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Idea tworzenia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

pojawiła się na początku lat 90-tych i wiązała się przede wszystkim 

z prośbą złagodzenia bezrobocia strukturalnego w obszarach 

szczególnie dotkniętych tym zjawiskiem 

Strefy tworzono, by nakłaniać inwestorów do zainteresowania się obszarami 

najsłabiej rozwiniętymi/najtrudniej przechodzącymi transformację systemową, 

poprzez zagwarantowanie przedsiębiorcom korzystnych warunków prowadzenia 

działalności, w szczególności zaś zwolnienie ich z podatku dochodowego. W 

zamian mieli realizować nowe przedsięwzięcia gospodarcze i tworzyć nowe 

miejsca pracy 

W latach 90-tych mechanizm funkcjonowania SSE i korzyści z nich płynące, były 

już dobrze poznane dzięki doświadczeniom z innych krajów

Zgodnie z modelowym założeniem, strefy ekonomiczne powinny przyciągać 

bezpośrednie inwestycje oraz, co do zasady, skutkować zwiększeniem wartości 

eksportu w bilansie handlowym kraju. W początkowym okresie, SSE przyciągały 

przede wszystkim inwestorów zagranicznych



Podstawę dla tworzenia specjalnych stref ekonomicznych stanowiła 

ustawa z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach 

ekonomicznych

Art. 3. Strefa może być ustanowiona w celu przyspieszenia rozwoju 

gospodarczego części terytorium kraju, w szczególności przez: 

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; 

6) tworzenie nowych miejsc pracy; 

7) zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów naturalnych z zachowaniem 

zasad równowagi ekologicznej.



Pierwszą Specjalną Strefę Ekonomiczną w Polsce powołano w 1994 

roku (EURO-PARK MIELEC). Do 1 stycznia 1998 roku utworzono 17 SSE 

Na skutek likwidacji oraz łączenia stref zachodziły zmiany ich liczby i od 

początku XXI wieku funkcjonuje 14 SSE

W 2004 roku wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, SSE zostały 

objęte unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej

Wsparcie typowe dla SSE mogło być udzielane tylko dla inwestycji 

lokowanych na terenach objętych SSE (włączenie terenu do SSE wymagało 

uchwały Rady Ministrów), ale każda z SSE mogła zabiegać o włączenie w 

swoje granice, terenów na terenie całego kraju



W roku 2018 miała miejsce zmiana zasad udzielania pomocy 

publicznej przedsiębiorcom w ramach SSE

Powstała tzw. „Polska Strefa Inwestycji”, a reformę promowano 

hasłem „cała Polska jedną specjalną strefą ekonomiczną”

SSE zyskały nowe kompetencje związane z obsługą inwestorów



Najważniejszymi konsekwencjami reformy SSE z roku 2018 

dla polityki rozwoju województw, były:

• Znaczne ułatwienie uzyskania wsparcia przez przedsiębiorcę (po reformie 

wsparcie „strefowe” może być oferowane dla inwestycji lokowanej na jakimkolwiek 

terenie publicznym lub prywatnym)

• Obszar Polski podzielono na obszary obsługiwane przez poszczególne SSE

(przedsiębiorca oczekujący wsparcia dla działalności rozwijanej w określonej 

lokalizacji, musi zwrócić się o nie do konkretnej SSE, obsługującej daną część kraju, 

brak jest możliwości wyboru SSE, z którą chciałby współpracować) 

• Reforma obniżyła wpływ Samorządu Województwa na lokalizację nowych 

inwestycji – zapytania od potencjalnych inwestorów zagranicznych zaczęły być 

przez PAIH kierowane przede wszystkim do SSE, a nie do Centrów Obsługi 

Inwestorów działających przy Urzędach Marszałkowskich (od 2004 roku będących 

partnerami PAIH). COI z założenia oferowały tereny ważne dla stymulowania 

rozwoju danego regionu, SSE z założenia oferują tereny ważne dla własnego 

wyniku finansowego





Reforma z roku 2018, pomimo niekwestionowanych efektów 

pozytywnych (przede wszystkim – skrócenie czasu obejmowania 

nowych terenów przywilejami „strefowymi” oraz możliwość włączenia 

do SSE dowolnych terenów), z punktu widzenia samorządów 

województw (odpowiedzialnych za kształtowanie zrównoważonego 

rozwoju każdego z regionów), ma jednak pewne wady

W dodatku mijające 3 lata od jej wprowadzenia pokazują, że 

prawdopodobnie także z perspektywy krajowej (w zakresie 

rozwoju gospodarczego/poprawy konkurencyjności Polski), 

osiągnięte efekty są mniejsze od oczekiwań i możliwości



Najważniejsze wady obecnego systemu funkcjonowania SSE:

1. Ryzyko nierównomiernego rozwoju

W przypadku stref obejmujących więcej niż jedno województwo istnieje 

ryzyko nierównomiernego inwestowania dochodów pochodzących z opłat 

strefowych, a więc de facto wzmacnianie konkurencyjności jednych 

województw, kosztem innych

SSE tworzą nowe tereny lub poprawiają atrakcyjność istniejących terenów 

inwestycyjnych z wykorzystaniem środków pozyskiwanych z opłat od 

inwestorów (tzw. opłat strefowych) – nie ustanowiono jednak zobowiązania 

do inwestowania tych środków w tym obszarze (np. województwie/powiecie), 

w którym środki te są pozyskiwane – realne jest więc transferowanie środków 

pomiędzy województwami, a więc w praktyce wzmacnianie konkurencyjności 

jednych, kosztem innych



Najważniejsze wady obecnego systemu funkcjonowania SSE:

2. Ryzyko nierównej konkurencji

Nie ma formalnego zobowiązania do równoprawnego traktowania przez 

SSE terenów leżących we wszystkich lokalizacjach terytorialnych 

obsługiwanych przez daną strefę

Ulokowanie w danym mieście siedziby SSE jest ważną funkcją 

ponadregionalną, o charakterze zarządczym. Siedziby SSE znajdują się 

na obszarze 11 województw. W tych siedzibach podejmowane są 

decyzje dotyczące inwestowania, a więc także wzmacniania 

konkurencyjności, sąsiednich województw. W tych SSE, gdzie SSE 

tworzy dodatkową infrastrukturę badawczo-rozwojową (np. parki 

naukowo-technologiczne, laboratoria), powstaje ona głównie w 

regionach, gdzie mieszczą się siedziby



Najważniejsze wady obecnego systemu funkcjonowania SSE:

3. Ryzyko niewykorzystywania szans rozwojowych

Brak jest jakiejkolwiek koordynacji lokowania działalności 

gospodarczych w ramach SSE z polityką przestrzenną województw –

zwłaszcza w województwach objętych zasięgami kilku SSE

Obecnie rozwój przedsiębiorczości poprzez działania SSE i wsparcie 

rozwoju gospodarczego realizowane w ramach polityki regionalnej 

poszczególnych województw są działaniami całkowicie 

autonomicznymi – obszary SSE i województwa tworzą zupełnie 

odrębne, mające inne terytoria, niepowiązane systemy społeczno-

gospodarcze, ocena atrakcyjności lokalizacyjnej danego terenu w 

ramach strefy bazuje na zupełnie innych przesłankach, niż w ramach 

województwa



Najważniejsze wady obecnego systemu funkcjonowania SSE:

4. Ryzyko nieracjonalnego gospodarowania zasobami

W przypadku, gdy dane województwo znajduje się w obszarze działania 

tylko jednej SSE, nie odczuwa ona presji konkurencyjnej ze strony 

innych SSE i nie musi być zmotywowana do poszukiwania inwestorów 

do ulokowania w danym województwie

W przypadku, gdy dane województwo znajduje się w obszarze działania 

kilku SSE, rywalizowanie między nimi o pozyskanie tego samego 

inwestora, może skutkować ulokowaniem inwestycji na terenie tej SSE, 

która zaoferowała najwięcej korzyści – ale która z punktu widzenia 

realizacji celów rozwojowych danego województwa, jego potrzeb 

społecznych, struktury funkcjonalno-przestrzennej wcale nie jest 

optymalna



Najważniejsze wady obecnego systemu funkcjonowania SSE:

5. Ryzyko utraty pierwotnej misji - SSE stały się przedsiębiorstwami,

dla których wynik finansowy jest ważniejszy niż aktywizacja rozwoju

SSE są podmiotami gospodarczymi, a więc ich celem jest osiąganie zysków –

działania najbardziej opłacalne dla SSE nie zawsze muszą być optymalne z 

punktu widzenia realizacji interesów rozwojowych kraju lub regionów

Przykład 1. W przypadku dużych terenów predestynowanych do lokalizacji 

inwestycji wielkoprzestrzennych (które wiąże się z bardziej pożądanymi dla 

budowania konkurencyjności inwestorami, jednak trudniej ich pozyskać), może 

pojawić się pokusa podziału na niewielkie tereny przynoszące wprawdzie 

niższy, ale łatwiejszy do uzyskania dochód

Przykład 2. „Skierowanie” inwestora do innej lokalizacji w ramach danej SSE, 

mogłoby skutkować realizacją ważniejszej potrzeby rozwojowej danego 

województwa, ale w sytuacji gdy SSE musiałby ponieść większe nakłady na 

przygotowanie terenu lub będzie czerpać niższe dochody z opłaty strefowej -

może pojawić się pokusa promowania lokalizacji 

najbardziej efektywnej dla SSE



Najważniejsze wady obecnego systemu funkcjonowania SSE:

6. Ryzyko nadużywania oferowanych korzyści ze stratą dla 

lokalnych budżetów

SSE są obecnie wykorzystywane także do ograniczania kosztów prowadzenia 

działalności kosztem dochodów samorządów (dotyczy to przedsięwzięć inwestorów już 

ulokowanych w SSE, którzy poszerzają działalność na terenie strefy lub inwestorów 

krajowych lokujących swoje przedsięwzięcie w strefie) 

Ulokowanie inwestycji w SSE pozbawia jst, na terenie której działa dany inwestor, części 

dochodów własnych (prawie 15% CIT trafia do budżetów województw, prawie 7% do 

budżetów gmin). O ile w przypadku lokowania nowej inwestycji zewnętrznej ogólny bilans 

dla stymulowania rozwoju będzie zawsze korzystny, to w przypadku lokalnych inwestorów, 

realizujących swoje nowe przedsięwzięcia z wykorzystaniem instrumentów wsparcia 

typowych dla SSE, często można mówić wyłącznie o obniżaniu kosztów funkcjonowania/ 

inwestowania – bo najczęściej nawet bez oferowanego wsparcia podatkowego 

decydowaliby się na dane przedsięwzięcie. 

Reinwestycje w obszarach, gdzie tworzenie nowych miejsc 

pracy nie jest priorytetem, praktycznie zawsze pod względem 

podatkowym, mają przewagę skutków negatywnych



Reasumując – specjalne strefy ekonomiczne oraz „Polska Strefa 

Inwestycji” powinny lepiej wykorzystywać bardzo duży potencjał, który 

wynika z obowiązujących przepisów, do stymulowania rozwoju zarówno 

w ujęciu regionalnym, jak i krajowym

SSE, których idea tworzenia wywodziła się z potrzeby wsparcia transformacji 

systemowej w latach 90-tych, wraz z poprawą sytuacji społeczno-

gospodarczej, stały się przedsiębiorstwami, dla których dążenie do osiągania 

korzystnych efektów ekonomicznych prowadzonej działalności, może 

przesłonić pierwotną misję aktywizacji gospodarczej, a potencjalnie nawet 

stać z nią w sprzeczności (i nie być korzystne ani dla konkurencyjności kraju, 

ani dla konkurencyjności województw, ani dla interesów inwestorów)



Proponowana zmiana systemu 

funkcjonowania SSE

Proponowana zmiana systemu 

funkcjonowania SSE jest rozwinięciem 

reformy dokonanej w roku 2018 i ma 

na celu dostosowanie granic SSE do 

granic województw w myśl zasady: 

„jedno województwo = jedna SSE 

z siedzibą na jego terenie”

Dodatkowo należy przyjąć założenie, 

że „nowe” SSE będą przede 

wszystkim instrumentem pozyskiwania 

i lokalizowania w Polsce inwestorów, 

istotnych dla podnoszenia 

konkurencyjności Polski i podnoszenia 

poziomu innowacyjności krajowej 

gospodarki



Oczekiwane korzyści z proponowanej reformy 

- z poziomu realizacji krajowych celów rozwoju

SSE mogą być instrumentem równoważnia rozwoju w ujęciu regionalnym –

prowadzenia świadomej polityki stymulowania rozwoju określonych rodzajów 

inwestycji w określonych regionach, dostosowanych do regionalnych 

predyspozycji, realizujących krajowe cele rozwoju, a przede wszystkim 

niepowodujących negatywnego konkurowania województw o danego inwestora –

poprzez pozyskiwanie na szczeblu rządowym kluczowych inwestorów 

zagranicznych i kierowanie ich do konkretnych SSE, a więc konkretnych 

regionów



Oczekiwane korzyści z proponowanej reformy 

- z poziomu realizacji krajowych celów rozwoju

SSE mogą być instrumentem wzmacniania konkurencyjności i pozycji 

gospodarczej Polski na arenie międzynarodowej - poprzez lokowanie w nich 

inwestycji:

• mających międzynarodowy zasięg oddziaływania, 

• a jednocześnie cechujących się wysokim poziomem innowacyjności (SSE jako 

instrument rozwoju innowacyjnej gospodarki), 

a więc pośrednio zwiększających eksport i budujących kooperację 

wewnątrzregionalną

Zmiana roli SSE - z przedsiębiorstw czerpiących zyski z prowadzenia gospodarki 

nieruchomościami dla przedsiębiorców (czemu sprzyjają przypisane SSE przywileje 

podatkowe), na wyspecjalizowane agendy rządowe wzmacniające 

konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki na arenie 

międzynarodowej – dzięki dobrej współpracy z samorządami województw i 

wykorzystaniu potencjału poszczególnych województw



Oczekiwane korzyści z proponowanej reformy 

- z poziomu realizacji krajowych celów rozwoju

Niezależnie od prowadzenia standardowej działalności, na terenie każdego 

województwa, „nowe” SSE powinny dysponować jednym flagowym terenem 

inwestycyjnym, przygotowanym - pod względem planistycznym, infrastrukturalnym, 

gotowości szkół zawodowych i wyższych do kształcenia kadr (teren + infrastruktura + 

kadry + ulgi podatkowe) - do natychmiastowego przyjęcia nowej inwestycji 

kluczowej dla rozwoju gospodarczego w skali całego kraju

Do przygotowania właśnie tych terenów („klasy premium”) powinno się wykorzystać 

środki KPO. 

Te tereny byłyby podstawą dla Rządu RP w poszukiwaniu inwestorów powiązanych z 

umowami międzypaństwowymi, a dla PAIH do kierowania szczególnie prestiżowych 

zapytań inwestorskich



Oczekiwane korzyści z proponowanej reformy 

- z poziomu realizacji wojewódzkich celów rozwoju

Znacznie wyższa efektywność rozwoju gospodarczego. SSE staną się 

instrumentami z jednej strony - optymalnego wykorzystania potencjałów 

rozwojowych poszczególnych województw ale z drugiej strony - także 

optymalnego wykorzystania rozwoju przedsiębiorczości do realizacji celów 

rozwoju województw (poprzez lokowanie konkretnych działalności w 

lokalizacjach do tego celu najlepiej predestynowanych)

SSE, których granice są tożsame z granicami województw, w sposób optymalny 

będą uwzględniać wszystkie regionalne uwarunkowania rozwoju 

przedsiębiorczości –

a interesy rozwojowe SSE będą z założenia tożsame z interesami rozwojowymi 

województw



Oczekiwane korzyści z proponowanej reformy 

- z poziomu poszczególnych SSE oraz dla idei Polskiej Strefy 

Inwestycji

Dużo lepsze warunki funkcjonowania SSE wynikające ze współpracy z 

samorządami województw. Samorządy województw będą miały dużo większą 

motywację do bezpośredniego i pośredniego wsparcia funkcjonowania SSE – bo każda 

inwestycja strefowa będzie inwestycją na terenie danego województwa i będzie  

przyczyniać się do poprawy potencjału gospodarczego tego województwa

Samorządy województw mogą w wielu aspektach bezpośrednio i pośrednio wspierać 

procesy rozwoju gospodarczego koordynowane przez SSE, na przykład poprzez: 

wsparcie rozwoju infrastruktury (w tym dróg), organizację transportu publicznego, 

dostosowanie lub koordynację dostosowania kształcenia i doskonalenia zawodowego, 

wsparcie w zakresie planistycznym, analitycznym, promocyjnym, współpracę i 

budowanie pozytywnego klimatu w relacjach z samorządami lokalnymi i lokalnymi 

społecznościami, stymulowanie kooperacji poprzez wsparcie dedykowane dla MŚP 

W obecnej sytuacji, tego typu działania wspierające (choć 

są prowadzone przez samorządy) mogą nie być w pełni 

efektywne
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