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POMORSKA SPECJALNA 
STREFA EKONOMICZNA SP. Z O.O.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. jest częścią Polskiej Strefy 
Inwestycji, czyli ustawowego instrumentu wsparcia dla firm planujących nowe 
inwestycje. Pełni rolę regionalnego centrum obsługi inwestorów i koordynatora 
udzielania pomocy publicznej. Służy przedsiębiorcom wsparciem na każdym 
etapie realizacji ich projektów, w tym pomocą o charakterze konsultacyjno-
doradczym. Jednym z kluczowych zadań PSSE jest przyznawanie ulgi podatkowej 
na okres od 12 do 15 lat. Pomoc udzielana jest firmom z sektora przemysłu oraz 
nowoczesnych usług, niezależnie od wielkości firmy oraz jej lokalizacji. 
Intensywność pomocy waha się od 30% do 60% wydatków kwalifikowanych 
w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz regionu inwestycji.

PSSE zarządza obszarem Polskiej Strefy Inwestycji na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego oraz we wschodniej części województwa pomorskiego.

Dzięki zwolnieniu z podatku, przedsiębiorcy 

zyskują realne wsparcie na nowe inwestycje!
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Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Pomoc publiczna

Doradztwo

Szkolenia finansowe

Tereny inwestycyjne

Edukacja branżowa

CPRP 

Wsparcie 
instytucjonalne 
inwestycji

przyznawanie ulgi podatkowej na okres od 12 do 15 lat firmom z sektora 
przemysłu oraz nowoczesnych usług
przyznawanie ulgi podatkowej na okres od 12 do 15 lat firmom z sektora 
przemysłu oraz nowoczesnych usług

pomoc o charakterze konsultacyjno-doradczym dla przedsiębiorców

szkolenia w zakresie rozliczania pomocy publicznej

pomoc w znajdowaniu odpowiednich terenów pod inwestycje

wsparcie przedsiębiorców w zakresie szkolenia i edukacji przyszłych 
kadr

kształcenie kadr dla przemysłu 4.0. zakresie programowania i obsługi 
robotów oraz zajęcia z druku 3D. Lokalizacja w Gdańsku, Włocławku 
i Grudziądzu

współpraca z Instytucjami Otoczenia Biznesu

działania związane ze wspieraniem aktywności międzynarodowej przed-
siębiorców działających w obszarze oddziaływania PSSE

akceleracja, wsparcie młodych firm poprzez działalność parków 
naukowo- technologicznych 

Oferta PSSE

Inwestycje
strefowe

Kalkulator
pomocy

publicznej

Parki 
naukowo-

technologiczne

Szkolnictwo
branżowe

58 740 43 00

sekretariat@strefa.gda.pl

www.strefa.gda.pl

Kontakt

Wsparcie młodego 
biznesu

Rozwój eksportu



AGENCJA ROZWOJU
PRZEMYSŁU S.A.

ARP S.A. jest spółką akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 
100% udziałem Skarbu Państwa. Łączy działalność publiczną z działal-
nością biznesową. Nasza misja to: 

Włączamy rozwój 

Zmieniamy przemysł

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców:

z sektora małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw,

prowadzących działalność produkcyjną, usługową lub handlową 
z wyłączeniem rolnictwa oraz działalności deweloperskiej,

posiadających przychody roczne na poziomie co najmniej 4 mln zł,

prowadzących pełną księgowość,

prowadzących działalność od min. 24 m-cy.

22 695 36 00

poczta@arp.pl

www.arp.pl

Kontakt

Centra obsługi przedsiębiorców:
Duże, małe i średnie przedsiębiorstwa zapraszamy do ośmiu Centrów Obsługi Przedsiębiorców 
zlokalizowanych w najważniejszych ośrodkach gospodarczych Polski:

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
tel: 885 600 157

ul. Spokojna 2
20-074 Lublin
tel: 539 533 275

ul. Lompy 14
40-040 Katowice
tel: 510 075 249

ul. Fabryczna 20
53-609 Wrocław
tel: 604 796 985

ul. Bukowska 12
60-810 Poznań
tel: 734 216 121

al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
tel: 885 600 156

ul. Świętojańska 12a
15-082 Białystok
tel: 539 533 284

ul. Powstańców Śląskich 22
46-020 Opole
tel: 539 533 336



Finansowanie:

ARP S.A. udziela pożyczek na sfinansowanie nowych i odtworzeniowych inwestycji oraz 
finansuje kapitał obrotowy, wspiera realizację kontraktów, stymuluje działania zwiększa-
jące efektywność prowadzonej działalności gospodarczej,

w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju,  ARP S.A. współpracuje z kluczowymi 
polskimi instytucjami dbając o rozwój przedsiębiorstw oraz dostarcza stale nowe 
rozwiązania w postaci instrumentów finansowych, które stanowią realne wsparcie 
w bieżących potrzebach i wyzwaniach polskich przedsiębiorców.

Odpowiedzialność za rozwój gospodarczy:
dzięki naszej pomocy wiele firm rozwinęło skrzydła. Wśród nich znajdują się strate-
giczne podmioty polskiej gospodarki, spółki giełdowe oraz prywatne przedsiębiorstwa,

udzielamy wsparcia firmom z sektorów przemysłu lekkiego i ciężkiego oraz dostrzega-
my szanse rozwoju bez względu na to w jakiej branży działa przedsiębiorca

ważny jest dla nas aspekt społeczny. Do naszych pożyczkobiorców należą najważniejsi 
pracodawcy z całego kraju.

ARP - Partnerem w biznesie:

posiadamy ponad 30 letnie doświadczenie w realizowaniu projektów biznesowych oraz 
wsparciu polskich przedsiębiorców w realizacji oraz finansowaniu przedsięwzięć gospo-
darczych,

dysponujemy narzędziami wsparcia dla przedsiębiorców, którzy odczuwają skutki 
wyzwań rynkowych takich jak epidemia COVID-19, inflacja, wzrosty cen surowców, mate-
riałów, produkcji, transportu oraz świadczonych usług,

dysponujemy szeregiem produktów skierowanych dla przedsiębiorców zmagających się 
z utratą płynności finansowej,

jesteśmy otwarci na finansowanie innowacyjnych projektów, nieszablonowych 
rozwiązań, oferujemy możliwości wsparcia przedsiębiorców wyprzedzające trendy 
rynkowe, 

dysponujemy zespołem ekspertów, którzy rozumieją potrzeby przedsiębiorców, wspiera-
ją w strukturyzowaniu transakcji oraz przedstawiają możliwości w zakresie finansowa-
nia instrumentami pożyczkowymi ARP, 
jesteśmy dostępni poprzez sieć Centrów Obsługi Przedsiębiorców rozlokowanych na 
terenie całego kraju, 

działamy poprzez nowoczesną platformę służącą do elektronicznego obiegu dokumen-
tacji w zakresie wnioskowania i obsługi pożyczek.

działamy lokalnie, dbając o rozwój i wspierając przedsiębiorców w każdym regionie kraju



ARP LEASING SP. Z O.O.

ARP Leasing jest spółką z Grupy Kapitałowej ARP, dedykowaną do finansowania 
w formie leasingu podmiotów z sektora MŚP. Oferuje leasing przemysłowy, szczególnie 
maszyny i urządzenia do produkcji przemysłowej, linie i ciągi technologiczne, automatykę 
i robotykę przemysłową oraz pojazdy specjalistyczne.

specjalizujemy się w finansowaniu sparametryzowanych do rodzaju 
prowadzonej działalności maszyn i urządzeń, których budowa trwa 
nawet kilka miesięcy

dodatkowo wspieramy działalność badawczo-rozwojową oraz 
włączamy się w realizację programów wsparcia dla Przedsiębiorców

Oferta leasingu dostępna jest w:

Centrach Obsługi Przedsiębiorców

ARP Leasing



Ofertę leasingu kierujemy do przedsiębiorców, którzy:

chcą podnieść swoją konkurencyjność w szybkim czasie,

poszukują elastycznego źródła finansowania majątku trwałego,

nie mogą rozwijać dynamicznie własnego biznesu z powodu niewystarczającego 
poziomu środków bieżących

chcą maksymalizować efektywność zarządzania kosztami  poprzez  m.in. korzyści 
podatkowe

prowadzą działalność gospodarczą od 24 miesięcy (minimum 12 miesięcy) w oparciu 
o pełną księgowość

osiągają roczne obroty na poziomie 4 MLN PLN oraz dodatnią EBITDĘ i zysk netto

chcą zrealizować inwestycję związaną z nabyciem maszyny, urządzenia, ciągu przemy-
słowego

Dlaczego warto z nami rozwijać biznes:

“szyjemy na miarę” - indywidualnie podchodzimy do Klienta i transakcji opartej na 
relacjach trójstronnych,

finansujemy assety trudno zbywalne, których budowa trwa wiele miesięcy i które często 
zostają wytworzone w pojedynczych egzemplarzach,

doradzamy w wyborze leasingu i aktywnie wspieramy trójstronny proces uzgodnień 
warunków finansowania,

sprawnie i szybko przeprowadzamy proces uzgodnienia oferty,

jesteśmy elastyczni w zakresie doboru parametrów finansowania transakcji, m.in. 
okresu finansowania, wysokości opłaty wstępnej, przedmiotu finansowania (ponadnor-
matywne okresy finansowania).

22 583 84 26

kontakt@arpleasing.pl

www.arpleasing.pl

Kontakt



Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. jest  instytucją doradczą wchodzącą w skład 
Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Działamy na rzecz promocji polskiej 
gospodarki. Pomagamy przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji 
zagranicznej, jesteśmy pierwszym punktem kontaktu dla eksporterów i polskich 
inwestorów za granicą. 

POLSKA AGENCJA 
INWESTYCJI I HANDLU S.A. 

Oferta w obszarze ekspansji zagranicznej

Analiza potencjału
eksportowego

Przygotowanie pakietów
informacyjnych

Organizacja spotkań
B2B

Organizacja misji
biznesowych

Opracowanie listy
partnerów biznesowych

Weryfikacja partnerów 
biznesowych

Opracowanie strategii
ekspansji na wybrane

rynki

Wsparcie w kontaktach
z administracją

PAIH24

Wskazanie mocnych i słabych stron oferty klienta oraz szans i zagrożeń 
w eksporcie. Nakreślenie kierunku intensyfikacji działań eksportowych

Dostarczanie materiału analitycznego pomocnego w zrozumieniu 
specyfiki lokalnego rynku i przygotowaniu do ekspansji

Organizacja spotkań z wybranymi kontrahentami oraz przedstawicielami 
lokalnych organizacji wsparcia biznesu i administracji rządowej

Udział w warsztatach, konferencjach, targach, a także skrojone na miarę 
spotkania biznesowe umożliwiające lepsze zrozumienie nowego rynku

Opracowanie listy potencjalnych odbiorców za granicą bądź 
poddostawców w Polsce według kategorii: kraj, typ produktu, profil 
(producent, dystrybutor, usługodawca) oraz wielkości firmy

Sprawdzenie wiarygodności oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej 
partnera biznesowego w oparciu o dostępne bazy danych i przy wsparciu 
lokalnych relacji biznesowych przedstawiciela PAIH na danym rynku

Wsparcie finansowe w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne 
(PMT) na opracowanie strategii ekspansji na wybrane rynki pozaunijne

Wsparcie eksportera w relacjach z administracją publiczną wszystkich 
szczebli

Alerty rynkowe oraz wsparcie i rozwój relacji biznesowych w warunkach 
ograniczeń dla bezpośrednich kontaktów i dynamiczne zmieniającej się 
sytuacji na poszczególnych rynkach



Mapa Rynków
Zagranicznych

Webinaria
Szkolenia
Podcasty

ABC eksportu Trade.gov

Wyszukiwarka
wydarzeń 
gospodarczych

Baza wiedzy i narzędzia online

Wzmacniamy pozycję rynkową firm z polskim 

kapitałem przez:

dostarczanie informacji dotyczących sytuacji panującej na rynkach 
zagranicznych oraz o warunkach zakładania i prowadzenia działalności 
przy wykorzystaniu potencjału lokalizacyjnego sieci ZBH (znajomość 
lokalnych języków oraz specyfiki, kultury i uwarunkowań biznesowych); 

zdefiniowanie kierunków eksportu i inwestycji o dużych szansach wzrostu 
oraz wskazywanie niszowych branż, które mogą zostać zagospodarowane 
przez polski kapitał;

wsparcie doradcze na poszczególnych etapach ekspansji zagranicznej 
oraz pomoc w doborze właściwych środków.

22 334 99 55

paih24@paih.gov.pl

www.paih.gov.pl

Kontakt



KUKE S.A. - Finansowanie 
obrotowe i inwestycyjne 

KUKE od ponad 30 lat oferuje polskim przedsiębiorcom ubezpieczenia 
należności handlowych w obrocie krajowym i eksporcie, również z wyko-
rzystaniem instrumentów z gwarancjami Skarbu Państwa. Umożliwia 
eksporterom pozyskiwanie finansowania ich krajowych i zagranicznych 
inwestycji, ułatwia i zabezpiecza międzynarodową ekspansję. Spółka 
faktoringowa KUKE Finance finansuje zagraniczne i krajowe należności.

Słabsza koniunktura gospodarcza, niepewne perspektywy, zaburzone 
łańcuchy dostaw, niestabilne ceny utrudniają zarządzanie firmą 
i zwiększają zapotrzebowanie na zewnętrzne finansowanie. Pod-
wyższone ryzyko wpływa jednak na ograniczenie dostępności kredytu 
i podnosi jego koszt. Jak poradzić sobie z tymi wyzwaniami?

Skorzystaj z nowej oferty KUKE!

Jeżeli:

eksportujesz lub planujesz rozpoczęcie 
działalności eksportowej

jesteś małą, średnią, dużą firmą niezależnie 
od branży

22 108 99 70

kontakt@kuke.com.pl

www.kuke.com.pl

Kontakt



... to KUKE zaoferuje Ci rozwiązanie podnoszące Twoją wiarygodność i zdolność do zaciągania zobowiązań poprzez 

zagwarantowanie jego spłaty w Twoim banku.

Chcesz rozpocząć produkcję w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej nowego 
asortymentu, które będziesz eksportował do krajów Europy. Zamierzasz kupić na kredyt 
nowe maszyny i postawić halę. Jednocześnie potrzebujesz środków na zakup części 
wykorzystywanych w bieżącej produkcji. Jednak bank odpowiada, że nie może już zwiększyć 
limitu kredytowego. Odpowiedzią są gwarancje KUKE dla banku, że spłacisz kredyt 
inwestycyjny i uregulujesz zwiększony limit kredytu obrotowego.

Przykład:

Potrzebujesz finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem firmy, czyli 
uzyskać lub zwiększyć limit w kredycie obrotowym...

Gwarancja spłaty kredytu

Potrzebujesz zwiększyć dostawy od krajowych bądź zagranicznych partnerów 
z odroczonym terminem płatności albo większego limitu u faktora...
... to KUKE zaoferuje Ci rozwiązanie, zabezpieczające terminową spłatę zobowiązań wobec dostawców lub firmy faktor-

ingowej, umożliwiając realizację planów.

Potrzebujesz sfinansować nową inwestycję w Polsce albo za granicą, w tym np. przejąć 
swojego konkurenta...
... to KUKE zaoferuje Ci rozwiązanie zabezpieczające spłatę kredytu inwestycyjnego w Twoim banku, podnosząc Twoją 

wiarygodność i zdolność do zaciągania zobowiązań.

Gwarancja inwestycyjna

To zabezpieczenie dla banku terminowej spłaty kredytu udzielonego eksporterowi w przypadku, 
gdy nie spłaci on w wymaganym terminie części lub całości kredytu wraz z odsetkami, prowizjami 
i innymi należnościami wynikającymi z zawartej umowy kredytowej,

Może dotyczyć różnych rodzajów kredytów obrotowych przeznaczonych na rozwój firmy, jak 
i finansowania w celu realizacji konkretnego kontraktu eksportowego. Maksymalny okres spłaty 
kredytu to dwa lata,

Pokrywa bankowi do 80 proc. wartości udzielonych środków, co poprawia Twoją zdolność 
kredytową.

Zyskujesz doskonałe narzędzie do negocjowania dostaw na lepszych warunkach finansowych 
z partnerami z całego świata i oczywiście z Polski.

Zabezpieczenie dla banku terminowej spłaty kredytu udzielonego eksporterowi w przypadku, gdy 
nie spłaci on w wymaganym terminie części lub całości kredytu wraz z odsetkami, prowizjami 
i innymi należnościami wynikającymi z zawartej umowy kredytowej,

Gwarancja może dotyczyć różnych rodzajów kredytów obrotowych przeznaczonych na rozwój 
firmy, jak i finansowania w celu realizacji konkretnego kontraktu eksportowego. Maksymalny 
okres spłaty kredytu to 14 lat od czasu zakończenia inwestycji,

Pokrywamy bankowi do 80 proc. (w kraju) oraz do 100 proc. (za granicą) wartości udzielonych 
środków, co poprawia Twoją zdolność kredytową i umożliwia skorzystanie z innych instru-
mentów, np. większego kredytu obrotowego.

Gwarancja płatnicza
Lepsze warunki płatności, np. wydłużenie okresu kredytu kupieckiego, dzięki czemu obniżasz 
swoje koszty,



Skontaktuj się
z nami:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp.z o.o.
ul. Trzy Lipy 3, bud. B, IV piętro
80-172 Gdańsk
tel: 58 740 43 00
e-mail: sekretariat@strefa.gda.pl

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
tel: 22 695 36 00
e-mail: poczta@arp.pl

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa
tel: 22 334 99 55
e-mail: paih24@paih.gov.pl

KUKE S.A.
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa
tel: 22 108 99 70
e-mail: kontakt@kuke.com.pl

ARP Leasing Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
tel: 22 583 84 26
e-mail: kontakt@arpleasing.pl




