Przychody netto ze sprzeda¿y i produkcja sprzedana w 2007 r.
Dzia³ 2A
W rubryce 1 nale¿y podaæ uzyskane w 2007 r. przychody (bez podatku od towarów i us³ug) ze sprzeda¿y produktów (wyrobów i

us³ug), towarów i materia³ów.
Dane zawarte w dziale 2A wiersz 1, rubr. 1 sprawozdania na formularzu PNT-02 musz¹ byæ zgodne z sum¹ wierszy 02 i 06 w

dziale 1 czêœæ I sprawozdania F-01/I-01.
W rubryce 2 wiersz 1 nale¿y podaæ uzyskane w 2007 r. przychody netto ze sprzeda¿y produktów (wyrobów i us³ug) nowych i

istotnie ulepszonych wprowadzonych na rynek w ci¹gu ostatnich 3 lat (tzn. w latach 2005-2007); w rubryce 2 wiersz 2 produktów
nowych i istotnie ulepszonych z punktu widzenia rynku, na którym dzia³a Wasze przedsiêbiorstwo, zaœ w rubryce 2 wiersz 3 produk-
tów nowych i istotnie ulepszonych tylko z punktu widzenia Waszego przedsiêbiorstwa.

Dzia³ 2B
W rubryce 1 nale¿y podaæ wartoœæ (bez podatku od towarów i us³ug) sprzedanych w ci¹gu 2007 r. wyrobów przemys³owych

w³asnej produkcji (³¹cznie z produkcj¹ przekazan¹ razem z materia³em do wykonania w ramach zlecenia przez inn¹ jednostkê).
Dane zawarte w dziale 2B, rubr. 1 sprawozdania na formularzu PNT-02 musz¹ byæ zgodne z danymi wykazanymi w dziale 1

wiersz 01, rubr. 6 sprawozdania na formularzu P-01.
W rubryce 2 nale¿y podaæ pomniejszon¹ o podatek od towarów i us³ug wartoœæ sprzeda¿y w 2007 r. wyrobów nowych i istotnie

ulepszonych wprowadzonych na rynek w ci¹gu ostatnich 3 lat (tzn. w latach 2005 - 2007).

Dzia³ 3. Nak³ady na dzia³alnoœæ innowacyjn¹
Dzia³ 3 wype³niaj¹ przedsiêbiorstwa, które odpowiedzia³y w dz. 1 "tak" w przynajmniej jednym z wierszy: A1, A2, D.
Dzia³ 3 dotyczy nak³adów finansowych poniesionych na dzia³alnoœæ innowacyjn¹ w 2007 r. w ujêciu wed³ug rodzajów dzia³alno-

œci innowacyjnej (wiersze 02 - 13) oraz wed³ug Ÿróde³ finansowania tych nak³adów (wiersze 14 - 18).
W przypadku braku ewidencji podstawowej uniemo¿liwiaj¹cego wype³nienie dz. 3 prosimy o podanie danych szacun-

kowych z odpowiedni¹ adnotacj¹.
Badane nak³ady obejmuj¹ tzw. bud¿et innowacji, tzn. wszelkie wydatki niezale¿nie od Ÿróde³ finansowania, bie¿¹ce i

inwestycyjne, poniesione w 2007 r. na wszystkie rodzaje dzia³alnoœci innowacyjnej, na prace zakoñczone sukcesem (tzn.
wdro¿eniem innowacji), nie zakoñczone (kontynuowane) i przerwane.

Dzia³alnoœæ badawcza i rozwojowa (badania i eksperymentalne prace rozwojowe) s¹ to systematycznie prowadzone prace
twórcze, podjête dla zwiêkszenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o cz³owieku, kulturze i spo³eczeñstwie, jak równie¿ dla znalezienia
nowych zastosowañ dla tej wiedzy. Dzia³alnoœæ B+R odró¿nia od innych rodzajów dzia³alnoœci dostrzegalny element nowoœci i eli-
minacja elementu niepewnoœci. Obejmuje ona badania podstawowe i stosowane oraz prace rozwojowe.

Opracowywanie oprogramowania jest zaliczane do dzia³alnoœci B+R, o ile jest zwi¹zane z rozwojem (poszerzeniem) wiedzy
naukowo-technicznej.

Badania podstawowe s¹ to prace teoretyczne i eksperymentalne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia lub posze-
rzenia wiedzy na temat przyczyn zjawisk i faktów, nie ukierunkowane w zasadzie na uzyskanie konkretnych zastosowañ praktycz-
nych.

Badania stosowane s¹ to prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy maj¹cej konkretne zastosowania
praktyczne. Polegaj¹ one b¹dŸ na poszukiwaniu mo¿liwych zastosowañ praktycznych dla wyników badañ podstawowych b¹dŸ na
poszukiwaniu nowych rozwi¹zañ pozwalaj¹cych na osi¹gniêcie z góry za³o¿onych celów praktycznych. Wynikami badañ stosowa-
nych s¹ modele próbne wyrobów, procesów czy metod.

Prace rozwojowe s¹ to prace, w szczególnoœci konstrukcyjne, technologiczno-projektowe oraz doœwiadczalne, polegaj¹ce na
zastosowaniu istniej¹cej ju¿ wiedzy, uzyskanej dziêki pracom badawczym lub jako wynik doœwiadczenia praktycznego, do opraco-
wania nowych lub istotnego ulepszenia istniej¹cych materia³ów, urz¹dzeñ, wyrobów, procesów, systemów czy us³ug, ³¹cznie z
przygotowaniem prototypów oraz instalacji pilotowych.

W wierszu 02 nale¿y podaæ nak³ady ogó³em na prace badawcze i rozwojowe (B+R) zwi¹zane z opracowywaniem innowacji
tzn. nowych produktów i procesów, wykonane przez samo przedsiêbiorstwo (wiersz 03) lub nabyte od innych jednostek (wiersz
04).

W przypadku jednostek wype³niaj¹cych sprawozdanie PNT-01 dane zawarte w wierszu 03 w dziale 3 sprawozdania na
formularzu PNT-02 musz¹ byæ zgodne z danymi wykazanymi w wierszu 01 w dziale 1 sprawozdania na formularzu PNT-01
oraz dane zawarte w dziale 3, wiersz 04 sprawozdania na formularzu PNT-02 musz¹ byæ zgodne z danymi wykazanymi w
wierszu 1 dzia³u 2 sprawozdania na formularzu PNT-01.

Nak³ady wewnêtrzne na prace B+R (wiersz 03) s¹ to nak³ady poniesione w roku sprawozdawczym na prace B+R wykonane w
jednostce sprawozdawczej, niezale¿nie od Ÿród³a pochodzenia œrodków.

Nak³ady wewnêtrzne na prace B+R obejmuj¹ zarówno nak³ady bie¿¹ce, jak i nak³ady inwestycyjne na œrodki trwa³e zwi¹zane
z dzia³alnoœci¹ B+R, lecz nie obejmuj¹ amortyzacji tych œrodków.



Nak³ady bie¿¹ce s¹ to nak³ady osobowe (wynagrodzenia brutto: osobowe, bezosobowe i honoraria oraz nagrody i wyp³aty z
zysku do podzia³u; narzuty na wynagrodzenia obci¹¿aj¹ce zgodnie z przepisami pracodawcê), a tak¿e koszty zu¿ycia materia³ów,
przedmiotów nietrwa³ych i energii, koszty us³ug obcych obejmuj¹ce: obróbkê obc¹, us³ugi transportowe, remontowe, bankowe,
pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, wydawnicze, komunalne itp., koszty podró¿y s³u¿bowych oraz pozosta³e koszty
obejmuj¹ce w szczególnoœci podatki i op³aty obci¹¿aj¹ce koszty dzia³alnoœci i zyski, ubezpieczenia maj¹tkowe i ekwiwalenty na
rzecz pracowników - w czêœci, w której dotycz¹ dzia³alnoœci B+R. Nak³ady bie¿¹ce nie obejmuj¹ amortyzacji œrodków trwa³ych oraz
podatku VAT.

Nak³ady inwestycyjne obejmuj¹ nak³ady na nowe œrodki trwa³e, nak³ady na zakup (przejêcie) u¿ywanych œrodków trwa³ych
oraz na pierwsze wyposa¿enie inwestycji nie zaliczane do œrodków trwa³ych, a nabyte ze œrodków inwestycyjnych. Wartoœæ
nak³adów inwestycyjnych powinna obejmowaæ zarówno nak³ady na œrodki trwa³e zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ B+R, oddane do u¿ytku
w roku sprawozdawczym, jak te¿ nak³ady poniesione w tym okresie na inwestycje nie zakoñczone (tj. na przysz³e œrodki trwa³e
zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ B+R).

Nak³ady zewnêtrzne na dzia³alnoœæ B+R (wiersz 04) obejmuj¹ wartoœæ prac B+R wykonanych poza jednostk¹ sprawozdawcz¹
przez wykonawców (podwykonawców) krajowych oraz nak³ady poniesione przez jednostkê sprawozdawcz¹ na prace B+R wyko-
nane za granic¹.

W wierszu 05 nale¿y wykazaæ koszty nabycia gotowej technologii w postaci patentów, wynalazków (rozwi¹zañ) nie opatento-
wanych, wzorów u¿ytkowych i przemys³owych, licencji, ujawnieñ know-how, znaków towarowych oraz us³ug technicznych (konsul-
tingowych) zwi¹zanych z wdra¿aniem innowacji (z wyj¹tkiem us³ug B+R, których nabycie wykazywane jest w wierszu 04).

W wierszu 06 nale¿y wykazaæ koszty oprogramowania [zakupu, opracowania (doskonalenia) oraz adaptacji (aktualizacji)] nie
sklasyfikowanego gdzie indziej (koszty oprogramowania tzw. zintegrowanego wykazywane s¹ ³¹cznie z nak³adami na maszyny i
urz¹dzenia).

W wierszach 07 - 10 prosimy podaæ, w ujêciu wed³ug aktualnie obowi¹zuj¹cej Klasyfikacji Œrodków Trwa³ych (KŒT), nak³ady
inwestycyjne na zakup i monta¿ maszyn i urz¹dzeñ zwi¹zanych z wdra¿aniem innowacji oraz na budowê, rozbudowê i moderniza-
cjê budynków s³u¿¹cych wdra¿aniu innowacji (z wyj¹tkiem nak³adów inwestycyjnych zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ B+R,
które nale¿y wykazaæ w wierszu 02).

W wierszu 11 nale¿y podaæ wydatki poniesione na szkolenie personelu zwi¹zane z wprowadzaniem innowacji pocz¹wszy od
etapu projektowania a¿ do fazy marketingu. Obejmuj¹ one zarówno nak³ady na nabycie zewnêtrznych us³ug szkoleniowych, jak i
nak³ady na szkolenie wewn¹trzzak³adowe. Mog¹ to byæ np. koszty szkolenia personelu w zakresie obs³ugi komputerów
zwi¹zanych z wprowadzanymi innowacjami, itp. Koszty szkolenia personelu zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ inn¹ ni¿ innowacyjna nie
powinny byæ tu wliczane.

W wierszu 12 powinny byæ podane nak³ady na marketing zwi¹zany z wprowadzaniem innowacji. Nak³ady te obejmuj¹ wydatki
na wstêpne badania rynkowe, testy rynkowe i reklamê, natomiast nie obejmuj¹ nak³adów na budowê sieci dystrybucyjnej dla
nowych produktów.

W wierszu 13 nale¿y wykazaæ pozosta³e nak³ady poniesione na wprowadzanie innowacji obejmuj¹ce przede wszystkim opra-
cowywanie procedur (w tym kontroli jakoœci), norm, dokumentacji technicznej (specyfikacji), ³¹cznie z testami koñcowymi.

W wierszu 16 nale¿y podaæ wydatki ze œrodków pozyskanych od jednostek i oœrodków zagranicznych na finansowanie
dzia³alnoœci innowacyjnej. Fundusze pochodz¹ce z po¿yczek zwrotnych nie powinny byæ tu wykazane, natomiast nale¿y wykazaæ
œrodki z po¿yczek, co do których ustala siê w odpowiednich porozumieniach, ¿e pod okreœlonymi warunkami, mog¹ byæ darowane.
Jednostki bêd¹ce filiami przedsiêbiorstw zagranicznych (wielonarodowych) powinny tu wykazaæ œrodki bezzwrotne otrzymane od
tzw. spó³ek-matek.

W wierszu 17 nale¿y wykazaæ œrodki otrzymane na dzia³alnoœæ innowacyjn¹ z tzw. funduszy kapita³u ryzyka.
Kapita³ ryzyka (Venture Capital, w skrócie VC) jest jedn¹ z odmian private equity. S¹ to inwestycje dokonywane we wczesnych

stadiach rozwoju przedsiêbiorstw, s³u¿¹ce uruchomieniu przedsiêbiorstwa lub jego ekspansji.
Private Equity s¹ to inwestycje na niepublicznym rynku kapita³owym, s³u¿¹ce osi¹ganiu dochodu poprzez œrednio- i d³ugotermi-

nowe zyski z przyrostu wartoœci kapita³u.
W wierszu 18 nale¿y podaæ wartoœæ kredytów bankowych - krajowych i zagranicznych - przeznaczonych na dzia³alnoœæ inno-

wacyjn¹.

Dzia³ 4. Wspó³praca w zakresie dzia³alnoœci innowacyjnej w latach 2005 - 2007
Dzia³ 4 wype³niaj¹ przedsiêbiorstwa, które odpowiedzia³y w dz. 1 "tak" w przynajmniej jednym z wierszy: A1, A2, D.
Wspó³praca w zakresie dzia³alnoœci innowacyjnej z innymi jednostkami, której poœwiêcony jest dzia³ 4, oznacza aktywny udzia³

we wspólnych projektach dotycz¹cych dzia³alnoœci B+R i innych rodzajów dzia³alnoœci innowacyjnej. Wspó³praca taka mo¿e mieæ
charakter perspektywiczny i d³ugofalowy i nie musi poci¹gaæ od razu za sob¹ bezpoœrednich, wymiernych korzyœci ekonomicznych
dla uczestnicz¹cych w niej partnerów.

Zwyk³ego zamawiania prac u wykonawców zewnêtrznych, bez aktywnego wspó³udzia³u w ich realizacji, nie nale¿y uwa¿aæ za
wspó³pracê w zakresie dzia³alnoœci innowacyjnej.

Dzia³ 5. Nabycie i sprzeda¿ (transfer) oraz korzystanie z technologii w 2007 r.
W czêœci A zaznacza siê poprzez wpisanie znaku "x" fakt dokonania zakupu lub sprzeda¿y nowych technologii.
Pojêcie "technologia" nale¿y tu rozumieæ w jak najszerszym znaczeniu tego s³owa jako ca³y kompleks wiedzy, umiejêtnoœci,

praktyki, wyposa¿enia i doœwiadczeñ produkcyjnych.
Fakt nabycia technologii w kraju zaznacza siê w rubryce 3, import z krajów Unii Europejskiej w rubryce 5, import z pozosta³ych

krajów odpowiednio w rubrykach 7, 9, 11 i 13. Jeœli mia³a miejsce sprzeda¿ w³asnych technologii, w rubrykach "sprzeda¿" wpisuje
siê znak X: w rubryce 4 w przypadku sprzeda¿y w kraju, w przypadku eksportu odpowiednio w rubrykach 6, 8, 10, 12 i 14. Jeœli
fakt zakupu/sprzeda¿y technologii nie wyst¹pi³, nale¿y wpisaæ znak X we w³aœciwych wierszach w rubryce 1 lub 2.

W czêœci B (wiersz 6) nale¿y podaæ liczbê licencji (z wiersza 1 czêœci A) sprzedanych przez przedsiêbiorstwo w Polsce i za gra-
nic¹: ogó³em (rubr. 2) i wed³ug krajów sprzeda¿y wyszczególnionych w "g³ówce" czêœci A .

Przez licencje nale¿y rozumieæ uzyskanie uprawnieñ do wykorzystania obcych rozwi¹zañ naukowo-technicznych oraz
doœwiadczeñ produkcyjnych, zarówno chronionych w ca³oœci lub w okreœlonych czêœciach prawami wy³¹cznymi (patentami w przy-
padku wynalazków, prawami chronionymi w przypadku wzorów u¿ytkowych itp.), jak i nie chronionych prawami wy³¹cznymi
(know-how i tym podobne).



Dzia³ 6. Wyposa¿enie w œrodki automatyzacji procesów produkcyjnych
W dziale 6 wykazuje siê wa¿niejsze œrodki automatyzacji procesów produkcyjnych, zainstalowane w wydzia³ach bezpoœrednio

produkcyjnych, w narzêdziowniach oraz w innych wydzia³ach pomocniczych wed³ug stanu na koniec roku, bez wzglêdu na datê
zainstalowania.

Maszyny i urz¹dzenia zainstalowane s¹ to maszyny i urz¹dzenia znajduj¹ce siê w ewidencji œrodków trwa³ych przedsiêbior-
stwa oraz dzier¿awione, które zosta³y oddane do eksploatacji i mog¹ s³u¿yæ celom produkcyjnym. Maszyny i urz¹dzenia znajduj¹ce
siê w remoncie zalicza siê do zainstalowanych.

W wierszach 1 i 2 podaje siê liczbê ca³ych zainstalowanych linii produkcyjnych (technologicznych) automatycznych (wiersz 1) i
linii produkcyjnych (technologicznych) sterowanych komputerem (wiersz 2), a nie liczbê maszyn wchodz¹cych w sk³ad danej linii
technologicznej.

W wierszu 7 podaje siê liczbê komputerów (komputerów du¿ych, minikomputerów i mikrokomputerów) stosowanych do stero-
wania i regulacji procesami technologicznymi, kontroli procesów technologicznych, jak równie¿ do sporz¹dzania dokumentacji
technicznej.

W przypadku wyst¹pienia znacz¹cych ró¿nic w stanie œrodków automatyzacji w stosunku do roku poprzedniego nale¿y
za³¹czyæ odpowiedni¹ informacjê wyjaœniaj¹c¹.
• Œrodki automatyzacji procesów produkcyjnych - s¹ to urz¹dzenia (lub zestawy maszyn i urz¹dzeñ) wykonuj¹ce okreœlone

czynnoœci bez udzia³u cz³owieka, stosowane w celu samoczynnego sterowania, regulowania urz¹dzeñ technicznych oraz kon-
trolowania przebiegu procesów technologicznych.

• Linia produkcyjna (technologiczna) automatyczna - jest to zbiór maszyn i urz¹dzeñ przystosowanych do wykonywania wielu
operacji na przedmiocie pracy wed³ug kolejnoœci technologicznej, z automatycznym cyklem pracy i automatycznym sterowa-
niem procesem technologicznym, przy pomocy mechanizmów sterowniczych konwencjonalnych, mechanicznych urz¹dzeñ ste-
rowania automatycznego lub elektronicznych (bez sterowania komputerowego) ³¹cznie z samoczynnym wykonywaniem czyn-
noœci pomocniczych (np. samoczynne zamocowanie, zdjêcie przedmiotu pracy, samoczynne podnoszenie, przekazywanie
pó³fabrykatów na nastêpne stanowiska pracy itp.).

• Linia produkcyjna (technologiczna) sterowana komputerem - jest to linia technologiczna automatyczna, przy czym przebieg
operacji na przedmiocie jest kompleksowo zaprogramowany i sterowany komputerem ³¹cznie z samoczynnym ustaleniem opty-
malnych warunków przebiegu operacji i wymaganych parametrów.

• Centrum obróbkowe - jest to maszyna (urz¹dzenie) automatyczna, przystosowana do wykonywania wielu operacji na przed-
miocie pracy, przy czym sterowana jest programowo. Pracuje kolejno ró¿nymi narzêdziami, które zgromadzone s¹ w magazynie
narzêdziowym, stanowi¹cym integraln¹ czêœæ maszyny. Zamocowanie narzêdzi odbywa siê samoczynnie wed³ug kolejnoœci
przewidzianej programem obróbki.

• Roboty i manipulatory przemys³owe - s¹ to urz¹dzenia stanowi¹ce zestaw œrodków realizuj¹cych samodzielnie manipulowa-
nie materia³ami, detalami i narzêdziami, s³u¿¹ce do automatycznego wykonywania w podstawowych procesach produkcyjnych
funkcji ruchowych, maj¹ce sztywne lub swobodne programowanie zmian pozycji i kolejnoœci operacji roboczych wed³ug jednej
lub kilku osi ruchu i (lub) poruszania siê po zadanej trajektorii. Do robotów i manipulatorów nie zalicza siê urz¹dzeñ sterowanych
rêcznie oraz automatów do produkcji czêœci, automatów kopiuj¹cych oraz urz¹dzeñ do ci¹g³ego ruchu i manipulowania mate-
ria³ami sypkimi i p³ynnymi.

• Komputery do sterowania i regulacji procesami produkcyjnymi - s¹ to jednostki stosowane do przygotowania dokumentacji
technologicznej, sterowania, regulacji i kontroli przebiegu procesu technologicznego. Jeœli komputer stanowi integraln¹ czêœæ
maszyny lub linii produkcyjnej (technologicznej) nie jest traktowany jako odrêbne urz¹dzenie.

Przyk³ady innowacji*
Innowacje produkty
*tworzywa sztuczne przyjazne dla œrodowiska
*aparat fotograficzny w telefonie komórkowym
*toster automatycznie od³¹czaj¹cy siê od pr¹du, gdy tosty s¹ zrobione
*laptop z wbudowanym radiem
*margaryna redukuj¹ca poziom cholesterolu
*jogurt zawieraj¹cy nowe kultury bakterii
*lodówka pobieraj¹ca mniej energii
Innowacje procesy
*instalacja nowych lub ulepszonych technologii produkcji np. czujników na czas
*ulepszanie produktów wspomagane komputerowo
*digitalizacja procesów drukowania
*u¿ywanie laserowych narzêdzi tn¹cych
*automatyczny, elektroniczny system wymiany informacji pomiêdzy dostawcami a klientami
*wprowadzenie oprogramowania do identyfikacji optymalnej trasy dostawy
*wprowadzenie oprogramowania dla ksiêgowoœci, dokonywania zakupów itp.

* � r ó d ³ o: Oslo Manual, Third Edition 2005


