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DLA BIZNESU 
 

Polska Strefa Inwestycji szansą na wysokie ulgi 
podatkowe 

 
W związku z sygnalizowanym przez Państwa      
zainteresowaniem dotyczącym specjalnych stref    
ekonomicznych, chcielibyśmy przybliżyć Państwu temat     
Polskiej Strefy Inwestycji (PSI). Jest to ustawowy       
instrument wsparcia dla przedsiębiorstw planujących     
nowe inwestycje. W jego ramach przedsiębiorcy      
otrzymują od 10 do 15 lat na zrealizowanie inwestycji i          
skorzystanie z ulgi podatkowej, niezależnie od wielkości       
firmy. Co więcej, inwestycja może być usytuowana       
gdziekolwiek (nie tylko na terenie dotychczasowych      
specjalnych stref ekonomicznych). 

Na jaką inwestycję można uzyskać ulgę 

Ulgę można otrzymać na utworzenie nowego      
przedsiębiorstwa, zwiększenie zdolności produkcyjnej,    
wprowadzenie nowych produktów, zmiana procesu     
produkcyjnego 

Wysokość i długość ulgi podatkowej  

Wysokość i długość ulgi zależy przede wszystkim od        
regionu w którym przeprowadzana jest inwestycja,      
Zestawienie znajdą Państwo TUTAJ. Poniżej     
prezentujemy warunki dla Małopolski: 

35% - duże firmy,  

45% - średnie,  

55% - małe i mikro.  

Ulga dotyczy jedynie podatku wygenerowanego z nowej       
inwestycji. 

Długość ulgi podatkowej: 12 lat (od dnia uzyskania        
pozytywnej decyzji) 

Jakie projekty mogą otrzymać pomoc publiczną 

Pomoc mogą uzyskać firmy z sektora nowoczesnych usług        
lub przemysłu z wyjątkiem produkcji alkoholu, wyrobów       
tytoniowych, stali, energii elektrycznej i gazu. Pomocy       

publicznej nie mogą otrzymać firmy prowadzące m.in.       
działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i       
detalicznego, obiektów i robót budowlanych oraz      
prowadzenia ośrodków gier. Część firm świadczących      
usługi może także uzyskać wsparcie, są to: usługi        
informatyczne, B+R, księgowość, centra telefoniczne,     
usługi architektoniczne i inżynieryjne. 

Minimalne nakłady inwestycyjne 

Wartość zależy od powiatu w którym przeprowadzona ma        
zostać inwestycja. Mapę znajdą Państwo pod TYM       
linkiem. Poniżej kwoty dla Małopolski: 

- dla dużych firm: od 10 do 100 mln zł, 

- dla średnich: od 2 do  20 mln zł, 

- dla małych: od 500 tys. zł do 5 mln zł, 

- dla mikrofirm: od 200 tys. zł do 2 mln zł.  

UWAGA! W powiatach o wysokim bezrobociu i w        
miastach średnich tracących funkcje    
społeczno-gospodarcze wymagane nakłady mogą być     
kilkukrotnie niższe niż w regionach gdzie te problemy nie         
występują.  

Na wartość inwestycji składają się koszty: zakup gruntów,        
nabycie lub wytworzenie ŚT, WNiP, rozbudowa lub       
modernizacja ŚT, a także dwuletnie koszty pracy       
wynikające z utworzenia miejsc pracy następstwie      
realizacji nowej inwestycji 

Kryteria jakościowe  

Inwestycja musi zdobyć ponadto 5 pkt. (na 10        
możliwych) w kryteriach jakościowych (każde spełnione      
kryterium to 1 pkt., każde jest spełnione na bazie         
oświadczenia). Szczegółowe kryteria jakościowe i ich      
punktację znajdą Państwo TUTAJ 

UWAGA! Wnioski wraz z biznesplanem z terenu       
Małopolski składa się do Krakowskiego Parku      
Technologicznego. Można to również zrobić poprzez      
Centrum Business in Małopolska - jest to wspólna        
inicjatywa Krakowskiego Parku Technologicznego,    
Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, oraz      
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http://www.biznes.gov.pl/pl/inwestycje
https://www.biznes.gov.pl/pl/inwestycje/na-czym-polega-ulga
https://www.biznes.gov.pl/pl/inwestycje/mapa-polskiej-strefy-inwestycji
https://media.biznes.gov.pl/v1/files/sites/74/Kryteria%20jako%C5%9Bciowe.pdf
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Województwa Małopolskiego, prowadząca zintegrowany    
system obsługi inwestorów. 

WAŻNE! Zespół A.M. Jesiołowscy - Finanse      
bezpośrednio współpracuje z Centrum Business in      
Małopolska. Jeśli są Państwo są zainteresowani udziałem       
w Polskiej Strefie Inwestycji, lub mają jakieś pytania        
prosimy o kontakt z naszym działem Doradztwa       
Biznesowego:  

Maciej Knych 

e-mail: maciek.k@jesiolowscy.com.pl  

Tel. 784-691-892 

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