
 

 

 

 

Zaproszenie  
na seminarium biznesowe w Koszalinie 

Nowe narzędzia wsparcia dla rozwoju przedsiębiorców i samorządów  

 

Serdecznie zapraszamy Państwa na seminarium biznesowe,  
jakie odbędzie się w dniu 9 października 2018r. (wtorek)  

w City Box Koszalin. 

Zakres tematyczny spotkania:  

Tematem przewodnim spotkania będzie omówienie nowego instrumentu wsparcia inwestycji 
w ramach uchwalonego rządowego programu Polska Strefa Inwestycji, dzięki któremu 
zachęty podatkowe dla przedsiębiorców są dostępne w każdej gminie, na terytorium całej 
Polski, niezależnie od statusu właściciela gruntów (nieruchomości JST, Skarbu Państwa 
i prywatne). Na mocy nowych przepisów każdy przedsiębiorca planujący realizację nowej 
inwestycji/reinwestycji będzie mógł starać się o uzyskanie zwolnienia w podatku 
dochodowym.  

Termin: 9 października 2018r. godz. 10:00 - 12:30 

Miejsce: City Box Koszalin, Rynek Staromiejski 14 

Organizatorzy: Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Deloitte 

Partner: Miasto Koszalin  

Rejestracja: Prosimy o elektroniczne potwierdzenie udziału do dnia 05.10.2018r.  

na adres promocja@parr.slupsk.pl lub poprzez stronę internetową 

http://www.deloitte.com/pl/spotkanie_PSI_PARR_koszalin 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Więcej informacji na: www.sse.slupsk.pl 

Kontakt do organizatora 

Zespół ds. Promocji i Pozyskiwania Inwestorów  

tel. 59 840 11 73 

e-mail: promocja@parr.slupsk.pl 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału ! 
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PROGRAM DNIA 09.10.2018 

 
 
 

 Najnowsze informacje dotyczące zmian w prawie i podatkach oraz zaproszenia na 
wydarzenia Deloitte w regionie www.deloitte.com/pl/subskrypcje (na stronie 
dostępne są archiwalne numery biuletynów). 
 

 Zapraszamy do śledzenia profili na portalach społecznościowych PARR!   
 

 

 

 

 

09:30 - 10:00 Rejestracja uczestników - powitalna kawa 

10:00 - 10:05 Powitanie - rozpoczęcie seminarium 

10:05 - 11:05 Polska Strefa Inwestycji - nowy program zachęt inwestycyjnych dla 

firm planujących inwestycje/reinwestycje z uwzględnieniem zwolnień 

w podatku dochodowym.  

Ulga na działalność badawczo-rozwojową. 

Krzysztof Wojtowicz - Partner Associate w dziale Doradztwa 

Podatkowego, Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy sp.k. 

11:05 - 11:20 Rola PARR w ramach Polskiej Strefy Inwestycji – działania na rzecz 

przedsiębiorców i samorządów. 

Bartosz Świtała - Z-ca Kierownika, Zespół ds. Promocji i Pozyskiwania 

Inwestorów PARR S.A.  

11:20 - 11:40 Pozapłacowe systemy motywacyjne pracowników.  

Beata Sławkowska-Domurad - Dyrektor Działu Rozwoju Regionalnego  

PARR S.A. 

11:40 - 11:50 Poręczenia kredytów, leasingów i wadiów przetargowych dla mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw 

Łukasz Cieszyński – Dyrektor ds. poręczeń Funduszu Pomerania  

Cezary Szeliga – Pełnomocnik ds. JST  Funduszu Pomerania 

11:50 - 12:30 Rozmowy kuluarowe przy poczęstunku 

facebook.com/SlupskSEZ twitter.com/PARR_Slupsk instagram.com/parr.slupsk 

youtube.com/  
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