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Procedura związana 
z uzyskaniem zezwolenia na 

prowadzenie działalności 
na terenie SSE przybiera 

postać rokowań lub przetargu 
podjętych na podstawie 
publicznego zaproszenia.

Sprawdzić w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie 
pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom 
działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie 
działalności gospodarczej na terenach specjalnych 
stref ekonomicznych, czy planowana działalność 
kwalifikuje się do uzyskania zezwolenia.

Wybrać lokalizację inwestycji spośród szerokiej oferty 
terenów SSE.

Ogłoszenie rokowań/przetargu 
poprzedzone jest złożeniem przez 
przedsiębiorcę listu intencyjnego.

W wyjątkowych okolicznościach, uzasadnionych 
np. innowacyjnością lub wielkością inwestycji, 
można wnioskować o objęcie terenu 
wskazanego przez inwestora statusem 
SSE, tak aby inwestor mógł wystąpić 
o zezwolenie na działalność w SSE 
i korzystać ze zwolnienia z podatku 
dochodowego na tym właśnie terenie.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do 
wykupienia specyfikacji istotnych 
warunków rokowań/przetargu.

W przypadku, gdy w ramach procedury przedsiębiorca ma zamiar nabyć nieruchomość, 
zobowiązany będzie również do wpłacenia wadium w odpowiedniej wysokości na rachunek SSE.

Po pozytywnym zakończeniu procedury 
przedsiębiorcy wydawane jest 
zezwolenie na prowadzenie działalności 
na terenie SSE, w którym określone są 
w szczególności:
• wielkość zatrudnienia, które ma zostać 

osiągnięte przez przedsiębiorcę w ramach 
planowej inwestycji,

• wielkość nakładów inwestycyjnych (kosztów 
kwalifikowanych inwestycji), które mają zostać 
poniesione przez przedsiębiorcę w ramach planowej 
inwestycji,

• termin zakończenia inwestycji,
• maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 

inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy. 

Od ogłoszenia rokowań/przetargu 
przedsiębiorca ma, co do zasady, co najmniej 

21 dni na złożenie do władz strefy kompletu 
dokumentów dotyczących planowanej 

inwestycji – w szczególności oferty i biznes planu.

Aby mieć możliwość otrzymania 
zezwolenia na działalność w SSE należy:

w 8 krokach
Wejście do SSE


