
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA 
wspiera rozwój gospodarczy poprzez udzielanie,  
w imieniu Skarbu Państwa, pomocy publicznej przed-
siębiorcom, którzy decydują się na przeprowadzenie 
nowych inwestycji gospodarczych. W-M SSE SA ofe-
ruje firmom pomoc w formie zwolnienia z podatku 
dochodowego (PIT lub CIT) dzięki Ustawie o wspie-
raniu nowych inwestycji oraz zgodnie ze Strategią na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Pomoc udzielana 
jest przedsiębiorcom realizującym nowe inwestycje na 
części obszaru województw warmińsko-mazurskiego  
i mazowieckiego na podstawie decyzji o wsparciu  
wydawanych przez Zarząd W-M SSE SA.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn, tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu, www.wmsse.com.pl

POLSKA 
S T R E F A 
INWESTYCJI

DLA 
KOGO?

5 
KROKÓW

pomoc publiczną mogą otrzymać:

5 kroków do uzyskania wsparcia:

pomocy publicznej nie mogą otrzymać firmy prowadzące 
m.in. działalność gospodarczą w zakresie:

firmy z sektora tradycyjnego przemysłu

niektóre firmy z sektora usług: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie 
nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie 
księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz 
technicznych, usługi centrów telefonicznych, usługi architektoniczne oraz inżynieryjne

produkcja pierwotna 
produktów rolnych

roboty budowlanesektor rybołóstwa  
i akwakultury

usługi finansowe  
i ubezpieczeniowe oraz 
związane z obsługą 
rynku nieruchomości

sektor budownictwa 
okrętowego

usługi profesjonalne, 
naukowe i techniczne  
(z wyłączeniem  
prac B+R)

usługi hotelarskie  
i gastronomiczne

handel hurtowy  
i detaliczny

usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej, kulturalne, 
rozrywkowe, sportowe

sektor produkcji 
i dystrybucji energii 
elektrycznej i gazu

wytwarzanie wyrobów 
tytoniowych

produkcja napojów 
alkoholowych

kontakt z W-M SSE 
SA (wstępna ocena 
kwalifikowalności  
projektu 
inwestycyjnego)

złożenie listu 
intencyjnego 
(opis projektu 
inwestycyjnego)

złożenie wniosku 
o wydanie decyzji 
o wsparciu

rozpatrzenie 
wniosku przez 
W-M SSE SA

wydanie decyzji 
o wsparciu



kryteria ilościowe to konieczne do poniesienia nakłady inwestycyjne, których wysokość 
jest  uzależniona od stopy bezrobocia w powiecie, w którym inwestycja będzie realizo-
wana oraz wielkości przedsiębiorstwa 

kryteria jakościowe to między innymi: współpraca z ośrodkami naukowymi, utworzenie 
wyspecjalizowanych miejsc pracy, przynależność do klastrów, współpraca ze szkołami

TERENY 
ZARZĄDZANE 
PRZEZ 
W-M SSE SA

WIELKOŚĆ
PRZEDSIĘBIORSTWA

DUŻE

ŚREDNIE

MAŁE

WOJEWÓDZTWO 
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WOJEWÓDZTWO 
MAZOWIECKIE

najwyższa w Polsce pomoc publiczna − do 70% kosztów nowej inwestycji

najdłuższy w Polsce okres na wykorzystanie wsparcia − 15 lat

możliwość realizacji inwestycji w dowolnej lokalizacji, zarówno na gruntach publicznych,  
jak i prywatnych

realizacja nowej inwestycji, rozumianej jako:

spełnienie określonych kryteriów ilościowych i jakościowych:

rozpoczęcie prac związanych z inwestycją po otrzymaniu decyzji o wsparciu

minimalne nakłady inwestycyjne jakie musi ponieść firma 
by uzyskać wsparcie przedstawia mapa

WARUNKI 
UZYSKANIA 

ULGI
PODATKOWEJ

DO  70% 
ZWOLNIENIA PODATKOWEGO

Przykład:
Jeśli koszty nowej inwestycji wyniosą milion 
złotych, inwestor może odzyskać poprzez 
zwolnienie w podatku dochodowym nawet 
700 tys. złotych.
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nowego 
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lub
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Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA 
wspiera rozwój gospodarczy poprzez udzielanie,  
w imieniu Skarbu Państwa, pomocy publicznej przed-
siębiorcom, którzy decydują się na przeprowadzenie 
nowych inwestycji gospodarczych. W-M SSE SA ofe-
ruje firmom pomoc w formie zwolnienia z podatku 
dochodowego (PIT lub CIT) dzięki Ustawie o wspie-
raniu nowych inwestycji oraz zgodnie ze Strategią na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Pomoc udzielana 
jest przedsiębiorcom realizującym nowe inwestycje na 
części obszaru województw warmińsko-mazurskiego  
i mazowieckiego na podstawie decyzji o wsparciu  
wydawanych przez Zarząd W-M SSE SA.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn, tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu, www.wmsse.com.pl

POLSKA 
S T R E F A 
INWESTYCJI

DLA 
KOGO?

5 
KROKÓW

pomoc publiczną mogą otrzymać:

5 kroków do uzyskania wsparcia:

pomocy publicznej nie mogą otrzymać firmy prowadzące 
m.in. działalność gospodarczą w zakresie:

firmy z sektora tradycyjnego przemysłu

niektóre firmy z sektora usług: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie 
nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie 
księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz 
technicznych, usługi centrów telefonicznych, usługi architektoniczne oraz inżynieryjne

produkcja pierwotna 
produktów rolnych

roboty budowlanesektor rybołóstwa  
i akwakultury

usługi finansowe  
i ubezpieczeniowe oraz 
związane z obsługą 
rynku nieruchomości

sektor budownictwa 
okrętowego

usługi profesjonalne, 
naukowe i techniczne  
(z wyłączeniem  
prac B+R)

usługi hotelarskie  
i gastronomiczne

handel hurtowy  
i detaliczny

usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej, kulturalne, 
rozrywkowe, sportowe

sektor produkcji 
i dystrybucji energii 
elektrycznej i gazu

wytwarzanie wyrobów 
tytoniowych

produkcja napojów 
alkoholowych

kontakt z W-M SSE 
SA (wstępna ocena 
kwalifikowalności  
projektu 
inwestycyjnego)

złożenie listu 
intencyjnego 
(opis projektu 
inwestycyjnego)

złożenie wniosku 
o wydanie decyzji 
o wsparciu

rozpatrzenie 
wniosku przez 
W-M SSE SA

wydanie decyzji 
o wsparciu



Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA 
wspiera rozwój gospodarczy poprzez udzielanie,  
w imieniu Skarbu Państwa, pomocy publicznej przed-
siębiorcom, którzy decydują się na przeprowadzenie 
nowych inwestycji gospodarczych. W-M SSE SA ofe-
ruje firmom pomoc w formie zwolnienia z podatku 
dochodowego (PIT lub CIT) dzięki Ustawie o wspie-
raniu nowych inwestycji oraz zgodnie ze Strategią na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Pomoc udzielana 
jest przedsiębiorcom realizującym nowe inwestycje na 
części obszaru województw warmińsko-mazurskiego  
i mazowieckiego na podstawie decyzji o wsparciu  
wydawanych przez Zarząd W-M SSE SA.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn, tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu, www.wmsse.com.pl

POLSKA 
S T R E F A 
INWESTYCJI

DLA 
KOGO?

5 
KROKÓW

pomoc publiczną mogą otrzymać:

5 kroków do uzyskania wsparcia:

pomocy publicznej nie mogą otrzymać firmy prowadzące 
m.in. działalność gospodarczą w zakresie:

firmy z sektora tradycyjnego przemysłu

niektóre firmy z sektora usług: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie 
nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie 
księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz 
technicznych, usługi centrów telefonicznych, usługi architektoniczne oraz inżynieryjne

produkcja pierwotna 
produktów rolnych

roboty budowlanesektor rybołóstwa  
i akwakultury

usługi finansowe  
i ubezpieczeniowe oraz 
związane z obsługą 
rynku nieruchomości

sektor budownictwa 
okrętowego

usługi profesjonalne, 
naukowe i techniczne  
(z wyłączeniem  
prac B+R)

usługi hotelarskie  
i gastronomiczne

handel hurtowy  
i detaliczny

usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej, kulturalne, 
rozrywkowe, sportowe

sektor produkcji 
i dystrybucji energii 
elektrycznej i gazu

wytwarzanie wyrobów 
tytoniowych

produkcja napojów 
alkoholowych

kontakt z W-M SSE 
SA (wstępna ocena 
kwalifikowalności  
projektu 
inwestycyjnego)

złożenie listu 
intencyjnego 
(opis projektu 
inwestycyjnego)

złożenie wniosku 
o wydanie decyzji 
o wsparciu

rozpatrzenie 
wniosku przez 
W-M SSE SA

wydanie decyzji 
o wsparciu



Olsztyn

Elbląg

elbląski

iławski

nowomiejski

ostródzki

działdowski

żuromiński
mławski

ciechanowski

płoński
pułtuski wyszkowski

przasnyski

makowski

nowodworski

Ostrołęka

ostrołęckinidzicki

szczycieński
olsztyński

mrągowski

piski

braniewski bartoszycki

lidzbarski kętrzyński

giżycki
olecki

węgorzewski

Olsztyn

Elbląg

elbląski

iławski

nowomiejski

ostródzki

działdowski

żuromiński
mławski

ciechanowski

płoński
pułtuski wyszkowski

przasnyski

makowski

nowodworski

Ostrołęka

ostrołęckinidzicki

szczycieński
olsztyński

mrągowski

piski

braniewski bartoszycki

lidzbarski kętrzyński

giżycki
olecki

węgorzewski8,5 %

15,7 %

20 % 18,2 % 17,1 %
15,3 %

15,3 % 7,8 %

12,4 %

12,5 %8,2 %

8,9 %

3,7 %

11,3 %

10,5 %

4,0 %

7,7 %
15,1 %

8,3 %

14,0 %

6,5 %
9,2 %

10,5 %

9,2 %

17,1 %

4,3 %

9,7 %

10,4 %

12,8 %

5,6 %

ze wskazaniem stopy bezrobocia 
w poszczególnych powiatach

Dodatkowo w średnich miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz w gminach graniczących z takimi  
miastami, minimalne nakłady inwestycyjne wynoszą: 10 mln zł − duża firma, 2 mln zł − średnia firma, 500 000 zł − mała firma,  
200 000 zł − mikro. Dotyczy to następujących miast: Bartoszyce, Braniewo, Działdowo, Elbląg, Giżycko, Kętrzyn, Lidzbark  
Warmiński, Mrągowo, Olecko, Pisz, Szczytno oraz Ciechanów, Ostrołęka i Pułtusk. 

MAPA OBSZARU ZARZĄDZANEGO  
PRZEZ WARMIŃSKO-MAZURSKĄ 
SPECJALNĄ STREFĘ EKONOMICZNĄ SA

MINIMALNA WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH
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