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Specjalne Strefy Ekonomiczne 

Definicja ustawowa: 

 

 „wyodrębniona zgodnie z przepisami ustawy, niezamieszkała część  

terytorium RP, na której terenie może być prowadzona działalność 

gospodarcza na zasadach określonych ustawą”  (art.2 ustawy) 

 

Cel:  

   przyspieszenie rozwoju gospodarczego regionów najuboższych (!?) 

 - patrz art.3 ustawy  

 

Okres istnienia: 

  do 2026 r. (!?)  

 - patrz art.4 ust.1 ustawy 

 

Łączny obszar: 

   nie może przekroczyć 20 tys. ha (patrz art.5a ust.1 ustawy) 
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Specjalne Strefy Ekonomiczne 

 art. 3 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach 

ekonomicznych 

 

Strefa może być ustanowiona w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego 

części terytorium kraju, w szczególności przez: 

1) rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej, 

2) rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich 

wykorzystanie w gospodarce narodowej, 

3) rozwój eksportu, 

4) zwiększenie konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych 

usług, 

5) zagospodarowanie istniejącego majątku przemysłowego i infrastruktury 

gospodarczej, 

6) tworzenie nowych miejsc pracy, 

7) zagospodarowanie nie wykorzystanych zasobów naturalnych z 

zachowaniem zasad równowagi ekologicznej. 



Specjalne Strefy Ekonomiczne 

 art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach 

ekonomicznych 

 

Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, 

ustanawia strefę w drodze rozporządzenia.  

W rozporządzeniu tym określa się: 

1) nazwę, teren i granice strefy, 

2) zarządzającego strefą, zwanego dalej „zarządzającym”, 

3) okres, na jaki ustanawia się strefę 

– biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia realizacji celów, o których mowa 

w art. 3, na terenie obejmowanym strefą. 

 



Przywileje w SSE 

 

  zwolnienie z  podatku dochodowego PIT lub CIT (art.4 ust.4 i art.12 ustawy) 

  działka przygotowana pod inwestycję, dostępna po konkurencyjnej cenie 

  bezpłatna pomoc w załatwianiu formalności związanych z inwestycją 

  zwolnienie z podatku od nieruchomości (uzależnione od uchwały Rady Gminy,   

       na terenie której zlokalizowana jest strefa) 

 

Zwolnienia podatkowe w SSE są pomocą regionalną! 

Specjalne Strefy Ekonomiczne 



   

 

W przypadku małych przedsiębiorstw maksymalny poziom wsparcia może być 

podwyższony o dodatkowe 20%, w przypadku średnich przedsiębiorstw  

o dodatkowe 10%. 
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Przywileje w SSE 

 zwolnienie z  podatku dochodowego PIT lub CIT 

 działka przygotowana pod inwestycję, dostępna po konkurencyjnej 

cenie 

 bezpłatna pomoc w załatwianiu formalności związanych z inwestycją 

 zwolnienie z podatku od nieruchomości  

(uzależnione od uchwały rady gminy na terenie której zlokalizowana 

jest strefa lub jej część) 

 

 Zwolnienia podatkowe w SSE są pomocą regionalną! 

Specjalne Strefy Ekonomiczne 



Zezwolenia na działalność w SSE 

 

 Zezwolenie jest podstawą korzystania z pomocy publicznej w SSE 

 

 Zezwolenie określa: 

 przedmiot działalności gospodarczej 

 minimalny poziom zatrudnienia 

 minimalną wysokość wydatków inwestycyjnych 

 

 Zezwolenie wydawane jest po przeprowadzeniu przetargu lub rokowań 

podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, przez Zarządzającego 

SSE 
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Branże wyłączone: 

 

 rybołówstwo i akwakultura 

 włókna syntetyczne 

 górnictwo węgla 

 budownictwo okrętowe 

 hutnictwo żelaza i stali 

 wytwarzanie i obrót produktami mającymi imitować  
lub zastępować mleko i przetwory mleczne 

 produkcja pierwotna produktów rolnych 

 

 Zezwolenia nie można uzyskać także m.in. np*: wytwarzanie 
materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, napojów 
alkoholowych, roboty budowlane, handel, usługi pośrednictwa 
finansowego, a także usługi związane z odpadami 

 
*/ ROZPORZNDZENIE RADY MINISTROW, z dnia 10 grudnia 2008 r. ze zmianami z 26 stycznia 2010r. 

w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności 

gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych 

 
 

Zakres zwolnienia podatkowego w SSE 



  
 Od marca 2005 r. zezwolenie uzyskać można  

na niektóre usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej: 

 

 informatyczne  

 badawczo-rozwojowe z dziedziny nauk przyrodniczych i technicznych 

 rachunkowości i kontroli ksiąg 

 księgowości z wyłączeniem deklaracji podatkowych; 

 call center  

  

 

Zakres zwolnienia podatkowego w SSE 



 

 Koszty inwestycji - min. 100 tys. EUR 

 

 Udział środków własnych przedsiębiorcy - co najmniej 25% (środki nie 

udzielone w ramach pomocy publicznej) 

 

 Obowiązek prowadzenia działalności/utrzymania miejsc pracy przez 5 lat 

(MŚP – 3 lata) 

 

 Zakaz przenoszenia własności składników majątku przez 5 lat od 

wprowadzenia do ewidencji środków trwałych   (MŚP – 3 lata) 

Warunki korzystania z pomocy regionalnej w SSE 



Podstawa prawna: 

 

 Art. 5 ust 3 Ustawy o SSE 

 Rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2008r. ze zmianami z 26 stycznia 2010r. 

    w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych 
    gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz.U. 224, poz. 1477) 

 

Kryteria (dawniej „ważne względy gospodarcze”) 

 

1) tworzenie nowych miejsc pracy lub poniesienie nakładów 
inwestycyjnych o określonej wysokości 

2) rozwój innowacyjnych, wysokich technologii 

3) rozwój sektora nowoczesnych usług (IT, BPO oraz usług badawczo-
rozwojowych) 

4) realizacja rozpoczętej inwestycji będzie wymagała zwiększenia 
terenu strefy o nie więcej niż 2 ha  

Kryteria obejmowania gruntów prywatnych  

statusem SSE 



Tworzenie nowych miejsc pracy lub poniesienie  

nakładów inwestycyjnych o określonej wysokości 

Stopa bezrobocia 

w danym powiecie (x) 

 

Nowe miejsca 

pracy / (planowane 

zmiany) 

lub 

Koszty 

kwalifikowane 

(m PLN) / 

(planowane 

zmiany) 

1 x ≤ 60%y* 500 /(250) 350 /(170) 

2 60%y < x < 100%y 250 /(130) 155 /(80) 

3 100%y < x < 130%y 200 /(100) 138 /(70) 

4 130%y < x < 160%y 170 /(80) 120 /(60) 

5 160%y < x < 200%y 150 /(60) 100 /(40) 

6 200%y < x < 250%y 100 /(50) 70 /(35) 

7 x>250%y 50 /(20) 17 /(10) 

* y średnia krajowa                                Uwaga: zmiany w trakcie przygotowania 



 uruchomienie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów 

niewytwarzanych na rynku polskim 

 uruchomienie świadczenia usług posiadających te cechy nieoferowanych 

w regionie 

 wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych niestosowanych 

dotychczas lub stosowanych na rynku polskim nie dłużej niż rok 

Rozwój innowacyjnych wysokich technologii 

Dodatkowo 
 

  opinie dwóch jednostek naukowych 

  utworzenie min. 30 (planowana zmiana: 20) nowych miejsc pracy  

 i poniesienie kosztów kwalifikowanych w wysokości min. 20 m PLN 

 (planowana zmiana: 10 m PLN) 



 Inwestycja w zakresie usług badawczo - rozwojowych (dział 73 PKWiU) 

 utworzenie min. 50 (planowana zmiana: 15) nowych miejsc pracy lub 

poniesienie kosztów kwalifikowanych w wysokości min. 10 m PLN 

(planowana zmiana: 5 m PLN) 

 

Rozwój sektora nowoczesnych usług 

a także:  

 

Inwestycja w zakresie: 

 

   usług informatycznych (72 PKWiU) 

   usług rachunkowości i kontroli ksiąg określonych kategorią (74.12.1 PKWiU) 

   usług w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych, 

   określonych kategorią (74.12.2 PKWiU 

   usług centrów telefonicznych (call center) (74.86 PKWiU) 

 

   utworzenie min. 150 (planowana zmiana: 100) nowych miejsc pracy lub 

poniesienie kosztów kwalifikowanych w wysokości min. 20 m PLN (planowana 

zmiana: 10 m PLN) 



SSE, a Polska Wschodnia 

Warunki dotyczące 

wielkości 

zatrudnienia 

i kosztów 

kwalifikowanych dla 

tych 5 województw 

obniża się o 30% 



PAIiIZ REGION 

regionalne 

zachęty  

oferty oferty 

lokalne 

 Rola stref w budowaniu współpracy pomiędzy 

PAIiIZ a regionami 

zamiar inwestycyjny 
Decyzja 

inwestycyjna 

na szczeblu 

centralnym 



PAIiIZ 

SSE COI 

 Rola stref w budowaniu współpracy pomiędzy 

PAIiIZ a regionami 



 system informacji i komunikacji 

 

 spotkania informacyjno-szkoleniowe 

 

 wspólne działania promocyjne 

 

 wspólne publikacje 

 

 wzajemna pomoc w obsłudze inwestorów 

 

 dostęp do baz 

 
SSE 

COI 

 Rola stref w budowaniu współpracy pomiędzy 

PAIiIZ a regionami 
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• Obsługa projektów inwestycyjnych 

• Audyt terenów inwestycyjnych 

• Działania mające na celu pozyskania 

dużych terenów inwestycyjnych (ANR i 

AMW) 

• Promocja SSE na portalu i w 

Newsletterze PAIiIZ 

• Udostępnienie SSE dostępu do bazy  

ofert inwestycyjnych Infobase PAIiIZ 

• Działania doradcze, informacyjne i 

szkoleniowe 

• Udział w misjach gospodarczych 

organizowanych przez PAIiIZ 

Obszary współpracy PAIiIZ ze SSE 



Podsumowanie współpracy – PAIiIZ/SSE 

wskaźniki  

COI 

SSE 

PAIiIZ 

Liczba prowadzonych projektów aktywnych (wg.DIZ) 164 
36,59% 

W tym w SSE (aktywne) 60 
Liczba zakończonych projektów w 2013 r (wg.DIZ) 53 

30,19% 
W tym w SSE 16 
Deklarowane nakłady (mln. euro)  902,5 

44,38% 
W tym w SSE (mln. euro) 400,5 
Deklarowane miejsca pracy  18963 

16,63% 
W tym w SSE 3153 
Liczba zorganizowanych misji 10 

20,00% W tym z udziałem SSE 2 
Liczba uczestniczących SSE 3 
Liczba przekazanych ofert lokalizacyjnych w 2013r. 1269 

37,90% 
W tym ze SSE 481 
Liczba rozpoczętych projektów w 2013 r. 77 

77,92% 
W tym w SSE 60 
Liczba ofert lokalizacyjnych w infobase  1957 20,29% 
W tym ze SSE 397 
Przyrost ofert w infobase w 2013 r. 169 

16,08% 
w tym ze SSE 55 
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Podsumowanie współpracy – PAIiIZ/SSE 

wskaźniki  

COI 

SSE 

PAIiIZ 

Liczba wpisów SSE na portalu 36 
Liczba artykułów nt SSE w newsletterze 82 
Liczba artykułów nt SSE w prasie krajowej 

1008 
Liczba wizyt w SSE (DRR) 11 
Liczba konsultacji, spotkań roboczych lub konferencji z 

udziałem SSE (DRR) 
15 

Udział w konferencjach i wydarzeniach organizowanych 

przez SSE 7 
Liczba zorganizowanych szkoleń i seminariów dla JST i 

COI z udziałem SSE (DRR) 6 
Liczba województw objętych Porozumieniami 

Partnerskimi z udziałem SSE 5 
Liczba SSE uczestniczących w Porozumieniach 

Partnerskich 6 
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Efekty funkcjonowanie SSE w latach 2001-2012 
- nakłady inwestycyjne narastająco (mln.PLN) 
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Efekty funkcjonowanie SSE w latach 2001-2012 
- wielkość zatrudnienia narastająco 
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Efekty funkcjonowanie SSE w latach 2001-2011 
- liczba ważnych zezwoleń narastająco 
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Zapraszamy do współpracy 

00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12 

tel. (+48 22) 334 98 00, fax (+48 22) 334 99 99 

e-mail: post@paiz.gov.pl 


