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POMOC PUBLICZNA
W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZWOLNIENIA 

Z PODATKU DOCHODOWEGO liczona jest 

jako procent wydatków kwalifikowanych 

inwestycji lub dwuletnich kosztów za-

trudnienia nowych pracowników i zależy od jej 

lokalizacji oraz wielkości przedsiębiorstwa:

% POMOC PUBLICZNA – 

ZWOLNIENIE Z PODATKU 

DOCHODOWEGO 

JAKIE SĄ WARUNKI 

UZYSKANIA 

ZEZWOLENIA? 

?

Zezwolenie na prowadzenie działalności w PSSE  
przyznawane jest głównie na działalność pro-
dukcyjną. Możliwe jest również ulokowanie 
w Strefie działalności usługowej, takiej jak:
ź usługi związane z oprogramowaniem i do-

radztwem w zakresie informatyki i usługi po-
wiązane;

ź usługi przetwarzania danych, usługi zarzą-
dzania stronami internetowymi  (hosting);

ź usługi w zakresie audytu finansowego;
ź usługi rachunkowo-księgowe;
ź usługi w zakresie badań i analiz technicz-

nych;
ź usługi w zakresie działalności badawczej, 

rozwojowej i innowacyjnej;
ź usługi centrów technologicznych (call cen-

ter).

w specjalnej strefie ekonomicznej to 100 tys. 
euro wg kursu średniego euro ogłoszonego 
przez NBP z dnia udzielenia zezwolenia.

MINIMALNA WARTOŚĆ 

INWESTYCJI 

JAK UZYSKAĆ ZEZWOLENIE  

W STREFIE?
?

ź Zwolnienie z podatku dochodowego (PIT lub 

CIT) – od 25% do 70% kosztów kwalifikowa-

nych inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy 

nowo zatrudnionych pracowników

ź Tereny przemysłowe – lokalizacje w pobliżu 

głównych szlaków komunikacyjnych, portów 

morskich i lotniczych

ź Kompleksową obsługę podczas realizacji 

każdego projektu inwestycyjnego

ź Opiekę poinwestycyjną wspierającą przed-

siębiorcę po uruchomieniu inwestycji

ź Kształcenie zawodowe – obok absolwentów 

wyższych uczelni, pracownicy z doświadcze-

niem branżowym.

Powierzchnia do zagospodarowania: 

94,06 ha

ź 24,73 ha   – teren z pełną infrastrukturą 

techniczną, częściowo zabudowany

ź 69,33 ha – infrastruktura techniczna 

w trakcie uzupełniania. 

Położenie terenu w ramach Nowego 

Jedwabnego Szlaku w relacji Chiny – 

Europa Zachodnia w sąsiedztwie jednego 

z największych w Polsce i Europie centrów 

logistycznych – „suchy port” Małasze-

wicze.

POMORSKA SSE OFERUJE

MAŁE 
I MIKRO 

ŚREDNIEDUŻE

W województwie
pomorskim,
kujawsko-pomorskim
zachodniopomorskim

W województwie
wielkopolskim

kosztów
inwestycji

lub
2-letnich
kosztów
zatrudnienia

nowych 
pracowników

ulga CIT lub
dochodowym
w podatku PIT

do

35%
do

45%
do

55%

do

25%
do

35%
do

45%

W województwie
lubelskim

do

50%
do

60%
do

70%

PSSE W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dniem 30.12.2016 roku została utworzona podstrefa 

Biała Podlaska a zakres działalności PSSE rozszerzył się o Województwo Lubelskie. To właśnie 

w Białej Podlaskiej PSSE chce zrealizować projekt nakierowany na rozwój wschodniej części Polski. 

W oparciu o infrastrukturę byłego lotniska wojskowego i rozbudowę suchego portu przeładun-

kowego w Małaszewiczach, planowana jest budowa centrum logistycznego, czyli HUB-u 

przeładunkowego, które stanie się częścią Nowego Jedwabnego Szlaku. 

Procedura związana z uzyskaniem zezwolenia 
na prowadzenie działalności na terenie PSSE 
przybiera postać przetargu lub rokowań 
w zależności od tego czy inwestor będzie 
nabywać nieruchomość czy dysponuje już 
gruntem w Strefie.

35 podstref
w  województwach5

 inwestycji11 mld

20 tys miejsc pracy

DLACZEGO PSSE??
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