
Polska Strefa 
Inwestycji

Zarówno przedsiębiorcy planujący rozpoczęcie działalności w Polsce, jak i już funkcjonujący na terenie kraju mogą

ubiegać się o wsparcie m.in. w formie ulg podatkowych. Instrument PSI to ciekawe rozwiązanie zwłaszcza w przypadku

projektów stricte inwestycyjnych realizowanych w szczególności przez dużych przedsiębiorców, dla których pozyskanie

wsparcia z innych źródeł może być znacznie ograniczone.

Warto podkreślić, że możliwość ubiegania się o zwolnienie dostępna jest dla wszystkich przedsiębiorców na terenie całej

Polski (nie tylko teren tzw. starych SSE), a warunki skorzystania ze zwolnienia uzależnione są od wielkości

przedsiębiorcy, lokalizacji inwestycji oraz jej charakteru.

Dla kogo

Zarządzający danym obszarem w imieniu Ministra Rozwoju i Technologii

Instytucja 

udzielająca  

wsparcia

Termin naboru

Koszty kwalifikowane / limit zwolnienia

albo

Tryb ciagły

Wynagrodzenia: 

dwuletnie koszty

pracy brutto nowych

pracowników

Wartości 

niematerialne i prawne

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych/ od osób prawnych

Przedsiębiorcy (w tym także znaczna część usługodawców)

Forma wsparcia

Środki trwałe (w tym rozbudowa

istniejących środków trwałych)

Roboty i materiały 

budowlane

Nabycie lub leasing 

nieruchomości oraz innych

środków trwałych



139 miast tracących funkcje społeczno-

gospodarcze,  gminy na terenie których 

znajdują się te miasta

10 5 1 0,5 0,5

oraz gminy graniczące z tymi gminami

>250% 10 5 1 0,5 0,5

250% >– >200% 15 7,5 1,5 0,75 0,75

200% >– >160% 20 10 2 1 1

160% >– >130% 40 20 4 2 2

130% >– >100% 60 30 6 3 3

100% >– >60% 80 40 8 4 4

60% >– 100 50 10 5 5

Kryteria oceny

Projekt produkcyjny Projekt usługowy

Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego:

• Inwestycja w projekty usługowe wspierające branże 

zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju lub z 

inteligentnymi specjalizacjami województwa

• Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich

• Tworzenie powiązań regionalnych

• Robotyzacja i automatyzacja procesów

• Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego

• Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej

• Nowa inwestycja w odnawialne źródła energii

• Status mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo 

średniego przedsiębiorcy

Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego:

• Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy

• Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim 

negatywnym wpływie na środowisko

• Zlokalizowanie inwestycji

• Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych

• Podejmowanie działań w zakresie opieki nad 

pracownikiem

Wymagane jest spełnienie 4, 5 lub 6 kryteriów (w zależności od lokalizacji projektu)

Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego:

• Inwestycja w projekty usługowe wspierające branże 

zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju lub z 

inteligentnymi specjalizacjami województwa

• Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej

• Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich

• Tworzenie powiązań regionalnych

• Robotyzacja i automatyzacja procesów

• Nowa inwestycja w odnawialne źródła energii

• Status mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo 

średniego przedsiębiorcy

Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego:

• Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie 

stabilnego zatrudnienia

• Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim 

negatywnym wpływie na środowisko

• Zlokalizowanie inwestycji

• Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych

• Podejmowanie działań w zakresie opieki nad 

pracownikiem

Minimalna wartość projektu (mln PLN):

* Wartości jeszcze niższe dla mikroprzedsiębiorców

** Usługowe: Centrum Usług Nowoczesnych, IT

*** Preferencje w zakresie reinwestycji obowiązują przez rok (do końca 2022)

Stopa bezrobocia w powiecie - miejscu  

lokalizacji projektu w stosunku do 

przeciętnej  stopy bezrobocia w kraju

Duże

Utworzenie

nowego

zakładu

Projekt

w zakresie

reinwestycji***

Średnie

Przedsiębiorstwo

Małe*/  
Usługowe**

Utworzenie

nowego

zakładu

Projekt  

w zakresie

reinwestycji***



Jak możemy pomóc?

ANALIZA
I STRATEGIA

analiza i modelowanie projektu 

w celu maksymalizacji szans 

na pozyskanie wsparcia

WSPARCIE W PROCESIE 
ROZLICZANIA ZWOLNIENIA  

PODATKOWEGO

UBIEGANIE SIĘ

O WSPARCIE

zaangażowanie doradców

podatkowych specjalizujących się

w doradztwie dla podmiotów

w SSE / posiadających

decyzje o wsparciu

Kompleksowa asysta

w procesie ubiegania się

o wsparcie finansowe

w postaci zwolnienia z podatku 

dochodowego na podstawie 

decyzji o wsparciu

Limit zwolnienia obliczany jest jako procent kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji.

Na wykorzystanie zwolnienia z podatku przedsiębiorca ma 10, 12 lub 15 lat.

Mapa pomocy regionalnej
Wysokość wsparcia dla dużych przedsiębiorstw
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- Premia dla MŚP: + 10 p.p. dla firm średnich, + 20 p.p. dla mikro i małych firm

- W regionie warszawskim stołecznym maksymalna intensywność pomocy regionalnej liczona jako stosunek 

wartości pomocy regionalnej, wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto, do kosztów kwalifikujących się do 

objęcia tą pomocą, z zastrzeżeniem § 4 i § 6, wynosi:

1) 25% dla obszarów należących do gmin Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, 

Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola;

2) 35% dla obszarów należących do gmin Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, 

Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz

* Intensywność bazowa od 01.01.2025 zostanie zmniejszona o 5 p.p.



Biznes i innowacje
Nasz ponad 40-osobowy zespół doradców czuwa nad tym, aby nasi Klienci otrzymali profesjonalne wsparcie w zakresie

pomocy publicznej. Aktywnie wspieramy przedsiębiorstwa w trakcie całego procesu ubiegania się o wsparcie finansowe na

realizację innowacyjnych przedsięwzięć, ryzykownych projektów badawczo-rozwojowych, inwestycji związanych z ochroną

środowiska czy też odnawialnymi źródłami energii.

Oferujemy kompleksowe podejście zaczynając od identyfikacji najwłaściwszych źródeł pomocy publicznej z dostępnych

programów wsparcia odpowiednich do potrzeb Klienta aż do właściwego wykorzystania pomocy publicznej na etapie

realizacji projektu. Zapewniamy bezpieczne i terminowe podejście do realizacji umowy o dofinansowanie oraz refundacji

poniesionych kosztów.

Wśród kluczowych kompetencji naszego zespołu są m.in. dotacje i ulgi w tym Polska Strefa Inwestycji, wsparcie na etapie

realizacji projektów oraz zarządzanie innowacjami. Od początku naszej działalności zrealizowaliśmy około 500 projektów,

które otrzymały dofinansowanie.

Dla naszych klientów pozyskaliśmy około 8,5 mld PLN pomocy publicznej, w tym 2,2 mld PLN na projekty badawczo-

rozwojowe oraz infrastrukturę badawczą, a także 1,9 mld PLN dla inwestycji środowiskowych. Mamy zróżnicowany zakres

kompetencji i doświadczenie, dlatego jesteśmy partnerem biznesowym zarówno dla największych jak i tych mniejszych firm.

Od 2018 r. dzięki partnerstwu z Hype Innovation świadczymy kompleksowe usługi umożliwiające realizację programów

innowacyjności, w szczególności crowdsourcing innowacji wśród pracowników, jak i na zewnątrz (tzw. open innovation).

ok. 8,5 mld PLN
pozyskanych  

dotacji i ulg

1,9 MLD PLN

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY

6,5 MLD PLN  

DUŻE FIRMY

1,9 mld PLN
pozyskanego 

zwolnienia z podatku 

CIT w ramach Polskiej 

Strefy Inwestycji oraz 

dawnych Specjalnych 

Stref Ekonomicznych

Dotacje i ulgi

Warto zapytać.

Michał Gwizda
PARTNER ZARZĄDZAJĄCY

M: +48 602 186 086

E: michal.gwizda@crido.pl

Magdalena Kosewska-Kwaśny
PARTNER

M: +48 602 186 386

E: magdalena.kosewska@crido.pl

Magdalena Zawadzka
PARTNER

M: +48 602 674 800
E: magdalena.zawadzka@crido.pl

Szymon Żółciński
PARTNER

M: +48 602 674 500

E: szymon.zolcinski@crido.pl

Łukasz Kościjańczuk
PARTNER

M: +48 696 067 193
E: lukasz.koscijanczuk@crido.pl

Piotr Folwarczny
PARTNER

M: +48 882 186 326
E: piotr.folwarczny@crido.pl

500
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