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Specjalne Strefy Ekonomiczne Specjalne Strefy Ekonomiczne 

–– nowe zasadynowe zasady



SZCZECIN

Nowe regulacje prawne dotyczące specjalnych stref ekonomicznych:

Specjalna Strefa Ekonomiczna 
– nowe zasady

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych 
inwestycji – obowiązuje od 30 czerwca 2018 r.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 
2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej 
niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych 

Nowy instrument

niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych 
inwestycji – obowiązuje od 5 września 2018 r.

3. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i 
Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie 
ustalenia obszarów i  przypisania ich zarządzającym 
– obowiązuje od 5 września 2018 r.

Zezwolenia strefowe nie są już obecnie wydawane. 
Przedsiębiorcy mogą otrzymać decyzję o wsparciu na 
podstawie nowych przepisów.

Opracowanie: Biuro Strategii



SZCZECIN

Zmiany:

Specjalna Strefa Ekonomiczna 
– nowe zasady

� dłuższy czas na wykorzystanie limitu 

� większa swoboda w lokalizacji 
inwestycji

� przyspieszenie decyzji o przyznaniu 
wsparcia

� inwestycje w dowolnym miejscu
w Polsce – „cała Polska strefą”

� miasto Szczecin pozostaje we 
właściwości zarządzającego KSSSE

Korzyści:

Lokalizacja 
wspieranej 
inwestycji

Czas 
� w Szczecinie - 12 lat,
� dla firm istniejących w SSE – 15 lat

� dłuższy czas na wykorzystanie limitu 
zwolnienia podatkowego

� przed zmianami zwolnienie było 
dostępne do końca 2026 r.

ocena inwestycji oparta na:
� kryterium ilościowym oraz
� kryteriach jakościowych

� więcej wymagań, aby uzyskać 
zwolnienie z podatku dochodowego z 
tytułu realizacji nowej inwestycji

Nowe wymagania: Skutki:

Czas 
obowiązywania 

zwolnienia 
podatkowego

Kryteria oceny 
projektu 

inwestycyjnego

Opracowanie: Biuro Strategii
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Nowy instrument SSE – kryterium ilościowe:

Specjalna Strefa Ekonomiczna 
– nowe zasady

Stopa 
bezrobocia

Minimalne 
Wielkość 

firmy

Rodzaj
projektu

Preferowane
miasto

Minimalne 
nakłady

inwestycyjne

Opracowanie: Biuro Strategii



SZCZECIN
Specjalna Strefa Ekonomiczna 

– nowe zasady

98%
na działalność 
prowadzoną przez 

95%
na działalność 

80%

Nowy instrument SSE – kryterium ilościowe:

Koszty kwalifikowane do poniesienia przez inwestora w mieście Szczecin – co najmniej 100 mln zł. 
W podanych niżej przypadkach koszty kwalifikowane nowej inwestycji obniża się o:

na działalność  
prowadzoną przez 
mikroprzedsiębiorców

na działalność 
prowadzoną przez 
małych 
przedsiębiorców

w przypadku nowej  
inwestycji z zakresu   
„nowoczesnych usług  
dla biznesu”

w przypadku 
działalności badawczo-
rozwojowej 
odpowiednio 
w rozumieniu ustawy 
o podatku dochodowym 
od osób fizycznych 
i ustawy o podatku 
dochodowym od osób 
prawnych

na działalność 
prowadzoną przez       
średnich 
przedsiębiorców

Opracowanie: Biuro Strategii



SZCZECIN
Specjalna Strefa Ekonomiczna 

– nowe zasady

Nowy instrument SSE – kryterium ilościowe:

Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie realizując inwestycję na terenie miasta Szczecin jest
obowiązany ponieść koszty kwalifikowane inwestycji w wysokości co najmniej:

2 mln zł 5 mln zł 20 mln zł 100 mln zł2 mln zł

• mikroprzedsiębiorca

5 mln zł

• mały przedsiębiorca
• inwestycje w zakresie 

nowoczesnych usług 
dla biznesu oraz prac 
badawczych 
i rozwojowych (B+R) 

20 mln zł

• średni przedsiębiorca

100 mln zł

• duży przedsiębiorca

Opracowanie: Biuro Strategii



SZCZECIN
Specjalna Strefa Ekonomiczna 

– nowe zasady

Kategoria 
przedsię-
biorstwa

Status przedsiębiorcy:

Średnie

Liczba 
zatrudnionych 

osób (etaty)

<250

Roczny 
obrót

≤ 50 mln €

Całkowity
bilans
roczny

≤ 43 mln €

lub

Małe

Mikro

<50

<10

≤ 10 mln €

≤ 2 mln €

≤ 10 mln €

≤ 2 mln €

lub

lub

lub

Przedsiębiorstwa nie spełniające powyższych kryteriów określa się mianem  
„przedsiębiorstw innych   niż małe i średnie” lub po prostu „dużych przedsiębiorstw”.

Opracowanie: Biuro Strategii
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Nowy instrument SSE – kryteria jakościowe:

Specjalna Strefa Ekonomiczna 
– nowe zasady

Kryterium zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego
1. Branże strategiczne
2. Poziom sprzedaży eksportowej (>23,1%)

Projekty 
przemysłowe

Projekty 
usługowe

Opracowanie: Biuro Strategii

2. Poziom sprzedaży eksportowej (>23,1%)
3. Działalność B+R
4. Status MŚP

5. Centrum usług 
o zasięgu poza PL

Kryterium zrównoważonego rozwoju 
społecznego
6. Miejsca pracy (wyspecjalizowane /  

wysokopłatne oraz stabilne
7. Niski negatywny wpływ inwestycji na 

środowisko
8. Lokalizacja inwestycji
9. Wspieranie kształcenia pracowników/ 

współpraca ze szkołami branżowymi
10. Pakiet świadczeń pracowniczych

5. Krajowe Klastry 
Kluczowe

przemysłowe usługowe
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Nowy instrument SSE – kryteria jakościowe:

Specjalna Strefa Ekonomiczna 
– nowe zasady

Za spełnienie kryteriów jakościowych przez przedsiębiorcę
realizującego nową inwestycję w danym sektorze
(przemysłowym lub usług) na terenie miasta Szczecin uznaje się(przemysłowym lub usług) na terenie miasta Szczecin uznaje się
uzyskanie łącznie nie mniej niż 5 punktów, ale nie mniej niż
1 punkt za każde z kryteriów (zrównoważonego rozwoju
gospodarczego i zrównoważonego rozwoju społecznego),
zgodnie z tabelą nr 1 i 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia
Rady Ministrów z dn. 28.08.2018 r. (poz. 1713).

Opracowanie: Biuro Strategii



SZCZECIN
Specjalna Strefa Ekonomiczna 

– nowe zasady

Nowy instrument SSE – preferowane (strategiczne) branże

Lotniczo-kosmiczna Żywności wysokiej 
jakości

Produkty 
higieniczne, leki, 

wyroby medyczne

Urządzenia 
elektryczne 

i elektroniczne 

Maszynowa Odzysk materiałowy 
surowców i tworzyw

Ekobudownictwo Usługi 
specjalistyczne

Środki transportu IT
Inteligentne specjalizacje 
województwa, w którym 

jest planowana inwestycja

Opracowanie: Biuro Strategii
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Działalność B+R

• 1% kosztów przedsiębiorcy w 
danym roku podatkowym stanowią 
koszty:

Wspieranie zdobywania 
wykształcenia 

i kwalifikacji zawodowych 
oraz współpraca ze 

szkołami branżowymi
• Oferowanie pracownikom szkoleń / 

dofinansowanie kosztów kształcenia
• Organizowanie praktyk lub staży dla 

szkół / pozaszkolnych zajęć 

Świadczenia 
pracownicze

• Oferowanie pracownikom:

• Udziału w dodatkowych 

Specjalna Strefa Ekonomiczna 
– nowe zasady

Nowy instrument SSE – kryteria jakościowe

• Działalności B+R, lub

• Zakupu usług B+R

• lub

• Zatrudnienie w ramach nowej 
inwestycji pracowników 
prowadzących prace rozwojowe 
wyniesie 2%ekwiwalentu czasu 
pracy wszystkich pracowników.

• Organizowanie praktyk lub staży dla 
szkół / pozaszkolnych zajęć 
edukacyjnych

• Przekazanie na potrzeby szkoły, 
centrum kształcenia  praktycznego 
lub uczelni maszyn oraz narzędzi 

• Stworzenie klasy patronackiej lub 
laboratorium

• Kształcenie dualne
• Prowadzenie przez zatrudnionego 

pracownika doktoratu 
wdrożeniowego

• Udziału w dodatkowych 
programach opieki zdrowotnej

• Dodatkowych świadczeń 
pracowniczych z zakresu różnych 
form wypoczynku, działalności 
kulturalno-oświatowej, sportowo-
rekreacyjnej, ubezpieczeń, 
programów opieki zdrowotnej.

Opracowanie: Biuro Strategii



SZCZECIN
Specjalna Strefa Ekonomiczna 

– nowe zasady

Nazwa Krajowego Klastra Kluczowego Branża

Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona 
Chemia”  *

Chemia

Wschodni Klaster ICT  **
Mazowiecki Klaster ICT  *
Interizon *

ICT

Wschodni Klaster Budowlany  * Budownictwo

Nowy instrument SSE – Krajowe Klastry Kluczowe (KKK)

Klaster Obróbki Metali  *
Wytwarzanie maszyn, urządzeń, narzędzi dla branż przemysłowych: rolno spożywczej, 
maszynowej, medycznej, jachtowe, usługi specjalistyczne, kooperacyjne

Klaster Dolina Lotnicza  *
Śląski Klaster Lotniczy  **

lotnictwo

NUTRIBIOMED Klaster  ** Lifescience: żywność, farmacja, biotechnologia, kosmetyka, medycyna, chemia

Klaster LifeScience Kraków  **
MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych  **

Medycyna, biomedycyna, usługi medyczne, rehabilitacja

Polski Klaster Aluminium  * Odlewnictwo, obróbka metali

Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe  ** Transport, logistyka

Klaster Zrównoważona Infrastruktura  **
Inteligentne zrównoważone budownictwo energooszczędne i pasywne, automatyka 
budynkowa, i technologie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu  ** Ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, recycling

Bydgoski Klaster Przemysłowy  **
Produkcja narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych, przetwórstwo tworzyw 
sztucznych

Opracowanie: Biuro Strategii*)  Data ważności statusu KKK do 30.09.2018 r.     **) Data ważności statusu KKK do 31.10.2019 r.



SZCZECIN
Specjalna Strefa Ekonomiczna 

– nowe zasady

Nowy instrument SSE – procedura pozyskania decyzji o wsparciu

Szacunkowy czas trwania procedury:

1 – 4 tydzień    Przygotowanie dokumentacji1

• Spotkanie z SSE / List 
intencyjny

2
• Przygotowanie dokumentacji

5 tydzień             Złożenie dokumentacji

6 tydzień          Wydanie decyzji

3
• Ewentualne uzupełnienia

4
• Pozyskanie decyzji o wsparciu

5
• Rozpoczęcie inwestycji

Opracowanie: Biuro Strategii



SZCZECIN
Specjalna Strefa Ekonomiczna 

– nowe zasady

2. 
Okres 

ważności

1. 
Przedmiot 

działalności

Nowy instrument SSE – decyzja o wsparciu

1. Przedmiot działalności gospodarczej – jaka 
działalność korzysta ze zwolnienia

2. Okres obowiązywania decyzji

3. Warunki, które inwestor zobowiązał się spełnić, 

Przedmiot decyzji o wsparciu:

Decyzja o wsparciu inwestycji

3. 
Zobowiązania 

inwestora

3. Warunki, które inwestor zobowiązał się spełnić, 
dotyczące:

• zatrudnienia nowych pracowników,
• poniesienia w określonym terminie kosztów 

kwalifikowanych inwestycji,
• terminu zakończenia inwestycji,
• maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych,
• kryteriów ilościowych oraz jakościowych, 
• lokalizacji inwestycji.

Opracowanie: Biuro Strategii
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Pomoc publiczna w SSE

Specjalna Strefa Ekonomiczna 
– nowe zasady

W Szczecinie wielkość zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowej inwestycji
lub/i z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy wynosi:

dla 
przedsiębiorców 
dużych

35%
dla 
przedsiębiorców 
średnich

45%
dla 
przedsiębiorców 
małych

55%

� prowadzenie działalności gospodarczej 
i utrzymanie środków trwałych przez okres:

� utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez 
okres nie krótszy niż:

kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą  lub/i  2-letnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników

Opracowanie: Biuro Strategii

dużych średnich małych

• dla dużych 
przedsiębiorców

5 
lat

• dla małych i 
średnich 
przedsiębiorców

3 
lat

Warunkiem skorzystania z pomocy jest:



SZCZECIN
Specjalna Strefa Ekonomiczna 

– nowe zasady

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna od 1997 roku z sukcesem 
wspiera i obsługuje inwestorów krajowych i zagranicznych.

Oferuje przedsiębiorcom pomoc publiczną w formie zwolnień z podatku 

dochodowego udzielanego z tytułu:

Opracowanie: Biuro Strategii

• kosztów nowej 
inwestycji,

• tworzenia nowych 
miejsc pracy.

1

2



SZCZECIN
Specjalna Strefa Ekonomiczna 

– nowe zasady

Oferowane tereny:

Szczecin oferuje atrakcyjne tereny inwestycyjne

Gotowe do zbycia, atrakcyjne tereny inwestycyjne w 3 lokalizacjach: 
Trzebusz, Dunikowo oraz ul. Lubczyńska-Kniewska.

są w pełni uzbrojone w infrastrukturę 
techniczną (energia elektryczna, wodociąg, 

Opracowanie: Biuro Strategii

techniczną (energia elektryczna, wodociąg, 
kanalizacja sanitarna i deszczowa, gaz),

posiadają korzystne wskaźniki urbanistyczne,

posiadają zróżnicowane powierzchnie 
(od ok. 0,6 ha do 6,5 ha)



SZCZECIN
Specjalna Strefa Ekonomiczna 

– nowe zasady

Opracowanie: Biuro Strategii
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TRZEBUSZ – dostępna powierzchnia: około 18 ha

Specjalna Strefa Ekonomiczna 
– nowe zasady

• działki o pow. ok. 1,9
ha do 2,4 ha

• pełne uzbrojenie• pełne uzbrojenie

• właściciel – Miasto
Szczecin

Opracowanie: Biuro Strategii
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DUNIKOWO – dostępna powierzchnia: około 20 ha

Specjalna Strefa Ekonomiczna 
– nowe zasady

• działki o pow. ok. 
0,6 ha do ok. 6,47 ha

• pełne uzbrojenie • pełne uzbrojenie 
(prócz gazu)

• właściciel – Miasto
Szczecin

Opracowanie: Biuro Strategii
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LUBCZYŃSKA-KNIEWSKA – dostępna powierzchnia: około 6,6 ha

Specjalna Strefa Ekonomiczna 
– nowe zasady

• działki o łącznej 
pow. ok. 6,57 ha

• pełne uzbrojenie• pełne uzbrojenie

• właściciel – Miasto
Szczecin

Opracowanie: Biuro Strategii
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

Biuro Strategii

Urząd Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1

70 – 456 Szczecin

www.invest.szczecin.eu

invest@um.szczecin.pl


