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Invest in the West

„Cała Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną”





 Utworzona: 1997

 Podstrefy: 57

 Zezwolenia: 344

 Miejsca pracy: 36 000

 Wydatki inwestycyjne: 8 mld PLN

 Decyzje o wsparciu: 28

 Deklarowane nakłady: 1,9 mld PLN

 Nowe miejsca pracy: 620

 ZWOLNIENIE Z PODATKU CIT

O strefie Akcjonariusze

Skarb Państwa



• USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji;

• ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym 
przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji;

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia
zarządzającemu Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz
wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu;

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia 
obszarów i przypisania ich zarządzającym;

Akty prawne regulujące wspieranie nowych inwestycji



Specjalna Strefa Ekonomiczna jako zarządzający obszarem



Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jako zarządzający obszarem



Średnie +10% 
Małe +20%
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Wsparcie – jak to działa?

Decyzja o wsparciu wydawana na 15 lat*
4/10 punktów w kryterium jakościowym

Decyzja o wsparciu wydawana na 12 lat*
5/10 punktów w kryterium jakościowym

Decyzja o wsparciu wydawana na 10 lat*
6/10 punktów w kryterium jakościowym

*Nie dotyczy terenów objętych statusem SSE,  na których decyzja o wsparciu 
wydawana jest bez względu na lokalizację na okres 15 lat



Jak określić status przedsiębiorstwa?



1. Wsparcie na realizację nowej inwestycji jest udzielana w formie zwolnienia od podatku dochodowego;

2. Wsparcie udzielane jest przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję związana z:
• założeniem nowego przedsiębiorstwa,
• zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,
• dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych
• zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa;

3. Decyzję o wsparciu wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat;

4. Okres, na który jest wydawana decyzja o wsparciu, uzależnia się od intensywności pomocy publicznej ustalonej dla danego 
obszaru;

5. Jeżeli w dniu wydania decyzji o wsparciu teren, na którym ma być zlokalizowana nowa inwestycja, jest położony w granicach 
specjalnej strefy ekonomicznej, decyzję o wsparciu nowej inwestycji wydaje się na okres 15 lat.

Decyzja o wsparciu



€ 4 000 000

€400 000

ziemia

€ 2 000 000

budynek

€ 1 600 000

wyposażenie

Wsparcie – jak to działa?

Średnie +10% 
Małe +20%



Założenia:

 Wielkość firmy: średnia

 Pomoc publiczna: 45% - € 1 800 000

Rok 2019 2020 2021 2022 2023

Dochód 0,7 mln 0,84 mln 1 mln 1,2 mln 1,5 mln

CIT (19%) - 0,13 mln - 0,16 mln - 0,19 mln - 0,23 mln - 0,29 mln

Pomoc publiczna + 0,13 mln + 0,16 mln + 0,19 mln + 0,23 mln + 0,29 mln

CIT po wsparciu 0 0 0 0 0

Oszczędności 0,13 mln 0,16 mln 0,19 mln 0,23 mln 0,29 mln

Jeżeli suma pomocy publicznej będzie większa od 1,8 miliona Euro 

wówczas przedsiębiorca jest zobligowany do płacenia podatku dochodowego. 

Wsparcie – jak to działa?



Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się koszty będące:

1) kosztem związanym z nabyciem gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,
2) ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z
odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika i zaliczenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych,
3) kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,
4) ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych,
licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej,
5) kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem że okres najmu lub dzierżawy
trwa co najmniej 5 lat, a w MŚP – co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji,
6) ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub
dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu
lub dzierżawy,

lub
dwuletnie koszty pracy ponoszone w okresie ważności decyzji o wsparciu.

Koszty kwalifikowane inwestycji



• produkcja,

• działalność badawczo – rozwojowa,

• magazynowanie,

• nowoczesne usługi dla biznesu, np.:

- usługi rachunkowo-księgowe

- audyt finansowy

- call center

- usługi architektoniczne i inżynierskie

- doradztwo w sprawach środowiska

Decyzja o wsparciu wydawana jest dla działalności w obszarach:



Decyzja o wsparciu nie jest wydawana na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

• wytwarzania materiałów wybuchowych, 

• wytwarzania wyrobów tytoniowych, 

• wyrobu, rozlewu i przetwarzania napojów alkoholowych oraz spirytusu przeznaczonego na cele 
inne niż produkcja biokomponentów,

• handlu,

• robót budowlanych,

• transportu,

• wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej.



1. stopa bezrobocia ≤ 60% przeciętnej krajowej – co najmniej 100 mln zł
2. stopa bezrobocia > 60% lecz nie > od przeciętnej krajowej – co najmniej 80 mln zł
3. stopa bezrobocia > od przeciętnej krajowej < od 130% średniej krajowej – co najmniej 60 mln zł
4. stopa bezrobocia > od 130% średniej krajowej  < od 160% średniej krajowej – co najmniej 40 mln zł
5. stopa bezrobocia > od 160% średniej krajowej  < od 200% średniej krajowej – co najmniej 20 mln zł
6. stopa bezrobocia > od 200% średniej krajowej  < od 250% średniej krajowej – co najmniej 15 mln zł
7. stopa bezrobocia > od 250% średniej krajowej oraz miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze 

– co najmniej 10 mln zł

Obniżenia:
1. B&R i BPO – 95%
2. Mikroprzedsiębiorcy – 98% 
3. Mali przedsiębiorcy – 95%
4. Średni przedsiębiorcy – 80% 

Kryteria ilościowe



Kryteria ilościowe



Kryteria ilościowe



Kryteria ilościowe



Kryteria jakościowe dla nowych inwestycji realizowanych w sektorze przemysłowym/usługowym

Kryteria dla projektów (lubuskie, zachodniopomorskie - 5 punktów, wielkopolskie - 6 punktów)

1. Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Rzeczpospolita Polska 
może uzyskać przewagę konkurencyjną.

2. Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego / Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu 

wykraczającym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.
5. Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy.
6. Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i 

oferowanie stabilnego zatrudnienia / Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia.
7. Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko.
8. Zlokalizowanie inwestycji w mieście tracącym funkcje społeczno-gospodarcze lub gminach graniczących z tymi miastami 

lub na terenie powiatu o stopie bezrobocia powyżej 160% średniej krajowej.
9. Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi.
10. Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem.



Kryteria jakościowe dla nowych inwestycji realizowanych w sektorze przemysłowym/usługowym

1. Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Rzeczpospolita Polska 
może uzyskać przewagę konkurencyjną.

2. Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego / Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu 

wykraczającym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.
5. Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy.
6. Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i 

oferowanie stabilnego zatrudnienia / Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia.
7. Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko.
8. Zlokalizowanie inwestycji w mieście tracącym funkcje społeczno-gospodarcze lub gminach graniczących z tymi miastami 

lub na terenie powiatu o stopie bezrobocia powyżej 160% średniej krajowej.
9. Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi.
10. Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem.

Kryteria dla projektów (lubuskie, zachodniopomorskie - 5 punktów, wielkopolskie - 6 punktów)



Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej

w okresie utrzymania inwestycji 1% kosztów działalności ponoszonych przez przedsiębiorcę stanowić będą koszty 
działalności badawczo-rozwojowej lub zakupu usług badawczo-rozwojowych.

lub

2% ekwiwalentu czasu pracy wszystkich zatrudnionych pracowników w okresie utrzymania inwestycji w ramach 
przedsiębiorstwa przeznaczona zostanie na prace rozwojowe. 



Kryteria jakościowe dla nowych inwestycji realizowanych w sektorze przemysłowym/usługowym

1. Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Rzeczpospolita Polska 
może uzyskać przewagę konkurencyjną.

2. Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego / Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu 

wykraczającym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.
5. Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy.
6. Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją 

i oferowanie stabilnego zatrudnienia / Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego 
zatrudnienia.

7. Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko.
8. Zlokalizowanie inwestycji w średnim mieście tracącym funkcje społeczno-gospodarcze lub gminach graniczących z tymi 

miastami lub na terenie powiatu o stopie bezrobocia powyżej 160% średniej krajowej.
9. Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi.
10. Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem.

Kryteria dla projektów (lubuskie, zachodniopomorskie - 5 punktów, wielkopolskie - 6 punktów)



Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia

Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia.

W okresie utrzymania inwestycji roczne średnie wynagrodzenie brutto każdego pracownika zatrudnionego w ramach 
nowej inwestycji, z wyłączeniem członków zarządu lub wspólników przewyższy przeciętne wynagrodzenie w gospodarce
narodowej według aktualnego komunikatu Prezesa GUS 

oraz

co najmniej 80% osób zatrudnionych w ramach nowej inwestycji będzie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

Co najmniej 80% pracowników:

1) posiadających wykształcenie wyższe, średnie techniczne lub zawodowe poświadczone dyplomem, świadectwem lub 
innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu, 

oraz
2) na podstawie umowy o pracę. 



Kryteria jakościowe dla nowych inwestycji realizowanych w sektorze przemysłowym/usługowym

1. Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Rzeczpospolita Polska 
może uzyskać przewagę konkurencyjną.

2. Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego / Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu 

wykraczającym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.
5. Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy.
6. Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i 

oferowanie stabilnego zatrudnienia / Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia.
7. Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko.
8. Zlokalizowanie inwestycji w mieście tracącym funkcje społeczno-gospodarcze lub gminach graniczących z tymi miastami 

lub na terenie powiatu o stopie bezrobocia powyżej 160% średniej krajowej.
9. Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi.
10. Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem.

Kryteria dla projektów (lubuskie, zachodniopomorskie - 5 punktów, 
wielkopolskie - 6 punktów)



Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi.

1) oferowanie pracownikom szkoleń mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy 

lub
2) dofinansowanie kosztów kształcenia, 

lub
3) współpraca ze szkołami branżowymi, technikami, centrami kształcenia praktycznego, liceami profilowanymi lub uczelniami 
wyższymi, polegającą na organizowaniu praktyk lub staży,

lub
4) oferowanie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia, 
finansowanych przez przedsiębiorcę, 

lub
5) przekazanie na potrzeby szkoły, centrum kształcenia praktycznego lub uczelni maszyn oraz narzędzi, 

lub
6) stworzenie klasy patronackiej lub laboratorium, 

lub
7) kształcenie dualne, 

lub
8) prowadzenie przez zatrudnionego pracownika doktoratu wdrożeniowego. 



LP FIRMA LOKALIZACJA
Wspieranie 
zdobywania 

wykształcenia
1 eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o. Zielona Góra tak
2 VOIT Polska Nowa Sól nie
3 Polchar Sp. z o.o. Kostrzyn nad Odrą nie
4 Gedia Poland Sp. z o.o. Nowa Sól tak
5 Perceptus Sp. z o.o. Zielona Góra tak
6 Stolzle Wymiarki Sp. z o.o. Wymiarki tak
7 Heinen Sp. z o.o. Leszno Górne tak
8 Rockwool Polska Sp. z o.o. Górki Małe tak
9 Nowavent Sp. z o.o. Nowa Sól tak

10 Nord Napędy Sp. z o.o. Nowa Sól tak

Wykaz decyzji z województwa lubuskiego



1 KIRCHHOFF POLSKA  Sp. z o.o. Gniezno tak

2 Zbyszko Company S.A. Piła tak

3 KABAT TYRE Sp. z o.o. spółka jawna Budzyń tak

4 Aluplast Sp. z o.o. Krzyżowniki tak

5 Mars Polska Sp. z o.o. Poznań tak

6 KIRCHHOFF POLSKA Sp. z o.o. Gniezno tak

LP FIRMA LOKALIZACJA
Wspieranie 
zdobywania 

wykształcenia

Wykaz decyzji z województwa wielkopolskiego



1 Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o. Szczecin tak
2 Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. Barlinek tak
3 Copernicus Sp. z o.o. Szczecin tak
4 P3 ES Sp. z o.o. Szczecin tak
5 TOMHOLD Tomasz Budzelewski Szczecin tak
6 VT-Sport Sp. z o.o. Dobrzany tak
7 Bridgestone Stargard Sp. z o.o. Stragard tak
8 PPH "TIMBEX" Sp. z o.o. Szczecin tak
9 LMPAK Sp. z o.o. sp. kom. Redestowo tak

10 Downgate Sp. z o.o. Kołbaskowo tak
11 ASPROD Sp. z o.o. Szczecin tak
12 IQ METAL Sp. z o.o. Szczecin nie

Wykaz decyzji z województwa zachodniopomorskiego

LP FIRMA LOKALIZACJA
Wspieranie 
zdobywania 

wykształcenia







Materiał zreferował:

Maciej Borowski
Manager Projektów Inwestycyjnych
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

www.kssse.pl; borowski@kssse.pl; +48 512 135 523 

Dziękuję za uwagę.

http://www.kssse.pl/
mailto:kail@kssse.pl

