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Profil

• Dążenie do powstawania nowych miejsc pracy w dziedzinie 

przemysłu, magazynów, baz logistycznych

• pomoc i doradztwo przy tworzeniu nowych terenów przemysłowych

• dostosowywanie infrastruktury technicznej terenów umożliwiającej 

realizację nowych inwestycji

• regulacja spraw własnościowych, przygotowania nieruchomości do 

zbycia

• prowadzenie w imieniu gmin procedur sprzedażowych nieruchomości 

(z zachowaniem wszelkich przepisów odnoszących się do zbywania 

nieruchomości będących własnością publiczną)

• Budowa systemu współpracy oraz klimatu inwestycyjnego na linii 

samorząd - inwestor



Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA

 ponad 390 firm przemysłowych

 ok. 600 projektów

 ponad 80 000 nowych miejsc pracy

 ponad 36 mld zł nakładów inwestycyjnych

Nasze efekty

Najlepsza strefa ekonomiczna na świecie 
w 2015, 2016, 2017 roku (różne kategorie)

wg rankingu Business Financial Times



Narzędzia

• „Decyzja o wsparciu” - instrument pozwalający na korzystanie z 

ulg podatkowych, umożliwiających zwolnienia w podatku CIT. 

• „Premia za sukces” ulgi podatkowe wg wielkości zadeklarowanych 

nakładów inwestycyjnych

• Wymóg kreacji nowych miejsc pracy, ewolucja założeń i kryteriów:

• Ilościowe

• Jakościowe



Działalność KSSE S.A. – efekty dla samorządów

• nowe stabilne miejsca pracy -> zabezpieczenie mieszkańców

• nowa infrastruktura -> rozwój gminy INWESTYCJA

• monetyzacja inwestycji: wpływy z podatku od nieruchomości 

-> zazwyczaj duże powierzchnie 

-> finansowanie realizacji innych celów gminy



Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – przykładowe obszary

Gliwice Tychy Zabrze

Sosnowiec Zory/Pawłowice Ujazd



Polska Strefa Inwestycji

Nowe możliwości

- inwestycje w dowolnie wybranym miejscu

- rozszerzenie typów inwestycji na sektor usług:

usługi informatyczne, wydawanie oprogramowania, usługi hostingowe, 

usługi księgowe, audytu finansowego, centrale firm związane z 

zarządzaniem, usługi architektoniczne, inżynierskie i z zakresu badań 

technicznych, badania naukowe i rozwojowe, usługi specjalistycznego 

projektowania, usługi doradztwa w sprawach środowiska, centra 

telefoniczne, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i 

komunikacyjnego

Wcześniej:

Konieczność funkcjonowania wyłącznie w miejscach objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej



Polska Strefa Inwestycji 
- wyłączenia

Brak możliwości wydania decyzji o 
wsparciu na obszarze występowania 
niezagospodarowanych złóż kopalin

Art. 3. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o wspieraniu nowych inwestycji



Relacja stopy bezrobocia w
powiecie do średniej dla kraju

Minimalne nakłady mln PLN

Sektor przemysłowy
Sektor usług -95%Duże Średnie

-80%
Małe
-95%

Mikro
-98%

Równe lub niższe niż 60% 100 20 5 2 5 mln PLN

Wyższe niż 60%, do 100% 80 16 4 1,6 4 mln PLN

Wyższe niż 100%, do 130% 60 12 3 1,2 3 mln PLN

Wyższe niż 130%, do 160% 40 8 2 0,8 2 mln PLN

Wyższe niż 160%, do 200% 20 4 1 0,4 1 mln PLN

Wyższe niż 200%, do 250% 15 3 0,75 0,3 750 tys. PLN

Wyższe niż 250%
oraz miasta średnie tracące funkcje 
społeczne i gminy z nimi sąsiadujące*

10 2 0,5 0,2 500 tys. PLN

* województwo śląskie: Bytom, Jastrzębie-Zdrój, Rydułtowy, Sosnowiec, Świętochłowice i gminy sąsiadujące

# sektor inwestycji / #lokalizacja / #wymagane nakłady



Kryteria jakościowe oceny inwestycji

Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego:

 Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Rzeczpospolita 
Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną (identyfikowane poprze PKWiU): sektor żywności wysokiej jakości, 
sektor środków transportu, sektor profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, sektor lotniczo-
kosmiczny, sektor produktów higienicznych, leków i wyrobów medycznych, sektor maszynowy, sektor odzysku 
materiałowego surowców i nowoczesnych tworzyw, sektor ekobudownictwa, sektor usług specjalistycznych, 
sektor specjalistycznych usług teleinformatycznych oraz inteligentnymi specjalizacjami województwa.

 Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(co najmniej średnia krajowa – aktualnie ok. 25%)

 Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego

 Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (1% kosztów finansowych lub 2% czasu pracy pracowników)

 Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy



Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego:

 Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i 

oferowanie stabilnego zatrudnienia, co najmniej 80% nowozatrudnionych pracowników posiada kwalifikacje (dyplom lub 

świadectwo) oraz jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

 Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko (Certyfikat EMAS, ETV lub ISO 14001 lub 

analogiczne) lub laureat GreenEvo lub Świadectwa Czystszej Produkcji lub wpis do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i 

Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości

 Zlokalizowanie inwestycji w mieście tracącym funkcje społeczne lub gminie graniczącej lub na obszarze powiatów w których 

stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia

 Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi (szkolenia, 

dofinansowania kosztów, współpraca ze szkołami branżowymi itd.)

 Podejmowanie działań w zakresie opieki nad  pracownikiem (np. dodatkowe programy opieki zdrowotnej, dodatkowe 

świadczenia w zakresie wypoczynku, działalności k-o, sportowo-rekreacyjnej) – co najmniej 800 zł brutto / nowo zatrudnionego 

pracownika na rok dla wszystkich nowozatrudnionych pracowników

Kryteria jakościowe oceny inwestycji



Nowe możliwości gmin tworzenia oferty inwestycyjnej

Na teraz:

Przedstawienie terenów, które mają potencjał dla przyszłych inwestycji

a) przemysłowych - tereny inwestycyjne, greenfield, brownfield, hale produkcyjno-
magazynowe, bez względu na wielkość inwestycji oraz powierzchni

b) usługowych - budynki biurowe, obiekty



Nowe możliwości gmin tworzenia oferty inwestycyjnej

Na jutro:

• wytypowanie nowych obszarów, które mogą być przedmiotem inwestycji o charakterze 
przemysłowym

• strategia zmiany planów zagospodarowania przestrzennego,

• inwestycje infrastrukturalne (układy drogowe - dojazd, drogi wewnętrzne + media)



Jak? Współpraca z KSSE S.A.

• umowy partnerskie Gmina - KSSE, w ramach których wytypowane zostaną nieruchomości 
włączane do oferty KSSE – rozliczanie finansowe wyłącznie w przypadku sukcesu

• KSSE prowadzi w ramach umów audyt nieruchomości, wskazuje elementy jakie muszą 
być zrealizowane dla jej uatrakcyjnienia w oczach inwestorów

• KSSE oferuje nieruchomości inwestorom i prowadzi/koordynuje procedury ich sprzedaży

• KSSE prowadzi działania marketingowe, organizuje spotkania i warsztaty z inwestorami 
(indywidualne i grupowe)

• w przypadku większych nieruchomości/obszarów istnieje możliwość podjęcia szerszej 
współpracy umożliwiającej również częściowy wkład finansowy KSSE w realizację 
infrastruktury.



Masz lokalizację ? Widzisz perspektywę?

Skontaktuj się z nami!



ksse@ksse.com.pl
+48/32 25-10-736
www.ksse.com.pl

Katowicka SSE S.A.
ul. Wojewódzka 42 
40-026 Katowice
@KatowickaSSE

Kontakt w sprawie inwestycji:
Podstrefa Jastrzębsko-Żorska
ul. Muzealna 1/1
44-240 Żory
Tel. +48/32 43-51-616
zory@ksse.com.pl


