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KRYTERIA WARUNKUJĄCE PRZYZNANIE DECYZJI O WSPARCIU  
 
Przedsiębiorcy, którzy ubiegają się o wydanie decyzji o wsparciu dla planowanej przez nich inwestycji 
zobowiązani są do zadeklarowania spełnienia kryteriów ilościowych oraz jakościowych. Kryteria 
ilościowe związane z uzyskaną pomocą odnoszą się do wielkości ponoszonych kosztów 
kwalifikowanych inwestycji. Z kolei kryteria jakościowe zależą od lokalizacji inwestycji oraz branży w 
jakiej działa firma – inne są dla projektów inwestycyjnych z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, a 
inne dla projektów przemysłowych.  

 
Ustawodawca chcąc zmobilizować przedsiębiorców ubiegających się o zwolnienie z podatku 
dochodowego do tworzenia dobrze płatnych, atrakcyjnych miejsc pracy i przyczyniania się do rozwoju 
gospodarczego Polski, uzależnił przyznanie decyzji o wsparciu od zadeklarowania przez przedsiębiorcę 
dodatkowych kryteriów. Kryteria te zostały szczegółowo określone w przepisach Rozporządzenia PSI, 
oddzielnie dla sektorów usług i przemysłu.  
 
Przedsiębiorcy mogą wybrać spośród 10 warunków. Spełnienie kryteriów jakościowych na etapie 
aplikowania o decyzję o wsparciu polega na zadeklarowaniu wypełniania w okresie utrzymania 
inwestycji co najmniej 6 z nich. Ustawodawca przewidział dwa wyjątki, kiedy przedsiębiorca może 
zadeklarować mniej niż 6 kryteriów:  
 

1) przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie dla nowej inwestycji zlokalizowanej na terenie 
objętym intensywnością pomocy regionalnej w wysokości 35% - w takim przypadku 
wystarczającym będzie zadeklarowanie 5 kryteriów,  
 

2) przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie dla nowej inwestycji zlokalizowanej na terenie 
objętym intensywnością pomocy regionalnej w wysokości 50% - w takim przypadku 
wystarczającym będzie zadeklarowanie 4 kryteriów.  

 
Kryteria podzielone zostały na dwie grupy, odnoszące się do zrównoważonego rozwoju społecznego 
oraz gospodarczego – przedsiębiorca wnioskujący o wydanie decyzji o wsparciu musi zadeklarować co 
najmniej jedno kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego i jedno zrównoważonego rozwoju 
społecznego.  
 
Szczególnie premiowane są inwestycje realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – 
ustawodawca dla przedsiębiorców tej wielkości nie tylko znacząco obniżył minimalne koszty nowej 
inwestycji, ale także przyznał „bonusowy” punkt w kryteriach jakościowych - jednym z kryteriów 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego jest bowiem posiadanie statusu mikro, małego lub 
średniego przedsiębiorcy.  
 
Chcesz dowiedzieć się, jakie są kryteria jakościowe, których wykładnia budzi największe trudności i jak 
je interpretować? Zachęcamy do przeczytania całego artykułu w kwartalniku „PODATKI” (nr 3): 
https://kwartalnik-podatki.pl/wnumerze/. 
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