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WARMIŃSKO-MAZURSKA SPECJALNA 
STREFA EKONOMICZNA

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA powstała 19.02.1997 r.

Utworzona została jako spółka zarządzająca Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA pełni funkcję zarządzającego

obszarem o łącznej powierzchni ok. 33 525,5 km² (3 352 530 ha). Podstawą działania

spółki jako zarządzającego obszarem są następujące przepisy prawa:

− Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. 2018 poz. 1162);

− Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie ustalenia

obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz. U. 2018 poz. 1698);

− Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia

zarządzającemu Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania

decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz. U.

2018 poz. 1705);

− Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym

przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. 2018 poz. 1713).



Obszar zarządzany przez W-M SSE SA obejmuje dwa podobszary:

- podobszar warmińsko-mazurski: prawie cały teren województwa

warmińsko-mazurskiego (19 z 21 powiatów i miast na prawie powiatu);

- podobszar mazowiecki: północna część terenu województwa

mazowieckiego (11 z 42 powiatów i miast na prawie powiatu) - cały

podregion ciechanowski, 5 z 6 powiatów podregionu ostrołęckiego oraz 1

z 6 powiatów podregionu warszawskiego wschodniego.

W-M SSE - OBSZAR



Obszar zlokalizowany jest w północno-wschodniej części Polski, nad

Zalewem Wiślanym, w bezpośrednim sąsiedztwie wschodniej granicy

Unii Europejskiej (od północy graniczy z rosyjskim Obwodem

Kaliningradzkim).

W-M SSE - LOKALIZACJA



W pobliżu zachodniej części terenu przebiega autostrada A1, na zachodzie

zlokalizowana jest droga ekspresowa nr 7, na południu przebiega droga

ekspresowa S8, zaś w północnej części droga ekspresowa nr 22. Obszar

cechuje się jedną z najniższych gęstości dróg o twardej nawierzchni w całym

kraju. Gęstość linii kolejowych obszaru należy do najniższych w Polsce.

W-M SSE - KOMUNIKACJA



POMOC PUBLICZNA

30.06.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji,

która wprowadziła nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej na

projekty inwestycyjne na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej.

5.09.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej

udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji dzięki któremu

przedsiębiorcy mogą ubiegać się o uzyskanie decyzji o wsparciu.

Przedsiębiorcy mogą w myśl nowych przepisów korzystać z pomocy publicznej oferowanej

przez specjalne strefy ekonomiczne na terenie całej Polski (również m.in. na terenach

będących własnością przedsiębiorstw), a nie tylko na obszarach objętych granicami stref.

Wydane do tej pory Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie

Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pozostają w mocy i będą realizowane

na zasadach obowiązujących w momencie ich wydawania. Specjalne strefy ekonomiczne

mają funkcjonować do końca 2026 roku, ale nie będą już wydawane nowe zezwolenia.



DLA KOGO WSPARCIE

Kto może skorzystać:

• Działalność produkcyjna (poza wybranymi sektorami).

Kto nie może skorzystać:

• Materiały wybuchowe / wyroby tytoniowe / napoje 

alkoholowe;

• Hutnictwo żelaza i stali;

• Sektor węglowy;

• Budownictwo okrętowe;

• Działalność objęta koncesją – Prawo energetyczne;

• Handel hurtowy i detaliczny.

Sektor produkcyjny (przykłady)

Szczegółowy wykaz PKWiU w § 2 Rozporządzenia w sprawie pomocy

publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych

inwestycji



DLA KOGO WSPARCIE C.D.

Kto może skorzystać:

• Usługi w zakresie firm centralnych (headoffices) / usługi 

doradztwa związane z zarządzaniem (strategicznym / 

finansowym / zasobami ludzkimi etc.);

• Usługi architektoniczne / inżynierskie / specjalistyczne 

projektowanie;

• Usługi B+R;

• Usługi IT oraz gry komputerowe;

• Usługi naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu 

komunikacyjnego;

• Usługi rachunkowo-księgowe / audyt finansowy.

Kto nie może skorzystać:

• Usługi finansowe oraz ubezpieczeniowe (sekcja K) / obsługa 

rynku nieruchomości / doradztwo podatkowe / prawne;

• Usługi reklamowe / badania rynku.

Sektor usług (przykłady)

Szczegółowy wykaz PKWiU w § 2 Rozporządzenia w sprawie pomocy

publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych

inwestycji



Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień

podatkowych przysługuje z dwóch tytułów:

1. kosztów nowej inwestycji (maksymalna wielkość pomocy

publicznej jest liczona jako iloczyn maksymalnej

intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i

kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą);

2. zatrudnienia określonej liczby pracowników w związku z

nową inwestycją (maksymalna wielkość pomocy publicznej

jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy

określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy

nowozatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy

brutto tych pracowników, powiększone o składki na

obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne,

ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych

pracowników).

Przedsiębiorca ma pełną swobodę w wyborze tytułu, z którego

chce korzystać.

Z JAKIEGO TYTUŁU PRZYSŁUGUJE 

WSPARCIE



Nowa inwestycja to inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości

niematerialne i prawne związane z:

1. założeniem nowego przedsiębiorstwa,

2. zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,

3. dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie

produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub

4. zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego

przedsiębiorstwa, z wyłączeniem przedsiębiorstwa, wobec którego

wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek

do sądu o ogłoszenie upadłości.

Na terenie województwa mazowieckiego duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie, jeżeli realizowany przez nie

projekt obejmuje inwestycję początkową w zakresie nowej działalności gospodarczej, czyli innej klasy PKD niż

dotychczasowa działalność tego przedsiębiorcy na terenie tego województwa (np. 29.10 Produkcja pojazdów

samochodowych a 29.30 Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych)

Z JAKIEGO TYTUŁU PRZYSŁUGUJE 

WSPARCIE C.D.

Rozpoczęcie prac oznacza rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie

wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się

nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak

uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. W odniesieniu

do przejęć "rozpoczęcie prac" oznacza moment nabycia aktywów bezpośrednio związanych z nabytym

zakładem;



JAKIE KOSZTY MOŻNA PONOSIĆ 

Koszty inwestycyjne:

• Zakup gruntu;

• Zakup lub wytworzenie środków trwałych;

• Rozbudowa lub modernizacja istniejących środków 

trwałych;

• Nabycie wartości niematerialnych i prawnych;

• Najem lub dzierżawa gruntów, budynków i budowli;

• Leasing finansowy innych aktywów.

Koszty pracy:

• 24 miesięczne koszty wynagrodzenia;

• Powiększone o obowiązkowe obciążenia;

• Dotyczące nowych pracowników.

W przypadku wsparcia udzielanego przedsiębiorcom na realizację nowej inwestycji polegającej na:

1. zasadniczej zmianie procesu produkcji – koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą muszą przekraczać

koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji poniesionych w ciągu

trzech lat obrotowych poprzedzających rok obrotowy, w którym został złożony wniosek o pomoc (duże);

2. dywersyfikacji produkcji istniejącego zakładu – koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą muszą

przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów wykazaną na

koniec roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym rozpoczęto realizację tej nowej

inwestycji.

§ 8.6 Rozporządzenia w sprawie… oraz Art. 14.8 Rozporządzenia 651/2014



Podstawową korzyścią wynikającą z inwestowania na obszarze zarządzanym przez

Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA jest pomoc publiczna w postaci

zwolnienia z podatku dochodowego. Jest to najwyższa w skali kraju pomoc publiczna

udzielana przedsiębiorcom – kwota niezapłaconego podatku może wynieść nawet 70%

wartości wydatków kwalifikowanych.

Maksymalna wysokość regionalnej pomocy inwestycyjnej na obszarze zarządzanym przez

Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA wynosi:

• 50% wydatków kwalifikowanych – na obszarze zarządzanym przez W-M SSE SA

położonym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;

• 35% wydatków kwalifikowanych – na obszarze zarządzanym przez W-M SSE SA

położonym na terenie województwa mazowieckiego.

WYSOKOŚĆ POMOCY PUBLICZNEJ

Dla średnich przedsiębiorców

przepisy podwyższają maksymalną

wysokość pomocy o 10% a dla

małych i mikro o 20%.



Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego

roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego

roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników,

którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie

przekracza 43 milionów euro.

DEFINICJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Pozostałe to 

przedsiębiorstwa

duże.



KRYTERIA ILOŚCIOWE

Uzyskanie pomocy publicznej jest możliwe po spełnieniu dwóch warunków:

kryteriów ilościowych (od 200 000 PLN dla mikro przedsiębiorcy do 100 000 000

PLN dla dużego przedsiębiorcy) oraz kryteriów jakościowych.

Jest to zobowiązanie przedsiębiorcy do poniesienia kosztów kwalifikowanych

nowej inwestycji w określonej wysokości w zależności od stopy bezrobocia w

powiecie właściwym dla miejsca realizacji nowej inwestycji.

Poziom przeciętnej stopy bezrobocia ocenia się na podstawie obwieszczenia

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Dodatkowo w średnich miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz

w gminach graniczących z takimi miastami, minimalne nakłady inwestycyjne

wynoszą: 10 mln zł - duża firma, 2 mln zł - średnia firma, 500 000 zł - mała firma,

200 000 zł - mikro. Dotyczy to następujących miast: Bartoszyce, Braniewo,

Działdowo, Elbląg, Giżycko, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Olecko,

Pisz, Szczytno oraz Ciechanów, Ostrołęka i Pułtusk.



KRYTERIA ILOŚCIOWE C.D.

Stopa bezrobocia 

w powiecie (%)

Wielkość przedsiębiorstwa

mikro małe średnie duże

do 3,48 2 000 000 zł 5 000 000 zł 20 000 000 zł 100 000 000 zł

3,49 - 5,8 1 600 000 zł 4 000 000 zł 16 000 000 zł 80 000 000 zł

5,9 – 7,54 1 200 000 zł 3 000 000 zł 12 000 000 zł 60 000 000 zł

7,55 – 9,28 800 000 zł 2 000 000 zł 8 000 000 zł 40 000 000 zł

9,29 – 11,6 400 000 zł 1 000 000 zł 4 000 000 zł 20 000 000 zł

11,7 – 14,5 300 000 zł 750 000 zł 3 000 000 zł 15 000 000 zł

powyżej 14,5 200 000 zł 500 000 zł 2 000 000 zł 10 000 000 zł



KRYTERIA JAKOŚCIOWE

Projekt inwestycyjny musi otrzymać odpowiednią liczbę punktów:

• na obszarze zarządzanym przez W-M SSE SA leżącym w granicach

województwa warmińsko-mazurskiego – co najmniej 4 punkty na 10

możliwych;

• na obszarze zarządzanym przez W-M SSE SA leżącym w granicach

województwa mazowieckiego – co najmniej 5 punktów na 10 możliwych.

Kryteria są zróżnicowane w zależności od tego czy inwestor zamierza inwestować w

sektorze usług czy też sektorze produkcji przemysłowej. Podzielone zostały na dwie

grupy:

• kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego – do zdobycia 5 punktów;

• kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego – do zdobycia 5 punktów.

Wśród minimalnej liczby uzyskanych punktów muszą się znaleźć przynajmniej po

jednym punkcie z każdej grupy.



KRYTERIA JAKOŚCIOWE C.D.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY

Projekty przemysłowe Projekty usługowe

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; specjalistycznych usług teleinformatycznych 

oraz zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami województwa, w którym jest planowana inwestycja.

Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (14 maja, każdego roku zmiana danych).

Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego.
Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu 

wykraczającym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.

Posiadanie statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNY

Projekty przemysłowe Projekty usługowe

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: Bartoszyce, Braniewo, Działdowo, Elbląg, Ełk, Giżycko, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, 

Olecko, Pisz i Szczytno, Ciechanów, Ostrołęka i Pułtusk lub gminach graniczących z tymi miastami albo na obszarze powiatów lub miast 

na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, z wyłączeniem miast, w 

których zlokalizowana jest siedziba wojewody lub sejmiku województwa (przeciętna stopa ogłaszana 26 września każdego roku).

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

Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem.



DECYZJA O WSPARCIU

Zwolnienia z podatku dochodowego są przyznawane na podstawie decyzji o

wsparciu wydawanej przez Zarządzającego Obszarem. Określa ona rodzaje

działalności, z których dochód będzie kwalifikował się do zwolnienia

podatkowego.

Działalność nie wymieniona w wydanej decyzji podlega standardowemu

opodatkowaniu podatkiem CIT lub PIT.

Decyzja o wsparciu inwestycji określa w szczególności:

1. Okres obowiązywania decyzji,

2. Przedmiot działalności (określony według kodów PKWiU),

3. Warunki, które przedsiębiorca obowiązany jest spełnić, w szczególności:

• Liczbę nowych miejsc pracy, które zostaną utworzone przez

przedsiębiorcę w określonym terminie w związku z nową inwestycją,

• Wartość nakładów inwestycyjnych, które przedsiębiorca poniesie w

określonym terminie,

• Termin zakończenia inwestycji,

• Kryteria ilościowe i jakościowe, do spełnienia których przedsiębiorca się

zobowiązał.

4. Maksymalną wysokość nakładów inwestycyjnych oraz dwuletnich kosztów

pracy, które mogą stanowić podstawę do określenia maksymalnej kwoty

pomocy publicznej,

5. Obszar, na którym inwestycja będzie prowadzona zgodnie z danymi

ewidencyjnymi nieruchomości.



OKRES OBOWIĄZYWANIA DECYZJI

Na obszarze zarządzanym przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą

Ekonomiczną występuje najdłuższy okres obowiązywania decyzji o

wsparciu wynoszący 15 lat na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego oraz 12 lat na terenie województwa mazowieckiego.

Jeżeli w dniu wydania decyzji o wsparciu teren, na którym ma być zlokalizowana nowa inwestycja, jest

położony w granicach specjalnej strefy ekonomicznej w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r.

o specjalnych strefach ekonomicznych, decyzję o wsparciu nowej inwestycji wydaje się na okres 15 lat.



PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INWESTORA

OBOWIĄZKI INWESTORA MŚP DUŻE 
FIRMY 

Nierozpoczęcie inwestycji przed złożeniem wniosku / wydaniem decyzji o 
wsparciu 

√ √ 

Nieprzeniesienie działalności z innego kraju EOG √ √ 

Poniesienie zadeklarowanej wartości nakładów inwestycyjnych w 
zadeklarowanym terminie 

√ √ 

Realizacja kryteriów jakościowych 3 lata 5 lat 

Utworzenie deklarowanej liczby nowych miejsc pracy w deklarowanym 
terminie 

√ √ 

Utrzymanie miejsc pracy do  
3 lat 

do 
 5 lat 

Utrzymanie własności zakupionych aktywów oraz inwestycji w regionie 3 lata 5 lat 

Ponoszenie opłaty za świadczenie usług przez Zarządzającego przez okres 
ważności decyzji 

√ √ 

Podatkowa kalkulacja dochodu zwolnionego √ √ 

 



EFEKTY FUNKCJONOWANIA W-M SSE

Od 5.09.2018 r., kiedy weszły w życie rozporządzenia wykonawcze do Ustawy z dnia 10

maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej

Strefy Ekonomicznej SA wydał 26 decyzji o wsparciu na prowadzenie działalności

gospodarczej na terenie strefy oraz na zarządzanym obszarze. Łącznie przedsiębiorcy

zadeklarowali poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości minimum 498 418 000

złotych oraz zatrudnienie co najmniej 218 nowych pracowników.

Przedsiębiorstwa, które w okresie od 5.09.2018 r. otrzymały zezwolenia i decyzje z

uwzględnieniem wielkości:

• 5 mikroprzedsiębiorstw;

• 5 przedsiębiorstw dużych;

• 8 przedsiębiorstw małych;

• 8 przedsiębiorstw średnich.

Przedsiębiorstwa, które w okresie od 5.09.2018 r. otrzymały zezwolenia i decyzje z

uwzględnieniem pochodzenia kapitału:

• 25 przedsiębiorstw z kapitałem polskim;

• 1 przedsiębiorstwo z kapitałem niemieckim.





DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA

Warmińsko – Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna

SA, Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz ALNEA sp. z

o.o. realizują pilotażowy Program Wspomagania

Uczniów w Wyborze Zawodu.

Program Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu

”Laboratorium” skierowany jest do uczniów klas III

gimnazjalnych oraz VII i VIII szkół podstawowych ze

wszystkich powiatów województwa warmińsko-

mazurskiego.

Drugim ważnym aspektem jest możliwość dostosowania kształcenia do potrzeb pracodawców. Chcemy

wspierać uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia lub zawodu oraz dostosowywać szkolnictwo do

potrzeb regionalnej gospodarki.

Głównym celem programu jest umożliwienie młodzieży poznania naturalnego środowiska pracy poprzez

wizyty w przedsiębiorstwach, a tym samym nabycie wiedzy o różnych zawodach.



Pilotażowy Program Wspomagania Uczniów w

Wyborze Zawodu „Laboratorium” realizowany jest od

2016 roku i polega na wizytach uczniów w zakładach

pracy.

Pierwsza edycja Programu realizowana była od

listopada 2016 roku do maja 2017 roku. Do Programu

przystąpiło 18 firm, 15 szkół z terenu powiatu

olsztyńskiego oraz 12 samorządów terytorialnych.

Odbyło się 48 wizyt w przedsiębiorstwach, w których

wzięło udział około 960 uczniów.



Druga edycja przedsięwzięcia była realizowana od

grudnia 2017 r. do czerwca 2018 r. Do drugiej

edycji Programu Laboratorium przystąpiło 47

szkół, które wzięły udział w 119 wizytach w 35

firmach. Aktualnie Program jest kontynuowany na

terenie całego województwa warmińsko-
mazurskiego.



Cele wycieczki:

1. Poznanie roli zakładu pracy w rozwoju

gospodarczym regionu;

2. Poznanie specyfiki wybranych

zawodów;

3. Poznanie różnorodności stanowisk

pracy w przedsiębiorstwie;

4. Poznanie fizycznych czynników

środowiska pracy oraz maszyn,

urządzeń i technologii produkcyjnych

dominujących w przedsiębiorstwie;

5. Pomoc i wsparcie uczniów w wyborze

dalszej ścieżki edukacyjnej.
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