Inwestowanie w Polsce
Informator
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Wprowadzenie

Zmiany polityczne i ekonomiczne jakie miały miejsce w Polsce po 1989 roku sprawiły, że
Rzeczpospolita stała się jednym z istotniejszych miejsc na mapie światowej gospodarki. Wejście do
Unii Europejskiej otworzyło dla Polaków szerokie możliwości pracy w innych państwach
Wspólnoty ale także dało impuls polskim przedsiębiorstwom do rozwoju i ekspansji na europejskim
rynku. Unowocześniająca się polska gospodarka, z młodą i świetnie wykształconą kadrą stała się
także interesującym miejscem do inwestowania i prowadzenia biznesu. Z możliwości jakie stwarza
ta sytuacja skorzystać mogą także Polacy lub osoby polskiego pochodzenia żyjący poza granicami
Rzeczpospolitej. Barierą może być jednak brak wiedzy o Polsce i polskiej gospodarce. Dodatkowo
wejście na dany rynek wymaga znajomości regulacji prawnych i podatkowych. Celem niniejszego
przewodnika jest przedstawienie ogólnych informacji dotyczących podstawowych danych
makroekonomicznych i regulacji prawnych, które mogą być potrzebne do inwestowania w Polsce. To
wprowadzenie może być pierwszym krokiem na drodze do wejścia polski rynek ze swoim
produktem czy usługą lub zainwestowania w już działające w Polsce przedsięwzięcie. Rada
Gospodarcza pragnie zachęcić Czytelników tego krótkiego przewodnika do kontaktu. Jesteśmy
gotowi pomóc zainteresowanym służąc swoją wiedzą ekspercką dotyczącą zarówno ogólnej sytuacji
ekonomicznej w Polsce jak też rozeznaniem na konkretnym rynku. Liczymy, że informacje zawarte
w przewodniku okażą się pomoce. Chcemy aby Ci, którzy zechcą zapoznać się z jego treścią
dostrzegli potencjał polskiej gospodarki i nabrali przekonania, że jest to znakomite miejsce do
prowadzenia udanych interesów.
Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa
kontakt@radagospodarcza-sws.pl
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Prezentacja i omówienie wybranych wskaźników gospodarczych *
Polska gospodarka jest jedną z najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej, dynamika
polskiego PKB w ostatnich 10 latach jest dodatnia, co robi wrażenie szczególnie jeśli porówna się ją
ze wzrostem gospodarczym jaki miał miejsce w tym samym okresie w UE.
Dynamika PKB Polski i UE w latach 2006 – 2015
Niebieski – Polska
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W całym prezentowanym okresie Polska rozwijała się dużo szybciej niż cała Wspólnota.
Wrażenie robi szczególnie 7% wzrost PKB w roku 2007 oraz fakt, że mimo turbulencji w światowej
gospodarce Polsce udało się zachowania dodatnią dynamikę PKB.
O kondycji i potencjale polskiej gospodarki świadczy jej rosnący potencjał eksportowy. W
2016 roku wartość polskiego eksportu wyniosła ponad 200 mld dol (183,6 mld euro). Zdecydowana
większość polskiego eksportu trafia do państw rozwiniętych (86%) z czego 80% do Unii
Europejskiej, zaś blisko 57% do krajów strefy euro. Szczegółową strukturę procentową kierunków
polskiego eksportu przedstawia poniższa tabela:
* Dane zamieszczone na wykresach pochodzą z zasobów Głównego Urzędu Statystycznego
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Procentowy udział państw w eksporcie polskich towarów
Państwo

2015

2016

1. Niemcy

27,1%

27,4%

2. W. Brytania

6,7%

6,7%

4. Francja

5,5%

5,5%

6. Holandia

4,4%

4,5%

8. Rosja

2,9%

2,8%

10. Węgry

2,7%

2,7%

3. Czechy

6,6%

5. Włochy

6,6%

4,8%

7. Szwecja

4,8%

2,7%

9. Hiszpania

2,9%

2,6%

2,7%

Jak pokazują powyższe dane czołową pozycję jeśli chodzi o eksport polskich towarów
zajmują Niemicy. Wśród wymienionej „dziesiątki” tylko jedno państwo nie jest członkiem Unii
Europejskiej (Rosja). Wskazuje to na bardzo silne więzi handlowe łączące Polskę z państwami
Wspólnoty. Z drugiej jednak strony dowodzi, że wskazanym jest poszukiwanie nowych kierunków
ekspansji handlowej dla rodzimych towarów. Siłę i potencjał polskiego eksportu dostrzec można na
poniższym wykresie, wskazującym wzrost jego wartości od roku 2000.
Wartość polskiego eksportu w latach 2000- 2016 (mln dol)
(dane za rok 2016 mają charakter wstępny)
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Dodatkowy atut to nadwyżka w międzynarodowych obrotach towarowych jaką udało się
uzyskać w ostatnich latach polskim eksporterom. Szczegółowe dane widoczne są poniżej.
Saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego w latach 2000-2016 (mln zł)
(dane za 2016 r. mają charakter wstępny)
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Wrażenie robią dwa ostatnie lata, kiedy to saldo obrotów towarowych było dodatnie. Według
wstępnych szacunków za rok 2016 nadwyżka wyniesie aż 17 mld zł, co oznacza, że pobity zostanie
wynik z 2015, kiedy to pojawiła się po raz pierwszy. Pozwala to żywić nadzieję, na utrzymanie
dobrych wyników jeśli chodzi o eksport towarów z Polski w najbliższych latach.
Dodatkowego podkreślenia wymaga fakt, że wzrasta jakość produkowanych w Polsce
towarów o czym świadczą dane dotyczące wartości dodanej brutto towarów wytworzonych w
Rzeczpospolitej. Jak pokazuje poniższy wykres wskaźnik ten wzrasta regularnie od 1995 roku.
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Wartość dodana brutto wytwarzana w polskiej gospodarce (mln zł, ceny bieżące)
(dane za rok 2016 mają charakter wstępny)
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Podobnie wygląda sytuacja jeśli wyrazimy ten sam wskaźnik w cenach stałych. Wartość
dodana brutto towarów wytworzonych w Polsce wzrosła ponad dwukrotnie w porównaniu z 1995
rokiem. Wskazuje to jakościową poprawę produkcji w naszym kraju. Polska gospodarka staje się
zatem coraz bardziej nowoczesna. W połączeniu z danymi dotyczącymi handlu zagranicznego
wskazuje to pozytywny i perspektywiczny obraz polskiej gospodarki jako miejsca do lokowania
kapitału z myślą o rynkach międzynarodowych.
Wartość dodana brutto wytworzona w polskiej gospodarce w cenach stałych
(Dane za rok 2016 mają charakter wstępny)
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Pozytywnie wygląda także wewnętrzna sytuacja w Polsce. Nasz karj jest optymalnym
miejscem do inwestowania ze względu na bogacące się i dobrze wykształcone polskie społeczeństwo.
Polacy zarabiają coraz więcej co pozytywnie wpływa na popyt konsumpcyjny gospodarstw
domowych i stanowi dodatkowy powód do inwestowania. Potencjalnych inwestorów może
zainteresować m.in. stabilny i wyraźny wzrost sprzedaży detalicznej Wyrażony w cenach stałych
wskaźnik przedstawiony został na poniższym wykresie. Od roku 2000 wzrósł on o blisko 60%.
Sprzedaż detaliczna w Polsce
ceny stałe
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Jeszcze lepsze wrażenie robi sprzedaż towarów konsumpcyjnych, także wyrażona w cenach stałych.
Tutaj wzrost jest 65% w porównaniu z 2000 rokiem.
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Sprzedaż towarów konsumpcyjnych
w cenach stałych
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Istotną statystyką w kontekście inwestowania w Polsce jest rosnący dochód do dyspozycji
gospodarstw domowych. Od roku 2000 wskaźnik ten wyrażony w cenach stałych wzrósł o ponad
40%. Polscy obywatele stają się coraz bardziej zasobni, w czym udział postępujący wzrost płac.
Dochód gospodarstw domowych do dyspozycji
ceny stałe
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O opłacalności inwestowania w Polsce może także świadczyć fakt dodatniej wartości wskaźnika
rentowności zarówno brutto jak i netto przedsiębiorstw w Polsce. Obrazuje to zamieszczony poniżej
wykres.
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Wskaźnik rentowności przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce w %
Kolor niebieski – rentowność brutto
Kolor czerwony – rentowność netto
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Nadmienić także warto dynamiczny wzrost w ostatnich latach produkcji sprzedanej
przemysłu jeśli chodzi o dobra konsumpcyjne. Od 2005 roku sprzedaż trwałych dóbr
konsumpcyjnych wzrosła przeszło dwukrotnie zaś nietrwałych dóbr konsumpcyjnych o 50%.
Produkcja sprzedana przemysłu

kolor niebieski – dobra konsumpcyjne trwałe
kolor czerwony – dobra konsumpcyjne nietrwałe
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Inwestowanie w Polsce
Aspekty podatkowe

Kluczowym z punktu widzenia podmiotów uzyskujących dochód na terytorium
Rzeczpospolitej jest określenie rezydencji podatkowej. Rezydentem podatkowym, jeśli chodzi o
podatek dochodowy od osób fizycznych, jest osoba mająca na terytorium Rzeczpospolitej ośrodek
interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywająca na terenie
RP dłużej niż 183 dni w roku. Osoba mająca status rezydenta zobowiązania jest do zapłacenia
podatku od całości uzyskanych przez siebie dochodów, bez względu na miejsce ich uzyskania (w
kraju lub zagranicą). Nierezydent powinien zapłacić podatek tylko od dochodów uzyskanych na
terytorium Rzeczpospolitej. Mamy tutaj zatem do czynienia z połączeniem zasady rezydencji oraz
zasady źródła jeśli chodzi o opodatkowanie dochodów (przychodów). Powyższe wiąże się z
ryzykiem podwójnego opodatkowania tego samego dochodu. Jeśli bowiem osoba nie będąca
rezydentem podatkowym na terytorium Polski uzyska tu dochód, to zgodnie z prawem polskim
będzie zobowiązana do zapłacenia podatku w Polsce. Jednocześnie może także powstać obowiązek
podatkowy w kraju rezydencji. Konsekwencją jest podwójne opodatkowanie. Zapobiegają temu
umowy międzynarodowe ws. unikania podwójnego opodatkowania. Polska jest obecnie stroną około
90 takich umów. Za dochody (przychody) uzyskanie na terytorium Rzeczpospolitej zgodnie z
ustawą o p.d.o.f uważa się te uzyskane z:
1) pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku
służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez
względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
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2) działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na
miejsce wypłaty wynagrodzenia;
3) działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;
4) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej
nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do
takiej nieruchomości;
5) papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących
papierami

wartościowymi, dopuszczonych

do

publicznego

obrotu

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze
zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;
6) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce
niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji
wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub
pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
prawa do takich nieruchomości;
7) tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub
potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia
Obecnie w Polsce jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych obowiązują dwie stawki
podatkowe dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych:
– 18%, od dochodów w wysokości nie przekraczającej 85 528
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– oraz 32% od dochodów powyżej tej sumy.
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą są opodatkowane podatkiem
liniowym wynoszącym 19% podstawy opodatkowania. Podatek dochodowy od zysków kapitałowych
również wynosi 19%.
Oprócz tego nierezydenci uzyskujący dochód (przychód) z poniższych źródeł podlegają
zryczałtowanemu podatkowi w wysokości 20% lub 10% dochodów (przychodów):
1) z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6–9 oraz z odsetek innych niż wymienione w art.
30a ust. 1, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych,
znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z
należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie
lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym
także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w
dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) – pobiera się w formie
ryczałtu w wysokości 20% przychodu;
2) z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej,
wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej
za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie
imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu;
3) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach
polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem
ładunków i pasażerów tranzytowych – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 10%
przychodów;
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4) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa
żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego
przewozu pasażerskiego, skorzystanie z które-go wymaga posiadania biletu lotniczego przez
pasażera – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodów;
5) z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług
reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i
pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze –
pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych także obowiązuje kombinacja
zasady rezydencji z zasadą źródła. Zgodnie z art 3.ust. 1 u.p.d.o.p „Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości
swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania”. Czyli obowiązuje tutaj zasada rezydencji, z
której wynika, że całość dochodu rezydenta powinna być opodatkowana w kraju rezydencji.
Dodatkowo dochodzi do tego zasada źródła wynikająca z art. 3. ust. 2 tejże ustawy, który stanowi
„Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają
obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej”. Także w tym wypadku, w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania zastosowanie mają
stosowane umowy międzynarodowe. Za dochód (przychód) opodatkowany podatkiem dochodowym
od osób prawnych uważa się w szczególności dochód (przychód) z:
1) wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;
2) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej
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nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do
takiej nieruchomości;
3) papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących
papierami

wartościowymi, dopuszczonych

do

publicznego

obrotu

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze
zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;
4) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce
niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji
wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub
pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
prawa do takich nieruchomości;
5) tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub
potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia
Stawki w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 19% oraz 15% dla podmiotów,
których przychód ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT nie przekroczy 1,2 mln euro (tzw. mały
podatnik) lub rozpoczynający działalność gospodarczą w danym roku.
Podobnie jak w podatku dochodowym od osób fizycznych także w CIT występuje katalog
dochodów opodatkowanych stawką 10% lub 20%. Są to dochody (przychody):
1) z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych,
znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z
należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie
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lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu,
urządzenia handlowego lub 4 naukowego, za informacje związane ze zdobytym
doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
2) z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub
sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za
pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie
imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
3) z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług
reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i
pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze –
ustala się w wysokości 20% przychodów;
4) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach
polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem
ładunków i pasażerów tranzytowych,
5) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa
żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego
przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez
pasażera – ustala się w wysokości 10% tych przychodów

Niezwykle istotne, w kontekście inwestowania w Polsce jest opodatkowanie dochodów
uzyskanych w związku z wypłatą dywidend od spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczpospolitej. Kwestie te reguluje art. 22 u.p.d, który w ustępie pierwszym stanowi „.Podatek
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dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w
zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala
się w wysokości 19% uzyskanego przychodu”. Także tutaj pojawia się problem podwójnego
opodatkowania, dywidenda może być powiem obłożona podatkiem zarówno w kraju siedziby spółki
wypłacającej jak i w kraju podmiotu pobierającego dywidendę. Aby uniknąć tego typu sytuacji
wprowadzono do polskiego porządku prawnego rozwiązania prawa Unii Europejskiej, konkretnie
chodzi tu o implementację odnośnej dyrektywy unijnej. W wyniku transpozycji przepisów unijnych
do polskiego prawa podatkowego wprowadzono do ustawy p.d.o.p rozwiązania (obowiązują one
wobec podmiotów z UE lub EOG) mające eliminować podwójne opodatkowanie. Jak czytamy w
ustawie: „Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez
komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli
spełnione są łącznie następujące warunki”:
1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w
zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej
Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej
lub

w

innym

państwie

należącym

do

Europejskiego

Obszaru

Gospodarczego,

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na
miejsce ich osiągania;
3. półka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w
kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
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4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zwolnienie wynikające z treści ustępu 4 obowiązują jeśli „spółka uzyskująca dochody
(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce
wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres
dwóch lat”. Okres ten jednak może upłynąć już po wypłacie dywidendy. W wypadku państw spoza
obszaru UE/EOG stosuje się umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli taka umowa
została podpisana.
Specjalne strefy ekonomiczne
Dla podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w Polsce istnieje także możliwość
skorzystania z preferencji jakie daję tzw. Specjalne Strefy Ekonomiczne. Są top wydzielone
administracyjnie obszary na terytorium Polski, prowadzona na ich obszarze działalność podlega
zwolnieniu z podatku dochodowego (od osób prawnych lub osób fizycznych, w zależności od formy
prawnej prowadzonej działalności). Celem powołania strefy jest przyspieszenie tempa rozwoju
gospodarczego danego terytorium kraju. Szczegółowe cele zawarte są następujące:
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;
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6) tworzenie nowych miejsc pracy;
7) zagospodarowanie niewykorzystanych

zasobów

naturalnych

z

zachowaniem

zasad

równowagi ekologicznej.
Lista SSE na terytorium Polski
Województwo
1

Obszar w ha

Kamiennogórska

dolnośląskie, wielkopolskie

Lokalizacja
Miasta: Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra,

367,1385

Lubań, Ostrów Wielkopolski, Piechowice,
Zgorzelec

gminy: Dobroszyce, Gryfów Śląski, Janowice

Wielkie, Kamienna Góra, Lubawka, Nowogrodziec,
Prusice, Żmigród
2

Katowicka

śląskie, małopolskie, opolskie

2004,8292

miasta: Bielsko-Biała, Bieruń, Bytom, Częstochowa,
Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój,

Katowice, Kędzierzyn-Koźle, Knurów, Lubliniec,

Orzesze, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sławków,
Sosnowiec, Tychy, Zabrze, Zawiercie, Żory

gminy: Czechowice-Dziedzice, Czerwionka-

Leszczyny, Godów, Gogolin, Kietrz, Koniecpol,
Krapkowice, Miedźna, Myślenice, Olesno,
Pawłowice, Radziechowy-Wieprz, Rajcza,

Rudziniec, Siewierz, Strzelce Opolskie, Ujazd
3

Kostrzyńsko-Słubicka

lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie

1 563,8743

miasta: Białogard, Gorzów Wielkopolski, Gubin,
Kostrzyn nad Odrą, Nowa Sól, Poznań, Szczecin,
Szczecin, Zielona Góra

gminy: Barlinek, Buk, Bytom Odrzański, Chodzież,
Czerwieńsk, Dobiegniew, Goleniów, Gryfino,

Gubin, Kargowa, Karlino, Kożuchów, Lubsko,

Łobez, Międzyrzecz, Nowogard, Nowy Tomyśl,
Pełczyce, Police, Przemęt, Rzepin, Skwierzyna,
Słubice, Stęszew, Sulęcin, Swarzędz, Wronki,
Zielona Góra

4

Krakowska

małopolskie, podkarpackie

628,5004

miasta: Bochnia, Bukowno, Kraków, Krosno,
Limanowa, Nowy Sącz, Oświęcim, Tarnów
gminy: Andrychów, Bochnia, Boguchwała,
Chełmek, Chrzanów, Czosztyn, Dąbrowa

Tarnowska, Dobczyce, Gdów, Niepołomice,

Skawina, Słomniki, Trzebinia, Wolbrom, Zabierzów,
Zator
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5

Legnicka

dolnośląskie

1 059,2560

miasta: Chojnów, Głogów, Legnica, Lubin,
Złotoryja

gminy: Chojnów, Gromadka, Legnickie Pole,

Miękinia, Polkowice, Prochowice, Przemków, Środa
Śląska

6

Łódzka

łódzkie, wielkopolskie, mazowieckie

1 290,7635

miasta: Bełchatów, Koło, Konstantynów

Łódzki, Kalisz, Kutno, Łęczyca, Łowicz, Łódź,
Ozorków, Piotrków Trybunalski, Płock,
Pruszków, Raciąż, Radomsko, Rawa

Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice,

Sochaczew, Tomaszów Mazowiecki, Turek,

Warszawa, Zduńska Wola, Zgierz, Żyrardów

gminy: Aleksandrów Łódzki, Brójce, Grodzisk
Mazowiecki, Kleszczów, Koluszki, Ksawerów,
Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Opoczno,
Ostrzeszów, Paradyż, Przykona, Sławno,

Słupca, Stryków, Tomaszów Mazowiecki,

Ujazd, Widawa, Wieluń, Wola Krzysztoporska,
Wolbórz, Wróblew, Zelów, Zgierz, Żychlin

7

Mielecka

podkarpackie, małopolskie, lubelskie

1 299,3920

miasta: Dębica, Gorlice, Jarosław, Leżajsk,

Krosno, Lubaczów, Lubartów, Lublin, Mielec,
Radzyń Podlaski, Rzeszów, Sanok, Szczecin,
Zamość

gminy: Dębica, Głogów Małopolski, Jarosław,
Kolbuszowa, Laszki, Leżajsk, Ostrów,

Radymno, Ropczyce, Sedziszów Małopolski,
Trzebownisko, Zagórz

8

Pomorska

pomorskie, kujawsko-pomorskie,

1 380,6253

zachodniopomorskie

miasta: Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia,

Grudziądz, Kwidzyn, Malbork, Piła, Rypin,
Stargard Szczeciński, Starogard Gdański,
Tczew, Toruń

gminy: Barcin, Chojnice, Człuchów,

Gniewino, Kowalewo Pomorskie, Krokowa,

Łysomice, Sztum, Świecie, Tczew i Wąbrzeźno
9

Słupska

824,3522

pomorskie, zachodniopomorskie,

miasta: Koszalin, Słupsk, Szczecinek, Ustka,
Wałcz

gminy: Biesiekierz, Debrzno, Kalisz Pomorski,
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wielkopolskie
10

Starachowicka

świętokrzyskie, mazowieckie, opolskie,

Karlino, Polanów, Słupsk, Tychowo, Żukowo
612,9051

łódzkie, lubelskie

miasta: Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski,

Puławy, Skarżysko-Kamienna, Starachowice

gminy: Iłża, Końskie, Mniszków, Morawica,

Piekoszów, Sędziszów, Stąporków, Suchedniów,
Stąporków, Szydłowiec, Tułowice

11

Suwalska

podlaskie, warmińsko-mazurskie,

375,6334

mazowieckie

12

Tarnobrzeska

podkarpackie, mazowieckie, świętokrzyskie,

miasta: Białystok, Ełk, Grajewo, Łomża,
Suwałki

gminy: Gołdap, Małkinia Górna, Suwałki
1 632,3147

lubelskie, dolnośląskie

miasta: Jasło, Kraśnik, Łuków, Pionki,

Przemyśl, Radom, Siedlce, Stalowa Wola,
Tarnobrzeg, Tomaszów Lubelski

gminy: Gorzyce, Horodło, Janów Lubelski,
Jasło, Jedlicze, Kobierzyce, Łapy, Łuków,

Mińsk Mazowiecki, Nisko, Nowa Dęba, Nowe
Miasto nad Pilicą, Orły, Ożarów Mazowiecki,
Pilawa, Połaniec, Poniatowa, Przasnysz, Ryki,
Rymanów, Siedlce, Staszów, Tomaszów
Lubelski, Tuczępy, Węgrów, Wyszków

13

Wałbrzyska

2 212,2037

dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie,

miasta: Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów,
Kalisz, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Leszno,

Nowa Ruda, Oleśnica, Oława, Opole, Piława

lubuskie

Górna, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych,
Wrocław

gminy: Brzeg Dolny, Bystrzyca Kłodzka,

Długołęka, Góra, Jarocin, Jelcz-Laskowice,
Kluczbork, Kłodzko, Kobierzyce, Kościan,
Krotoszyn, Namysłów, Nowa Ruda, Nysa,

Oława, Praszka, Prudnik, Rawicz, Skarbimierz,
Strzegom, Strzelin, Syców, Szprotawa, Śrem,
Świdnica, Twardogóra, Wiązów, Wołów,
Września, Ząbkowice Śląskie i Żarów.

14

Warmińsko-Mazurska

984,7561

warmińsko-mazurskie, mazowieckie

miasta: Bartoszyce, Ciechanów, Elbląg, Iława,
Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mława,

Mrągowo, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztyn,
Ostrołęka, Ostróda,

gminy: Barczewo, Bartoszyce, Ciechanów,

Dobre Miasto, Iłowo-Osada, Morąg, Nidzica,
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Olecko, Olsztynek, Orzysz, Pasłęk, Piecki,
Pisz, Szczytno, Wielbark

Opracowanie na podstawie: http://sse.mapa.info.pl/

Prowadzenie działalności w SSE wymaga uzyskania stosownego zezwolenia wydanego przez
podmiot zarządzający strefą. Zezwolenie to wydawane jest w drodze przetargu lub rokowań. W
treści zezwolenia określone są warunki prowadzenia działalności w strefie, w tym szczególnie
dotyczące:
1) zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie
strefy przez określony czas określonej liczby pracowników;
2) dokonania przez przedsiębiorcę na terenie strefy inwestycji o wartości przewyższającej
określoną kwotę;
3) terminu zakończenia inwestycji;
4) maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów
kwalifikowanych pracy;
Zgodnie z art. 12 ustawy dotyczącej specjalnych stref ekonomicznych, dochody uzyskane w
ramach działalności w strefie są zwolnienie z podatku odpowiednio od osób prawnych lub osób
fizycznych.
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