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1 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która wprowadza istotne zmiany w zakre-
sie przyznawania regionalnej pomocy publicznej. Dotychczas pomoc ta związana była przede wszystkim ze specjalny-
mi strefami ekonomicznymi (dalej: SSE), które pozwalały przedsiębiorcom inwestującym na określonych terytoriach 
nie płacić podatku dochodowego od osiąganych dochodów. Nowe przepisy bazują na regulacjach dotyczących SSE, 
uwzględniając przy tym doświadczenie związane z ich stosowaniem oraz problemy, które powstawały na ich gruncie, 
jednak przewidują zupełnie nowy system pomocy. Docelowo nowy mechanizm wsparcia ma zupełnie zastąpić pomoc 
wynikającą z prowadzenia działalności strefowej i sprawić, że wsparcie stanie się bardziej dostępne.

Nowe regulacje znacznie zmieniają zasady przyznawania pomocy, i to w podstawowym aspekcie. Zgodnie z nową 
ustawą ze wsparcia przedsiębiorcy będą mogli korzystać w związku z przeprowadzanymi inwestycjami na terenie ca-
łego kraju. To oznacza większą elastyczność i dużo większe możliwości korzystania ze wsparcia. Jego uzyskanie często 
może okazać się jednak trudniejsze.

Ustawa nie tylko odrzuca ideę wspierania inwestycji jedynie na określonych terytoriach, ale też znacznie większą wagę 
przywiązuje do jakości realizowanych projektów. Przede wszystkim ustawodawca dostrzegł konieczność szczególnego 
wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. To, co dotychczas ograniczało się do sfery deklaracji, obecnie przybiera 
realny kształt – przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mieli większy dostęp do pomocy publicznej. Bardziej niż dotychczas 
cenione będą także inwestycje przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju – tworzenia wysokopłatnych i wyspecja-
lizowanych miejsc pracy, poprawy warunków pracy, współpracy ze szkołami i uczelniami wyższymi, troski o środowisko 
naturalne.

W wielu aspektach zmienią się także zasady rozliczania pomocy publicznej. Nowa ustawa, w przeciwieństwie do po-
przednich regulacji, wprost określa m.in. zasady zwrotu pomocy publicznej oraz zasady jej rozliczania w przypadku korzy-
stania przez przedsiębiorców z kilku decyzji o wsparciu lub zezwoleń na prowadzenie działalności strefowej. Tym samym 
zmiany dotkną także przedsiębiorców korzystających z pomocy obecnie w ramach działalności w SSE.

Nowa ustawa to tym samym nowe możliwości i nowe, potencjalne problemy dla przedsiębiorców. Niniejsza publikacja ma 
na celu przybliżenie jej regulacji oraz omówienie nowych zasad przyznawania i rozliczania pomocy w praktycznym ujęciu. 
Jednocześnie założeniem autorów było stworzenie poradnika omawiającego nowy mechanizm w sposób możliwie kom-
pleksowy, ze zwróceniem uwagi na wszystkie najważniejsze aspekty prowadzenia działalności gospodarczej przy korzysta-
niu ze wsparcia. Wiele uwagi poświęcono także przedsiębiorcom obecnie korzystającym z pomocy na podstawie zezwoleń 
strefowych – także dla nich nowe regulacje wprowadzają wiele istotnych zmian, do których należy się przygotować.

Wierzymy, że dzięki niniejszej publikacji uzyskiwanie wsparcia i jego rozliczanie stanie się prostsze. I choć mamy 
świadomość, że nie sposób omówić wszystkich problemów (ale też wszystkich korzyści) związanych z korzystaniem 
z pomocy publicznej, mamy nadzieję, że uda nam się przybliżyć podstawowe założenia nowych regulacji.
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