


Polska Strefa Inwestycji



Podstawowe założenia funkcjonowania stref według nowych zasad



Jakie projekty inwestycyjne mogą otrzymać decyzję?

Aby uzyskać zwolnienie podatkowe inwestycja musi:

✓ być nową, jeszcze nierozpoczętą inwestycją,

✓ wpisywać się w zakres działalności, na którą można 

otrzymać pomoc publiczną,

✓ Spełniać kryteria ilościowe – strona 10-12

✓ Spełniać kryteria jakościowe – strona 16

Decyzja może być wydana na:



Zakres działalności, na którą można otrzymać pomoc publiczną w ramach PSI

Pomoc publiczną można otrzymać na realizację inwestycji w sektorze:
• tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, materiały 
wybuchowe, energię elektryczną i gaz.

• nowoczesnych usług, do których należą: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i 
technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w 
zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych, usługi architektoniczne oraz inżynieryjne.

Pomocy publicznej nie mogą otrzymać firmy prowadzące m.in. działalność w zakresie: handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i 
robót budowlanych oraz prowadzenia ośrodków gier. Szczegółowy wykaz rodzajów działalności wykluczonych ze wsparcia znajdują się 
w § 2 Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizacje nowych inwestycji.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001713


Jedna z największych stref 
w Polsce



• USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji;

• ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym 
przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji;

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia
zarządzającemu Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz
wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu;

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia 
obszarów i przypisania ich zarządzającym;

Akty prawne regulujące wspieranie nowych inwestycji





Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna- zasięg oddziaływania

https://www.biznes.gov.pl/pl/inwestycje


Wsparcie – jak to działa?
Prezentowana poniżej mapa przedstawia wielkość pomocy publicznej w poszczególnych województwach

35%

35%

25%

50%

50%

35%

50%

25%

35%

35%

25%

35%

35%

50%

35%

10% 
-
35%

Dostępna pomoc publiczna

• średni przedsiębiorca + 10 p.p.

• mikro/mały przedsiębiorca  + 20 p.p.

https://www.biznes.gov.pl/pl/inwestycje/mapa-polskiej-strefy-inwestycji

