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Suwalska Specjalna  

Strefa Ekonomiczna,  
utworzona w 1996 r., położona jest   

w północno-wschodniej części Polski,  

w bezpośrednim sąsiedztwie z Obwodem 

Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej  

oraz z Litwą i Białorusią. 
 

Jest jedną z 14 specjalnych stref 

ekonomicznych w Polsce, które powstały, 

aby służyć przyspieszeniu wzrostu 

gospodarczego w danej części kraju.  
 

Na obszarze zarządzanym przez SSSE S.A.  

przedsiębiorcy mogą uzyskać pomoc 

publiczną z tytułu nowych inwestycji  

i utworzenia nowych miejsc pracy.  
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Obszar Strefy był wielokrotnie zmieniany.  
 

Obecnie teren zarządzany przez Suwalską 

Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. 

obejmuje  wszystkie powiaty województwa 

podlaskiego,  

2 powiaty województwa warmińsko-

mazurskiego: ełcki i gołdapski  

oraz 4 powiaty województwa 

mazowieckiego: łosicki,  

ostrowski, sokołowski i węgrowski.  



                                                                

        

     Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji,  

     która weszła w życie 30 czerwca 2018 r., 

     wprowadziła nowy mechanizm udzielania Przedsiębiorcom 

     wsparcia w realizacji inwestycji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.   
   

 

Przewidziane w Ustawie wsparcie zastąpiło to, które dotychczas funkcjonowało,  

zaś decyzja o wsparciu nowych inwestycji zastąpiła zezwolenie – wydawane 

w ramach Ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.  
 

 

Dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref 

ekonomicznych pozostają w mocy do końca 2026 roku 
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Nowa ustawa umożliwia skorzystanie  

przez Przedsiębiorcę z pomocy publicznej, 

z tytułu nowej inwestycji, która jest realizowana  

na terenie całego obszaru zarządzanego przez SSSE S.A.  

 

Dotyczy to terenów publicznych i prywatnych.  
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Według nowych zasad każdy nowy Inwestor, 

każdy lokalny Przedsiębiorca  

może ubiegać się o zwolnienie z podatku dochodowego, 

jeżeli jego  projekt spełni warunki określone w Ustawie.   

      POLSKA STREFA INWESTYCJI  



 

Zgodnie z art. 2 Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji 

nowa inwestycja jest rozumiana bardzo szeroko i dotyczy: 
                                                                                                                                 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Na pomoc publiczną mogą liczyć: 

•   przedsiębiorstwa z sektora tradycyjnego przemysłu 

    z wyjątkiem branż wykluczonych Ustawą i przepisami unijnymi  

•   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, architektonicznych oraz inżynieryjny 
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Utworzenia nowego przedsiębiorstwa 

Zwiększenia zdolności produkcyjnej 

Wprowadzenia nowych produktów 

Zmiany procesu produkcyjnego 



                                                        

Sektory wyłączone z pomocy publicznej: 
 

• Produkcja materiałów wybuchowych, 

wyrobów tytoniowych, a także wyrobu, 

rozlewu i przetwarzania napojów 

alkoholowych oraz spirytusu 

przeznaczonego na cele inne niż produkcja 

biokomponentów  
 

• Produkcja pierwotna produktów rolnych 
 

• Sektor rybołówstwa i akwakultury 
 

• Sektor budownictwa okrętowego 
 

• Handel hurtowy i detaliczny 
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• Usługi hotelarskie, gastronomiczne 
 

• Prowadzenie ośrodków gier oraz punktów  

       przyjmowania zakładów wzajemnych 
 

• Roboty budowlane  
 

• Sektor hutnictwa, żelaza i stali,  
 

• Sektor węglowy,  
 

• Usługi w zakresie opieki zdrowotnej,  

       kulturalne, rozrywkowe, sportowe   



Wysokość pomocy publicznej zależna jest od wielkości przedsiębiorcy oraz lokalizacji inwestycji 

w powiatach. Na obszarze zarządzanym przez SSSE S.A. przedstawia się następująco: 

  

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% 
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     Okres korzystania ze zwolnienia podatkowego jest zróżnicowany 

 na obszarach wszystkich powiatów województwa podlaskiego oraz w powiecie ełckim i 

gołdapskim okres korzystania ze zwolnienia wynosi 15 lat - decyzja wydawana jest na 15 lat 

  na obszarach powiatów: łosickim, ostrowskim, sokołowskim i węgrowskim okres 

korzystania ze zwolnienia wynosi 12 lat - decyzja wydawana jest na 12 lat     

  



            

     

    
Warunki uzyskania wsparcia 
 

Uzyskanie przez przedsiębiorcę Decyzji o wsparciu nowej inwestycji jest uzależnione od spełnienia określonych 

kryteriów ilościowych i jakościowych projektu inwestycyjnego (przemysłowego lub usługowego).  
 

 KRYTERIA ILOŚCIOWE:   to minimalne koszty kwalifikowane inwestycji jakie musi ponieść Przedsiębiorca,   
 

zależne od poziomu bezrobocia w powiecie właściwym dla miejsca realizacji nowej inwestycji (stopa bezrobocia 

zgodna z obowiązującym obwieszczeniem Prezesa GUS), także od lokalizacji inwestycji w jednym z miast średnich  

tracących  swe funkcje społeczno-gospodarcze  i gminach graniczących z tymi miastami. Na obszarze zarządzanym 

przez SSSE S.A. są to: Augustów, Bielsk Podlaski, Ełk, Grajewo, Hajnówka, Łomża,  Ostrów Mazowiecka, Sokółka, 

Zambrów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stopa bezrobocia  w powiecie  
w stosunku do przeciętnej stopy 
bezrobocia w kraju 
 

 minimalna wartość  kosztów 
kwalifikowanych inwestycji dla 
DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY 
 

równa lub niższa 60 % co najmniej    100 mln zł 

wyższa od 60%   
lecz nie wyższa niż przeciętna co najmniej      80 mln zł 

wyższa od przeciętnej 
 lecz nie wyższa niż   130%  co najmniej      60 mln zł 

wyższa od 130%     
lecz nie wyższa  niż   160%,                              40 mln zł 

wyższa od 160%    
 lecz nie wyższa  niż  200% co najmniej      20 mln zł 

 wyższa od 200%    
lecz nie wyższa  niż   250%                             15 mln zł 

wyższa od 250%                              10 mln zł 

           

       Wysokość minimalnych kosztów  

obniża się w przypadku projektu: 

 
 

1. ŚREDNIEGO Przedsiębiorcy      o 80 % 

2. MAŁEGO   Przedsiębiorcy          o 95 % 

3. MIKRO Przedsiębiorcy                o 98 % 

4. Z SEKTORA USŁUG                   o 95 % 

DLA BIZNESU, PRAC B+R 

prac badawczych i rozwojowych 
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                                                                           Kryterium ilościowe dla powiatu hajnowskiego 

l.p. GMINA DUŻY 

PRZEDSIĘBIORCA 

mln zł 

ŚREDNI  

mln zł 

MAŁY/USŁUGI DLA 

BIZNESU mln zł 

 

MIKRO  

mln zł 

 
1 Białowieża gmina 

wiejska 
60 12 3 1,2 

2 Czeremcha gmina 
wiejska 

60 12 3 1,2 

3 Czyże gmina wiejska 60 12 3 1,2 

4 Dubicze Cerkiewne 
gmina wiejska 

60 12 3 1,2 

5 Hajnówka-gmina 
wiejska 

10 2 0,5 0,2 

6 Hajnówka gmina 
miejska 

10 2 0,5 0,2 

7 Kleszczele Gmina 
miejska 

60 12 3 1,2 

8 Narew gmina 
wiejska 

60 12 3 1,2 

9 Narewka gmina 
wiejska 

60 12 3 1,2 



            

   
   

    KRYTERIA JAKOŚCIOWE: 
 

 Aby dany projekt inwestycyjny kwalifikował się  

 do objęcia wsparciem musi uzyskać odpowiednią ilość punktów  

przyznawaną za spełnienie poszczególnych kryteriów,  

wybranych przez  przedsiębiorcę: 
 

 na obszarze zarządzanym przez SSSE S.A., leżącym  

       w granicach województwa podlaskiego  

      oraz w powiatach: ełckim i gołdapskim  

       co najmniej 4 punkty; 

  na obszarze zarządzanym przez SSSE S.A. leżącym  

      w granicach powiatów: łosickiego, ostrowskiego,  

       sokołowskiego i węgrowskiego –  

       co najmniej 5 punktów. 
 

 

        Jednakże nie może to być  mniej niż 1 punkt  

         za każde z  2 kategorii kryteriów: 

1. Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego  

2. Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego  

      

Maksymalna możliwa  

do uzyskania liczba punktów  

wynosi 10.  

4 punkty 

5 punktów 

4 punkty 

4 punkty 
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Projekty przemysłowe Projekty usługowe Liczba punktów 

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 

1 

Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1 

 Przynależność do  

 Krajowego Klastra Kluczowego 

 Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu    

 o zasięgu wykraczającym poza terytorium RP 
1 

Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej 1 

Status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy 1 

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 
1 

Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko 1 

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

Mazowiecka, Sokółka, Zambrów lub gminach graniczących z tymi miastami 
1 

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

branżowymi 
1 

Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem 1 



   Decyzja o wsparciu określa okres jej obowiązywania, przedmiot działalności gospodarczej, jak również 

warunki (kryteria), które przedsiębiorca zobowiązany jest spełnić, dotyczące:  
 

•  zatrudnienia w związku z nową inwestycją, przez określony czas, określonej liczby pracowników; 

•  poniesienia przez przedsiębiorcę w określonym terminie kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji; 

•  terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji, po upływie którego koszty inwestycji poniesione    

    przez przedsiębiorcę nie mogą być uznane jako koszty kwalifikowane; 

•  maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych, jakie mogą być uwzględnione przy określeniu   

   maksymalnej wysokości pomocy publicznej; 

•  kryteriów ilościowych i kryteriów jakościowych, do których spełnienia zobowiązał się  przedsiębiorca; 

•  terenu, na którym nowa inwestycja zostanie zrealizowana z uwzględnieniem danych ewidencyjnych   

   nieruchomości 

         

         

    

  Decyzja o wsparciu  
       

     Podstawę korzystania ze wsparcia stanowi  

     wydawana na wniosek przedsiębiorcy Decyzja o wsparciu. 

 

Decyzję o wsparciu nowej inwestycji, która będzie realizowana na obszarze zarządzanym przez SSSE S.A, 

wydaje Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w imieniu ministra właściwego do spraw 

gospodarki.  Spółce zarządzającej zostało również powierzone wykonywanie kontroli realizacji warunków 

zawartych w decyzji.   

13 



            

     

    

 

14 

Procedura wydania Decyzji o wsparciu  

 

           

           Przed złożeniem wniosku o wydanie Decyzji  o wsparciu zapraszamy przedsiębiorców  

do kontaktu z Wydziałem Obsługi Inwestora Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 

Pozwoli to na przekazanie przedsiębiorcy niezbędnych informacji dotyczących uzyskania wsparcia,  

wstępną ocenę projektu inwestycyjnego, czy omówienie procedury uzyskania Decyzji o wsparciu. 

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. 

          Decyzja o wsparciu nowej inwestycji jest decyzją administracyjną wydawaną z zastosowaniem 

przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.  



            

     

    

 

Wydział Obsługi Inwestora 

ul. A. Mickiewicza 15 19-300 Ełk 

tel. 87 610 62 72,  

e-mail: elk@ssse.com.pl 

Zapraszamy do kontaktu    
 

   Procedura uzyskania decyzji o wsparciu jest omówiona krok po kroku  

     na stronie www.ssse.com.pl  w zakładce DECYZJA O WSPARCIU  

            

Wydział Obsługi Inwestora 

ul. T. Noniewicza 49 16-400 Suwałki 

tel. 87 565 22 17, 

e-mail: ssse@ssse.com.pl 

Wydział  Obsługi Inwestora  

w Suwałkach obsługuje 

przedsiębiorców zainteresowanych 

inwestowaniem w następujących 

powiatach: 

augustowskim, białostockim, bielskim, 

hajnowskim, łosickim, sejneńskim, 

siemiatyckim, sokólskim, suwalskim, 

wysokomazowieckim oraz miastach  

na prawach powiatu: Suwałki i 

Białystok 

Wydział Obsługi Inwestora  

w Ełku obsługuje przedsiębiorców 

zainteresowanych  inwestowaniem  

w następujących powiatach:   

ełckim, gołdapskim, grajewskim, 

kolneńskim, łomżyńskim, monieckim, 

ostrowski, sokołowski, węgrowski, 

zambrowski oraz  

w Łomży- mieście na prawach powiatu 



        NOWOŚĆ  

 

               Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji wprowadziła Ewidencję Wsparcia Nowej Inwestycji -    

      centralny rejestr prowadzony przez ministra właściwego dla spraw gospodarki, w którym gromadzone są: 

 

     1. Informacje dotyczące Przedsiębiorcy, który jest zainteresowany inwestycją,  

         uczestniczy w postępowaniu o uzyskanie decyzji o wsparciu  oraz  Przedsiębiorcy,   

         który taką decyzję uzyskał, w tym m.in.:  nazwa przedsiębiorcy, dane identyfikujące  

         i kontaktowe, data rozpoczęcia działalności, PKD, wartość inwestycji realizowanej na terenie   

         danego obszaru, wysokość udzielonego wsparcia, wysokość pomocy publicznej innej  

         niż wsparcie, udzielonej przedsiębiorcy, przeprowadzone i planowane kontrole, wydane i uchylone    

         decyzje 
 

     2. Informacje dotyczące obszaru: wartość inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców,     

        istniejąca oraz planowana infrastruktura na terenie obszaru 

Przedsiębiorca przez okres, na który wydano decyzję o wsparciu, jest obowiązany  

do przekazywania danych objętych Ewidencją Wsparcia Nowej Inwestycji Zarządzającemu 

obszarem. 
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Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. od ponad 20 lat  

z sukcesem wspiera i obsługuje inwestorów krajowych i zagranicznych. 
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 Efekty funkcjonowania  

Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 
 

 

     3,9 mld PLN 

całkowita wartość     

       inwestycji 

  

 

10 600  

zatrudnionych osób 

124 

liczba 
przedsiębiorstw 

267 wydanych zezwoleń 
oraz 

6 decyzji  

o wsparciu 
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Inwestorzy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej prowadzą działalność gospodarczą  

w następujących gałęziach przemysłu: 

 

 

• drzewna,  

• metalowa,  

• tworzywa sztuczne,  

• elektryczna,  

• materiały budowlane,  

• inżynieria precyzyjna,  

• żywność,  

• odzież,  

• poligrafia,  

• papiernicza, 

• szkutnicza.                                                          
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Najwięksi inwestorzy        

 

      
  

Przedsiębiorcy 

  
   Branża 

  
Wysokość poniesionych 

nakładów inwestycyjnych 

TANNE Sp. z o.o.  drzewna/meblarska 587 mln zł 

PFLEIDERER MDF GRAJEWO Sp. z o.o.  drzewna 393 mln zł 

ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.  materiały budowlane 250 mln zł 

Porta KMI Poland Sp. z o.o. sp. k.  drzewna 231 mln zł 

IMPRESS DECOR POLSKA Sp. z o.o.  poligraficzna  206 mln zł 

PADMA Sp. z o.o. sp. k. metalowa 172 mln zł 

MALOW Sp. z o.o metalowa/meblowa 158 mln zł 

BISON CHUCKS S.A.  metalowa 145 mln zł  

AQUAEL Sp. z o.o.  
mechanika precyzyjna 

130 mln zł 

ROSTI POLAND Sp. z o.o. tworzywa sztuczne 123 mln zł 
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DZIĘKI „NASZYM” PRZEDSIĘBIORCOM 

   ZMIENIAMY RZECZYWISTOŚĆ NASZEGO REGIONU 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  WPŁYWAMY NA RÓZWOJ INWESTYCJI 

  INFRASTRUKTURALNYCH I TECHNICZNYCH 
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KORZYSTAMY Z NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 
 

   

 

 

 

 

 

 

DBAMY O ROZWÓJ NOWYCH MIEJSC PRACY  I PRZECIWDZIAŁAMY BEZROBOCIU 
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ZAUFALI NAM 



 
 

 

 

 
 
 

Dziękuję za uwagę 

 

Jan Stanisław Kap 

Wiceprezes Zarządu SSSE S.A. 
                   

 

 

 

 

 

                      ul. T. Noniewicza 49  16-400 Suwałki    ul.  A. Mickiewicza 15  19-300 Ełk 

                                                             87 565 22 17     87 610 62 72 

                                                      ssse@ssse.com.pl    elk@ssse.com.pl 
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