
 

 

 

 

 

 

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna  

 

 

Czym jest Strefa? 

 

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna to grunty inwestycyjne o łącznej 

powierzchni 914,5 ha, zlokalizowane w północno-wschodniej Polsce na terenie województw 

warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, gdzie inwestorzy mogą prowadzić działalność 

gospodarczą na preferencyjnych warunkach. 

 

 

Kto może inwestować w Strefie? 

 

Na terenie W-M SSE można prowadzić większość rodzajów działalności m. in. działalność 

produkcyjną (również w ramach przetwórstwa spożywczego), działalność w ramach sektora 

BPO (w tym informatyczna, badawczo-rozwojowa, analizy techniczne, księgowość, 

rachunkowość). Uzyskanie zezwolenia w Strefie nie jest uzależnione od wielkości firmy ani 

od kraju pochodzenia kapitału.  

Pomoc publiczną jaką daje działalność gospodarcza w SSE to ulgi w podatku dochodowym. 

Do korzystania z ulg uprawnia zezwolenie, które w imieniu Ministra Gospodarki wydaje 

Spółka zarządzająca obszarami Strefy - W-M SSE S.A. 

 

 

Co oferuje W-M SSE? 

 

 Atrakcyjne działki inwestycyjne zlokalizowane na terenie województw warmińsko-

mazurskiego i mazowieckiego. Aktualnie w ofercie ponad 300 ha. 

 Zwolnienie z podatku dochodowego do 50% poniesionych kosztów inwestycyjnych 

lub dwuletnich kosztów pracy brutto nowozatrudnionych pracowników (w woj. 

mazowieckim). 

 Pomoc publiczną w przypadku zainwestowania co najmniej 100 tys. euro i utworzenia 

nowych miejsc pracy. 

 Profesjonalne doradztwo inwestycyjne i opiekę w całym okresie prowadzenia 

działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej. 

 Specjalistyczne szkolenia w zakresie finansowo-księgowym, obsługi prawnej, prawa 

celnego, funkcjonowania w specjalnej strefie ekonomicznej i rozliczania pomocy 

publicznej oraz pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. 

 

 

Aktualności 

Na koniec września br. na terenie W-M SSE 61 przedsiębiorstw posiadało ważne zezwolenia 

na prowadzenie działalności gospodarczej. Od początku istnienia Strefy (1997 r.) na terenie 

W-M SSE przedsiębiorcy ponieśli nakłady inwestycyjne w wysokości prawie 3 mld zł., 

 



natomiast ogólny poziom zatrudnienia wyniósł 11 911 etatów, w tym powstało 7 628  nowych 

miejsc pracy. 

Na Mazowszu zaufali nam: 

LG Electronics Mława sp. z o.o. Mława 

Stora Enso Poland Ostrołęka* 

Cedrob S.A. Ciechanów 

Wipasz S.A. Mława 

Drukarnia Bauer Ciechanów 

Dag Druk Mława 

MELVIT S.A. Ostrołęka 

 

Na terenie woj. mazowieckiego nakłady inwestycyjne firm strefowych przekroczyły 1,6 mld 

zł*, zadeklarowano utworzenie ponad 2 800* nowych miejsc pracy.   

Zagospodarowanie obszaru Strefy w woj. mazowieckim (170,07 ha) wynosi 97,8%.  

W ofercie pozostało tylko 3,67 ha. W woj. mazowieckim obecnie funkcjonują trzy podstrefy: 

Mława, Ciechanów, Ostrołęka, a w organizacji jest podstrefa w Płońsku.  

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. rozważa możliwość utworzenia 

kolejnych podstref w województwie mazowieckim, m.in. w Nowym Dworze Mazowieckim 

dla branży BPO, teleinformatycznej, budowlanej, spożywczej i innych. 

Zarząd rekomenduje utworzenie podstrefy Modlin na wskazanych przez władze samorządowe 

terenach inwestycyjnych. Powstanie podstrefy Modlin W-M SSE oraz wprowadzenie „cargo” 

w Porcie Lotniczym Warszawa/Modlin to perspektywa rozwoju branży logistyczno-

magazynowej oraz szansa dla regionu. 

 

 

Zapraszamy do kontaktu: 

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

ul. Kasprowicza 1, 10-219 Olsztyn 

tel./fax 89 535 02 41, e-mail: wmsse@wmsse.com.pl 
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