
 

Nr. Rodzaj instrumentu Kryteria Maksymalna wartość pomocy Władza 

odpowiedzialna 

(instytucja) 

Procedury 

1. Zwolnienia z podatku 

dochodowego - dochody, 

które przedsiębiorca uzyska 

z działalności gospodarczej 

prowadzonej na terenie 

specjalnej strefy 

ekonomicznej (SSE) będą 

zwolnione od podatku 

dochodowego (CIT)  

 

 

 

W przypadku, gdy 

przedsiębiorca jest 

zainteresowany gruntem, 

który nie wchodzi w skład 

SSE jest możliwość 

włączenia tego terenu w 

granice SSE 

 

Minimalna wartość 

inwestycji 

100,000 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Maksymalna dopuszczalna wartość 

pomocy regionalnej  

 

Zarząd specjalnej 

strefy 

ekonomicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister 

Gospodarki  

Zezwolenia na działalność 

gospodarczą w SSE są 

uzyskiwane w drodze 

przetargów publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozszerzenie strefy następuje w 

drodze zmiany rozporządzenia 

Rady Ministrów. Wniosek o 

rozszerzenie strefy składany jest 

w Ministerstwie Gospodarki.  

 



2. Zwolnienia z podatku od 

nieruchomości: 

- możliwość zmniejszenia 

stawki podatku lub 

pełnego zwolnienia na 

czas określony  

 

Zwolnienie następuje na 

podstawie uchwały rady 

gminy, która określa tryb 

przyznawania ulg 

podatkowych. 

Zwolnienie zależy przede 

wszystkim od 

planowanych nakładów 

inwestycyjnych i liczby 

tworzonych nowych 

miejsc pracy 

 

Zwolnienie następuje na podstawie 

uchwały rady gminy, która określa 

tryb przyznawania ulg podatkowych 

 Rada Gminy 

 

Zwolnienia są dostępne tylko w 

gminach, które podjęły uchwałę 

o zwolnieniach. Jeżeli wszystkie 

wymagania, które definiuje 

uchwała są spełnione, 

przedsiębiorca ma możliwość 

korzystania ze zwolnień, 

jednakże jest zobowiązany do 

złożenia wniosku na ręce 

lokalnych władz 

3. Instrumenty rynku pracy – 

wsparcie zatrudnienia osób 

bezrobotnych 

Przeznaczone dla 

zarejestrowanych osób 

bezrobotnych 
-  

Powiatowy urząd 

pracy 

Pracodawca kontaktuje się z 

lokalnym urzędem pracy 

 
3.1. Usługi rekrutacyjne 

 

Przeznaczone dla 

zarejestrowanych osób 

bezrobotnych  

Pracodawca nie ponosi kosztów związanych z 

poszukiwaniem odpowiednich kandydatów  

 Powiatowy urząd pracy Pracodawca kontaktuje się z lokalnym 

urzędem pracy 

 

3.2. Staże i przygotowanie zawodowe w 

miejscu pracy, włączając refundacje 

kosztów za zakwaterowanie oraz 

koszty dojazdu 

 

 

Wsparcie finansowe pokrywa 

koszty stażu absolwentów do 27 

roku życia (przez maksymalnie 12 

miesięcy) oraz przygotowania 

zawodowego dla osób, które 

przekroczyły 27 rok życia (przez 

maksymalnie 6 miesięcy). Osobom 

odbywającym staż lub 

przygotowanie zawodowe 

przysługuje zwrot poniesionych 

kosztów za dojazd do pracy oraz 

kosztów zakwaterowania. 

Osoby bezrobotne otrzymują wynagrodzenie w 

wysokości 532,90 PLN wypłacane przez lokalny 

samorząd (Starosta) 

 

Ponadto osoba uczestnicząca w stażu otrzymuje 

zwrot kosztów dojazdu nieprzekraczających 1,798.00 

PLN (200% minimalnego wynagrodzenia) oraz zwrot 

kosztów za zakwaterowanie nieprzekraczających 

1,798.00 PLN (200% minimalnego wynagrodzenia) 

 

 Powiatowy urząd pracy Pracodawca kontaktuje się z lokalnym 

urzędem pracy.  

Pracodawca zobowiązany jest do stworzenia 

warunków umożliwiających odbycie stażu 

(przygotowania zawodowego) Zasady 

odbycia stażu (przygotowania zawodowego) 

wyszczególnione są w umowie,  

zawierającej informacje o obowiązkach, 

kwalifikacjach oraz umiejętnościach 

zawodowych jakie uzyska osoba zatrudniona.  

 

Bezpośrednim odbiorcą wsparcia 

finansowego jest zatrudniona osoba 

bezrobotna, która odbywa staż 

(przygotowanie zawodowe) w miejscu pracy. 

Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów z 

tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej.  

Po zakończeniu stażu/przygotowania 

zawodowego najlepsi uczestnicy mogą zostać 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę 



3.3.  Szkolenie zawodowe osób 

bezrobotnych zgodnie z wymogami 

pracodawcy 

 

Przeznaczone dla 

zarejestrowanych osób 

bezrobotnych  

W czasie trwania szkolenie absolwenci mogą 

otrzymywać stypendium miesięczne w wysokości ok. 

210 PLN, pozostali uczestnicy szkoleń wsparcie w 

wysokości nieprzekraczającej 105 PLN na miesiąc  

 Powiatowy urząd pracy Pracodawca kontaktuje się z lokalnym 

urzędem pracy. 

Bezpośrednim odbiorcą wsparcia 

finansowego są instytucje szkoleniowe. 

Pracodawca nie ponosi kosztów związanych 

ze szkoleniem. Ponadto odbiorca 

bezpośredni nie ponosi kosztów 

zakwaterowania 

 

3.4 Refundacja kosztów z tytułu 

utworzenia oraz doposażenia miejsca 

pracy 

Zwrot kosztów związanych z 

zakupem niezbędnych środków 

trwałych potrzebnych do 

utworzenia stanowiska pracy np. 

zakup komputerów, mebli itp. 

Suma wyszczególniona w umowie nie 

przekraczającej 12,136.35 PLN 

 

Powiatowy urząd pracy 

 

Pracodawca zawiera umowę z samorządem 

lokalnym (Starostą). Pracodawca korzystając 

z tego typu wsparcia finansowego jest 

zobowiązany do stworzenia i utrzymania 

miejsca pracy przez okres 3 lat (2 lata małe I 

średnie przedsiębiorstwa) 

 

 

 

 

 


