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ŁÓDZKA STREFA INWESTYCJI
Zakres zmian

Po zmianach:

• Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną – Polska 

Strefa Inwestycji

• Skorzystanie z ulgi podatkowej  z CIT możliwe na 

całym obszarze zarządzanym przez ŁSSE:

• całe woj. łódzkie; 

• część woj. wielkopolskiego - powiaty: kaliski, 

kolski, koniński, ostrzeszowski, turecki

• część woj. mazowieckiego - powiaty: 

gostyniński, grodziski, legionowski, otwocki, 

piaseczyński, płocki, pruszkowski, sierpecki, 

sochaczewski, warszawski zachodni, 

wołomiński, żyrardowski



RODZAJE DZIAŁALNOŚCI W 
SSE

PRODUKCJA BPO / SSC / 

USŁUGI IT
B+R

w tym analizy 

techniczne

w tym księgowość,

przetwarzanie danych 

i usługi call center, 

w tym 

przetwórstwo 

spożywcze

i usługi 

magazynowania



DEFINICJA NOWEJ INWESTYCJI

REINWESTYCJE

Nowa inwestycja – inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub 

wartości niematerialne i prawne związane z: 

• założeniem nowego przedsiębiorstwa

• zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego 

przedsiębiorstwa 

• dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez 

wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych 

w przedsiębiorstwie lub 

• zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego 

istniejącego przedsiębiorstwa 



55%

45%

kosztów kwalifikowanych 

dla małych firm

35%

kosztów kwalifikowanych 

dla średnich firm

kosztów kwalifikowanych 

dla dużych firm

POZIOM POMOCY PUBLICZNEJ 
NA NOWE INWESTYCJE – WOJ. ŁÓDZKIE

Pomoc publiczna w SSE udzielana

jest w formie całkowitego

zwolnienia z podatku CIT/PIT

z działalności prowadzonej na

podstawie decyzji o wsparciu. Po

wykorzystaniu puli pomocy, firma

zobowiązana jest do płacenia

podatku na ogólnych zasadach.



KOSZTY KWALIFIKOWANE
KOSZTY INWESTYCJI

• Wydatki na zakup terenów, prawa użytkowania wieczystego;

• Wydatki na budowę, rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych;

• Wydatki na środki trwałe (wyposażenie, park maszynowy) – w przypadku sektora MŚP możliwy jest 

zakup używanych środków trwałych;

• Wydatki na wartości niematerialne i prawne związane z transferem technologii przez nabycie praw 

patentowych, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej;

• Wydatki na najem lub leasing działek, budynków pod warunkiem, że czas najmu lub leasingu nie jest 

krótszy niż 5 lat od dnia zakończenia inwestycji (3 lata dla MŚP);

• Leasing finansowy aktywów innych niż grunty, budynki i budowle przy zobowiązaniu nabycia aktywów 

z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

KWALIFIKOWANE KOSZTY PRACY

• Dwuletnie koszty płacy brutto związane z nowoutworzonymi miejscami pracy, w związku z nową 

inwestycją powiększone o obowiązkowe składki, takie jak ZUS, ponoszone przez przedsiębiorcę od 

dnia zatrudnienia tych pracowników.



WARUNKI
Inwestycja nie może być rozpoczęta przed złożeniem wniosku

o wydanie decyzji o wsparciu

>5 

LAT

minimalna wartość projektu 

zależna od lokalizacji                 

i wielkości przedsiębiorstwa

utrzymanie inwestycji i prowadzenie 

działalności (3 lata dla MŚP)

utworzenie nowych miejsc pracy   

i utrzymanie poziomu 

zatrudnienia (3 lata dla MŚP)€

Kryte-

ria
Zgodność z tzw. kryteriami 

jakościowymi

>5 

LAT



ILOŚCIOWE KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW

Wysokość minimalnych nakładów inwestycyjnych zależna od stopy bezrobocia w 

powiecie właściwym dla miejsca realizacji nowej inwestycji oraz wielkości przedsiębiorcy. 

Dla dużych przedsiębiorców:

1. Stopa bezrobocia ≤ 60% średniej krajowej – 100 mln zł

2. 60% < stopa bezrobocia ≤ 100% śr. krajowa – 80 mln zł 

3. 100% < stopa bezrobocia ≤ 130% śr. krajowej – 60 mln zł

4. 130% < stopa bezrobocia ≤ 160% śr. krajowej – 40 mln zł

5. 160% < stopa bezrobocia ≤ 200% śr. krajowej – 20 mln zł

6. 200% < stopa bezrobocia ≤ 250% śr. krajowa – 15 mln zł

7. 250% < stopa bezrobocia – 10 mln zł 



ILOŚCIOWE KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW

W przypadku inwestycji w zakresie nowoczesnych usług dla biznesu- BPO  oraz 

przedsiębiorców mikro, małych i średnich szczegółowe warunki dotyczące kosztów 

kwalifikowanych inwestycji obniża się odpowiednio: 

• dla mikroprzedsiębiorców o 98 %

• dla inwestycji w zakresie nowoczesnych usług dla biznesu o 95%

• dla przedsiębiorców małych o 95%

• przedsiębiorców średnich o 80 %.



ILOŚCIOWE KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW

Polska/Województwo/ 

Obszar powiatu

Stopa bezrobocia -

obwieszczenie

Warunki do 

spełnienia dla 

mikro w mln zł 

minus(98%)

Warunki do 

spełnienia dla 

małych i BPO w 

mln zł minus(95%)

Warunki do 

spełnienia dla 

średnich w mln zł 

minus(80%)

Warunki do 

spełnienia dla 

dużych w mln zł

Okres 

obowiązywania 

decyzji *

powiat łaski 8,1 % 0,8 2 8 40 12

gmina Sędziejowice 8,1 % 0,2 0,5 2 10 12

* W przypadku obecnych terenów objętych statusem SSE - decyzja wydawana jest na 15 lat

POZIOM POMOCY PUBLICZNEJ woj. Łódzkie 

35% dla dużych firm

45% dla średnich firm

55% dla małych firm



Maksymalnie 10 pkt, jednak aby uzyskać decyzję o wsparciu w Województwie 

Łódzkim należy uzyskać minimalnie 5 pkt, przy czym wymagane jest uzyskanie co 

najmniej 1 pkt z każdej z dwóch wskazanych grup kryteriów.

JAKOŚCIOWE KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW-
projekty przemysłowe

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 

GOSPODARCZY

• Zgodność z aktualną polityką rozwojową kraju 

w których RP może uzyskać przewagę 

konkurencyjną

• Poziom eksportu przekraczający średnią 

krajową

• Przynależność do Krajowego Klastra 

Kluczowego

• Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych

• Status MŚP

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 

SPOŁECZNY

• Wyspecjalizowane miejsca pracy oraz stabilne 

zatrudnienie

• Niski poziom oddziaływania na środowisko

• Miejsce lokalizacji inwestycji

• Wspieranie zdobywania wyksztalcenia 

i kwalifikacji oraz współpraca ze szkołami 

branżowymi

• Dodatkowe świadczenia pracownicze



JAKOŚCIOWE KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW

- sektor nowoczesnych usług dla biznesu

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 

GOSPODARCZY

• Zgodność z aktualną polityką rozwojową kraju 

w których RP może uzyskać przewagę 

konkurencyjną

• Poziom eksportu usług 

• Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych

• Realizacja usług dla podmiotów spoza 

terytorium Polski

• Status MŚP

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 

SPOŁECZNY

• Wysokopłatne miejsca pracy oraz stabilne 

zatrudnienie

• Niski poziom oddziaływania na środowisko

• Miejsce lokalizacji inwestycji

• Wspieranie zdobywania wyksztalcenia 

i kwalifikacji oraz współpraca ze szkołami 

branżowymi

• Dodatkowe świadczenia pracownicze



WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WSPARCIU
Dane wymagane we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu: 

1. Firma / Imię i nazwisko przedsiębiorcy; 

2. Adres siedziby przedsiębiorcy / Główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej – w 

przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;

3. Kategoria przedsiębiorcy (mikro/mały/średni/duży);

4. Charakter przedsięwzięcia gospodarczego: 

• utworzenie nowego przedsiębiorstwa,

• zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,

• dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio 

nieprodukowanych ,

• zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa,

5. Lokalizacja: województwo, powiat, gmina, miejscowość (obręb, nr działki, nr księgii wieczystej, 

powierzchnia - wg. danych ewidencyjnych);

6. Szczegółowy opis przedsięwzięcia (biznesplan jako załącznik);

7. Przedmiot działalności gospodarczej prowadzonej w ramach inwestycji (wg. PKWiU);



WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WSPARCIU
8. Data rozpoczęcia realizacji nowej inwestycji; 

9. Data zakończenia realizacji nowej inwestycji;

10. Suma i wykaz kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji (minimalne przewidywane koszty);

11. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych (130% wykazanych kosztów minimalnych);

12. Harmonogram ponoszenia kosztów kwalifikowanych (w rozbiciu na poszczególne lata, 

z uwzględnieniem daty, do której zostaną poniesione koszty minimalne inwestycji);

13. Liczba pracowników zatrudnionych w związku z nową inwestycją;

14. Okres utrzymania zatrudnienia w związku z nową inwestycją;

15. Maksymalna liczba nowych miejsc pracy, których koszty będą kwalifikowane jako dwuletnie koszty pracy;

16. W przypadku istniejącego zakładu – średnioroczny poziom zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających 

miesiąc złożenia wniosku, a jeżeli zakład istnieje krócej – średnie zatrudnienie z całego okresu;

17. Kryteria jakościowe, do spełnienia których zobowiązuje się przedsiębiorca.

+ Biznesplan i oświadczenia



DECYZJA O WSPARCIU

Decyzja o wsparciu określa: 

1. Okres jej obowiązywania 

2. Przedmiot działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług

3. Zatrudnienie przez przedsiębiorcę w związku z nową inwestycją, przez określony czas, określonej 

liczby pracowników 

4. Poniesienie przez przedsiębiorcę w określonym terminie kosztów kwalifikowanych inwestycji

5. Termin zakończenia realizacji inwestycji

6. Maksymalna wysokość nakładów inwestycyjnych i dwuletnich kosztów pracy (jeśli dotyczy),

7. Spełnienie kryterium ilościowego

8. Spełnienie kryteriów jakościowych 

9. Lokalizacja, tj. teren, na którym inwestycja zostanie zrealizowana, z uwzględnieniem danych 

ewidencyjnych nieruchomości



DECYZJA O WSPARCIU

• Decyzja o wsparciu wydawana jest w procedurze zgodnej z Kodeksem Postępowania 

Administracyjnego 

• Decyzja o wsparciu wydawana jest na czas określony:

• 10 lat w województwie wielkopolskim i częściowo mazowieckim

• 12 lat w województwie łódzkim

• 15 lat  (na dotychczasowych terenach objętych statusem SSE)

• Ulga podatkowa możliwa do wykorzystania do wyczerpania przysługującej puli pomocy 

publicznej, ale nie dłużej niż okres obowiązywania decyzji.



ŁÓDZKA SSE W LICZBACH

30% 50%

ZEZWOLENIA NA 

DZIAŁALNOŚĆ

W SSE DLA MŚP

ZEZWOLENIA NA 

DZIAŁALNOŚĆ W 

SSE DLA POLSKICH 

FIRM

350 15 mld

PLN

40 000

WYDANE 

ZEZWOLENIA
NAKŁADY 

INWESTYCYJNE

UTWORZONE 

MIEJSCA PRACY



IT/BPO

Farmacja 

i kosmetyki

Sprzęt AGD

Opakowania

Przetwórstwo 

żywności

Materiały 

budowlane

Logistyka



STRATEGIA ŁSSE NA LATA 2016-2025

budowa hali magazynowo-

produkcyjnej pod wynajem
wsparcie dla MŚP, 

start-upy i klastry

wsparcie edukacji 

i biznesu

poszerzenie portfolio 

usług w ŁSSE

zaangażowanie w kulturę 

i lokalne społeczności



Departament Pozyskiwania i Obsługi Inwestora 
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G 90-349 Łódź

email: info@sse.lodz.pl
tel. (+48) 42 676 27 53, (+48) 42 676 27 54

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

mailto:info@sse.lodz.pl

