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Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 20 paê-
dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz-
nych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 oraz z 2008 r.
Nr 118, poz. 746) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe kryteria
dotyczàce warunków wymienionych w art. 5 ust. 3
ustawy z dnia 20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych
strefach ekonomicznych, zwanej dalej „ustawà”, któ-
rych spe∏nienie uprawnia do obj´cia specjalnà strefà
ekonomicznà gruntów stanowiàcych w∏asnoÊç lub
u˝ytkowanie wieczyste podmiotów innych ni˝ wymie-
nione w art. 5 ust. 1 ustawy. 

§ 2. 1. Warunek, o którym mowa w art. 5 ust. 3
pkt 1 ustawy, uwa˝a si´ za spe∏niony, gdy:

1) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest rów-
na albo ni˝sza od 60 % Êredniej krajowej, przed-
si´biorca zobowià˝e si´ do utworzenia co naj-
mniej 500 nowych miejsc pracy lub poniesienia
kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokoÊci
co najmniej 350 mln z∏;

2) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wy˝-
sza od 60 % Êredniej krajowej, lecz nie wy˝sza ni˝
Êrednia krajowa, przedsi´biorca zobowià˝e si´ do
utworzenia co najmniej 250 nowych miejsc pracy
lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwe-
stycji w wysokoÊci co najmniej 155 mln z∏;

3) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wy˝-
sza od Êredniej krajowej, lecz nie wy˝sza ni˝ 130 %
Êredniej krajowej, przedsi´biorca zobowià˝e si´ do
utworzenia co najmniej 200 nowych miejsc pracy
lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwesty-
cji w wysokoÊci co najmniej 138 mln z∏;

4) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wy˝-
sza od 130 % Êredniej krajowej, lecz nie wy˝sza
ni˝ 160 %, przedsi´biorca zobowià˝e si´ do utwo-
rzenia co najmniej 170 nowych miejsc pracy lub
poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji
w wysokoÊci co najmniej 120 mln z∏;

5) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wy˝-
sza od 160 % Êredniej krajowej, lecz nie wy˝sza
ni˝ 200 %, przedsi´biorca zobowià˝e si´ do utwo-
rzenia co najmniej 150 nowych miejsc pracy lub
poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji
w wysokoÊci co najmniej 100 mln z∏;

6) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wy˝-
sza od 200 % Êredniej krajowej, lecz nie wy˝sza
ni˝ 250 %, przedsi´biorca zobowià˝e si´ do utwo-
rzenia co najmniej 100 nowych miejsc pracy lub
poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji
w wysokoÊci co najmniej 70 mln z∏; 

7) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wy˝sza
od 250 % Êredniej krajowej, przedsi´biorca zobo-
wià˝e si´ do utworzenia co najmniej 50 nowych
miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowa-
nych inwestycji w wysokoÊci co najmniej 17 mln z∏.

2. Spe∏nienie kryteriów, o których mowa w ust. 1,
ocenia si´ w oparciu o dane og∏aszane przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego dotyczàce stopy
bezrobocia w powiecie na dzieƒ ostatniego dnia mie-
siàca poprzedzajàcego o 4 miesiàce miesiàc, w któ-
rym wesz∏o w ˝ycie rozporzàdzenie Rady Ministrów,
wydane na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy, zmieniajà-
ce obszar specjalnej strefy ekonomicznej przez obj´-
cie tà strefà w∏àczanego gruntu.

§ 3. Warunek, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2
ustawy, uwa˝a si´ za spe∏niony, gdy:

1) dzia∏alnoÊç prowadzona w wyniku inwestycji b´-
dzie polega∏a na uruchomieniu wytwarzania no-
wych lub znaczàco ulepszonych towarów niewy-
twarzanych na rynku polskim, lub Êwiadczenia
us∏ug posiadajàcych te cechy nieoferowanych
w regionie, lub zostanà wprowadzone nowe roz-
wiàzania technologiczne niestosowane dotych-
czas lub stosowane na rynku polskim nie d∏u˝ej
ni˝ rok; spe∏nienie kryterium zostanie potwierdzo-
ne opiniami co najmniej dwóch jednostek nauko-
wych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia
8 paêdziernika 2004 r. o zasadach finansowania
nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049) oraz

2) w zwiàzku z inwestycjà utworzonych zostanie co
najmniej 30 nowych miejsc pracy i poniesione zo-
stanà koszty kwalifikowane inwestycji o wartoÊci
co najmniej 20 mln z∏.

§ 4. Warunek, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3
lit. a ustawy, uwa˝a si´ za spe∏niony, gdy:

1) inwestycja b´dzie realizowana w zakresie us∏ug
badawczo-rozwojowych okreÊlonych dzia∏em 73
w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów  i Us∏ug ustano-
wionej rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia
6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Wyrobów i Us∏ug (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844,
z 2005 r. Nr 90, poz. 760, z 2006 r. Nr 245, poz. 1780
oraz z 2007 r. Nr 243, poz. 1785), zwanej dalej
„PKWiU”, oraz

2) w zwiàzku z inwestycjà utworzonych zostanie co
najmniej 50 nowych miejsc pracy lub poniesione
zostanà koszty kwalifikowane inwestycji o warto-
Êci co najmniej 10 mln z∏.

§ 5. Warunek, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3
lit. b—e ustawy, uwa˝a si´ za spe∏niony, gdy:
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1) inwestycja b´dzie realizowana w zakresie:

a) us∏ug informatycznych okreÊlonych dzia∏em 72
PKWiU lub

b) us∏ug rachunkowoÊci i kontroli ksiàg okreÊlo-
nych kategorià 74.12.1 PKWiU, lub

c) us∏ug w zakresie ksi´gowoÊci, z wy∏àczeniem
deklaracji podatkowych, okreÊlonych kategorià
74.12.2 PKWiU, lub

d) us∏ug centrów telefonicznych (call center) okreÊ-
lonych klasà 74.86 PKWiU oraz

2) w zwiàzku z inwestycjà utworzonych zostanie co
najmniej 150 nowych miejsc pracy lub poniesione
zostanà koszty kwalifikowane inwestycji o warto-
Êci co najmniej 20 mln z∏.

§ 6. W województwie lubelskim, podkarpackim,
podlaskim, Êwi´tokrzyskim i warmiƒsko-mazurskim
szczegó∏owe warunki dotyczàce wielkoÊci zatrudnie-
nia i kosztów kwalifikowanych inwestycji, o których
mowa w § 2 ust. 1, § 3 pkt 2, § 4 pkt 2 i § 5 pkt 2, ob-
ni˝a si´ o 30 %.

§ 7. Warunek, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4
ustawy, uwa˝a si´ za spe∏niony, gdy teren o po-
wierzchni nie wi´kszej ni˝ 2 ha w∏àczany jest w grani-
ce specjalnej strefy ekonomicznej na rzecz pe∏nej re-
alizacji rozpocz´tej na terenie strefy inwestycji. 

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
30 grudnia 2008 r. 

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk


