
Doing business
in Małopolska 

Przewodnik dla inwestorów



Polska gospodarka wyróżnia się na tle innych 
krajów europejskich wyjątkową dynamiką wzro-
stu, a przede wszystkim stabilnością. 
Tempo  wzrostu PKB (ceny stałe) w 2019 r. wynio- 
sło w Polsce 4,0% i było znacznie szybsze niż 
średnie tempo wzrostu w strefie euro i całej Unii 
Europejskiej.

Od 2017 r. stopa inwestycji w Polsce stabilnie 
wzrasta, osiągając w 2019 r. poziom 18,8 %.

POLSKA zaprasza inwestorów
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PRZEDMOWA

Małopolska to region w południowej Polsce, który 
od lat znajduje się  w ścisłej czołówce województw 
najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów, zarówno 
polskich, jak i zagranicznych. Wysokie tempo rozwoju 
gospodarczego, liczne instytucje wsparcia biznesu, 
dobra infrastruktura transportowa, to tylko niektóre 
z powodów, dla których światowe koncerny zdecy-
dowały się tutaj zainwestować. Potencjał inwesty-
cyjny regionu został także doceniony w prestiżo-
wych, europejskich konkursach: Małopolska otrzy-
mała między innymi tytuł Europejskiego Regionu 
Przedsiębiorczości i zajęła 1. miejsce w międzynaro-
dowym konkursie RegioStars 2016. 

Niekwestionowanym liderem Małopolski jest histo-
ryczne miasto Kraków,  w którym prężnie rozwija się 
rynek nowoczesnych usług biznesowych. Ekosystem 
uczelni, instytutów badawczych i globalnych korpora-
cji tworzy też znakomite warunki dla rozwoju startu-
pów i technologii, wyróżniających Kraków w Europie 
i na świecie. 

Kraków jest także jednym z najważniejszych polskich 
ośrodków akademickich. Wysoka jakość kształcenia 
oferowana przez Uniwersytet Jagielloński oraz Akade-
mię Górniczo-Hutniczą doceniona została przez naj-
ważniejszy Polski ranking szkół wyższych PERSPEKTY-
WY, w którym obie uczelnie od lat zajmują najwyższe 
pozycje.  

Celem niniejszej publikacji jest ukazanie korzyści, ja-
kie płyną z inwestowania  w Małopolsce. Kierujemy ją 
głównie do inwestorów zagranicznych, jednak także 
przedsiębiorcy krajowi znajdą w niej przydatne infor-
macje, dotyczące zarówno samego regionu, jak i pro-
wadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Zespół Centrum Business in Małopolska
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Wiodący region Polski pod względem potencjału gospodarczego
2. najwyższy wzrost regionalnego PKB w latach 2014-2018

5. region przemysłowy Polski 
wartość produkcji sprzedanej przemysłu wyniosła w 2018 r. 24 mld EUR/ 100 mld PLN 

Wysoka wartość eksportu
10,1 mld EUR/ 43,4 mld PLN – wartość eksportu z Małopolski

Najbardziej innowacyjny region  w Polsce
jedyny region w Polsce z wydatkami B+R powyżej 2% PKB (Małopolska – 2,16%)

Duża dostępność funduszy dla biznesu
• na wsparcie rozwoju małopolskich przedsiębiorstw (w ramach osi I i III RPO na lata 2014-2020) zaplanowano 

576,5 mln EUR/ 2,5 mld PLN
• w ramach Tarczy Antykryzysowej małopolskie przedsiębiorstwa uzyskają pomoc finansową w wysokości ponad 

79 mln EUR/ 341 mln PLN 

Kadra inżynierska i menadżerska oraz specjaliści na najwyższym poziomie
• wysoki odsetek pracowników  z wykształceniem wyższym oraz osób ze znajomością języków obcych
• 1,4 mln osób aktywnych zawodowo,  w tym 30% spośród ogółu pracujących jest zatrudnionych na stanowiskach 

specjalistycznych

Najwyższej jakości szkolnictwo wyższe
43 200 absolwentów uczelni, z czego 16,7 tys. absolwentów STEM w 2018 r.

Bardzo dobra infrastruktura do prowadzenia działalności
1,42 mln mkw. powierzchni biurowej, szeroka oferta magazynowa, dostępność transportowa: 
• autostrada A4 (672 km)
• główny korytarz tranzytowy z Europy Zachodniej na Ukrainę – CORRIDOR III
• największe regionalne lotnisko w Polsce: Kraków Airport

Wysoki poziom satysfakcji z jakości życia
• 1. miejsce według wskaźnika zadowolenia z miejscowości zamieszkania według województw: 86% (Polska: 80%)
• bogata oferta kulturalna, handlowa  i edukacyjna, także w języku angielskim 

Liczne instytucje wsparcia biznesu
2,3 mld zł – wartość zadeklarowanych nakładów finansowych w ramach 50 decyzji o wsparciu, wydanych przez 
Krakowski Park Technologiczny w 2019 r.

Dlaczego Małopolska?
Istnieje wiele powodów, dla których warto wybrać Małopolskę. Oto 10 z nich:
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W Małopolsce zainwestowali  m.in.:

1. miejsce dla Małopolski
w prestiżowym międzynarodowym konkursie RegioStars 2016

6. miejsce dla Małopolski
pod względem strategii przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych „European Cities and Regions of the 
Future 2018/2019” FDI Intelligence

Czołowe miejsce regionu
w krajowych rankingach oceny atrakcyjności inwestycyjnej wg Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

Europejski Region Przedsiębiorczości 2016
nagroda Komitetu Regionów UE i Komisji Europejskiej

6. miejsce na świecie dla Krakowa
wśród miast najbardziej atrakcyjnych dla międzynarodowych usług biznesowych w prestiżowym rankingu Tholons 
Services Globalization City Index 2018

Kraków - największy w Polsce ośrodek usług dla biznesu wg raportu ABSL (Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce) 
• największa liczba nowo powstałych miejsc pracy w sektorze usług (w latach 2018-2019)
• największa w Polsce przeciętna liczba zatrudnionych w centrach usług BPO, SSC, IT, R&D
• druga największa (po Warszawie) liczba centrów BPO, SSC, IT, R&D

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA MAŁOPOLSKI
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Kapitał ludzki w Małopolsce

Rynek pracy w Małopolsce (2019 r.):

Potencjał małopolskiego rynku pracy jest jednym z jego najważniejszych atutów:
• prawie 2,1 mln mieszkańców (62% populacji województwa)  to osoby w wieku produkcyjnym, z czego ok. 1,4 mln 

stanowią osoby aktywne zawodowo (pracujący lub aktywnie poszukujący pracy);
• według prognozy demograficznej opracowanej przez GUS, do 2035 roku będzie następował stały wzrost liczby 

mieszkańców w Małopolsce;
• Małopolska jest także atrakcyjnym miejscem pracy dla cudzoziemców; w samym 2019 r. wydano ponad 37 tysię-

cy zezwoleń na pracę dla obcokrajowców;
• wysokość wynagrodzenia w sektorze przemysłu dla Małopolski kształtuje się na poziomie średniego wynagro-

dzenia podstawowego dla całej Polski; średnie wynagrodzenie w Małopolsce jest niższe niż w województwach 
mazowieckim i śląskim.

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W MAŁOPOLSCE (W CZERWCU 2019)

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 1 761 eur/ 7 569 pln

przemysł 1 185 eur/ 5 094 pln

budownictwo 1 081 eur/ 4 645 pln

obsługa rynku nieruchomości 1 057 eur/ 4 541 pln

handel 1 001 eur/ 4 304 pln

administracja 929 eur/ 3 995 pln

zakwaterowanie i gastronomia 807 eur/ 3 468 pln

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 
w sektorze przedsiębiorstw 

1 223 EUR/ 5 256 PLN

liczba 
ludności

3,4 mln
stopa
bezrobocia

4,3% 
bezrobotni
zarejestrowani 

62,6  tys.

Liczba ludności 
w wieku produkcyjnym 

2,1 MLN

MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO W PRZEMYŚLE (W 2020 R.):

• Operator produkcji  –  836 EUR/ 3 615 PLN 

• Technik  – 1 031 EUR/ 4 457 PLN

• Inżynier  – 1 407 EUR/ 6 083 PLN

• Kierownik produkcji  –  2 112 EUR/ 9 131 PLN

• Dyrektor produkcji  –  4 627 EUR/ 20 000 PLN
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150,1 tys. 
studentów studiowało 

na małopolskich uczelniach 
w roku akademickim 2018/2019

43,6 tys. 
studentów ukończyło 
małopolskie uczelnie 
w roku akademickim 2018/2019

W roku akademickim 2018/2019 na małopolskich 
uczelniach studiowało 8,2 tys. studentów z zagranicy. 
W studiach podyplomowych lub doktoranckich uczest-
niczyło 17 tys. osób. 

Prawie połowa wszystkich absolwentów małopolskich 
uczelni uzyskała w roku akademickim 2018/2019 sto-
pień magistra. Prawie co trzeci absolwent ukończył 
wyższą szkołę techniczną. 

Małopolscy studenci kształcą się na 28 uczelniach wyższych (stan na kwiecień 2020, baza Polon), a najwięcej osób 
studiuje w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Akademii Górniczo-Hutniczej. Jak pokazują statystyki 
dla Małopolski, co roku wzrasta liczba osób wybierających kierunki techniczne.

ABSOLWENCI W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Z WYSZCZEGÓLNIENIEM KIERUNKÓW ŚCISŁYCH

matematyczno-statystyczne, biologiczne i fizyczne

8 520

technologii teleinformacyjnych

pedagogiczne

produkcja i przetwórstwo

architektura i budownictwo

językowe

medyczne

inżynieryjno-techniczne

społeczne i dziennikarskie

biznesowe, administracyjne i prawnicze

5 085

6 065

3 185

2 096

3 151

3 229

2 360 

1 597

1 795

29 290

19 520

11 322

8 920

8 563

7 997

7 126

7 126

6 885

17 274

Studenci Absolwenci

29%71%

6 065 Specjalizacje inżynierskie i techniczne

3 229 Produkcja i przetwórstwo

1 797 biologia i fizyka

1 597 it / computer science

LICZBA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW MAŁOPOLSKICH SZKÓŁ WYŻSZYCH W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 (WEDŁUG TYPU  
STUDIÓW)
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wydatki sektora przedsiębiorstw na działalność 
B+R w relacji do PKB

1,66% – BERD/ PKB 

• pod względem wysokości całkowitych nakładów na działalność 
B+R (po województwie mazowieckim, gdzie nakłady wyniosły 
2,2 mld EUR/ 9,5 mld PLN; dla Polski 6 mld EUR/ 25,6 mld PLN; 
+24,6% (r/r));

• pod względem wysokości ponoszonych nakładów na  działalność 
B+R w sektorze przedsiębiorstw, co wskazuje na dobrą kondycję 
 i aktywność inwestycyjną tego sektora (po województwie mazo-
wieckim, gdzie nakłady wyniosły 1,2 mld EUR/ 5,2 mld PLN; dla 
Polski: 3,2 mld EUR/ 13,6 mld PLN);

• pod względem wartości brutto aparatury naukowo-badawczej 
(po województwie mazowieckim, gdzie wartość ta wyniosła 1,5 
mld EUR/ 6,2 mld PLN; dla Polski: 4,7 mld EUR/ 19,8 mld PLN).

działalność b+r w regionie
Znaczący w skali krajowej potencjał kadrowy w sektorze B+R przyciąga międzynarodowe korporacje i sprzyja  
rozwojowi biznesu opartego na wiedzy. W Krakowie zlokalizowane są firmy świadczące wszystkie typy usług dla 
biznesu, tj. BPO (Business Process Outsourcing), SSC (Shared Service Centers), IT, ITO (Information Technology 
Outsourcing), co sprzyja pojawianiu się również usług B+R.
Firmy takie jak ABB, Akamai, Aptiv (dawniej Delphi), Cisco, IBM, Motorola, Jacobs, Ericsson, Lockheed Martin,  
Grupa Azoty S.A., EC Grupa czy Fideltronik wybrały Kraków i Małopolskę jako miejsce inwestycji B+R.  

1. miejsce w Polsce 
• pod względem wartości wskaźników GERD/PKB oraz BERD/PKB, 

które obrazują znaczenie badań i rozwoju w gospodarce regionu 
(dla Polski GERD/PKB: 1,21%; BERD/PKB: 0,80%); Małopolska  
to jedyny region w Polsce o wydatkach na B+R powyżej 2% PKB.

3. miejsce w Polsce 
• w rankingu liczby podmiotów posiadających aparaturę naukowo-

badawczą, co świadczy o dobrym zapleczu do realizacji badań 
w regionie (wyższy wynik uzyskało województwo mazowieckie:  
385 i śląskie: 202; Polska: 1639).

168 podmiotów 
w regionie posiadających aparaturę naukowo-
badawczą 

35 tys. 
wynosi liczba pracowników B+R 
w Małopolsce, co stanowi 12,9% 
personelu B+R  w Polsce

82% 
z personelu B+R stanowią badacze, 
12% technicy  i pracownicy równorzędni, 
 6% pozostały personel

2,16% – GERD/ PKB 
całkowite wydatki na działalność B+R  w relacji 
do PKB

868 mln EUR/ 3,7 mld PLN 
całkowite wydatki na działalność B+R

516 mln EUR/ 2,2 mld PLN
wydatki sektora przedsiębiorstw 
na działalność B+R

774 mln EUR/ 3,3 mld PLN
wartość brutto aparatury naukowo-badawczej

Małopolska zajmuje:

2. miejsce w Polsce 

nakładów ponoszonych jest 
na nauki przyrodnicze 
(207 mln EUR/ 882,8 mln PLN)

24%



7

Nowoczesne usługi biznesowe w Krakowie
Polskie i zagraniczne centra usług BPO, SSC/GBS, IT i R&D zatrudniają w Polsce łącznie ponad 300 tysięcy pra-
cowników. Wśród 11 największych ośrodków usług biznesowych liderem pozostaje niezmiennie Kraków, zajmujący 
wiodące miejsca pod względem: 
• całościowej oceny ośrodka jako miejsca prowadzenia działalności
• dostępności puli talentów i wysoko wykwalifikowanej kadry.

 

SSC/ Global Business Services (GBS) 

it

Bpo

r&d

hybrid/ inny model

45%

19%

18%

17%

1%

ABB / Accenture Operations / ALK-Abelló / Amway Business Centre Europe / Aon / Aptiv / Arrow Services / Brown Brothers Harriman / Capgemini 
Business Services / Capgemini Cloud Infrastructure Services / Euroclear Bank / Genpact / GlobalLogic / Hays Poland Centre of Excellence / 
HEINEKEN Global Shared Services / Hitachi Vantara / HSBC Service Delivery / IBM BTO / IBM Software Lab / innogy / intive / IT Kontrakt / Jacobs / 
Lufthansa Global Business Services / Luxoft / Majorel / Motorola Solutions Systems / PMI SCE / QVC Poland Global Services / Sabre / Shell / 
Sii / SpyroSoft / State Street Bank International / Teleperformance Polska / Tieto / TTEC Europe / UBS Business Solutions Poland / Wipro

34
Liczba pracowników zatrudnionych  
w centrach usług BPO, SSC/GBS, IT, 
R&D, które świadczą usługi 
w językach obcych

Liczba centrów usług 
BPO, SSC/GBS, IT, R&D 
zatrudniających co najmniej 
500 osób

217
Liczba centrów usług BPO, 
SSC/GBS, IT, R&D (I kw. 2019 r.)

11%
Skumulowany roczny wskaźnik 
wzrostu zatrudnienia w sektorze 
(ang. Compound Annual Growth 
Rate, CAGR) w latach 2016-2019

70 tys.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA W CENTRACH USŁUG W KRAKOWIE W PODZIALE NA TYP CENTRUM (WG DOMINUJĄCEGO PROFILU 
DZIAŁALNOŚCI)

STRUKTURA ZATRUDNIENIA WG SIEDZIBY CENTRALI FIRMY MACIERZYSTEJ (TOP 3)

32% USA 16% gb 11% polska
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Kraków miastem startupów

Uczelnie, studenci, oddziały globalnych korporacji i instytuty badawcze – to doskonały ekosystem do rozkwitu 
startupów i technologii wyróżniających się nie tylko w Polsce.

Wybrane startupY z regionu:

Silna pozycja Krakowa na tle innych dużych miast wynika przede wszystkim z tego, że to właśnie tu działają najsku-
teczniejsi mentorzy, inwestorzy i organizacje wsparcia ekosystemu startupów, np.: Krakowski Park Technologiczny, 
#StartUP Małopolska, Hub:raum, Fundacja Wspierająca #omgkrk, Fundacja Kraków Miastem Startupów.

EDUTECH, BIG DATA, INTERNET RZECZY (IOT) I MARKETTECH TO NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE BRANŻE, w ramach 
których działają startupy  w regionie Małopolski

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, Przemysł 4.0, Business Intelligence są na kolejnych miejscach 
pod względem popularności

65% wszystkich polskich startupów zgromadzonych jest w  5 hubach: Warszawie, Wrocławiu, Krakowie,  
Lublinie i Trójmieście

Ok. 10% polskich startupów ma swoją siedzibę w Krakowie

40% startupów, które zgromadziły w ramach finansowania ponad 2,3 mln EUR/ 10 mln PLN, pochodzi  
z Małopolski

Aż 24% startupów, które pozyskały finansowanie, znalazło je dzięki pomocy krajowych akceleratorów

117 mln EUR/ 500 mln PLN pozyskało w 2017 r. 8 czołowych startupów w regionie, zatrudniających łącznie  
ok. 800 osób

13 inkubatorów uniwersyteckich wspiera komercjalizację badań

600 imprez technologicznych rocznie jest organizowanych dla przedsiębiorstw przez region
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6. Jakie projekty inwestycyjne mogą otrzymać pomoc publiczną?

• wszystkie firmy z sektora tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby 
tytoniowe, stal, energię elektryczną, gaz;

• niektóre firmy z sektora usług; należą do nich: usługi informatyczne, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk 
przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem dekla-
racji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych, usługi architekto-
niczne oraz inżynieryjne na terenach nie objętych statusem sse.

Tej pomocy publicznej nie mogą otrzymać firmy prowadzące m.in. działalność gospodarczą w zakresie: handlu hurtowego 
i detalicznego, obiektów i robót budowlanych oraz prowadzenia ośrodków gier.

Zachęty inwestycyjne dla przedsiębiorców

Polska Strefa Inwestycji - zwolnienie z podatku dochodowego

Polska oferuje szeroki wachlarz zachęt inwestycyjnych dla przedsiębiorców:

1. Kto decyduje o udzieleniu wsparcia? 

3. Jaka jest wysokość ulgi podatkowej?

Wysokość pomocy publicznej (zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT) na obszarze obsługiwanym przez KPT wynosi:

dla dużych  
przedsiębiorstw

dla średnich 
przedsiębiorstw

dla małych i mikro  
przedsiębiorstw

* % poniesionych nakładów inwestycyjnych

4. Gdzie można inwestować?

Inwestycja może zostać usytuowana na każdym  terenie, zarówno prywatnym jak i publicznym.

5. Na jak długo otrzymuje się zwolnienie podatkowe?

Czas na wykorzystanie pomocy publicznej jest taki sam dla wszystkich firm:

na terenach objętych wcześniej statusem sse

12 lat
15 lat

2. Na jaką inwestycję można uzyskać ulgę podatkową?

Ulgę podatkową mogą otrzymać przedsiębiorstwa realizujące nowe projekty inwestycyjne takie jak:

35%* 45%* 55%* 

Polska Strefa Inwestycji

Granty rządowe PWI

Ulga podatkowa  
na B+R

IP BOX

Zwolnienie z podatku  
od nieruchomości

Pomoc w ramach  
Funduszy Europejskich

 zwolnienie z podatku dochodowego

 (zatrudnienie, inwestycje)  preferencyjna stawka PIT/CIT

utworzenie nowego  
przedsiębiorstwa

zwiększenie zdolności  
produkcyjnej

wprowadzenie nowych 
produktów

zmiana procesu  
produkcyjnego

od dnia otrzymania decyzji o wsparciu na terenach nieobjętych statusem sse

Decyzje o wsparciu na obszarze województwa małopolskiego oraz powiatu jędrzejowskiego – na podstawie wniosku 
przedsiębiorcy – wydaje Krakowski Park Technologiczny w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki.

www.kpt.krakow.pl
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Granty rządowe PWI (zatrudnienie, inwestycje)

Polska oferuje szeroki wachlarz zachęt inwestycyjnych. Inwestorzy mogą skorzystać z grantów rządowych, finansowanych 
w ramach „Programu Wspierania Inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030” (grant  
na zatrudnienie i grant inwestycyjny).

O wsparcie wnioskować mogą przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych: 

• sektor motoryzacyjny
• sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD
• sektor lotniczy
• sektor biotechnologii 
• sektor rolno-spożywczy
• sektor nowoczesnych usług
• działalność badawczo-rozwojowa (B+R).

Ulga  podatkowa na B+R

Ulga na badania i rozwój pozwala na osiągnięcie realnych korzyści finansowych wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym 
działalność badawczą, bez względu na branżę w której funkcjonują. 
Ulga B+R jest obecnie najbardziej przystępną formą wsparcia przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-roz-
wojową i szukających środków na nowe inwestycje. Pozwala ona podatnikom CIT i PIT odliczyć 100% kosztów kwalifiko-
wanych od podstawy opodatkowania.

Firmy mogą wykorzystać dany wydatek B+R w 200%: 

• najpierw ujmując go jako koszt uzyskania przychodu (100%);
• następnie odpisując 100% tego samego wydatku od obliczonej już podstawy opodatkowania, w przypadku centrum 

badawczo-rozwojowego można odpisać do 150%.

Warunki niezbędne do skorzystania z ulgi B+R: należy prowadzić działalność B+R, ponosić koszty kwalifikowane, odpowiednio  
je ewidencjonować.

Koszty kwalifikowane:

• wynagrodzenia oraz składki liczone adekwatnie do czasu, który pracownik poświęcił w danym miesiącu na prace B+R, 
z ogólnego czasu pracy;

• nabycie materiałów i surowców oraz sprzętu niebędącego środkami trwałymi;
• ekspertyzy, opinie, usługi doradcze oraz usługi równorzędne świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez 

jednostkę naukową, a także nabycie od takiej jednostki wyników badań naukowych;
• odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej oraz nabycie usług wykorzystania aparatury naukowo-badawczej;
• koszty ochrony praw własności intelektualnej;
• odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Odliczenie kosztów pracowniczych w ramach działalności badawczo-rozwojowej (ulgi B+R) w praktyce:

1. Ustalenie wysokości kosztów pracowniczych, które podlegają odliczeniu, na podstawie prowadzonej w tym celu ewi-
dencji (czyli wyodrębnienie kosztów branych do obliczenia wysokości ulgi).

2. Ustalenie wysokości przysługującego limitu odliczenia kosztów kwalifikowanych.
3. Określenie kwoty przysługującej ulgi B+R z tytułu kosztów pracowniczych:

4.    Pomniejszenie podstawy opodatkowania wykazanej w zeznaniu rocznym o koszty kwalifikowane, obliczone zgodnie z pkt 1-3.

Podstawa obliczania 
ulgi B+R

Wysokość odliczenia od pod-
stawy opodatkowania  

z tyt. kosztów pracowniczych 
w ramach ulgi B+R (50%)

47 tys. EUR/ 200 tys. PLN 47 tys. EUR/ 200 tys. PLN 23 tys. EUR/ 100 tys. PLN

Wydatki 
kwalifikowane B+R

koszty pracownicze

Kwota ujęta w 2017 r.  
w kosztach podatkowych 

podatnika (100% 
poniesionych wydatków)
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IP Box to zachęta podatkowa dla inwestujących w innowacje i naturalne dopełnienie ulgi na badania i rozwój. Polega  
na opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką CIT/PIT dochodów, które podatnik uzyskuje z komercjalizowania kwalifiko-
wanych praw własności intelektualnej. 

Aby skorzystać z ulgi IP Box, należy spełnić 4 podstawowe warunki:

• prowadzić działalność badawczo-rozwojową;
• objąć wyniki działań B+R ochroną prawną zgodnie z listą kwalifikowanych praw własności intelektualnej; do tych 

praw należą np. patent, autorskie prawo do programu komputerowego;
• wyodrębnić koszty prowadzonych działań B+R, w wyniku których przedsiębiorca uzyskał kwalifikowane prawo własności 

intelektualnej;
• komercjalizować kwalifikowane prawa własności intelektualnej, np. sprzedawać kwalifikowane prawa własności inte-

lektualnej lub pobierać za nie opłaty licencyjne.

IP BOX – preferencyjna stawka PIT/CIT

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Rada gminy, w ramach pomocy publicznej, może za pośrednictwem uchwały zwolnić przedsiębiorców od podatku od nie-
ruchomości. Opodatkowaniu podlegają: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej.

2% wartości budowli – tyle wynosi maksymalna roczna stawka podatku dla przedsiębiorców (wartość budowli określa  
się na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 u.p.o.l.).

Pomoc w ramach Funduszy Europejskich

Polska – 1. miejsce pod względem wysokości finansowego wsparcia wśród wszystkich państw członkowskich UE

Polska od momentu wejścia do Unii Europejskiej (2004) korzysta z funduszy unijnych. Uwzględniając bilans wpłat/wypłat 
do unijnej kasy, korzyści finansowe wynikające z członkostwa są bardzo duże – do końca 2018 roku Polska otrzymała net-
to 107 mld EUR/ 406 mld PLN. Dzięki ofercie różnorodnych form wsparcia dla istniejących i nowo powstałych podmiotów, 
część tych środków przekazywana jest przedsiębiorcom i inwestorom. Poniżej przedstawiono programy, z których mogą 
korzystać prywatne przedsiębiorstwa.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Jest to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian 
klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczane są również w ograniczonym stop-
niu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

Program Infrastruktura i Środowisko finansowany jest z trzech źródeł:

grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania  
w ewidencji gruntów i budynków

budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków miesz-
kalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

0,22 EUR/ 
0,95 PLN

5,5 EUR/ 
23,9 PLN

Stawki maksymalne podatku od nieruchomości w 2020 roku 1m2

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, z którego na program przezna-
czone jest 4,9 mld EUR/ 21 mld PLN

Funduszu Spójności, kwotą 22,5 mld 
EUR/ 97 mld PLN 

środków krajowych – publicznych i pry-
watnych, których minimalne zaangażo-
wanie wynosi 4,9 mld EUR/ 21 mld PLN

O wsparcie mogą ubiegać się duże, małe i średnie przedsiębiorstwa. 
Informacje na temat instytucji w programie, naborów, odbiorców wsparcia znajdują się pod poniższym linkiem:

www.pois.gov.pl
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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Program wspiera prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii, a także działań podno-
szących konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Jego głównym celem jest pobudzenie innowacyjności pol-
skiej gospodarki, dzięki zwiększaniu prywatnych nakładów na B+R oraz kreowaniu popytu przedsiębiorstw na innowacje  
i prace badawczo-rozwojowe.

Program Inteligentny Rozwój finansowany jest z dwóch źródeł:

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP), jednostki naukowe, konsorcja przedsiębiorstw 
oraz jednostek naukowych, czy instytucji otoczenia biznesu.
Informacje na temat instytucji w programie, naborów, odbiorców wsparcia znajdują się pod poniższym linkiem:
www.poir.gov.pl

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego 
na program przeznaczone jest 8,6 mld EUR/ 37 mld PLN

środków krajowych – publicznych i prywatnych, których mi-
nimalne zaangażowanie wynosi 1,6 mld EUR/ 6,8 mld PLN

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

Program wspiera potrzeby zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rzą-
dzenia. Celem jest również wsparcie innowacji społecznych i współpraca ponadnarodowa w wymienionych obszarach.

O wsparcie mogą ubiegać się jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorcy.

Informacje na temat instytucji w programie, naborów, odbiorców wsparcia znajdują się pod poniższym linkiem:
www.power.gov.pl

Program Wiedza Edukacja Rozwój finansowany jest całkowicie przez Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program wzmacnia cyfrowe fundamenty dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju (szeroki dostęp do szybkiego inter-
netu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społe-
czeństwa).

O wsparcie mogą ubiegać się m.in. przedsiębiorstwa telekomunikacyjne.
Informacje na temat instytucji w programie, naborów, odbiorców wsparcia znajdują się pod poniższym linkiem:
www.polskacyfrowa.gov.pl 

Program Polska Cyfrowa finansowany jest z dwóch źródeł:

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z które-
go na program przeznaczone jest 2,1 mld EUR/ 9 mld PLN

środków krajowych – publicznych i prywatnych, któ-
rych minimalne zaangażowanie wynosi 394,4 mln 
EUR/ 1,7 mld PLN

Program Horyzont 2020 (2014-2020)

Program ma na celu finansowanie badań naukowych i innowacji w Europie. Budżet przeznaczony na te działania wynosi  
aż 80 mld EUR/ 341 mld PLN. Wymagania są wysokie, a każdy projekt musi wykazać się tzw. europejską wartością dodaną.

Finansowanie:

Zakres wsparcia: rozwój i demonstracja technologii, wydatki związane z pracami B+R, wynagrodzenia, podwykonawstwo, 
koszty podróży, amortyzacja środków trwałych, zakup towarów i usług.

grant od 500 tys. do 2,5 mln EUR (2,1 mln PLN do  
11 mln PLN)

blended finance: grant do 2,5 mln EUR/ 11 mln PLN 
oraz finansowanie kapitałowe sięgające nawet  
15 mln EUR/ 64 mln PLN

12



13

Programy regionalne – Małopolska (2,87 mld EUR)

centra badawczo - 
rozwojowe

dotacja

dotacja

dotacja

dotacja

dotacja

dotacja

dotacja

dotacja

dotacja

dotacja

dotacja

POIR

POIR

POIR

wsparcie inwestycji w infrastruktu-
rę B+R przedsiębiorstw, w ramach 
programu Inteligentny Rozwój

przedsiębiorcy

wsparcie zarządzania 
przedsiębiorstw

wsparcie na rzecz zarządzania stra-
tegicznego przedsiębiorstw oraz 
budowy przewagi konkurencyjnej 
na rynku, Wiedza Edukacja Rozwój

przedsiębiorcy i ich pracownicy  
z sektora MMŚP

badania na rynek 3.2.1 Badania na rynek,  
Inteligentny Rozwój

przedsiębiorcy z sektora MMŚP

przedsiębiorcy z sektora MMŚPpromocja gospodarki 
w oparciu o polske 
marki produktowe

wsparcie MŚP w promocji marek 
produktowych – Go to Brand, 
Inteligentny Rozwój

badania i innowacje  
w przedsiębiorstwach

RPO

RPO

projekty badawczo-rozwojowe  
przedsiębiorstw, RPO Województwa 
Małopolskiego

przedsiębiorstwa (w szczególności mikro-, 
małe i średnie przedsiębiorstwa), konsor-
cja przedsiębiorstw z udziałem  
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 
konsorcja przedsiębiorstw z udziałem jed-
nostek naukowych, uczelni, w tym spółek 
celowych uczelni, organizacji pozarządo-
wych, instytucji otoczenia biznesu

bony na innowacje bony na innowacje,  
RPO Małopolskiego

przedsiębiorcy z sektora MMŚP

przedsiębiorcy z sektora MMŚP

przedsiębiorcy z sektora MMŚP

przedsiębiorcy z sektora MMŚP

wsparcie prowadze-
nia prac B+R przez 
przedsiębiorstwa tzw. 
„Szybka ścieżka” - 
Seal of Excellence

POIR

POIR

POIR

POIR

POIR

badania przemysłowe i prace roz-
wojowe realizowane przez przed-
siębiorstwa, Inteligentny Rozwój

granty na Eurogranty granty na Eurogranty,  
Inteligentny Rozwój

wsparcie na badania 
przemysłowe i prace 
rozwojowe - GameINN IV

sektorowe programy B+R,  
Inteligentny Rozwój

przedsiębiorstwa, konsorcja przedsię-
biorstw, konsorcja (złożone z  przedsię-
biorstw i jednostek naukowych)

wsparcie prowadze-
nia prac B+R przez 
przedsiębiorstwa tzw. 
„Szybka ścieżka”- 
Urządzenia grzewcze

badania przemysłowe i prace 
rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa, Inteligentny 
Rozwój

przedsiębiorstwa, konsorcja przedsię-
biorstw/jednostek naukowych  
(składające się z max 5 podmiotów, 
w tym co najmniej jednego przedsię-
biorstwa i jednej jednostki naukowej); 
liderem jest zawsze przedsiębiorstwo

kredyt na innowacje 
technologiczne

kredyt na innowacje technolo-
giczne, Inteligentny Rozwój

pożyczka wsparcie  
pozadotacyjne

wsparcie  
pozadotacyjne

RPO

RPO

instrumenty finansowe  
dla MŚP – powyżej 24 m-cy, 
RPO Małopolskiego

przedsiębiorcy z sektora MMŚP działa-
jące powyżej 24 m-cy

przedsiębiorcy z sektora MMŚP działa-
jące powyżej 24 m-cy

Nazwa 
wsparcia

pożyczka  
dla startupów

instrumenty finansowe dla MŚP 
– wczesna faza rozwoju, RPO 
Małopolskiego

POWER

Charakter 
wsparcia Źródło Opis Dla kogo
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Lokalizacja inwestycji
Rynek nieruchomości inwestycyjnych w Polsce

W 2019 r. sfinalizowano w Polsce 147 inwestycji, z czego aż 65 (44%) przypadło na rynek biur. Główne kierunki inwestycji:

 3,8 mld EUR/
16,3 mld PLN 

2 mld EUR/
8,6 mld PLN
 

1,5 mld EUR/
6,4 mld PLN

289 mln EUR/
1,2 mld PLN

137 mln EUR/
589 mln PLN

biura nieruchomości 
handlowe

nieruchomości 
magazynowo - 
przemysłowe  

hotele obszar „living” 

POLSKA (2019) – 7. miejsce w UE

18,7 mln mkw.
dostępna powierzchnia  
magazynowa

3,75 mln mkw.
popyt na magazyny  
w Polsce

2,8 mln mkw.
nowe zasoby magazynowe

1,9 mln mkw.
magazyny w budowie

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA MAŁOPOLSKI

• wschód – zachód (autostrada A4 + droga krajowa nr 4 – szybkie połączenie z Katowicami, Rzeszowem i granicą  
z Ukrainą) – część międzynarodowej drogi E40 

• północ – południe (droga krajowa nr 7 – łączy aglomerację krakowską z trójmiejską, warszawską, kielecką) – część 
między narodowej drogi E77 

• drogi krajowe w regionie: 967,6 km 
• drogi wojewódzkie w regionie: 1 374,2 km 
• planowane do oddania w regionie: 156 km dróg ekspresowych 

14

INFRASTRUKTURA DROGOWA I POŁĄCZENIA LOTNICZE 

E77

HISZPANIA

PORTUGALIA

FRANCJA

BELGIA

NIEMCY

USA

SZWAJCARIA

WŁOCHYAUSTRIACZECHY WĘGRY ZEAIZRAELMALTA GRECJA BUŁGARIA RUMUNIA GRUZJA

UKRAINA

FINLANDIASZWECJANORWEGIADANIA

HOLANDIA

ISLANDIA

IRLANDIA

WIELKA
BRYTANIA

NIEMCY

A1

A2

KRAKÓWE462

CZECHY

SŁOWACJA

BIAŁORUŚ

UKRAINA

A4

port lotniczy Kraków Airport: 150 połączeń rozkładowych, 32 kraje, 8,4 mln pasażerów rocznie 

lotnisko z terminalem cargo i dworzec PKP Cargo w odległości odpowiednio 15 km i 10 km od centrum Krakowa
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Rynek biurowców w Krakowie

Kraków jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się regionalnym rynkiem biurowym w Polsce.

1,42 mln mkw. 159 100 mkw. 266 700 mkw.
powierzchnia biurowa 
w Krakowie

powierzchnia dostarczona (+3% 
w stosunku do 2018 r.) to 98% 
nowej podaży powierzchni biu-
rowej Warszawy (162 200 mkw.)

popyt na powierzchnię biurową  
w 2019 r. (+12% w stosunku  
do 2018 r.); Kraków systema-
tycznie zajmuje drugie miejsce, 
zaraz po Warszawie, według za-
potrzebowania na powierzchnię 
biurową

W 2019 r. pierwszy raz w historii zasoby powierzchni biurowej w miastach regionalnych osiągnęły większą wartość  
od powierzchni biurowej Warszawy.

11,2 mln mkw. – tyle wyniósł całkowity zasób powierzchni biurowej w dziewięciu największych rynkach biurowych  
w Polsce: Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Poznań, Łódź, Lublin i Szczecin. 

Najwięcej powierzchni wynajmują firmy z sektora IT oraz sektora finansowego. Biorąc pod uwagę charakter nawiązywa-
nych umów, najwięcej dotyczyło formy przednajmu i renegocjacji istniejących kontraktów. Prawie co czwarta zawierana 
umowa była umową nową, co świadczyć może o dużym popycie na wynajem powierzchni biurowych.

POWIERZCHNIA BIUROWA W MLN MKW. POPYT BRUTTO W 2019 R. WG SEKTORÓW I TYPÓW UMOWY 

Rynek magazynowy w Małopolsce

Korzystne położenie Małopolski, m.in. ze względu na dostęp do dróg umożliwiających łatwą komunikację z dowolnymi 
punktami na terenie Polski i Europy, może stanowić powód, dla którego warto inwestować i lokować miejsca magazynowe 
w tym regionie.

Powierzchnie magazynowe w Małopolsce (stan na luty 2020 r.):

553 tys. mkw. 36 tys. mkw. 27,5 tys. mkw. 82 tys. mkw.

łączna powierzchnia 
magazynowa

dostępna powierzchnia 
magazynowa

powierzchnia  
magazynowa w trakcie 
budowy

łączna powierzchnia 
zrealizowanych trans-
akcji

Małopolska jest regionem o dużym potencjale magazynowym, również ze względu na zasoby istniejących i budowanych 
powierzchni magazynowych. Na terenie Krakowa i okolic zlokalizowanych jest 17 parków magazynowych, np.: 

• Goodman Kraków Airport 
Logistic Center

• Panattoni Park Kraków II
• MARR Business Park 

• Panattoni Park Kraków III
• 7R Park Kraków I, II, III, IV

38%

16%

12%

9%

7%

6%

IT

FINANSE

USŁUGI DLA BIZNESU

PRZEMYSŁ

ENERGETYKA

ELASTYCZNE BIURA  

37%

33%

22%

7%

1%

PRZEDNAJEM

RENEGOCJACJE

NOWE UMOWY

 EKSPANSJE

PODNAJEM

5,59WARSZAWA

1,18WROCŁAW

0,84TRÓJMIASTO

0,56POZNAŃ

1,42KRAKÓW
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Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG)

Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) – wydzielone i kompleksowo przygotowane pod inwestycje obszary, które odpo-
wiadają zapotrzebowaniu potencjalnych inwestorów. Najczęściej są one tworzone przez samorządy lokalne.

• posiadają plan zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje działalność produkcyjną i/lub usługową, sieć 
dróg wewnętrznych i uzbrojenie

• 70,6 mln EUR/ 305,2 mln PLN  – kwota przeznaczona ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego (na lata 2014-2020) na tworzenie oraz rozbudowę Stref Aktywności Gospodarczej (SAG)

STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W MAŁOPOLSCE

Interaktywna mapa terenów inwestycyjnych w Małopolsce (PL/ EN) – tereny, hale, biura:
mapy.businessinmalopolska.pl

• 1626 ofert terenów inwestycyjnych w Polsce
• 70 ofert na terenie województwa małopolskiego

Tereny inwestycyjne greenfield w regionie

według Bazy Greenfield prowadzonej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu:

baza.paih.gov.pl
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Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Formy działalności gospodarczej w Polsce

Przedsiębiorcy mogą wybrać z wielu form prowadzenia działalności w Polsce.

Proces zakładania działalności gospodarczej w Polsce

Proces zakładania działalności gospodarczej składa się z kilku prostych etapów:

17

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA

SPÓŁKA CYWILNA OSOBOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

SPÓŁKA AKCYJNASPÓŁKA PANEUROPEJSKA
(europejskie zgupowanie interesów gospodarczych, 
spółka europejska, spółdzielnia europejska)

PRZEDSTAWICIELSTWO
(tworzone wyłącznie w celu reklamy 
i promocji przedsiębiorcy zagranicznego)

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

SPÓŁKA PARTNERSKA

SPÓŁKA JAWNA

KAPITAŁOWASPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO

ODDZIAŁ FIRMY

1. Wybór formy prowadzonej działalności 

DZIAŁALNOŚĆ JEDNOOSOBOWA SPÓŁKA Z O.O. W 24 GODZINY POZOSTAŁE SPÓŁKI

Rejestracja on-line – złożenie 
wniosku do CEIDG (potwierdze-
nie o wpisie już następnego dnia 
roboczego)
Otrzymanie numeru NIP i REGON 
(w ciągu kilku dni roboczych) 
Opcjonalnie – rejestracja �rmy 
jako płatnika VAT (w Urzędzie 
Skarbowym)

Wybór rodzaju spółki
Przygotowanie umowy spółki 
(w spółkach kapitałowych koniecz-
ne jest sporządzenie umowy 
w formie aktu notarialnego)
Rejestracja spółki w KRS 
Po uzyskaniu wpisu w KRS, 
zgłoszenie �rmy do ZUS i Urzędu 
Skarbowego

Rejestracja odbywa się online 
(www.ekrs.ms.gov.pl)
Nie wymaga ona udziału notariu-
sza (cały proces trwa do 24h)

    2.       2.     2. 
    3. 

    4. 
    5. 

    3. 

    4. 
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Pracownicy
Formy zatrudniania pracowników w Polsce

Polski rynek pracy oferuje elastyczne formy zatrudnienia. Są nimi: umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, 
umowa B2B.

601,5 EUR/ 2 600 PLN brutto  724,7 EUR/ 3 132,5 PLN 

minimalne wynagrodzenie w Polsce w 2020 r. całkowity koszt zatrudnienia pracownika na podsta-
wie umowy o pracę przy minimalnym wynagrodzeniu

PROCENTOWY UDZIAŁ KOSZTÓW POZAPŁACOWYCH (UBEZPIECZEŃ) W CAŁKOWITYM KOSZCIE ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA (DLA WYBRANYCH 
EUROPEJSKICH KRAJÓW)

Zatrudnianie pracowników spoza UE

Etapy zatrudniania pracowników spoza EU:

Pracodawca dokonuje tzw. Testu Rynku Pracy, czyli ustala (w Powiatowym Urzędzie Pracy), czy na lokal-
nym rynku pracy nie ma zarejestrowanych bezrobotnych, którzy mogliby zostać zatrudnieni na oferowanym 
stanowisku. Bezrobotni Polacy mają pierwszeństwo przed cudzoziemcem. Procedura ta nie jest wymagana, 
jeżeli praca, którą ma wykonywać cudzoziemiec znajduje się na liście zawodów deficytowych*.

Pracodawca składa do lokalnego wojewody wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca. Wyda-
nie decyzji o udzieleniu zezwolenia nastąpi nie wcześniej niż po 60 dniach od złożenia wniosku, ze względu 
na konieczność sprawdzenia cudzoziemca pod kątem ewentualnego zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju.

Po otrzymaniu zezwolenia pracodawca przesyła jeden egzemplarz do zatrudnianego cudzoziemca, który na 
tej podstawie otrzyma później wizę z prawem do pracy.

Pracodawca przygotowuje umowę (także w języku zrozumiałym dla obcokrajowca).

Po zawarciu umowy należy zgłosić cudzoziemca do zakładu ubezpieczeń społecznych.

*Wg badania „Barometr zawodów” z 2020 r., w Małopolsce na liście deficytowych zawodów znajdują się m.in.: murarz, kierownik budów, inżynier budownictwa, kierowca, elektryk, 
magazynier, krawiec, lekarz, pielęgniarka, szef kuchni, kelner, piekarz, cukiernik, samodzielny księgowy, programista, spedytor i logistyk, sprzedawca, kasjer, administrator baz 
danych, grafik komputerowy.

1.

2.

3.

4.

5.
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• wspólnicy spółki cywilnej
• wspólnicy spółki jawnej (gdy są nimi osoby fizyczne)
• wspólnicy spółki partnerskiej
• wspólnicy spółki komandytowej (gdy są nimi osoby fizyczne)
• wszystkie osoby fizyczne
• przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą

System podatkowy w Polsce
System podatkowy w Polsce leży w kompetencji dwóch rodzajów organów: 

Jakimi podatkami są objęci pracownicy, a jakie podatki płacą przedsiębiorstwa? 

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT – Personal Income Tax):

Najbardziej powszechna forma opodatkowania PIT – zasady ogólne:

Skala podatkowa na 2020 rok

Podatek wynosi
Podstawa obliczenia podatku w EUR/PLN

ponad do

19 786,2 EUR/ 85 528 PLN 17%
minus kwota zmniej-
szająca podatek3 364,7 EUR/ 14 539,8 PLN + 32% nadwyżki 

ponad 19 786,2 EUR/ 85 528 PLN
19 786,2 EUR/ 85 528 PLN

Dochód = osiągnięty przychód – koszty jego uzyskania

• rządowych (CIT – 19%, PIT – 17% / 32%, VAT – 23% / 8% / 5%,  podatek liniowy – 19%, akcyza, podatek od czynności 
cywilnoprawnych);

• jednostek samorządu terytorialnego (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych).

19

Forma Wysokość  
podatku

Od czego zależy?

1. Zasady ogólne

2. Podatek liniowy
Jedna stawka, bez względu na wysokość dochodu. Konieczność prowadzenia podat-
kowej księgi przychodów i rozchodów.

3. Ryczałt
Stawki są uzależnione od rodzaju wykonywanej działalności. Do wyliczania zali-
czek na podatek dochodowy brane są pod uwagę jedynie uzyskiwane przychody 
– nie ma możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu.

4. Karta podatkowa
Wysokość podatku ustala naczelnik urzędu skarbowego (nie ulega ona zmianie). 
Karta przeznaczona jest dla osób, które prowadzą określony typ działalności, 
np.: usługowy (w zakresie handlu detalicznego żywnością, wyrobami tytoniowy-
mi, kwiatami), gastronomiczny, transport czy rozrywka.

zależnie od wysokości dochodu

zależnie od m.in.: wielkości zatrudnienia, rodzaju wykonywa-
nych usług, liczby ludności w miejscowości, w której prowa-
dzona jest działalność, rozmiaru prowadzonej działalności

przychody ze szczególnych rodza-
jów wykonywanej działalności, np.: 
najem, prowadzenie przedszkoli

stała stawka podatku

32%, 17%

19%

20%, 17%, 12,5%,  
8,5%, 5,5%, 3%, 2%

Każdy przedsiębiorca może dokonać wyboru formy opodatkowania. Polska regulacja prawna daje możliwość wyboru między 
czterema podstawowymi formami opodatkowania:

Kto podlega obowiązkowi płacenia PIT?



20

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT – (Corporate Income Tax):

Kto podlega obowiązkowi płacenia CIT?

• osoby prawne (np. przedsiębiorstwa państwowe, fundacje, spółdzielnie, stowarzyszenia, uczelnie wyższe), w tym szcze-
gólne osoby prawne czyli spółki kapitałowe (akcyjna, z o.o.), również będące w organizacji

• spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
• spółki niemające osobowości prawnej, które mają siedzibę/zarząd w innym państwie, w którym traktowane  

są jako osoby prawne
• podatkowe grupy kapitałowe składające się co najmniej z dwóch spółek prawa handlowego, funkcjonujące  

w związkach kapitałowych

Obowiązek w podatku CIT może być:

• nieograniczony – dotyczy podatników mających siedzibę lub zarząd na terenie Polski; podatek jest odprowadzany od cało-
ści dochodów;

• ograniczony – dotyczy podatników mających siedzibę lub zarząd poza Polską; podatek odprowadzany jest od dochodów 
uzyskanych w Polsce.

Stawki podatku CIT:

20%

10%

9%

5%

podstawowa stawka CIT

stawka od przychodów innych niż z zysków kapitałowych, gdy podatnik osiągnął przychody w danym roku podatkowym 
nieprzekraczające równowartości 1,2 mln EUR

stawka od dochodów uzyskanych przez nierezydentów oraz dochodów z odsetek, licencji i usług niematerialnych

stawka dla przedsiębiorstw zagranicznych żeglugi powietrznej i handlowej, uzyskujących przychód na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej (nie obejmuje żeglugi ładunków i pasażerów tranzytowych)

dochody z dysponowania prawami własności intelektualnej, tzw. „IP BOX”

20

19%
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Polska zaprasza inwestorów
• Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. (2018). Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2018
• Urząd Statystyczny w Krakowie. (2019). Rocznik statystyczny województwa małopolskiego
• https://www.paih.gov.pl/pl [dostęp z dn. 13.04.2020]

Dlaczego Małopolska?
• ABSL. (2019). Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2019
• GUS. (2019). Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2018 r. (Informacja sygnalna)
• GUS. (2019). Regionalne zróżnicowanie jakości życia w 2018 r. (Informacja sygnalna)
• Urząd Statystyczny w Krakowie. (2019). Rocznik statystyczny województwa małopolskiego

Kapitał ludzki w Małopolsce
• ZUS. (2019). Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych 
• Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. (2019). Imigranci w województwie Małopolskim
• Urząd Statystyczny w Krakowie. (2019). Rocznik statystyczny województwa małopolskiego
• https://bdl.stat.gov.pl [dostęp z dn. 13.04.2020]  
• https://radon.nauka.gov.pl/ [dostęp z dn. 13.04.2020]
• https://raportplacowy.pl/ [dostęp z dn. 12.06.2020]

Działalność B+R w regionie
• GUS. (2019). Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2018 r.
• Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. (2019). Województwo małopolskie 2019
• Mitka M., Oleksy K., Onyśków W., Otręba-Szklarczyk A., Szklarczyk D. (2018).  Aktualizacja pogłębionej diagnozy 

innowacyjności gospodarki Małopolski

Nowoczesne usługi biznesowe w Krakowie
• ABSL. (2019). Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2019
• https://absl.pl/pl/news/p/sektor-uslug-biznesowych-w-polsce-rosnie-ilosciowo-i-jakosciowo [dostęp z dn.13.04.2020] 

Kraków miastem Startupów
• https://www.startups2019.startuppoland.org/
• #OMGKRK. (2017).  Raport: Startupowy Kraków 2017 
• OECD. (2019). Local Entrepreneurship Ecosystems and Emerging Industries. Case Study of Malopolskie, Poland

Lokalizacja inwestycji
• Mana, Colliers International. (2018). Rynek nieruchomości magazynowych. Market Insights 2018 
• AXI IMMO. (2019). Polskie miasta - rynek biurowy
• https://linkleaders.prowly.com/83339-sektor-nieruchomosci-z-mocnym-wynikiem-inwestycyjnym-biura-gora [dostęp z dn. 
      13.04.2020] 
• http://www.outsourcingportal.eu/pl/rynek-biurowy-2019-w-polsce-podsumowanie-cushman-wakefield [dostęp z dn. 13.04. 

2020] 

Pracownicy
• https://ec.europa.eu/eurostat/data/database [dostęp z dn. 13.04.2020] 
• https://www.biznes.gov.pl/pl [dostęp z dn. 13.04.2020]

ŹRÓDŁA DANYCH: 
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Przygotowanie raportu analitycznego Doing Business in Małopolska jest elementem projektu „Power Up Your Business in Małopolska 2”, współ-
finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie 
małopolskiej gospodarki, poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

twoi partnerzy w biznesie

Centrum Business in Małopolska
Centrum Business in Małopolska jest regionalnym odpowiednikiem oraz partnerem Polskiej Agencji Inwestycji 
i Handlu. W biurze CeBiM każdy przedsiębiorca może uzyskać pełną informację na temat zasad prowadze-
nia biznesu, procedur, źródeł finansowania inwestycji dostępnych zarówno w kraju, jak i w regionie, pomocy 
udzielanej inwestorom oraz eksporterom przez władze lokalne, regionalne oraz instytucje otoczenia bizne-
su. System „one-stop-shop” wdrożony przez założycieli CeBiM (Krakowski Park Technologiczny, Małopolską 
Agencję Rozwoju Regionalnego oraz Województwo Małopolskie) gwarantuje, że w Małopolsce każdy przedsię-
biorca może liczyć na profesjonalną i rzetelną obsługę. Eksperci pracujący w Centrum Business in Małopolska 
przeprowadzą z sukcesem firmy przez proces inwestycyjny, doradzą w kwestiach dotyczących eksportu oraz 
skontaktują z odpowiednimi instytucjami odpowiedzialnymi za konkretne procesy. 
www.businessinmalopolska.pl

Krakowski Park Technologiczny
Krakowski Park Technologiczny to najbardziej kompletny one-stop-shop dla biznesu w Polsce. Jako instytucja 
otoczenia biznesu – wspólnie z przedsiębiorcami, naukowcami i samorządowcami – tworzy przestrzeń rozwoju 
małopolskiej  gospodarki.  Zainicjował działalność Centrum Business in Małopolska (CeBiM). Zbudowany eko-
system liczy około 350 przedsiębiorstw, dla których dzień po dniu tworzone są jak najlepsze warunki działania. 
Dysponuje pełną  paletą narzędzi ułatwiających rozwój firm i wzrost sprzedaży. Zarządza Polską Strefą Inwesty-
cji – udziela zwolnień podatkowych i inspiruje przedsiębiorców do nowych inwestycji. Promuje ofertę gospo-
darczą województwa małopolskiego, a także przygotowuje samorządy do kontaktu z inwestorem. W budynkach 
biurowych KPT małe i średnie przedsiębiorstwa znajdują przestrzeń i zaplecze techniczne dla rozwoju. Od 20 lat 
KPT pomaga firmom rozwijać się szybciej. 
www.kpt.krakow.pl 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest wiodącą, regionalną instytucją, działającą na rzecz rozwoju 
regionalnego; jednym z najpoważniejszych partnerów instytucji centralnych i samorządu województwa w kształ-
towaniu polityki innowacyjnego rozwoju regionu. MARR specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw, zapewnia-
jąc kompleksowy know-how i nowoczesne rozwiązania finansowe. Świadczy usługi w zakresie pozyskiwania 
środków unijnych i pomaga efektywnie inwestować w Małopolsce.
www.marr.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego podejmuje szereg inicjatyw, przekraczających normy po-
wszechnie obowiązujące w polskiej administracji publicznej. W ramach prac wybranych departamentów 
Urzędu mieści się m.in. zarządzanie Regionalnymi Programami Operacyjnymi i Funduszami Europejskimi,  
a także – we współpracy z samorządem gospodarczym i instytucjami otoczenia biznesu – realizowanie działań 
mających na celu aktywizację gospodarczą i rozwój przedsiębiorczości w Województwie. 
www.malopolska.pl

Opracowanie: 


