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Rozdział I. Pozyskanie, utrata, sukcesja 
i możliwość zmiany treści zezwoleń strefowych 

1. Uzyskanie zezwolenia strefowego

1. Podstawa prawna działania w specjalnej strefie ekonomicznej. Podstawą praw-
ną umożliwiającą przedsiębiorcy działanie w specjalnej strefie ekonomicznej i związa-
ne z tym korzystanie z pomocy publicznej jest zezwolenie strefowe. Na mocy art. 16−20 
StrefyEkonU1 podmiotem uprawnionym do udzielania, a także cofania i zmiany zezwo-
leń strefowych jest minister właściwy do spraw gospodarki. Artykuł 20 tejże ustawy za-
wiera upoważnienie do delegowania uprawnienia do udzielania zezwoleń podmiotowi 
zarządzającemu SSE, z której to możliwości Minister Gospodarki korzysta w praktyce. 
Obecnie w każdej z 14 specjalnych stref ekonomicznych podmiotami uprawnionymi do 
wydawania zezwoleń strefowych są podmioty zarządzające daną SSE. 

2. Wydawanie zezwoleń strefowych. Zgodnie z art. 16 ust. 6 StrefyEkonU do wy-
dawania zezwoleń strefowych zastosowanie mają przepisy KPA2. Wydanie zezwolenia 
strefowego ma bowiem charakter decyzji administracyjnej. Organ zarządzający daną SSE 
wydaje zezwolenia na podstawie rokowań lub przetargów, których zasady są określane 
osobno dla każdej SSE w rozporządzeniach Ministra Gospodarki3. Obecnie na terenie 
wszystkich SSE łącznie funkcjonuje 2077 ważnych zezwoleń4.  

1 Ustawa z 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 282).
2 Ustawa z 14.6.1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).
3 Por. np. rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26.11.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają 
być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1767); rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26.11.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają 
być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1768) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26.11.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być 
podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1769).

4 Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych na koniec III kwartału 2014 r., publ. http://
www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Wsparcie+finansowe+i+inwestycje/Specjalne+strefy+e-
konomiczne/Efekty+SSE.
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2. Nowa inwestycja

1. Charakter inwestycji. Charakter inwestycji, która może być objęta zezwoleniem 
strefowym, określa § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 10.12.2008 r. w sprawie 
pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na 
prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych5. 
Zezwolenie strefowe może być zatem udzielone przedsiębiorcy realizującemu nową in-
westycję, za którą zgodnie z ust. 4 uznaje się „inwestycję w środki trwałe oraz wartości 
niematerialne i prawne polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego 
przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych 
dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu 
produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również 
nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby 
nie zostało nabyte, albo zorganizowanej części takiego przedsiębiorstwa, o ile nabywca 
nie jest powiązany ze zbywcą”. Na mocy § 3 ust. 5 PomPublRozp. niedopuszczalne jest 
przeznaczenie pomocy na inwestycję odtworzeniową, a zatem zezwolenie strefowe na 
prowadzenie działalności odtworzeniowej nie może zostać wydane. Pojęcie działalno-
ści odtworzeniowej nie jest wprawdzie zdefiniowane w ustawie, ale było przedmiotem 
orzecznictwa. Przykładowo WSA w Rzeszowie6 wskazał, iż za inwestycję odtworzeniową 
należy uznawać działalność, „której celem jest odtworzenie zdekapitalizowanego majątku 
trwałego, co z kolei pozwoli na kontynuowanie egzystencji i zachowanie dotychczasowej 
pozycji na rynku, z uwzględnieniem postępu technologicznego”.

Przykład
Spółka podjęła decyzję o budowie modernizacji systemu sygnalizacji pożaru dla 

objęcia ochroną całego zakładu strefowego.
Wszystkie objęte ochroną pomieszczenia i przestrzenie oraz ciągi komunikacyjne 

nadzorowane będą przez automatyczne czujki oraz ręczne ostrzegacze pożaru. Projekt 
przewiduje zastosowanie automatycznych urządzeń sygnalizacji pożaru z mikropro-
cesorową centralą.

Nakłady na budowę  systemu sygnalizacji pożaru nie stanowią nowej inwestycji 
w rozumieniu przepisów strefowych, gdyż inwestycja nie prowadzi do zwiększenia 
potencjału wytwórczego czy też do zasadniczych zmian w procesie produkcyjnym.

5 Dz.U. Nr 232, poz. 1548 ze zm.
6 Zob. wyr. WSA w Rzeszowie z 24.6.2008 r., I SA/Rz 360/08, Legalis.
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3. Treść zezwolenia

1. Treść zezwolenia strefowego. Na treść zezwolenia strefowego, zgodnie z art. 16 
ust. 2 StrefyEkonU, składają się:
1) określenie przedmiotu działalności gospodarczej; 
2) określenie warunków dotyczących w szczególności:

a) zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej 
na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników,

b) dokonania przez przedsiębiorcę na terenie strefy inwestycji o wartości przewyż-
szającej określoną kwotę,

c) terminu zakończenia inwestycji,
d) maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosz-

tów kwalifikowanych pracy,
e) wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4 − w przypadku gdy inwestycja bę-

dzie realizowana na gruntach stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste 
podmiotów innych niż wymienione w art. 5 ust. 1, czyli informacji, że realizacja 
rozpoczętej inwestycji będzie wymagała zwiększenia powierzchni strefy o nie 
więcej niż 2 ha bądź inwestycja będzie dotyczyła usług badawczo-rozwojowych, 
informatycznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, w zakresie księgowości (z wy-
łączeniem deklaracji podatkowych) lub centrów telefonicznych. 

Ponadto zezwolenie strefowe zawiera nazwę i adres strefy wydającej zezwolenie, 
nazwę i adres przedsiębiorcy, któremu udzielane jest zezwolenie, numer porządkowy ze-
zwolenia nadawany przez daną SSE oraz datę udzielenia zezwolenia. 

Przykładowe zezwolenie strefowe na działalność w mieleckiej specjalnej strefie 
ekonomicznej

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SA
Zezwolenie Nr ……… z dnia ………….. roku

na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK” Mielec.

   I. Na podstawie § 1 Zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 grudnia 
1995 r. (M.P. Nr 67, poz. 758) udzielam zezwolenia dla:

   „………………………” Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, ul. ……………………… 3 
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod ………………………… 
na prowadzenie działalności gospodarczej, na terenie Specjalnej Strefy Ekono-
micznej „EURO-PARK” Mielec, w zakresie:
1) produkcji drewna i wyrobów z drewna i korka z wyjątkiem mebli – sklasyfi-

kowanej w EKD DD 20, z pominięciem produkcji sklasyfikowanej w EKD 
DD 20.52,

3. Treść zezwolenia
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2) produkcji mebli – sklasyfikowanej w EKD DN 36.1,
oraz działalności pomocniczej niezbędnej do realizacji zakresu określonego 

w pkt 1–2.
  II. Zezwolenia udziela się do dnia ………………… 2015 r.
 III. Rozpoczęcie działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu winno nastąpić 

nie później niż ………………………. r.
 IV. Ustala się następujące warunki prowadzenia działalności gospodarczej:

1. Posiadanie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością służącą do pro-
wadzenia działalności gospodarczej.

2. Poniesienie nakładów inwestycyjnych do …………… r. w wysokości nie niż-
szej niż ……………. mln zł.

3. Osiągnięcie poziomu zatrudnienia …. pracowników nie później niż ……… r. 
oraz …………….. pracowników nie później niż ………….. r.

4. Przestrzeganie „Regulaminu Strefy” i wynikających z niego zasad i instruk-
cji oraz innych uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania SSE 
„ EURO-PARK” MIELEC.

   V. Od uzasadnienia decyzji odstąpiono zgodnie z art. 107 § 4 KPA.
 VI. Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania. Jed-

nakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się z wnioskiem o ponowne 
rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 § 3 
i art. 129 § 2 KPA).
Ewentualne zaskarżenie decyzji do NSA może nastąpić po wyczerpaniu środka 

odwoławczego wymienionego wyżej – art. 16 ust. 1 pkt 1, art. 21 i art. 34 ustawy 
z 11.5.1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze zm.). 
Skargę składa się bezpośrednio do Sądu w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pieczęć okrągła ARP S.A.
Prezes Zarządu ARP SA

4. Działalności wyłączone z możliwości objęcia zezwoleniem 
strefowym na podstawie polskich przepisów

1. Rodzaje działalności wyłączone z możliwości objęcia zezwoleniem strefowym. 
Nie każdy rodzaj działalności może zostać objęty zezwoleniem strefowym. Rodzaje dzia-
łalności wyłączone z możliwości objęcia zezwoleniem strefowym zostały wyszczegól-
nione w § 2 ust. 1 i 2 PomPublRozp. Należą do nich: 
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 1) wytwarzanie materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, przetwarzanie pa-
liw silnikowych, a także wyrób, rozlew i przetwarzanie napojów alkoholowych oraz 
spirytusu przeznaczonego na cele inne niż produkcja biokomponentów;

 2) prowadzenie ośrodków gier, o których mowa w ustawie z 19.11.2009 r. o grach ha-
zardowych7;

 3) usługi instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń wykorzysty-
wanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy;

 4) usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osadów ze ścieków 
kanalizacyjnych, określonych w sekcji E w dziale 37 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów 
i Usług (PKWiU) ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z 29.10.2008 r. 
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług8;

 5) usługi związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; od-
zysku surowców wtórnych, określone w sekcji E w dziale 38 PKWiU, z wyjątkiem:
a) odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu określonych 

w kategorii 38.11.5,
b) odpadów niebezpiecznych określonych w pozycjach: 38.12.22.0, 38.12.24.0, 

38.12.25.0 oraz w podkategorii 38.12.27,
c) odpadów rozpuszczalników organicznych określonych w kategorii 38.21.3,
d) usług w zakresie odzysku surowców; surowców wtórnych określonych w grupie 

38.3;
 6) usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami, 

określone w sekcji E w dziale 39 PKWiU;
 7) obiekty budowlane i roboty budowlane, określone w sekcji F PKWiU;
 8) handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając moto-

cykle, oraz usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne, określone 
w sekcjach G i I PKWiU;

 9) usługi holowania w transporcie drogowym, określone w sekcji H w podkategorii 
52.21.25 PKWiU;

10) usługi licencyjne w zakresie informacji i komunikacji, określone w sekcji J PKWiU, 
związanych z:
a) nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map określonych w kategorii 

58.11.6,
b) nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list, w szczególności adresowych, 

telefonicznych określonych w kategorii 58.12.3,
c) nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków określonych w kate-

gorii 58.14.4,

7 Dz.U. Nr 201, poz. 1540.
8 Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.

4. Działalności wyłączone z możliwości objęcia zezwoleniem strefowym na podstawie...
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d) nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych określonych w kate-
gorii 58.19.3,

e) nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych określonych w kategorii 
58.21.4,

f) nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych określonych 
w kategorii 58.29.5;

11) usługi w zakresie informacji i komunikacji, określone w sekcji J PKWiU, związa-
ne z:
a) produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwięko-

wych i muzycznych, określonych w dziale 59, z wyjątkiem usług związanych 
z wydawaniem nagrań dźwiękowych i muzycznych określonych w kategorii 
59.20.3,

b) nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych określonych 
w dziale 60,

c) pozostałych usług w zakresie informacji określonych w grupie 63.9;
12) usługi finansowe i ubezpieczeniowe oraz usługi związane z obsługą rynku nierucho-

mości, określone w sekcjach K i L PKWiU;
13) usługi profesjonalne, naukowe i techniczne, określone w sekcji M PKWiU, z wyjąt-

kiem:
a) usług w zakresie audytu finansowego określonych w kategorii 69.20.1,
b) usług rachunkowo-księgowych określonych w kategorii 69.20.2,
c) usług w zakresie badań i analiz technicznych określonych w grupie 71.2,
d) usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych określonych w dziale 72;

14) usługi administrowania i usługi wspierające, określone w sekcji N PKWiU, z wyjąt-
kiem usług centrów telefonicznych (call center) określonych w grupie 82.2;

15) usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązko-
wych zabezpieczeń społecznych, oraz edukacji, usługi w zakresie opieki zdrowotnej 
i pomocy społecznej, usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne, okreś-
lone w sekcjach O-R PKWiU;

16) pozostałe usługi określone w sekcji S PKWiU, z wyjątkiem usług naprawy i konser-
wacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego określone w grupie 95.1 PKWiU;

17) usługi gospodarstw domowych i usługi świadczone przez organizacje i zespoły eks-
terytorialne, określone w sekcjach T i U PKWiU;

18) działalność gospodarcza, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, 
zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 10.4.1997 r. − Prawo energetyczne9. 
Nie ma podstaw, aby sądzić, że powyższy katalog, zamieszczony w PomPublRozp, 

jest katalogiem otwartym. Katalog ten jest na tyle precyzyjny, że dotychczas nie wy-
wiązały się spory sądowe mające za przedmiot przypadki niejasne bądź graniczne.  

9 Dz.U. z 2012 r. poz. 1059.
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5. Działalności wyłączone z możliwości objęcia zezwoleniem 
strefowym na podstawie przepisów unijnych 

1. Wyłączenia. Zezwolenia strefowe, jako pomoc państwa dla przedsiębiorców, 
podlegają również przepisom rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z 17.6.2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowa-
niu art. 107 i 108 Traktatu10; rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych. Również 
to rozporządzenie zawiera katalog działalności, na które nie może być udzielona pomoc 
publiczna w jego rozumieniu. 

Na podstawie art. 1 ust. 2 rozporządzenia Nr 651/2014 zgodna z rynkiem wewnętrz-
nym nie jest pomoc:
1) przyznawana na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw 

członkowskich, a mianowicie pomoc bezpośrednio związana z ilością wywożonych 
produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami 
bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

2) uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do 
towarów sprowadzanych z zagranicy; 

oraz, na mocy art. 1 ust. 3,  pomoc publiczna w następujących sektorach gospodarki: 
1) rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) Nr 1379/2013 z 11.12.2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków 
produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) 
Nr 1184/2006 i (WE) Nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) 
Nr 104/200011, z wyjątkiem pomocy szkoleniowej, pomocy na dostęp do finanso-
wania dla MŚP, pomocy w obszarze działalności badawczo-rozwojowej, pomocy 
dla MŚP na wspieranie innowacyjności oraz pomocy przeznaczonej na pracowni-
ków znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepeł-
nosprawnych;

2) produkcji podstawowej produktów rolnych, z wyjątkiem rekompensaty z tytułu do-
datkowych kosztów, innych niż koszty transportu, w regionach najbardziej oddalo-
nych zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. b, pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP, pomocy 
na finansowanie dla MŚP, pomocy na finansowanie ryzyka, pomocy na działalność 
badawczo-rozwojową, pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności, pomocy na 
ochronę środowiska, pomocy szkoleniowej oraz pomocy przeznaczonej na pracow-
ników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepeł-
nosprawnych;

10 Dz.Urz. UE L Nr 187, s. 1.
11 Dz.Urz. UE L Nr 354, poz. 1.

5. Działalności wyłączone z możliwości objęcia zezwoleniem strefowym na podstawie...
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3) w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następu-
jących przypadkach:
a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich pro-

duktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez 
przedsiębiorstwa objęte pomocą; lub

b) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości 
producentom surowców;

4) pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla, obję-
tej decyzją Rady z 10.12.2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie 
niekonkurencyjnych kopalń węgla Nr 2010/78712;
a ponadto: 

1) do programów pomocy regionalnej przeznaczonych dla konkretnych sektorów dzia-
łalności gospodarczej w obszarze produkcji bądź usług, z wyjątkiem turystyki; 

2) do środków pomocy państwa, które same w sobie − ze względu na warunki lub me-
tody finansowania − nierozerwalnie wiążą się z naruszeniem prawa Unii, w szcze-
gólności do:
a) środków pomocy, w przypadku których przyznanie pomocy uwarunkowane jest 

obowiązkiem posiadania przez beneficjenta siedziby w danym państwie człon-
kowskim lub prowadzeniem przez niego działalności w przeważającej mierze 
w danym państwie członkowskim. Dozwolony jest jednak wymóg posiadania 
w momencie wypłaty pomocy zakładu lub oddziału w państwie członkowskim 
przyznającym pomoc,

b) środków pomocy, w przypadku których przyznanie pomocy uwarunkowane jest 
obowiązkiem korzystania przez beneficjenta z towarów produkcji krajowej lub 
usług krajowych,

c) środków pomocy ograniczających możliwości beneficjentów w zakresie wyko-
rzystania wyników działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej w innych 
państwach członkowskich.  

Teoretycznie zatem możliwe byłoby uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 
rolniczej w ramach SSE tylko na podstawie polskich przepisów, należy jednak pamiętać 
również o przepisach unijnych, które takiej działalności w SSE nie dopuszczają. Każdy 
przedsiębiorca planujący podjęcie działalności w ramach SSE powinien zatem zapoznać 
się z przepisami zarówno krajowymi, jak i wspólnotowymi regulującymi tę kwestię. 

12 Dz.Urz. UE L Nr 336, s. 24.
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6. Zezwolenie strefowe dla dużych przedsiębiorców

1. Wniosek o zezwolenie strefowe dla planowanego przedsięwzięcia. Z dniem 
6.1.2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych13, 
która przewiduje pewne ułatwienia dla dużych przedsiębiorców. Zawarto je w znowelizo-
wanym art. 5 ust. 3 i nowo dodanym art. 17a. Ułatwienia owe polegają na umożliwieniu 
dużym przedsiębiorcom  objęcia obszarem specjalnej strefy ekonomicznej gruntów poło-
żonych poza strefą, których przedsiębiorca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczy-
stym. Aby móc ubiegać się o poszerzenie obszaru specjalnej strefy ekonomicznej o taką 
nieruchomość, przedsiębiorca musi przede wszystkim planować na jej terenie nową in-
westycję wiążącą się z utworzeniem nowych miejsc pracy lub poniesieniem nakładów 
inwestycyjnych w określonej wysokości albo w wyniku inwestycji będzie prowadzona 
działalność polegająca na uruchomieniu wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych 
towarów, procesów lub usług, lub inwestycja będzie dotyczyła usług:
1) badawczo-rozwojowych;
2) informatycznych;
3) rachunkowości i kontroli ksiąg;
4) w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych;
5) centrów telefonicznych;
bądź też realizacja rozpoczętej inwestycji będzie wymagała zwiększenia terenu strefy 
o nie więcej niż 2 ha.

Jeżeli przedsiębiorca spełnia powyższe warunki i jest dużym przedsiębiorcą w ro-
zumieniu rozporządzenia Nr 651/2014, może złożyć do ministra właściwego do spraw 
gospodarki wniosek o przyznanie pomocy publicznej. Taki wniosek podlega takiej samej 
procedurze jak wniosek o udzielenie zezwolenia strefowego, a zatem może być złożo-
ny w ramach przetargu lub rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. 
Przedsiębiorca jest obowiązany do tego, by razem z wnioskiem o przyznanie pomocy 
publicznej złożyć dokumentację potwierdzającą występowanie tzw. „elementu zachę-
ty”. W tym miejscu ustawa odsyła do art. 6 ust. 3 rozporządzenia Nr 651/2014, który 
definiuje to pojęcie. Przez efekt zachęty należy zatem rozumieć sytuacje, w których 
gdyby nie udzielono przedsiębiorcy pomocy publicznej, w ogóle nie doszłoby do reali-
zacji zamierzonego przedsięwzięcia bądź nie przyniosłoby ono wystarczających korzy-
ści beneficjentowi pomocy publicznej. Dokumentacja ta podlega badaniu przez ministra 
właściwego do spraw gospodarki. Jeżeli minister potwierdzi występowanie efektu za-
chęty, przedsiębiorca może rozpocząć przedsięwzięcie gospodarcze na gruncie nieob-
jętym wcześniej zasięgiem SSE. 

13  Ustawa z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1854).
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Drugi ustęp art. 17a StrefyEkonU zawiera zastrzeżenie, że dużemu przedsiębiorcy nie 
przysługują żadne roszczenia w przypadku niewłączenia gruntu do strefy albo nieuzyska-
nia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na tym gruncie.

7. Warunki skorzystania z pomocy regionalnej w ramach SSE 

1. Spełnienie wymogów. Przedsiębiorca jest obowiązany do spełnienia łącznie wszyst-
kich wymogów zawartych bezpośrednio w zezwoleniu strefowym oraz wynikających 
z StrefyEkonU i PomPublRozp. 

Każde zezwolenie strefowe określa szereg podstawowych warunków, które musi speł-
nić inwestor, aby skorzystać z pomocy w ramach SSE. Należą do nich: 
1) minimalna wysokość wydatków inwestycyjnych – w zezwoleniu strefowym określo-

na jest minimalna wysokość wydatków inwestycyjnych wraz z terminem, w którym 
mają zostać poniesione wydatki w określonej kwocie;

2) minimalna liczba nowych miejsc pracy – oznacza liczbę netto nowych miejsc pracy, 
a więc do tej liczby wlicza się wyłącznie liczbę pracowników zatrudnionych w ra-
mach nowej inwestycji, to jest po uzyskaniu zezwolenia strefowego. Liczbę nowych 
pracowników pomniejsza się odpowiednio o liczbę pracowników zwolnionych po 
otrzymaniu zezwolenia strefowego. Do liczby nowych pracowników włącza się pra-
cowników zatrudnionych na pełny etat oraz pracowników zatrudnionych na część 
etatu i pracowników sezonowych w przeliczeniu na etat w pełnym wymiarze czasu 
pracy. W zezwoleniu określa się również, w jakim okresie czasu przedsiębiorca ma 
osiągnąć dany minimalny poziom zatrudnienia. Aby osiągnąć minimalny poziom za-
trudnienia, nie wystarczy zatrudnić pracownika – trzeba utrzymać dane miejsce pracy 
przez okres co najmniej 5 (duże przedsiębiorstwa) lub 3 (małe i średnie przedsiębior-
stwa) lata. Należy podkreślić, że w praktyce okres pięcio- bądź trzyletni liczony jest 
nie od daty utworzenia danego miejsca pracy, ale od daty osiągnięcia określonego 
zezwoleniem strefowym pułapu zatrudnienia; 

3) termin zakończenia inwestycji;
4) maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych – dotyczy zezwoleń wydanych po 

2008 r. i najczęściej w praktyce wynosi 150% wartości minimalnej kwoty kosztów 
inwestycyjnych lub kosztów pracy do poniesienia. Co zaś tyczy się zezwoleń wyda-
nych przed 2008 r., określa się w nich jedynie minimalną wartość kosztów kwalifi-
kowanych, które przedsiębiorca był obowiązany ponieść na terenie SSE; 

5) regulamin SSE, do którego przestrzegania obowiązany jest każdy przedsiębiorca pro-
wadzący działalność na terenie danej strefy. 
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8. Dodatkowe warunki

1. Warunki wynikające z przepisów strefowych. Oprócz warunków określonych 
wprost w zezwoleniu strefowym przedsiębiorca musi spełnić warunki wynikające z prze-
pisów strefowych, do których należą: 
1) utrzymanie własności składników majątku, z którymi związane są wydatki inwesty-

cyjne, przez okres 5 (duże przedsiębiorstwa) lub 3 (małe i średnie przedsiębiorstwa) 
lata od daty wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niema-
terialnych i prawnych (zgodnie z przepisami o podatku dochodowym). Obowiązek 
utrzymania własności składników majątkowych nie ma zastosowania do przypadków 
wymiany sprzętu z powodu postępu technicznego, a więc na przykład do wymiany 
sprzętu komputerowego i multimedialnego bądź oprogramowania; 

2) utrzymanie inwestycji przez 3 (małe i średnie przedsiębiorstwa) bądź 5 (duże przed-
siębiorstwa) lat od momentu zakończenia projektu inwestycyjnego, na terenie dane-
go województwa.
To, od którego momentu przedsiębiorcy będzie przysługiwało zwolnienie w ramach 

prowadzenia działalności w SSE, zależy od wybranego przez przedsiębiorcę modelu. 
Przedsiębiorca ma do wyboru dwa modele – tzw. greenfield i brownfield, zależnie od tego, 
gdzie zdecyduje się zlokalizować inwestycję. Dla inwestycji zlokalizowanych na terenie 
już działających SSE lub na terenach wybranych przez inwestora na inwestycję, a następ-
nie odrębnie objętych SSE obowiązuje opcja greenfield. W tym przypadku zwolnienie 
przysługuje, począwszy od miesiąca, w którym poniesione zostały minimalne nakłady in-
westycyjne w wysokości 100 000 euro. Wiąże się to z ryzykiem wystąpienia strat w dzia-
łalności strefowej, ponieważ przedsiębiorca nie jest w stanie precyzyjnie przewidzieć, czy 
jego działalność w ramach SSE przyniesie zyski wystarczające do zrekompensowania po-
czynionych nakładów w dużej wysokości. Może się na przykład okazać, że przedsiębiorca 
nie zdoła osiągnąć wymaganego poziomu zatrudnienia. Wówczas jego zwolnienie stre-
fowe zostanie cofnięte, a on będzie musiał zwrócić uzyskaną pomoc publiczną. W takim 
przypadku nakłady inwestycyjne, które miały zostać niejako zrekompensowane za pomocą 
zwolnienia podatkowego w późniejszym okresie działalności, staną się stratą po stronie 
przedsiębiorcy. Z kolei opcja brownfield dotyczy objęcia statusem SSE funkcjonującego 
zakładu inwestora w związku z nową inwestycją. Wówczas zwolnienie przysługuje in-
westorowi dopiero po wypełnieniu warunków związanych z kosztami kwalifikowanymi 
i zatrudnieniem. W takim przypadku nie ma możliwości, żeby inwestor poniósł koszty 
„wstecznej” korekty podatkowej za okres od otrzymania zwolnienia do wypełnienia wa-
runków z zezwolenia14. Wynika to z faktu, iż przedsiębiorca już w momencie rozpoczęcia 
korzystania z pomocy publicznej wie, że wypełnia wszystkie warunki do bycia objętym 
zezwoleniem strefowym i o ile utrzyma zatrudnienie lub koszty kwalifikowane na już 

14 Por. interpretacja Dyrektora IS w Poznaniu z 12.8.2009 r., ILPB3/423-378/09-2/ŁM.
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