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1.1. Specjalne  Strefy  Ekonomiczne w liczbach 
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  Na koniec 2015 roku w czternastu strefach ekonomicznych w Polsce 

prowadziło działalność 2177 firm, które zatrudniały ponad 312 tys. pracowników – 

podaje Ministerstwo Rozwoju.   

 Obszar stref to 19,8 tys. ha, z czego zagospodarowane jest 59,5 proc.  

 Łączna skumulowana wartość kapitału zainwestowanego w SSE w latach 

1995-2015 wyniosła 111,8 mld PLN. Tempo wzrostu inwestycji w 2015 roku 

wyniosło 9,5 proc. r/r i od trzech lat utrzymuje się na stałym poziomie.  

 Najwięcej kapitału ulokowali w strefach przedsiębiorcy z Polski (19,8 proc.), 

Niemiec (18,9 proc.), USA (12,1 proc.) i Holandii (10,3 proc.).  

  Pięciu największych inwestorów działa w branży automotive. Są to spółki 

wchodzące w skład koncernów General Motors, Volkswagen, Toyota, NGK 

Ceramics. 

 W 2015 roku wydano 218 nowych zezwoleń  na prowadzenie działalności, 

najwięcej w strefach: mieleckiej – 32, katowickiej - 31 i wałbrzyskiej - 27. 

  Największą dynamikę zatrudnienia – 26,7 proc. - odnotowano w 2015 r. strefie 

suwalskiej. 



 

  

 

 

 

1.2. Strefy obejmują już niemal 20 tys. hektarów gruntów 
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Na koniec grudnia 2015 r. obszar czternastu SSE wyniósł w sumie 19,8 tys. ha. 

 Największe powierzchnie zajmują strefy: wałbrzyska (2,9 tys. ha), katowicka 

(2,3 tys. ha) i pomorska (2,0 tys. ha), najmniejsza jest strefa kamiennogórska (0,4 

tys. ha).  

 Zagospodarowane przez przedsiębiorców jest 59,5 proc. terenów 

przeznaczonych na SSE. 

Od czasu powstania stref w 2003 roku, całkowita ich powierzchnia zwiększyła 

się ponad trzykrotnie.  

Źródło: Ministerstwo Rozwoju 



 

  

 

 

 

1.3.  Zatrudnienie w strefach ma 312 tys. osób 
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  Liczba pracowników w strefach wyniosła 312 tys. osób na koniec grudnia 2015 

roku i wzrosła 5,6 proc. r/r.  

Z tej liczby, 224 tys. to nowe miejsca pracy, a pozostałe zostały utworzone 

zanim przedsiębiorcy rozpoczęli działalność w strefie.  

Najwięcej osób zatrudniają inwestorzy w strefach: katowickiej (59 tys. osób)                         

i wałbrzyskiej (44,3 tys.). Tam też utworzono w 2015 roku najwięcej miejsc pracy – 

odpowiednio 4,5 tys. i 4,3 tys. osób.   



 

  

 

 

 

1.4.  Przedsiębiorcy zainwestowali już w strefach niemal 112 mld PLN 
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 Skumulowana wartość inwestycji od początku istnienia stref to 111,8 mld PLN, 

a dynamika od 2013 roku utrzymuje się na poziomie około 8-10 proc. r/r.  

Najwięcej kapitału w SSE, bo 29,9 mld PLN – ulokowała branża automotive. 

Duży udział w inwestycjach mają też producenci wyrobów z gumy i tworzyw 

sztucznych (10 proc.) oraz producenci wyrobów z pozostałych mineralnych 

surowców niemetalicznych (8,5 proc.). 

 Najwięcej zainwestowali w SSE polscy przedsiębiorcy - w sumie 22,1 mld PLN 

(19,8 proc. wartość  wszystkich inwestycji). 
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1.5.Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B 
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Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B 

Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 67 

Tel. 71 335 77 82 

www.keralla.pl 

kontakt@keralla.pl 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach 

ekonomicznych. 
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