














 

 

 

PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA 

im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 

ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska 

 tel. +48 83 344 99 00, fax +48 83 344 45 90, e-mail: psw@pswbp.pl  
www.pswbp.pl 

OB/20/2020 Biała Podlaska, dn. 10 listopada 2020 r. 
 

Opinia o innowacyjności projektu 
Rozwinięcie prowadzonej działalności, poprzez wybudowanie nowego budynku 

wraz z przyległą infrastrukturą, zakup nowych środków trwałych oraz posadowienie 
instalacji fotowoltaicznej 

 
sporządzona na wniosek 

Pretoris Sp. z o.o. 
Ul. Sieradzka 66 

98-220 Zduńska Wola 
NIP – 782-251-31-20 

 
przez  

Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II 
ul. Sidorska 95/97 

21-500 Biała Podlaska 
NIP - 537 213 18 53 

 
będącą: 
- podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) tj.: 
a) uczelnia, 
b) federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, 
c) Polska Akademia Nauk, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii 

Nauk (Dz. U. z 2019 r., poz. 1183), 
d) instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii 

Nauk (Dz. U. z 2019 r., poz. 1183), 
e) instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, 
f) międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 
g) Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej 

Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534), 
h) instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, 
i) Polska Akademia Umiejętności, 

lub 
- centrum badawczo-rozwojowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach 

wspierania działalności innowacyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1402) z uwzględnieniem przepisów 
Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U. 2010, nr 
96, poz. 620 z późn. zm.)*;  

która nie jest  powiązana z wnioskodawcą. 
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