
INSERVICES AGNIESZKA SZAFRAŃSKA 

 

 

 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska Strefa Inwestycji to instrument, dzięki któremu możesz uzyskać ulgę 

podatkową na realizację nowej inwestycji. Możesz z niego skorzystać na 

terenie całej Polski, niezależnie od wielkości firmy. Wsparcie przyznawane 

jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług 

• musi być jeszcze nierozpoczętą, nową 

inwestycją, 

• wpisywać się w zakres działalności, na 

którą można otrzymać pomoc 

publiczną, 

• spełniać kryteria ilościowe, 

• spełniać kryteria jakościowe. 

Mikro, Małe, Średnie i Duże Przedsiębiorstwa, 

należące do sektora przemysłu oraz 

nowoczesnych usług 

 

DLA KOGO? 

✓ mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) 

✓  zgrupowania i partnerstwa 
MŚP 

 

WARUNKI INWESTYCJI 

✓ mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) 
✓  zgrupowania i partnerstwa MŚP 

 

STOPIEŃ TRUDNOŚCI 

WNIOSKU 

✓ mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) 

✓  zgrupowania i partnerstwa 
MŚP 

 

DOSTĘPNOŚĆ ŚRODKÓW 

✓ mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) 

✓  zgrupowania i partnerstwa 
MŚP 

 

OBOWIĄZKOWA TEMATYKA PROJEKTU 

 

Koszt nowej inwestycji: 1 mln zł 

Wielkość przedsiębiorcy: średni 

Lokalizacja inwestycji: województwo podkarpackie 

Intensywność pomocy publicznej: 60% 

Pomoc publiczna (ulga podatkowa) = 1 mln zł x 60% = 600 tys. zł  

600 000 zł to wartość niezapłaconego podatku dochodowego CIT lub 

PIT.  

Stawka podatku dochodowego CIT: 19% 

Wysokość dochodu zwolnionego z podatku: 600 tys. / 19% =  

3 157 894,70 zł 

złożenie wniosku:  

w dowolnym momencie, przed rozpoczęciem 

realizacji nowej inwestycji 
 

 

DOTACJA DLA 

CAŁEJ POLSKI 

INWESTYCJA NIE 

MOŻE BYĆ 

ROZPOCZETA 

Ulga podatkowa – Polska Strefa Inwestycji 

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ NA ROZWÓJ SWOJEGO BIZNESU? 

NAPISZ LUB ZADZWOŃ 

DOTACJE@INSERVICES.PL 

TEL. 511 383 331 

 

POZIOM DOTACJI 

✓ mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) 

✓  zgrupowania i partnerstwa 
MŚP 

 

KALENDARIUM 

UTRZYMANIE 

INWESTYCJI 

PRZEZ 3 LATA 

UWAGA:  

średni czas przygotowania wniosku: 2-3 tygodnie 

do 70% 
Dla mikro, małych, średnich i dużych 

przedsiębiorstw w zależności od wielkości i 

lokalizacji 

Limit zwolnienia z podatku dochodowego liczony jest 

jako procent od: 

• kosztów nowej inwestycji (poniesionych 

nakładów inwestycyjnych),  

• lub 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych 
pracowników 

 

 

termin oceny wniosku: 

nie dłużej niż miesiąc (maksymalnie może 

wydłużyć się do dwóch m-cy) 

NA CZYM POLEGA ULGA 

Wsparcie przyznawane jest w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT 

lub zwolnienia z podatku dochodowego PIT, w związku z realizacją nowej 

inwestycji. Ulga podatkowa stanowi regionalną pomoc inwestycyjną. 

Z pomniejszonego podatku można korzystać przez 10, 12 lub 15 lat albo do 

momentu wykorzystania limitu zwolnienia. Liczba lat zależy od wybranej 

lokalizacji. 

Ulga podatkowa = koszt inwestycji * x intensywność pomocy publicznej w 

wybranej lokalizacji 

Wysokość dochodu zwolnionego z podatku = ulga podatkowa/stawka podatku 

NIE 

TAK 

TAK 

TAK 

NIE 

NIE 

DOTACJA DLA 

DUŻYCH FIRM 
TAK

 

NIE 

PRZYKŁAD 
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