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Specjalne strefy ekonomiczne powstawały w 

latach dziewięćdziesiątych, jako podmioty służące 

przyśpieszeniu rozwoju gospodarczego 

poszczególnych części kraju.  

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna została 

utworzona w 1996 roku z inicjatywy trzech 

samorządów – Miasta Suwałki, Miasta Ełk oraz 

Miasta Gołdap. Początkowo obszar 

preferencyjnych warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej obejmował właśnie te 

miejscowości. Na przestrzeni lat, Strefa się 

sukcesywnie powiększała. W roku 2018 całkowity 

teren objęty preferencjami wynosił ponad 660 ha.  

 

 



Dotychczasowe osiągnięcia  

Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

S.A. 

3,9 mld zł 
nakładów 

inwestycyjnych 

10 600 
etatów 

124 firmy 

267 

zezwoleń 

9 decyzji 



Zaufali nam 



Polska Strefa Inwestycji  
 W roku 2017 podczas corocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy, Prezes 

Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, ogłosił najważniejsze założenia zmian 

ustawodawczych dotyczących ułatwień dla przedsiębiorców 

 Jedną z takich zmian było utworzenie Polskiej Strefy Inwestycji. Realizacja 

tych planów zakończyła się w połowie roku 2018, kiedy to weszła w życie 

ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. We wrześniu ogłoszono przepisy 

wykonawcze, które umożliwiły pełne funkcjonowanie Polskiej Strefy 

Inwestycji 

 Celem tych zmian było dostosowanie przepisów prawa do aktualnych potrzeb 

przedsiębiorców i do aktualnej sytuacji w kraju 



Najważniejsze zmiany  

OBSZAR ZARZĄDZANIA  

 Do momentu wejścia w życie nowych przepisów funkcjonowało 19 podstref 

 Suwałki, Ełk, Gołdap, Sejny, Augustów, Olecko, Grajewo, Szczuczyn, 

 Nowogród, Łomża, Zabłudów, Białystok, Narewka, Hajnówka, Bielsk Podlaski, 

 Czyżew, Ostrów Mazowiecka, Małkinia, Siemiatycze 

 Konieczność przeniesienia przedsiębiorstwa do jednej z podstref wiązała się 

 z szeregiem niedogodności. Z kolei rozszerzenie granic specjalnej strefy 

 ekonomicznej było procesem długotrwałym.  

 Nowe przepisy zniosły granice – oznacza to, że nową inwestycję, na podstawie 

decyzji o wsparciu, można przeprowadzić w każdym dogodnym dla siebie 

miejscu 

 



Najważniejsze zmiany  

OBSZAR ZARZĄDZANIA  

 Aktualnie obszar zarządzany przez Suwalską 

Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. to 

województwo podlaskie, 2 powiaty 

województwa warmińsko – mazurskiego 

(ełcki i gołdapski) oraz 4 powiaty 

województwa mazowieckiego (ostrowski, 

łosicki, węgrowski i sokołowski) 

 



Wewnętrzny podział obszaru zarządzania 

Wydział Obsługi Inwestora w Suwałkach 

Ul. Noniewicza 49 16-400 Suwałki  

87 565 22 17 

ssse@ssse.com.pl 

WOI w Suwałkach obsługuje powiaty: 

 augustowski 

 białostocki oraz MNP Białystok 

 bielski 

 hajnowski 

 łosicki 

 sejneński 

 siemiatycki 

 sokólski 

 suwalski oraz MNP Suwałki 

 wysokomazowiecki 

Wydział Obsługi Inwestora w Ełku 

Ul. Mickiewicza 16 19-300 Ełk 

87 610 62 72  

elk@ssse.com.pl 

WOI w Ełku obsługuje powiaty: 

 ełcki 

 gołdapski 

 grajewski 

 kolneński 

 łomżyński oraz MNP Łomża 

 moniecki 

 ostrowski 

 sokołowski 

 węgrowski 

 zambrowski 

 

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.  
www.ssse.com.pl  

http://www.ssse.com.pl/


Pomoc publiczna  

 Pomoc publiczna udzielana jest przedsiębiorcy z tytułu nowej inwestycji bez 

względu na lokalizację 

 Zgodnie z art. 2 ustawy nowa inwestycja rozumiana jest jako:  

Utworzenie nowego przedsiębiorstwa 

Zwiększenie zdolności produkcyjnej  

Wprowadzenie nowych produktów 

Zmiana procesu produkcyjnego 



Pomoc publiczna  

 O pomoc publiczną z tytułu wsparcia nowej inwestycji mogą ubiegać się 
przedsiębiorstwa z sektora tradycyjnego przemysłu (z wyłączeniem branż 
wykluczonych ustawą, przepisami wykonawczymi oraz przepisami unijnymi, m.in.: 
produkcja materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, handel hurtowy i 
detaliczny) oraz wybrane przedsiębiorstwa z sektora usług (BSS) świadczące usługi: 

 Informatyczne,  

 Badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych 

 Rachunkowości i kontroli ksiąg, z zakresu księgowości (z wyłączeniem  deklaracji 
 podatkowych) 

 Badań i analiz technicznych, 

 Centrów telefonicznych 

 Architektoniczne 

 Inżynieryjne 

 



Pomoc publiczna  

 SSSE S.A. oferuje najwyższe możliwe poziomy pomocy publicznej 

 
  

Wielkość 

przedsiębiorstwa 

  

Powiaty województwa 

podlaskiego  

oraz powiaty:  

ełcki i gołdapski 

(województwo 

warmińsko-mazurskie) 

  

Powiaty: 

łosicki, ostrowski, 

sokołowski,  

węgrowski 

(województwo 

mazowieckie) 

  

  

Forma pomocy 

publicznej 

  

DUŻE 

  

50% 

  

35% 

  
 

ZWOLNIENIE Z PODATKU 

DOCHODOWEGO 

CIT lub  PIT 

  

ŚREDNIE 

  

60% 

  

45% 

  

MAŁE 

  

70% 
najwyższa pomoc publiczna 

w skali kraju 

  

55% 



Decyzja o wsparciu  

 Decyzja o wsparciu zastąpiła zezwolenie na prowadzenie działalności na 

obszarze specjalnej strefy ekonomicznej 

 Jest ona podstawą do korzystania ze wsparcia w postaci zwolnienia 

podatkowego 

 Jest wydawana na wniosek przedsiębiorcy – Spółka co do zasady ma 30 dni na 

rozpatrzenie prawidłowo złożonego wniosku 

 

PIERWSZY KONTAKT 
PRZEDSIĘBIORCY  

Z WYDZIAŁEM OBSŁUGI 
INWESTORA 

ZŁOŻENIE PISMA 
PRZEWODNIEGO 

ZŁOŻENIE 
WYPEŁNIONEGO 

WNIOSKU O WYDANIE 
DECYZJI 

WRAZ Z NIEZBĘDNYMI 
DOKUMENTAMI 

WEWNĘTRZNA 
ANALIZA 

DOKUMENTÓW 

WYDANIE 
DECYZJI  

PRZEZ SSSE S.A. 



Treść decyzji o wsparciu 

 Okres obowiązywania 

 Decyzja o wsparciu jest wydawana na okres 12 lat dla przedsiębiorców 

 realizujących inwestycje na obszarze powiatów sokołowskiego, 

 węgrowskiego, ostrowskiego i łosickiego. Dla pozostałych obszarów będących 

 w zarządzaniu SSSE S.A. okres ten wynosi 15 lat 

 Przedmiot działalności przedsiębiorstwa  

 Kryteria, które przedsiębiorca zobowiązał się spełnić 

 Dokładne oznaczenie terenu na którym zostanie zrealizowana nowa 

inwestycja 

 Termin zakończenia realizacji nowej inwestycji 

 Wysokość zatrudnienia w związku z nową inwestycją na określony czas, 

określonej liczby pracowników 

 



Kryteria ilościowe 
 Kryteria ilościowe to minimalne koszty kwalifikowane 

inwestycji, które musi ponieść przedsiębiorca. 
Wysokość tych kosztów zależna jest od stopy 
bezrobocia w danym powiecie oraz od tego, czy 
inwestycja realizowana jest w mieście tracącym 
funkcje społeczno – gospodarcze (lub w gminie 
graniczącej z takim miastem).  

Miasta tracące funkcje społeczno – gospodarcze leżące w 
granicach zarządzania SSSE S.A. to: Augustów, Bielsk 
Podlaski, Ełk, Grajewo, Hajnówka, Łomża, Ostrów 
Mazowiecka, Sokółka Zambrów 

 Wysokość minimalnych kosztów obniża się w 
zależności od wielkości przedsiębiorstwa i branży w 
której działa 

 Średni przedsiębiorca – 80 % 

 Mały przedsiębiorca – 95 % 

 Mikro przedsiębiorca – 98 % 

 Sektor usług dla biznesu, prac B+R – 95 % 

 

 

Stopa bezrobocia w powiecie 

w stosunku do przeciętnej 

stopy bezrobocia w kraju 

Minimalna wartość 

kosztów 

kwalifikowanych dla 

dużego przedsiębiorcy 

0 – 60 % 100 mln zł 

60,1 % - przeciętna stopa 

bezrobocia 

80 mln zł  

Wyższa niż przeciętna stopa 

bezrobocia - 130 % 

60 mln zł 

130,1 % - 160 % 40 mln zł 

160,1 % - 200 % 20 mln zł 

200,1 % - 250 % 15 mln zł 

<250,1 % lub miasto tracące 

funkcje społeczno - 

gospodarcze 

10 mln zł 



Minimalne koszty nowej inwestycji 

Łapy – gmina miejsko - wiejska 

Duży przedsiębiorca 40 mln zł 

Średni przedsiębiorca 8 mln zł 

Mały przedsiębiorca 2 mln zł 

Mikro przedsiębiorca 800 tys. zł 

Usługi dla biznesu 2 mln zł  

 



Kryteria jakościowe 

 Kryteria jakościowe – kryteria te są odrębnie określone dla projektów 
przemysłowych oraz projektów usługowych. Funkcjonują dwie kategorie kryteriów 
jakościowych: 

  Kryteriów zrównoważonego rozwoju gospodarczego 

  Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego 

 W rozporządzeniu o pomocy publicznej udzielanej niektórym 
 przedsiębiorcom na realizację nowej inwestycji, określono sposoby spełnienia 
 kryteriów – za każde spełnione działanie przedsiębiorca uzyskuje 1 punkt.  

 Aby projekt inwestycyjny kwalifikował się do objęcia pomocą publiczną, 
przedsiębiorca musi uzyskać co najmniej 4 (województwo podlaskie oraz powiaty 
ełcki i gołdapski) lub 5 punktów (powiaty woj. mazowieckiego) za spełnienie 
kryteriów jakościowych, przy czym należy uzyskać co najmniej 1 punkt za 
spełnienie kryteriów w kategorii zrównoważonego rozwoju gospodarczego i 
zrównoważonego rozwoju społecznego 



Kryteria jakościowe 
Projekty przemysłowe Projekty usługowe 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY 

 Inwestycja w projekty wspierające branże z sektora: żywności wysokiej jakości, środków transportu, profesjonalnych   

 urządzeń elektrycznych i elektronicznych, lotniczo-kosmicznego, produktów higienicznych, leków i wyrobów  

 medycznych, maszynowego, odzysku materiałowego surowców i nowoczesnych tworzyw, ekobudownictwa,  

 usług specjalistycznych, usług teleinformatycznych oraz zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami województwa,   

 w którym jest planowana inwestycja 

Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 Przynależność do  

 Krajowego Klastra Kluczowego 

 Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu    

 o zasięgu wykraczającym poza terytorium RP 

Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej 

Status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNY 

 Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu   

 prowadzenia działalności gospodarczej objętej nowa   

 inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia 

 Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy   

 i oferowanie stabilnego zatrudnienia 

Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko 

Zlokalizowanie inwestycji w miastach: Augustów, Bielsk Podlaski, Ełk, Grajewo, Hajnówka, Łomża, Ostrów Mazowiecka, 

Sokółka, Zambrów lub gminach graniczących z tymi miastami 

Wspieranie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami 

branżowymi 

Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem 



Dziękuję za uwagę 

 

Leszek Dec 

Prezes Zarządu 

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.  
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