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instrument interwencjonizmu gospodarczego 
 

 

 

Specjalne strefy ekonomiczne, powołane na mocy ustawy z 23 listopada 

1994 r.
1
, stanowi� wyodr�bnione, niezamieszkałe cz��ci terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej, na terenie których mo�e by� prowadzona działalno�� 
gospodarcza na zasadach okre�lonych ustaw�. Zostały powołane przede wszyst-

kim w celu przyspieszania rozwoju gospodarczego regionów Polski, tworzenia 

nowych miejsc pracy, zagospodarowania maj�tku poprzemysłowego i istniej�cej 

infrastruktury, a tak�e zwi�kszenia konkurencyjno�ci produktów i usług produ-

kowanych na terenie polskich stref ekonomicznych
2
.  

Obecnie coraz cz��ciej popularyzowana jest idea partnerstwa publiczno- 

-prywatnego. Zostało ono wprowadzone, podobnie jak specjalne strefy eko-

nomiczne, dla utrzymania odpowiedniego poziomu inwestycji. Idea partnerstwa 

publiczno-prywatnego umo�liwia wypełnienie luki zwi�zanej z niedoborem 

infrastruktury dostarczanej przez podmioty publiczne. Zapewnia tak�e wzrost 

zatrudnienia w sektorze usług. Powierzanie przez sektor publiczny swoich zada� 
podmiotom prywatnym mo�e sprzyja� o�ywieniu gospodarki, polepszeniu 

jako�ci realizacji zada� sektora publicznego oraz lepszemu dostosowaniu do 

potrzeb rynku. Gwarancj� jako�ci i ci�gło�ci w realizacji usług jest to, �e 

odpowiedzialno�� za wykonane zadania ponosi podmiot publiczny, który 

niejako zleca swoje zadania przedsi�biorstwom prywatnym. 

Mo�na uzna�, �e przesłanki zwi�zane zarówno z popularyzacj� idei partner-

stwa publiczno-prywatnego, jak i z utworzeniem stref ekonomicznych na terenie 

terytorium Polski, s� realizacj� głównych zało�e� interwencjonizmu, nurtu 

zapocz�tkowanego w latach czterdziestych XX w. przez Johna Maynarda 

Keynesa (1883–1946).  

                          
∗ Mgr, doktorantka, Wydział Zarz�dzania Uniwersytetu Łódzkiego. 
1 DzU z 1994 r., nr 123, poz. 600 z pó�n. zm. 
2 http://www.paiz.gov.pl/strefa_inwestora/sse z 13.09.2010 r. 
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Niniejsza praca zawiera prób� odpowiedzi na pytanie, czy w obecnych cza-

sach specjalne strefy ekonomiczne s� nadal konkurencyjne w stosunku do 

partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie realizacji funkcji stabilizacyjnej 

pa�stwa (jako przesłanki interwencjonizmu).  

1. Interwencjonizm. Czym był? 

Interwencjonizm był odpowiedzi� na pojawienie si� Wielkiego Kryzysu, 

maj�cego miejsce w latach 1929–1933. Skutkiem wyst�pienia nieznanego do tej 

pory zjawiska kryzysu na tak szerok� skal� było w USA wprowadzenie przez 

prezydenta Roosevelta programu reform nazywanego New Deal (Nowy Ład 

Gospodarczy)
3
. W tym czasie niezwykł� popularno�� zyskało wydane w 1936 r. 

dzieło Johna Maynarda Keynesa pt. Ogólna teoria zatrudnienia, procentu  

i pieni�dza. Na ten moment datowane jest rozpocz�cie tak zwanej „rewolucji 

keynesowskiej”. 

Keynes w swojej pracy zanegował teori� równowagi gospodarczej, która 

była jednym z głównych zało�e� ekonomii neoklasycznej. Uzyskanie równowa-

gi gospodarczej mo�liwe jest wył�cznie przy pełnym wykorzystaniu czynników 

produkcji. Niedostateczny popyt jest przyczyn� niemo�no�ci osi�gni�cia 

trwałego stanu równowagi przy pełnym wykorzystaniu siły roboczej i zasobów 

kapitałowych, a wi�c w rezultacie maksymalizacji dochodu narodowego. System 

gospodarczy nie jest jednak w stanie zrealizowa� pełnego zatrudnienia, w zwi�zku 

z tym pa�stwo powinno przyj�� rol� stymulatora popytu. Funkcj� t� mo�e 

realizowa� przy wykorzystaniu nast�puj�cych instrumentów: 

1) wprowadzenia działa� na rzecz obni�enia stóp procentowych i opodat-

kowania najwy�szych dochodów przy równoczesnym wprowadzeniu �wiadcze� 
społecznych dla ubogich; 

2) zainicjowania inwestycji finansowych finansowanych z długu publicz-

nego, a nie z podatków; 

3) ustabilizowania płac nominalnych (nawet kosztem obni�enia dochodów 

realnych); 

4) wprowadzenia polityki redystrybucji dochodów, w ramach której znaj-

dzie si� opodatkowanie progresywne i ulgi dla inwestorów
4
. 

Polityka redystrybucji dochodów prowadzona na korzy�� przedsi�biorców 

wprowadzaj�cych du�e inwestycje sprzyja zwi�kszaniu zatrudnienia i w efekcie 

ma wpływ na wzrost popytu ogólnego. Prawidłowo prowadzona polityka 

redystrybucji dochodów mo�e oddziaływa� na osi�ganie długoterminowego 

                          
3 http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_kryzys z 13.09.2010 r. 
4 Por. R. Milewski (red.), Podstawy ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001,  

s. 402–404. 
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stanu równowagi rynkowej. Powy�sze przesłanki s� uzasadnieniem postulatu 

wprowadzenia aktywnej polityki pa�stwa w zakresie rozwi�zywania problemów 

zwi�zanych z niedoskonało�ci� rynku i mechanizmów rynkowych. 

Stosowanie interwencjonizmu wpływa tak�e na wzrost produkcji krajowej, 

a tym samym na ograniczenie importu i zwi�kszenie pozycji konkurencyjnej nie 

tylko poszczególnych regionów, ale w efekcie całego kraju. 

Przy wykorzystaniu dorobku naukowego Johna Maynarda Keynesa wypra-

cowano model „keynesizmu pa�stwowego” maj�cy w swoich głównych 

zało�eniach stabilizacyjn� funkcj� pa�stwa i walk� z bezrobociem
5
. 

2. Uwarunkowania legislacyjne powołania specjalnych  

stref ekonomicznych w Polsce 

Celem wprowadzenia w Polsce pomocy regionalnej jest wspieranie słabiej 

rozwini�tych regionów. Taka polityka jest zgodna z polityk� Unii Europejskiej. 

Pomoc regionaln� mo�na stosowa� wył�cznie odno�nie do obszarów, na których 

poziom PKB per capita jest poni�ej 75% �redniego PKB per capita w Unii 

Europejskiej. W wyniku zastosowania si� do powy�szego zało�enia, cały obszar 

Polski kwalifikuje si� do obj�cia pomoc� regionaln�. Pomoc ta przeznaczona 

mo�e by� na nowe inwestycje oraz utworzenie nowych miejsc pracy z nimi 

zwi�zanych. Zgodnie z Rozporz�dzeniem Rady Ministrów
6
 now� inwestycj� jest 

inwestycja w �rodki trwałe oraz warto�ci niematerialne i prawne, polegaj�ca na 

utworzeniu nowego lub rozbudowie istniej�cego przedsi�biorstwa, dywersyfika-

cji produkcji przedsi�biorstwa przez wprowadzenie dodatkowych produktów, 

b�d� na zasadniczej zmianie dotycz�cej cało�ciowego procesu produkcyjnego 

istniej�cego przedsi�biorstwa. Za now� inwestycj� uznaje si� równie� nabycie 

przedsi�biorstwa b�d�cego w likwidacji lub które zostałoby zlikwidowane 

gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsi�biorstwo jest nabywane przez 

niezale�nego inwestora. 

Podmioty gospodarcze działaj�ce na terenie specjalnych stref ekonomicz-

nych w Polsce s� zobowi�zane do działania na podstawie nast�puj�cych aktów 

prawnych (wg stanu na 6 lipca 2010 r.): 

1) Ustawa z 20 pa�dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych 

– tekst jednolity (DzU z 2007 r., nr 42, poz. 273); 

2) Ustawa z 2 pa�dziernika 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach 

ekonomicznych i niektórych ustaw (DzU z 2003 r., nr 188, poz. 1840); 

                          
5 Ibidem, s. 404. 
6 Rozporz�dzenie Rady Ministrów z 13 pa�dziernika 2006 r. w sprawie ustalenia mapy po-

mocy regionalnej. 



Justyna Chodakowska 22

3) Ustawa z 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach eko-

nomicznych (DzU z 2008 r., nr 118, poz. 746); 

4) Rozporz�dzenie Rady Ministrów z 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryte-

riów, których spełnienie umo�liwia obj�cie niektórych gruntów specjaln� stref� 
ekonomiczn� (DzU z 2008 r., nr 224, poz. 1477 oraz DzU z 2010 r., nr 15,  

poz. 79 – zmiana); 

5) Rozporz�dzenie Rady Ministrów z 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy 

publicznej udzielanej przedsi�biorcom działaj�cym na podstawie zezwolenia na 

prowadzenie działalno�ci gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicz-

nych (DzU z 2008 r., nr 232, poz. 1548 oraz DzU z 2010 r., nr 15, poz. 78 – 

zmiana)
7
; 

6) pozostałe rozporz�dzenia w sprawach poszczególnych specjalnych stref 

ekonomicznych
8
. 

Oprócz wymienionych, przedsi�biorcy s� równie� zobowi�zani do działania 

zgodnie z wła�ciw� ustaw� o podatku dochodowym od osób fizycznych lub 

prawnych. 

Dla potrzeb niniejszych rozwa�a� zostanie szerzej opisana ustawa z 20 pa�-
dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych

9
. Okre�la ona zasady  

i tryb ustanawiania specjalnych stref ekonomicznych, a tak�e zasady zarz�dzania 

strefami. Wyznacza równie� szczególne zasady i warunki prowadzenia działal-

no�ci na terenie specjalnych stref ekonomicznych
10

.  

Ustawa wskazuje na nast�puj�ce przesłanki ustanawiania stref: 

– rozwój okre�lonych dziedzin działalno�ci gospodarczej, 

– rozwój nowych rozwi�za� technicznych i technologicznych oraz ich wy-

korzystanie w gospodarce narodowej, 

– rozwój eksportu, 

– zwi�kszenie konkurencyjno�ci wytwarzanych wyrobów i �wiadczonych 

usług, 

– zagospodarowanie istniej�cego maj�tku przemysłowego i infrastruktury 

gospodarczej, 

– tworzenie nowych miejsc pracy, 

– zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów naturalnych z zachowa-

niem zasad równowagi ekologicznej
11

. 

Strefa ustanawiana jest w drodze rozporz�dzenia przez Rad� Ministrów, na 

wniosek ministra gospodarki i ministra rozwoju regionalnego. Przedstawiony 

wniosek ministra musi wcze�niej uzyska� opini� wojewody oraz zgod� rad 

                          
7 http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Specjalne+strefy+ekonomiczne/Prawo z 13.09.2010 r. 
8 Lista pozostałych rozporz�dze� w sprawach poszczególnych specjalnych stref ekono-

micznych dost�pna jest pod powy�szym adresem internetowym. 
9 Ustawa z 20 pa�dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (DzU z 13 listo-

pada 1994 r.) tekst jednolity z 2007 r. DzU 42.274 bez pó�niejszych zmian. 
10 Ibidem, art. 1. 
11 Ibidem, art. 3. 
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gmin, na terenie których ma zosta� zlokalizowana strefa. Do takiego wniosku 

doł�czana jest równie� analiza przewidywanych skutków społecznych i ekono-

micznych ustanowienia strefy. Rozporz�dzenie Rady Ministrów w sprawie 

ustanowienia strefy zawiera m.in. jej nazw�, teren i granice, przedmioty działal-

no�ci gospodarczej, na które nie b�dzie wydawane zezwolenie, zarz�dzaj�cego 

stref� i okres, na który strefa zostanie ustanowiona. Ponadto rozporz�dzenie 

zawiera wskazan� wielko�� pomocy publicznej udzielanej przedsi�biorcom 

prowadz�cym działalno�� gospodarcz� na terenie strefy na podstawie zezwolenia. 

Kolejnym elementem rozporz�dzenia jest wskazanie szczegółowych warunków 

uznawania wydatków za wydatki kwalifikowane oraz ich minimaln� wysoko��,  
a tak�e koszty inwestycji, które b�d� uwzgl�dniane przy obliczaniu wielko�ci 

pomocy publicznej i sposób dyskontowania zarówno wielko�ci kosztów inwesty-

cji, jak i otrzymanej pomocy publicznej na dzie� uzyskania zezwolenia. 

Przy obliczaniu dopuszczalnej wielko�ci pomocy publicznej brane s� pod 

uwag� kryteria takie, jak: 

– poziom bezrobocia w regionie oddziaływania strefy, 

– poziom produktu krajowego brutto na jednego mieszka�ca regionu, 

– skala problemów regionu, zwi�zanych z restrukturyzacj� dawnych okr�-
gów przemysłowych, strukturaln� recesj� i degradacj� społeczn�12

. 

Rada Ministrów mo�e znie�� stref�, zmieni� jej obszar lub poł�czy� strefy 

przed upływem okresu, na który została ustanowiona. Zmiana ta mo�e zosta� 
wprowadzona wył�cznie na wniosek ministra gospodarki w uzgodnieniu z mi-

nistrem rozwoju regionalnego. Zniesienie strefy mo�e nast�pi� dopiero w czasie, 

gdy wszystkie wydane zezwolenia strac� swoj� moc prawn�. Zmniejszenie 

obszaru równie� nie mo�e dotyczy� nieruchomo�ci, na których prowadzona jest 

działalno�� na podstawie zezwolenia
13

. 

Podstaw� skorzystania z pomocy publicznej jest posiadanie zezwolenia na 

prowadzenie działalno�ci gospodarczej na terenie strefy. Zezwolenie to okre�la 

zarówno przedmiot działalno�ci gospodarczej, jak i warunki, których spełnienie 

uprawnia do skorzystania z pomocy publicznej. S� w�ród nich m. in.: 

– zatrudnienie przez przedsi�biorc� okre�lonej liczby pracowników w okre-

�lonym czasie, 

– dokonanie przez przedsi�biorc� inwestycji na terenie strefy o warto�ci 

przewy�szaj�cej okre�lon� kwot�14
. 

Zezwolenie wydawane jest przez ministra gospodarki, on równie� ma prawo 

cofn�� lub zmieni� wcze�niej wydane zezwolenie. Aby uzyska� zezwolenie na 

działalno�� w strefie, przedsi�biorca musi przyst�pi� do przetargu lub roko-

wa�15
. Zezwolenie wygasa z upływem okresu, na który zostało wydane. Je�li 

                          
12 Ibidem, art. 4, ust. 1–5. 
13 Ibidem, art. 5a. 
14 Ibidem, art. 16, ust. 1–2. 
15 Ibidem, art. 17. 
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natomiast przedsi�biorca dopu�ci si� ra��cych uchybie� warunków okre�lonych 

w zezwoleniu, zezwolenie na działalno�� w specjalnej strefie ekonomicznej 

mo�e zosta� cofni�te16
.  

Zarz�dc� strefy mo�e by� wył�cznie spółka akcyjna lub spółka z ograniczo-

n� odpowiedzialno�ci�, w stosunku do której Skarb Pa�stwa lub samorz�d 

województwa posiada wi�kszo�� głosów, które mog� by� oddane na walnym 

zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników
17

. 

3. Charakterystyka polskich specjalnych  

stref ekonomicznych 

Obecnie w Polsce istnieje czterna�cie specjalnych stref ekonomicznych: 

– Kamienna Góra, – Łód�, – Suwałki, 

– Katowice, – Mielec, – Tarnobrzeg, 

– Kostrzyn–Słubice, – Pomorze, – Wałbrzych, 

– Kraków, – Słupsk, – Warmia–Mazury. 

– Legnica, – Starachowice, 
 

Rysunek 1 przedstawia umiejscowienie siedzib specjalnych stref ekono-

micznych. 
 

 

Rys. 1. Usytuowanie siedzib poszczególnych specjalnych stref ekonomicznych 

� r ó d ł o: www.paiz.gov.pl 

                          
16 Ibidem, art. 19. 
17 Ibidem, art. 6, ust. 1. 
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Na mapie zaznaczono wył�cznie siedziby poszczególnych stref ekonomicz-

nych. Jak wida�, na terenach niektórych województw istnieje wi�cej ni� jedna 

strefa ekonomiczna. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce nie s� zwarte 

terytorialnie. Taka sytuacja wynika wprost z postanowie� traktatu akcesyjnego, 

który dopuszcza istnienie na terenie Rzeczpospolitej czternastu stref. Liczba ta 

odzwierciedlała ilo�� istniej�cych specjalnych stref ekonomicznych w roku 

2004. W zwi�zku z zakazem ustanawiania nowych stref, nowe obszary s� 
wł�czane do ju� istniej�cych stref w wyniku ich rozszerzenia lub wymiany

18
.  

Rozwój stref ekonomicznych w Polsce do roku 2004 był bardzo dynamicz-

ny. Jako pierwsza w Polsce powstała ju� w roku 1995 specjalna strefa ekono-

miczna w Mielcu. Zajmowała wówczas obszar o powierzchni 575 ha znajduj�cy 

si� na terenie Wytwórni Sprz�tu Komunikacyjnego PZL Mielec. Strefa w Mielcu 

została ustanowiona jako remedium na trudn� sytuacj� społeczno-gospodarcz�  
w regionie. W tamtym czasie panowało bowiem wysokie bezrobocie, natomiast 

infrastruktura produkcyjna, która nie była wykorzystywana, ulegała stopniowej 

degradacji
19

. W wyniku aktywnych działa� władz lokalnych na rzecz utworzenia 

i rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej przyci�gni�to wielu inwestorów 

(dominuj�ce bran�e inwestycyjne to motoryzacja i lotnictwo). W efekcie 

powstały nowoczesne fabryki daj�ce kilkana�cie tysi�cy nowych miejsc pracy,  

a region zacz�ł si� ponownie rozwija�. 
Apogeum ustanawiania nowych stref ekonomicznych przypadło na rok 

1998, kiedy to istniało ich ju� siedemna�cie. Jednak�e w wyniku likwidacji  

w 2001 r. strefy mazowieckiej i cz�stochowskiej oraz poł�czenia stref „	arno-

wiec” i „Tczew” w Pomorsk� Specjaln� Stref� Ekonomiczn�, liczba stref 

ustabilizowała si� na poziomie czternastu
20

.  

Obecnie ł�czna powierzchnia terenów obj�tych specjalnymi strefami eko-

nomicznymi w Polsce wynosi 13 336,2977 ha (wg stanu na 11.05.2010)
21

. 

Główn� zach�t� dla inwestorów do umiejscawiania nowych inwestycji na 

terenie specjalnych stref ekonomicznych jest zwolnienie z podatku dochodowe-

go od osób fizycznych lub prawnych (w zale�no�ci od stosowania odpowiednich 

przepisów podatkowych). Wysoko�� zwolnienia z podatku dochodowego 

ustalana jest na podstawie nakładów inwestycyjnych b�d�cych kosztami 

kwalifikowanymi inwestycji zlokalizowanej na terenie strefy. Dopuszczaln� 
wielko�� pomocy publicznej dla danego regionu okre�la Rozporz�dzenie Rady 

Ministrów z 13 pa�dziernika 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regio-

nalnej. Wielko�� ta jest okre�lana mianem maksymalnej regionalnej pomocy 

                          
18 I. Smith, M. Perkowski, SSE – „10 lat w Polsce” Stan prawny na kwiecie� 2008, Pricewa-

terhouseCoopers Sp. z o.o., s.12, http://www.pwc.com/pl_PL/pl/zespol-pomocy-publicznej/SSE_ 

10lat.pdf z 13.09.2010 r. 
19 http://www.europark.com.pl/pl/aktualnosci/art52.html z 13.09.2010 r. 
20 I. Smith, M. Perkowski, op. cit., s. 12. 
21 Przej�ciowa zadyszka…? Polskie SSE – okiem przedsi�biorcy, Raport z badania przepro-

wadzonego przez Zespół Deloitte ds. Specjalnych Stref Ekonomicznych. 
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inwestycyjnej i jest liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów 

kwalifikuj�cych si� do obj�cia t� pomoc�.  
Wielko�ci maksymalnej dost�pnej pomocy publicznej

22
 przedstawia tabela 1. 

 
T a b e l a  1  

 

Podział pomocy regionalnej w Polsce w latach 2007–2013 

Maksymalna intensyw-

no�� regionalnej pomocy 

inwestycyjnej (w %) 

Województwo 

50 

lubelskie, podkarpackie, warmi�sko-mazurskie, podlaskie, �wi�to-

krzyskie, opolskie, małopolskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko-  

-pomorskie 

40 

pomorskie, zachodniopomorskie, dolno�l�skie, wielkopolskie, �l�skie 

oraz w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2010 r. obszar 

nale��cy do województwa mazowieckiego, z wył�czeniem War-

szawy 

30 
obszar Warszawy oraz w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 gru-

dnia 2013 r. — województwo mazowieckie 

� r ó d ł o: www.paiz.gov.pl 

Dla małych i �rednich przedsi�biorstw dopuszczalne jest podwy�szenie  

powy�szych maksymalnych poziomów intensywno�ci pomocy o dodatkowe  

15 punktów procentowych. 
 

 

Rys. 2. Mapa pomocy regionalnej w Polsce w latach 2007–2013 

� r ó d ł o: www.paiz.gov.pl  

                          
22 Rozporz�dzenie Rady Ministrów z 13 pa�dziernika 2006 r. w sprawie ustalenia mapy po-

mocy regionalnej. 
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Jak wida� z przedstawionych wy�ej danych, od 1 stycznia 2011 r. podmioty 

działaj�ce na terenie województwa mazowieckiego nie b�d� mogły ju� korzysta� 
z dotychczasowej wysoko�ci pomocy publicznej. Rozporz�dzenie wprowadza 

równie� rodzaje działalno�ci gospodarczej, na które nie jest dozwolone udziela-

nie pomocy regionalnej, m. in. w sektorach: 

– hutnictwa, �elaza i stali oraz włókien syntetycznych, 

– górnictwa w�gla, 

– rybołówstwa,  

– rolnictwa, w działalno�ci zwi�zanej z produkcj� pierwotn� produktów, 

– zwi�zanych z wytwarzaniem i obrotem produktami maj�cymi imitowa� 
lub zast�powa� mleko i przetwory mleczne. 

Za koszty kwalifikowane nowej inwestycji s� uznawane wydatki dotycz�ce: 

– nabycia gruntów lub prawa ich wieczystego u�ytkowania, 

– nabycia �rodków trwałych zwi�zanych z now� inwestycj�, 
– rozbudowy lub modernizacji istniej�cych �rodków trwałych, 

– nabycia warto�ci niematerialnych i prawnych zwi�zanych z transferem 

technologii
23

. 

Warunkiem korzystania z pomocy jest minimum 25% udział własny przed-

si�biorcy w nakładach zwi�zanych z kosztami nowo powstałej inwestycji. 

Inwestycja i nowe miejsca pracy z ni� zwi�zane musz� by� utrzymane przez 

okres co najmniej pi�ciu lat
24

. 

Oprócz wcze�niej wspomnianego zwolnienia z podatku dochodowego, 

przedsi�biorca planuj�cy now� inwestycj� na terenie strefy mo�e otrzyma� tak�e 

działk� inwestycyjn� w konkurencyjnej cenie oraz bezpłatn� pomoc ze strony 

zarz�dcy specjalnej strefy ekonomicznej, w zakresie załatwiania wszelkich 

formalno�ci. 

Na terenie stref istniej� wi�c warunki sprzyjaj�ce lokalizowaniu nowych 

inwestycji. Nale�y podkre�li� równie�, �e po roku 2004 obszary stref mog� by� 
zwi�kszane wył�cznie pod du�e inwestycje (których koszty kwalifikowane 

utworzenia wynosi� b�d� powy�ej 50 mln euro). 

Zwolnienie z podatku dochodowego jest specyficzn� form� pomocy pu-

blicznej, poniewa� wyst�puje wył�cznie w sytuacji gdy przedsi�biorstwo osi�ga 

zysk. Coraz cz��ciej wi�c powstaj� pytania, co nale�ałoby zrobi�, gdyby kryzys 

gospodarczy trwał na tyle długo, �e przedsi�biorcy nie byliby w stanie skonsu-

mowa� przyznanej pomocy? W wyniku pojawienia si� szerokiej dyskusji na ten 

temat planowane jest wprowadzenie zmian do istniej�cej ustawy o specjalnych 

strefach ekonomicznych, umo�liwiaj�cych m. in. obni�enie poziomu zatrudnie-

nia. W chwili obecnej nie jest jeszcze znany kształt przyszłej ustawy. 

                          
23 http://www.sse.lodz.pl/index.php?page/menu/53/ z 14.09.2010 r. 
24 http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=1491#446,11,Slajd 11  
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4. Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych  

w Polsce 

Najnowsze dane opublikowane na stronie Ministerstwa Gospodarki w in-

formacji o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, wg stanu na 

31 grudnia 2009 r.
25

, pozwalaj� oceni� efekty funkcjonowania specjalnych stref 

ekonomicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

Dane dotycz�ce powierzchni specjalnych stref ekonomicznych wskazuj� na 

jej wzrost o ok. 6,65% w stosunku do roku 2008. Na koniec roku 2009 minister-

stwo wykazało ł�czn� powierzchni� stref 12 632,87 ha. Nale�y podkre�li�, �e  

w wyniku poszerzenia granic w ci�gu tego roku obszar Łódzkiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej zwi�kszył si� o ponad 254 ha, co plasuje j� na pierwszym 

miejscu w rankingu zwi�kszania obszarów stref. Kolejne pozycje zajmuj� strefa 

krakowska (ok. 112 ha) i wałbrzyska (107 ha).  

Ł�czny obszar stref w 2009 r. był zagospodarowany w 67,48%. Mo�na wi�c 

zaobserwowa� spadek o jeden punkt procentowy udziału zagospodarowanych 

terenów w ogólnym obszarze nale��cym do stref ekonomicznych. Mo�e to by� 
zwi�zane z wł�czonymi w roku 2009 nowymi terenami, na których jeszcze nie 

rozpocz�to realizacji inwestycji. 

W 2009 r. cofni�to 30 zezwole� wydanych na działalno�� w specjalnych 

strefach ekonomicznych (najwi�cej w strefie pomorskiej – 43%). Je�li chodzi  

o zezwolenia wygaszone na wniosek przedsi�biorców, w 2009 r. było takich 250. 

Najwi�kszy odsetek wygaszonych zezwole� przypadł na stref� suwalsk� (17%).  

W roku 2009 wydano ł�cznie 131 nowych zezwole� na działanie w specjal-

nej strefie ekonomicznej. Liczba ta spadła o 36% w stosunku do roku 2008. Jest 

to efektem kryzysu gospodarczego na �wiatowym rynku i ogólnego spowolnie-

nia gospodarczego. W ogólnej liczbie wydanych zezwole� najwi�cej przypadało 

na Mieleck� Specjaln� Stref� Ekonomiczn� (23) oraz Łódzk� Specjaln� Stref� 
Ekonomiczn� (20). Je�li chodzi o te dwie strefy, liczby wydanych zezwole� rok 

do roku prawie si� nie zmieniły. Drastyczny spadek przyrostu wydanych 

zezwole� zaobserwowa� mo�na w Starachowickiej i Katowickiej Specjalnej 

Strefie Ekonomicznej, gdzie liczba wydanych zezwole� spadła prawie o połow�. 
Dane te przedstawia tabela 2. 

W�ród warunków zwi�zanych z zezwoleniem na działalno�� na terenie spe-

cjalnej strefy ekonomicznej, znajduje si� warto�� minimalnych nakładów 

inwestycyjnych. Tutaj nadal obserwujemy wzrost, natomiast nie jest on ju� tak 

dynamiczny jak w roku 2008. Ogólna warto�� nakładów inwestycyjnych 

poniesionych na terenie specjalnych stref ekonomicznych wzrosła o 17,4% 

                          
25 http://www.mg.gov.pl/files/upload/7809/rapo.pdf z 28.09.2010 r. 
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w stosunku do roku 2008. Warto jednak podkre�li�, �e w 2008 r. warto�� ta 

wzrosła a� o 23% w stosunku do roku 2007. Mo�na wi�c uzna�, �e warto�� na-

kładów inwestycyjnych nadal ro�nie, jednak wzrost ten jest znacznie wolniejszy. 

T a b e l a  2  

 

Liczba wa�nych zezwole� 

Lp. Strefa 

31.12.2007 r. 31.12.2008 r. 31.12.2009 r. 

narastaj�co 
wydane 

w 2007 r. 
narastaj�co 

wydane 

w 2008 r. 
narastaj�co 

wydane 

w 2009 r. 

1 kamiennogórska 39 3 44 6 41 2 

2 katowicka 170 33 186 24 192 13 

3 

kostrzycko- 

-słubicka 101 24 110 14 106 8 

4 krakowska 38 11 47 9 54 12 

5 legnicka 53 5 54 7 53 2 

6 łódzka 91 19 109 20 121 20 

7 mielecka 88 14 106 22 128 23 

8 pomorska 65 16 62 6 68 8 

9 słupska 41 9 51 11 47 5 

10 starachowicka 67 10 77 18 73 5 

11 suwalska 52 2 52 4 53 3 

12 tarnobrzeska 102 19 112 21 115 8 

13 wałbrzyska 100 23 131 37 141 14 

14 

warmi�sko- 

-mazurska 52 13 55 6 61 8 

 Razem 1 059 201 1 196 205 1 253 131 

� r ó d ł o: www.mg.gov.pl  

Ł�czna warto�� nakładów inwestycyjnych na koniec 2009 r. wynosiła 66 589,70 

mln zł. Najwi�kszy udział w nakładach miała Katowicka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna (24,07%), Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (10,76%) oraz 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna (16,85%). Według informacji 

wykazanych w przytaczanym raporcie „[...] w całym przemy�le w 2009 r. 

przedsi�biorstwa zatrudniaj�ce powy�ej 49 pracowników zainwestowały w �rodki 

trwałe około 58,3 mld zł. Bior�c pod uwag�, �e wszyscy przedsi�biorcy  

w strefach zatrudniaj�cy powy�ej 49 pracowników zainwestowali w 2009 r. 

kwot� 8,6 mld zł, to 14,75% inwestycji jest udziałem specjalnych stref ekono-

micznych”. 

Dane dotycz�ce nakładów inwestycyjnych przedstawia tabela 3. 
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T a b e l a  3 

 

Nakłady inwestycyjne specjalnych stref ekonomicznych w latach 2007–2009 

Lp. Strefa 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

Udział stref  

w ł�cznych 

nakładach 

31.12.2009 

(w %) 

Dynamika  

(rok poprzedni = 100%) 

2008/2009 2009/2008 

1 kamiennogórska 1 216,0 1 332,9 1 436,2 2,16 109,6 107,8 

2 katowicka 11 760,1 13 843,7 16 025,3 24,07 117,7 115,8 

3 

kostrzycko- 

-słubicka 2 450,4 3 125,1 3 332,7 5,00 127,5 106,6 

4 krakowska 1 025,7 1 243,1 1 564,1 2,35 121,2 125,8 

5 legnicka 3 625,7 4 024,0 4 257,6 6,39 111,0 105,8 

6 łódzka 3 896,0 5 801,1 7 163,8 10,76 148,9 123,5 

7 mielecka 3 113,6 3 781,9 4 177,1 6,27 121,5 110,4 

8 pomorska 2 648,7 3 701,8 5 910,1 8,87 139,8 159,7 

9 słupska 615,8 728,3 769,1 1,16 118,3 105,6 

10 starachowicka 740,0 980,2 1 260,2 1,89 132,5 128,6 

11 suwalska 1 001,1 1 341,4 1 376,5 2,07 134,0 102,6 

12 tarnobrzeska 4 129,4 4 733,0 5 459,4 8,20 114,6 115,3 

13 wałbrzyska 7 855,2 9 626,7 11 219,8 16,85 122,6 116,5 

14 

warmi�sko- 

-mazurska 2 007,6 2 442,5 2 637,8 3,96 121,7 108,0 

 Razem 46 085,3 56 705,7 66 589,7 100,00 123,0 117,4 

� r ó d ł o: www.mg.gov.pl  

 

Kolejnym z warunków, jakie musz� spełni� inwestorzy działaj�cy na mocy 

zezwolenia, jest zrealizowanie wielko�ci zatrudnienia okre�lonego w zezwole-

niu. Dane z trzech ostatnich lat w zakresie zatrudnienia prezentuje tabela 4. 
 

T a b e l a  4 

 

Miejsca pracy w strefach 

Lp. Strefa 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

Dynamika zatrudnienia 

ogółem 

2008/2007 2009/2008 

1 2 3 4 5 6 7 

1 kamiennogórska 5 033 4 469 4 087 88,8 91,5 

2 katowicka 35 285 42 593 40 724 120,7 95,6 
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Tabela 4 (cd.) 

1 2 3 4 5 6 7 

3 kostrzycko-słubicka 12 891 16 446 15 601 127,6 094,9 

4 krakowska 05 566 07 699 08 594 138,3 111,6 

5 legnicka 08 104 08 698 08 079 107,3 092,9 

6 łódzka 14 756 18 983 20 844 128,6 109,8 

7 mielecka 13 104 15 824 15 558 120,8 098,3 

8 pomorska 17 493 17 545 19 500 100,3 111,1 

9 słupska 02 180 02 728 02 383 125,1 087,4 

10 starachowicka 06 970 08 030 06 512 115,2 081,1 

11 suwalska 05 096 05 132 05 026 100,7 097,9 

12 tarnobrzeska 18 799 22 538 23 335 119,9 103,5 

13 wałbrzyska 28 673 30 924 28 473 107,9 092,1 

14 warmi�sko-mazurska 08 415 08 933 09 799 106,2 109,7 

Razem: 182 365 210 542 208 515 115,50 099,0 

� r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie 

www.mg.gov.pl  

 

Dane zamieszczone w tabeli 4 informuj� o spadku dynamiki zatrudnienia  

w 2009 r. Nadal jednak liczba nowych miejsc pracy utworzonych w omawianym 

roku jest wy�sza ni� liczba z 2007 r. Najwy�szy udział w liczbie nowo utworzo-

nych miejsc pracy ma Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (21%) oraz 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna (12,5%). Najwi�kszy spadek 

dynamiki zatrudnienia mo�na natomiast zaobserwowa� w Starachowickiej 

Specjalnej Strefie Ekonomicznej (18,9%) oraz Słupskiej (12,6%). Spadek 

dynamiki tworzenia nowych miejsc pracy jest cz��ciowo konsekwencj� kryzysu 

gospodarczego. Nale�y jednak pami�ta�, �e wzrasta liczba inwestycji innowa-

cyjnych, w których to wykorzystywane technologie coraz cz��ciej zast�puj� 
prac� człowieka.  

Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w przeliczeniu na 

1ha powierzchni prezentuje tabela 5. 


rednio na 1 ha obszaru specjalnych stref ekonomicznych zaj�tego przez 

przedsi�biorców działaj�cych w oparciu o zezwolenie przypada 31 miejsc pracy 

oraz ok. 10 mln zł nakładów inwestycyjnych. Warto�ci te oczywi�cie nie odzwier-

ciedlaj� zró�nicowania mi�dzy poszczególnymi strefami. Z powy�szego zestawie-

nia wida�, �e bardzo dobre miejsca zarówno pod wzgl�dem koncentracji wielko�ci 

nakładów inwestycyjnych, jak i zatrudnienia, zajmuje Katowicka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna, obejmuj�ca drugi co do wielko�ci (po Wałbrzyskiej Specjalnej 

Strefie Ekonomicznej) obszar. Najni�sze warto�ci wskaza� mo�na odno�nie do 

Warmi�sko-Mazurskiej i Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
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T a b e l a  5  

 

Efekty w przeliczeniu na 1 ha zagospodarowanego terenu 

Lp. Strefa 

Teren zaj�ty przez 

przedsi�biorców 

działaj�cych  

w oparciu  

o zezwolenie (w ha) 

Nakłady 

inwestycyjne na 

1 ha  

(w mln zł) 

Liczba miejsc 

pracy na 1 ha 

1 kamiennogórska 151,99 9,45 27 

2 katowicka 882,19 18,17 46 

3 kostrzycko-słubicka 492,13 6,77 32 

4 krakowska 247,16 6,33 35 

5 legnicka 227,70 18,70 35 

6 łódzka 711,87 10,06 29 

7 mielecka 375,19 11,13 41 

8 pomorska 806,56 7,33 24 

9 słupska 167,87 4,58 14 

10 starachowicka 232,31 5,42 28 

11 suwalska 117,64 11,70 43 

12 tarnobrzeska 687,74 7,94 34 

13 wałbrzyska 1054,98 10,64 27 

14 warmi�sko-mazurska 477,87 5,52 21 

Razem 6633,20 10,04 31 

� r ó d ł o: www.mg.gov.pl  

 

Jak podaje Ministerstwo Gospodarki w opublikowanym raporcie
26

 „Zwol-

nienie podatkowe spółek zarz�dzaj�cych strefami od pocz�tku funkcjonowania 

stref do ko�ca 2008 r. wyniosło 138,39 mln zł, co oznacza, �e pomoc publiczna 

udzielona w tym okresie przedsi�biorcom działaj�cym w oparciu o zezwolenie 

wyniosła 6 003 392 000 zł. Kwota ta stanowi ok. 10,6% nakładów inwestycyj-

nych poniesionych przez przedsi�biorców do ko�ca 2008 r.” 

Podsumowanie 

Przedstawione dane dotycz�ce specjalnych stref ekonomicznych potwier-

dzaj� ich wra�liwo�� na cykl koniunkturalny rynku. W okresie kryzysu zaob-

serwowa� mo�na zarówno spadek dynamiki wzrostu nakładów inwestycyjnych, 

jak i liczby nowo utworzonych miejsc pracy. 

                          
26 http://www.mg.gov.pl/files/upload/7809/rapo.pdf  
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Z raportu Deloitte
27

 opublikowanego w 2010 r. wynika, �e dla inwestora dzia-

łaj�cego w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia, najtrudniej-

szym warunkiem do spełnienia jest warunek dotycz�cy minimalnego poziomu 

zatrudnienia. Limit ten nie mo�e by� obni�ony, co zdecydowanie zmniejsza 

mo�liwo�ci przedsi�biorcy do dostosowania si� do zmian rynkowych w okresie 

kryzysu. Nale�y równie� podkre�li�, �e ponad 11% badanych uwa�ało mo�liwo�� 
obni�enia poziomu zatrudnienia za kluczowy zabieg dla ich inwestycji.  

Z przedstawionych danych nie mo�na wnioskowa� o znacznych trudno�ciach 

w realizacji nakładów inwestycyjnych, w zwi�zku z tym nale�y podda� dogł�bnej 

rozwadze mo�liwo�� obni�enia minimalnego poziomu zatrudnienia. Utrzymanie 

dynamiki wzrostu inwestycji z pewno�ci� stanowi czynnik o�ywiaj�cy działalno�� 
gospodarcz�. By� mo�e coraz cz��ciej wykorzystywane zaawansowane technolo-

gie przyczynia� si� b�d� do zmniejszania roli człowieka w procesie produkcji, co 

jednak nie b�dzie miało wpływu na osłabienie gospodarki. 

Specjalne strefy ekonomiczne daj� szeroki wachlarz mo�liwo�ci skorzystania 

z pomocy publicznej dla przedsi�biorców zarówno z sektora MSP, jak i du�ych 

przedsi�biorstw. Korzystne ulgi inwestycyjne zach�caj� do wyboru terenów 

specjalnych stref ekonomicznych jako lokalizacji nowych inwestycji. Sprzyja to 

napływowi obcego kapitału oraz wzrostowi produkcji krajowej i eksportu, co  

z pewno�ci� stanowi realizacj� przesłanek interwencjonizmu gospodarczego.  

Z drugiej jednak strony działalno�� na terenie takich stref nastawiona jest  

w przewa�aj�cej cz��ci na produkcj�, co w dobie szybkiego rozwoju technolo-

gicznego mo�e wpływa� na spadek zapotrzebowania na sił� robocz�. Luk� t� 
mo�e wi�c z powodzeniem wypełni� partnerstwo publiczno-prywatne, które 

tworzy dogodne warunki �wiadczenia usług przez podmioty prywatne. 

JUSTYNA CHODAKOWSKA 

SPECIAL ECONOMIC ZONES – COMPETITIVE INSTRUMENT  

OF KEYNESIAN ECONOMICS  

 

 

Article describes special economic zones in Poland: rules of establishing them, and condi-

tions of permissions, which must be fulfilled by investors who want to start business in special 

economic zones.  

Article describes polish law connected with public aid, and connections between amount of 

received aid and reached investment spending. 

Author tries to present economical effects of establishing special economic zones, and com-

pares special economic zones with private-public partnership. The aim of article was also to show 

impact of Keynesian economics on Special Economic Zones. 

                          
27 Przej�ciowa zadyszka…? Polskie SSE – okiem przedsi�biorcy http://www.deloitte.com/ 

view/pl_PL/pl/publikacje/raporty/ab442781d1489210VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm 


