
SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE
A WSPIERANIE NOWYCH 

INWESTYCJI



Tereny w obszarze oddziaływania PSSE

226 gmin w 37 powiatach
województwa pomorskiego
i kujawsko-pomorskiego



Polska Strefa Inwestycji 

narzędziem Zrównoważonego 

Rozwoju Regionu na poziomie:  

gminy, powiatu, regionu



17 podstref w woj. kujawsko-pomorskim

880 ha w woj. kujawsko-pomorskim

51 inwestorów*

ponad 8 tysięcy miejsc pracy

ponad 4,9 mld zł inwestycji

* przedsiębiorców działających na obszarze PSSE na podstawie 

aktywnego zezwolenia strefowego, skutkującego zwolnieniem z 

podatku dochodowego



CEL NOWEJ USTAWY



PSSE A WSPARCIE 
NOWYCH INWESTYCJI



KAŻDY nowy inwestor

KAŻDY lokalny przedsiębiorca

według nowych zasad może ubiegać się 

o zwolnienie z podatku dochodowego na nowy projekt

MAKSYMALNA INTENSYWNOŚĆ POMOCY ZE ZWOLNIENIA Z PODATKU DOCHODOWEGO
35%/45%/55% nakładów inwestycyjnych
(duże/średnie/małe i mikro)

ZWOLNIENIE PODATKOWE
NA 12 LAT OD WYDANIA DECYZJI (decyzja w przeciągu 30 dni od wniosku)



Lokalizacja wydanych decyzji – kujawsko-pomorskie



DZIAŁALNOŚCI WYŁĄCZONE 





KRYTERIA ILOŚCIOWE



KOSZTY KWALIFIKOWANE czyli co 
wlicza się do nakładów 

inwestycyjnych
➢ nabycie gruntów 

➢ nabycie środków trwałych np. maszyny, 

linie produkcyjne, sprzęt

➢ koszt rozbudowy lub modernizacji 

istniejących środków trwałych,

➢ nabycie wartości niematerialnych i 

prawnych 

➢ koszt związanymz najmem lub dzierżawą



10 możliwości, z których wybiera się 5 punktów



Micro przedsiębiorca w powiecie żnińskim produktu w sektorze tworzyw sztucznych. 

Zgodnie z kryteriami ilościowymi min. 400 tys. zł.

Szacowany koszt inwestycji to 1 mln zł. (budowa hali i zakup maszyn)

Do weryfikacji z PSSE jest spełnienie 5 z 10 kryteriów jakościowych. (Status MŚP, Lokalizacja, Wspieranie 
edukacji, Opieka nad pracownikiem, Wyspecjalizowane miejsca pracy)

Wielkość pomocy w postaci zwolnienia z 
CIT/PIT= 1 mln*55%= 550 000 zł*

*to maksymalna wielkość pomocy publicznej, czyli inna pomoc regionalna, np. dotacje z UE, łączą się i całkowita pomoc publiczna na ten projekt nie może 
przekroczyć tych 5,5 mln zł.



1. Możliwość korzystania z infrastruktury PSSE tam gdzie Zarządzający jest jej właścicielem;
2. Doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia działalności na podstawie decyzji o wsparciu;
3. Możliwość uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez PSSE m.in. z zakresu dostępnej

pomocy publicznej;
4. Wsparcie i pośrednictwo w kontaktach z IOB, szkołami zawodowymi, ośrodkami B+R,

przedsiębiorcami, klastrami, ośrodkami akademickimi;
5. Pomoc w kontaktach z naukowymi ośrodkami badawczymi działającymi na terenie obszaru;
6. Promocja szkolnictwa branżowego; spotkania z przedstawicielami szkół/uczelni;
7. Promocja przedsiębiorców za pomocą dostępnych kanałów komunikacji, w publikacjach

i materiałach reklamowych oraz podczas wydarzeń organizowanych przez PSSE;
8. Wsparcie zagranicznej ekspansji przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie obszaru;

doradztwo w zakresie instrumentów wsparcia ekspansji zagranicznej przedsiębiorców.

Katalog usług świadczonych przez Zarządzającego PSSE







PROCEDURA
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