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Wyniki PSSE w 2020 roku



KAŻDY nowy inwestor

KAŻDY lokalny przedsiębiorca

według nowych zasad może ubiegać się 

o zwolnienie z podatku dochodowego na nowy projekt

Pomoc publiczna przyznawana z tytułu wydatków 
kwalifikowanych na nową inwestycję lub 2-letnich 
kosztów pracy nowych pracowników

4Q planowane zniesienie 
dodatkowego buforu 30% 
niedoszacowanych 
kosztów

Zmiana mapy pomocy 
publicznej od 01.01.2022 r. 
– plus 5%



Na co można uzyskać wsparcie?
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§ 8. 1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na nowe
inwestycje zalicza się koszty będące:

1. kosztem związanym z nabyciem gruntów lub prawa ich użytkowania
wieczystego,

2. ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków
trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do
składników majątku podatnika i zaliczenia ich do ewidencji środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

3. kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,
4. ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem

technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how i
nieopatentowanej wiedzy technicznej (…)

5. kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli
(…)

6. ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem
lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu
finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem
upływu okresu najmu lub dzierżawy



Wyłączenia
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Mały przedsiębiorca, który po uzyskaniu decyzji o wsparciu poniesie nakłady inwestycyjne w
wysokości 2 mln zł na zwiększenie zdolności produkcyjnej swojego zakładu, nie płaci podatku
dochodowego do momentu wykorzystania puli 1,1 mln zł (55% z 2 mln zł) lub do upłynięcia terminu
obowiązywania decyzji o wsparciu (12 lub 15 lat od momentu jej wydania).

Przykład
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Aby uzyskać wsparcie w formie zwolnienia z podatku dochodowego, 
należy spełnić:

zrównoważonego rozwoju społecznego

zrównoważonego rozwoju gospodarczego

kryteria jakościowe kryteria ilościowe

minimalne nakłady inwestycyjne 

uzależnione od stopy bezrobocia w 

powiecie i wielkości przedsiębiorstwa
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Województwo kujawsko-pomorskie
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Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których 

Rzeczpospolita Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną obejmujące inwestycję w ramach 

łańcucha dostaw sektorów strategicznych zgodnych ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju.

1 pkt

Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1 pkt

Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego. 1 pkt

Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. 1 pkt

Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego  przedsiębiorcy. 1 pkt

Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej 

objętej nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia, obejmujące zatrudnienie co 

najmniej 80% pracowników:
1 pkt

Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko. 1 pkt

Zlokalizowanie inwestycji: 

1. w mieście tracącym swoje funkcje społeczno-gospodarcze (na terenie PSSE dotyczy miast: 

Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Włocławek, Malbork), lub w gminach 

graniczących z tymi miastami lub;

2. na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co 

najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

1 pkt

Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami 

branżowymi.
1 pkt

Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem, w szczególności oferowanie:

1. udziału w dodatkowych programach opieki zdrowotnej wykraczających poza świadczenia 

finansowane lub współfinansowane z funduszu świadczeń pracowniczych lub;

2. dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakresu różnych form wypoczynku, działalności 

kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, ubezpieczeń, programów opieki zdrowotnej.

1 pkt

Kryterium 

zrównoważonego 

rozwoju 

gospodarczego

Kryterium 

zrównoważonego 

rozwoju 

społecznego
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Inwestycja w projekty usługowe wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w 

których Rzeczpospolita Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną obejmujące inwestycję w 

ramach łańcucha dostaw sektorów strategicznych zgodnych ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju

1 pkt

Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1 pkt

Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. 1 pkt

Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej
1 pkt

Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego

 przedsiębiorcy.
1 pkt

Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia , obejmujące 

utworzenie miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w których średnie wynagrodzenie brutto 

przewyższa przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej oraz oferowanie w nich zatrudnienia 

dla co najmniej 80% pracowników na podstawie umowy o pracę.

1 pkt

Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko. 1 pkt

Zlokalizowanie inwestycji: 

1. w mieście tracącym swoje funkcje społeczno-gospodarcze (na terenie PSSE dotyczy miast: 

Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Włocławek, Malbork), lub w gminach 

graniczących z tymi miastami lub;

2. na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co 

najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

1 pkt

Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami 

branżowymi.
1 pkt

Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem, w szczególności oferowanie:

1. udziału w dodatkowych programach opieki zdrowotnej wykraczających poza świadczenia 

finansowane lub współfinansowane z funduszu świadczeń pracowniczych lub;

2. dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakresu różnych form wypoczynku, działalności 

kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, ubezpieczeń, programów opieki zdrowotnej.

1 pkt

Kryterium 

zrównoważonego 

rozwoju 

gospodarczego

Kryterium 

zrównoważonego 

rozwoju 

społecznego



Procedura uzyskania decyzji o wsparciu

Kontakt z Działem 
Inwestycji Strefowych

Oddział Toruń: 56 653 00 47
Oddział Włocławek: 601 975 570

1 2 3 4 5 6 7

Przesłanie Zgłoszenia 
Inwestora

Wstępny dokument zawierający 
informacje o firmie oraz 
planowanej inwestycji

Wstępna weryfikacja

Przygotowanie pełnej 
dokumentacji

▪ Wniosek o wydanie DoW
▪ Formularz pomocy publicznej

▪ Biznesplan
▪ Oświadczenia

▪ Sprawozdania finansowe/ PITy
▪ Zaświadczenia z US i ZUS

Złożenie dokumentów

Rozpatrzenie wniosku

Do 2 tygodni od momentu 
złożenia dokumentów

Wydanie Decyzji o Wsparciu
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WSPÓŁPRACA 
ODPOWIEDZIĄ 
NA WYZWANIA

PRZYGOTOWANIE 

MŁODYCH LUDZI 

DO PRACY ZGODNIE 

Z OCZEKIWANIAMI 

RYNKU

WSPÓLNY CEL

SZKOŁY,

UCZELNIE

PSSE

PRACODAWCY

JST



INWESTOR PSSE

WSPARCIE ZESPOŁU DS. SZKOLNICTWA 
ZAWODOWEGO W DWÓCH OBSZRACH:
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OBECNE KADRY

ROZWÓJ PRZYSZŁYCH KADR



OBECNE KADRY

PORTAL OGŁOSZENIOWY, WYMIANA PRACOWNIKÓW

WSPÓŁPRACA Z AGENCJAMI PRACY – z Programu Partner PSSE

WSPÓŁPRACA Z POWIATOWYMI URZĘDZAMI PRACY

SZKOLENIA, TARGI, SEMINARIA DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW HR I KADR

PODNOSZENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW – PROJEKTY SPOŁECZNE
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ROZWÓJ PRZYSZŁYCH KADR
POMOC W TWORZENIU KLAS PATRONACKICH

DORADZTWO DOT. WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁAMI I UCZELNIAMI

WSPARCIE W POSZUKIWANIU UCZNIÓW I STUDENTÓW NA PRAKTYKI I STAŻE

ORGANIZACJA WYCIECZEK ZAWODOZNAWCZYCH DO FIRM

PROJEKTY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW, PODNOSZENIE KOMPETENCJI

WSPÓŁPRACA Z KIEROWNIKAMI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

WSPÓŁPRACA Z DORADCAMI ZAWODWYMI I PRACOWNIKAMI BIUR KARIER

WSPÓŁPRACA Z JST, KURATORIAMI OŚWIATY

ORGANIZACJA KONFERENCJI, TARGÓW, WYDARZEŃ INTEGRUJĄCYCH SZKOŁY I PRACODAWCÓW
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WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

21

• Politechnika Bydgoska

• Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

• Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

• Wyższa Szkoła Bankowa Toruń/Bydgoszcz

• Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku



PROJEKTY – MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY:
„GINĄCE ZAWODY” – projekt realizowany wspólnie z Pomorska Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw, mający

na celu promocję nauki w zanikających zawodach rzemieślniczych.

„PRAKTYKI I STAŻE DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW” – współpraca ze szkołami i pracodawcami w celu zapewnienia praktyk 

i staży dla uczniów szkół.   

„POZNAJ PRACODAWCĘ” – realizacja wizyt studyjnych uczniów do firm. Spotkania mają na celu zachęcenie uczniów do

podjęcia praktyk i pracy w firmie oraz pokazanie zakresu działalności danej branży. Spotkania realizowane w formie stacjonarnej

oraz online. 

„CENTRUM PROGRAMOWANIA ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH” – kursy i szkolenia dla uczniów, nauczycieli i pracowników firm 

z zakresu obsługi i programowania robotów przemysłowych. Na wyposażeniu w GPNT mamy roboty Fanuc i ABB. 

Planowane otwarcie filii CPRP we Włocławku. 

„CHCĘ TU PRACOWAĆ” – cykl filmów promujących kształcenie w zawodach nagrywany w firmach strefowych i skierowany 

do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, doradców zawodowych i rodziców. 

„MIĘDZYUCZELNIANA AKADEMIA UMIEJETNOŚCI” – realizacja warsztatów dla studentów pomorskich uczelni we współpracy

z firmami strefowymi oraz innymi zaprzyjaźnionymi z PSSE. Spotkania maja na celu zachęcić studentów do praktyk i pracy

u danego pracodawcy i przybliżyć specyfikę działania branży.  
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Zespół ds. szkolnictwa 
zawodowego
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Dziękuję za uwagę.

https://www.strefa.gda.pl/

tel. 605 676 600

Joanna Gasek

j.gasek@strefa.gda.pl

https://www.strefa.gda.pl/

