
ŚNIADANIE B+R 
 

Serdecznie zapraszamy na śniadanie B+R: 
 

KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC 
ROZWOJOWYCH ORAZ ULGI PODATKOWE I ROZLICZENIA VAT 
W KOMERCJALIZACJI, JAK I W PROGRAMACH NCBIR 
 

Spotkanie odbędzie się w kancelarii DZP w Warszawie (Rondo ONZ 1, 21 p.)  

20 października (czwartek), w godzinach 10:00 – 12:00.  
 
W trakcie spotkania nasi eksperci omówią aktualne problemy związane  
z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz ulgą 
podatkową i rozliczeniem VAT w komercjalizacji oraz w programach NCBiR. 
 
Spotkanie przeznaczone jest dla przedstawicieli uczelni wyższych, instytutów 
badawczych, CTT, spółek celowych, spółek spin-off oraz start-up, a także 
inwestorów i przedsiębiorców związanych z branżą B+R.  
 

Do zobaczenia! 
Dział B+R | Praktyka IP&TMT 
 
 

Udział w seminarium jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu  
przyjęcia zgłoszenia.  

RSVP: do 15 października    
E: konferencje@dzp.pl  

 

mailto:konferencje@dzp.pl


10.00 - 10.15 Rejestracja uczestników i poranna kawa 

10.15 - 10.30   
 
 
 
10.30 - 11.00           
 
 
 
 
          

Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych – zagadnienia 
własności intelektualnej 
dr Aleksandra Auleytner | Partner | DZP 
 
Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych na uczelniach 
wyższych a wsparcie prac b+r w przedsiębiorstwie (programy NCBiR) 
 dr Małgorzata Wilińska | Counsel | DZP 
 Wsparcie prac b+r w przedsiębiorstwie (programy  NCBiR) 
 Wdrożenie wyników b+r w przedsiębiorstwie 
 Nowość rezultatów projektu 

11.00 - 11.10 Przerwa 

11.10 - 11.40 Aspekty podatkowe w komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych  
 Grzegorz Sprawka | Senior Tax Manager | DZP 
 Skutki podatkowe bezpośredniej i pośredniej komercjalizacji wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych 
 Ulga podatkowa w podatkach dochodowych na badania naukowe i prace 

rozwojowe 
 Badania naukowe i prace rozwojowe i ich komercjalizacja w podatku VAT 

11.40 - 12.00 Dyskusja i zakończenie śniadania 

PROGRAM 



PRELEGENCI 
 

dr Aleksandra Auleytner | Partner | DZP  
Doktor nauk prawnych, radca prawny, specjalista w zakresie prawa nowych 
technologii, e-commerce oraz prawa telekomunikacyjnego.  Doradza spółkom  
z branży technologicznej, głównie w zakresie umów wdrożeniowych  
i utrzymaniowych (w tym również dotyczących systemów SAP) oraz innych umów 
typowych dla sektora IT, stacjom telewizyjnym, spółkom prowadzącym sklepy 
internetowe. Zajmuje się także zagadnieniami pomocy publicznej, w tym 
przepisami regulującymi funkcjonowanie funduszy strukturalnych i funduszu 
Spójności. Doradzała przy projektach infrastrukturalnych związanych  
z pozyskiwaniem środków publicznych w ramach usług w ogólnym interesie 
gospodarczym.  



PRELEGENCI 
 

dr Małgorzata Wilińska | Counsel | DZP  
Doktor nauk prawnych, radca prawny oraz wykładowca na WPiA UW i w SGH. 
Współorganizuje studia podyplomowe "Zarządzanie Transferem Technologii"  
na SGH. Jej rozprawa doktorska pt. „Wykorzystanie systemów ekspertowych  
w procesach stosowania prawa” dotyczyła wykorzystania narzędzi sztucznej 
inteligencji, w tym sieci neuronowych, w procesach stosowania prawa  
i wspomagania pracy prawnika. Jest ekspertem Narodowego Centrum Badań  
i Rozwoju w zakresie R&D. Specjalizuje się  w zagadnieniach dotyczących B+R oraz 
ochronie danych osobowych i doradza wiodącym polskim instytutom naukowym, 
instytutom PAN oraz uczelniom wyższym i przedsiębiorstwom. 

 

Grzegorz Sprawka | Senior Tax Manager | DZP  
Doradca podatkowy z dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje 
się między innymi w strukturyzacji podatkowej działalności operacyjnej. 
Opracował i wdrożył szereg restrukturyzacji i optymalizacji podatkowych 
związanych zarówno z nabyciem jak też działalnością operacyjną spółek dla 
podmiotów z różnych branż. Jest autorem szeregu artykułów specjalistycznych  
a także współautorem jedynej na polskim rynku kompleksowej publikacji 
dotyczącej problematyki podatkowych grup kapitałowych. 


