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Co dotychczas przyniósł nam 2022 r. 

38 pozycję w globalnym rankingu 

innowacyjności per kraj. 

Polska jest przed Litwą, 

ale za Bułgarią, Malezją, Turcją.

‘‘„zerwane łańcuchy dostaw, 

niedobory surowców, 

wzrosty cen energii, inflację…”
‘‘„W maju 2022 roku odnotowaliśmy 

wzrost [ofert pracy w branży IT] 

o 74,8 proc. w stosunku 

do maja 2021 r.” 

‘‘
www.globalinnovationindex.org/analy

sis-indicator

WszędzieTomasz Bujok, dyrektor No Fluff Jobs
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Menu śniadaniowe – czyli narzędzia finansowania innowacji 

Ulgi 

proinnowacyjne

ulga B+R

IP Box

ulga 

na innowacyjnych

pracowników

ulga na ekspansję

ulga 

dla twórców

Dotacje, 

granty, PSI

FENG

Horyzont 

Europa

POIR

grant rządowy
Polska Strefa 

Inwestycji

IP Box

ulga 

na ekspansję



Ulgi proinnowacyjne. 
Jak stworzyć komplementarny 
system finansowania innowacji?
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Komplementarne zastosowanie dofinansowania

Ulgi proinnowacyjne i prorozwojowe

ulga B+R IP Box ulga na innowacyjnych

pracowników

ulga na ekspansjęulga dla twórców
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Sprawdź, gdzie w Twojej firmie występuje B+R

• Twoi pracownicy prowadzą działania 
badawczo-rozwojowe? 

• zatrudniasz ich na podstawie umowy            
o pracę lub umów cywilno-prawnych?

• czy tworzą utwory w rozumieniu prawa 
autorskiego (np. oprogramowanie)? 

• realizujesz działania B+R?

• tworzysz nowe oprogramowanie, 

aplikację?

• projektujesz graficzne interfejsy?

• opracowujesz nowy algorytm?

• chcesz skomercjalizować swój produkt?

• objąłeś wyniki działań B+R ochroną 

prawną (np. patent)?

• sprzedajesz kwalifikowane prawa 

własności intelektualnej?

• pobierasz opłaty licencyjne?

Koszty osobowe Prace rozwojowe  Komercjalizacja



Założenia ulgi B+R

Ulga B+R pozwala podatnikom CIT i PIT odliczyć 

dodatkowo od podstawy opodatkowania koszty 

poniesione na działalność badawczo-rozwojową, 

uznane przez ustawodawcę za kwalifikowane.

można odliczyć od podatku 

koszty już poniesione 

wystarczy innowacyjność 

na skalę przedsiębiorstwa

projekty mogą być w toku

i nie muszą zakończyć się 

sukcesem

wystarczy prowadzić 

tylko prace rozwojowe.



Nowości i zmiany w ulgach 
proinnowacyjnych od 2022 r.

Zmiany w uldze B+R 
Możliwość odliczenia 200% 

kosztów osobowych

Ulga na innowacyjnych 

pracowników
Skonsumowanie nadwyżki 

w zaliczkach na podatek 

dochodowy od wynagrodzeń 

pracowników B+R

IP Box 
Uzupełnienie ulgi B+R

Ulga na ekspansję
Obniżenie kosztów 

przeznaczanych na marketing, 

reklamę czy promocję 

produktów



Komplementarność 
ulg proinnowacyjnych

- Case Study -



Ulga B+R 
Opracowanie, przetestowanie 

i wprowadzenie na rynek nowego 

oprogramowania

Ulga na innowacyjnych 

pracowników
Skonsumowanie nadwyżki ulgi 

B+R w zaliczkach na podatek 

dochodowy od wynagrodzeń 

pracowników B+R

Ulga dla twórców
50% kosztów uzyskania 

przychodu, wyższa pensja netto 

dla pracownika realizującego 

działania B+R
Tworzenie

nowych 

aplikacji

Branża

IT

IP Box 
Możliwość zastosowania 5% 

stawki podatku dochodowego 

Case Study



Dodatkowe środki 
w budżecie firmy

- Case Study -



 -   zł

 100 000 zł

 200 000 zł

 300 000 zł

 400 000 zł

 500 000 zł

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Wysokość ulgi B+R

Ulga B+R wynikająca z uwzględnienia pozostałych kosztów

kwalifikowanych

Ulga B+R wynikająca z uwzględnienia kosztów osobowych

76 000 zł

142 500 zł

285 000 zł

475 000 zł

1 mln
Kosztów 

osobowych B+R

0,5 mln
Pozostałych 

kosztów 

kwalifikowanych



Łączna wartość ulgi B+R za lata 2016-2021

– dodatkowe środki 

w budżecie firmy w 2022 r.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

ponad

1,3
mln zł



 -   zł

 100 000 zł

 200 000 zł

 300 000 zł

 400 000 zł

 500 000 zł

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Wysokość ulgi B+R

Ulga B+R wynikająca z uwzględnienia pozostałych kosztów

kwalifikowanych

Ulga B+R wynikająca z uwzględnienia kosztów osobowych

76 000 zł

142 500 zł

285 000 zł

475 000 zł

1 mln
Kosztów 

osobowych B+R

0,5 mln
Pozostałych 

kosztów 

kwalifikowanych



Łączna wartość ulgi B+R za 2022 r. 

– dodatkowe środki 

w budżecie firmy w 2023 r.

2022

ponad

0,47
mln zł



Szacowany budżet państwa na ulgi proinnowacyjne w 2022 r.

prawie

1
mld zł



Dotacje 
granty 

PSI
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Inne źródła finansowania innowacji

Dotacje, granty i PSI

FENG Horyzont Europa grant rządowy Polska Strefa 

Inwestycji
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FENG - Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki

• B+R

• wdrożenia nowych rozwiązań 

• infrastruktura B+R

• internacjonalizacja

• rozwój kompetencji

• automatyzacja i robotyzacja

• zielona gospodarka

Zakres:

4,36 
mld euro

Priorytet 1

Wsparcie dla przedsiębiorców 



FENG – przystępniejszy niż POIR

Oferta dopasowana do potrzeb Wnioskodawcy

Moduł obligatoryjny Moduły fakultatywne

• Prace B+R 

• lub Wdrożenie innowacji
• Infrastruktura B+R

• Kompetencje

• Cyfryzacja

• Internacjonalizacja

• Zazielenienie przedsiębiorstw



22

Ile inni już zyskali na POIR?

1000 REALITIES SP. Z O.O.

Platforma Edge Realities 2.0 

BRAINTECH SP. Z O.O.

Interfejs mózg-komputer 

2,9
mln zł

2,8
mln zł

4
mln zł

ADEMOTION SP. Z O.O.

Technologia segmentacji śladów 

cyfrowych wg kryteriów psychologicznych



Sesja 
pytań i odpowiedzi



Dziękujemy za uwagę!

FURTHER TOGETHER ayming.pl @ayming

Maria Leszczyńska
Manager ds. Dotacji i Stref 

Inwestycyjnych

Tomasz Stańczyk
Manager ds. ulg innowacyjnych

https://www.ayming.pl/
https://www.linkedin.com/company/ayming

