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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 1 lutego 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy
z dnia 20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych strefach
ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z póên. zm.1))
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
5 grudnia 2006 r. w sprawie pomorskiej specjalnej
strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 228, poz. 1667) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2: 

a) pkt 9—13 otrzymujà brzmienie:

„9) produkcji w sektorach rybo∏ówstwa i akwa-
kultury, hutnictwa ˝elaza i stali oraz w∏ókien
syntetycznych w rozumieniu przepisów
wspólnotowych dotyczàcych pomocy pub-
licznej2);

10) produkcji statków pe∏nomorskich o pojem-
noÊci nie mniejszej ni˝ 100 GT okreÊlonej————————

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, z 2005 r.
Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 997.

————————
2) Zakres sektora hutnictwa i stali zosta∏ okreÊlony w za∏àcz-

niku I do Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regio-
nalnej na lata 2007—2013 (Dz. Urz. UE C 54 z 04.03.2006,
str. 13), natomiast zakres sektora w∏ókien syntetycznych
w za∏àczniku II do tych Wytycznych.



w Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci ustano-
wionej rozporzàdzeniem Rady Ministrów
z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD) (Dz. U. Nr 33,
poz. 289 i Nr 165, poz. 1727), zwanej dalej
„PKD”, (podklasa 35.11.A PKD), naprawy
i konserwacji statków pe∏nomorskich o po-
jemnoÊci nie mniejszej ni˝ 100 GT (podklasa
35.11.B PKD), generalnej odbudowy statków
pe∏nomorskich o pojemnoÊci nie mniejszej
ni˝ 1 000 GT (podklasa 35.11.B PKD);

11) wydobywania w´gla kamiennego (klasa
10.10 PKD) i w´gla brunatnego (klasa 10.20
PKD);

12) produkcji pierwotnej produktów rolnych,
o których mowa w za∏àczniku I do Traktatu
ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà;

13) wytwarzania i obrotu produktami majàcymi
imitowaç lub zast´powaç mleko i przetwory
mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 
rozporzàdzenia Komisji (EWG) nr 1898/87
z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony
oznaczeƒ stosowanych w obrocie mlekiem
i przetworami mlecznymi (Dz. Urz. WE L 182
z 03.07.1987, str. 36, z póên. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7,
str. 247, z póên. zm.).”,

b) uchyla si´ pkt 14 i 15;

2) po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Pomoc regionalna udzielana przedsi´biorcom
prowadzàcym dzia∏alnoÊç gospodarczà na te-
renie strefy na podstawie zezwolenia mo˝e
byç udzielana z zachowaniem warunków roz-
porzàdzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia
24 paêdziernika 2006 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regional-
nej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 302
z 01.11.2006, str. 29).”;

3) w § 3: 

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) kosztów nowej inwestycji, której wielkoÊç
jest liczona jako iloczyn maksymalnej inten-
sywnoÊci pomocy okreÊlonej dla danego
obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujàcych
si´ do obj´cia pomocà, okreÊlonych w § 6,
lub

2) tworzenia nowych miejsc pracy, której wiel-
koÊç jest liczona jako iloczyn maksymalnej
intensywnoÊci pomocy okreÊlonej dla dane-
go obszaru i dwuletnich kosztów pracy no-
wo zatrudnionych pracowników, obejmujà-
cych koszty p∏acy brutto tych pracowników,
powi´kszone o obowiàzkowe sk∏adki na
ubezpieczenia spo∏eczne, ponoszone przez
przedsi´biorc´ od dnia zatrudnienia tych
pracowników.”,

b) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza
przyrost netto miejsc pracy w danym przed-

si´biorstwie w zwiàzku z realizacjà nowej in-
westycji w stosunku do Êredniego zatrudnie-
nia w okresie 12 miesi´cy przed dniem uzy-
skania zezwolenia.

4. Przez nowà inwestycj´ nale˝y rozumieç in-
westycj´ w Êrodki trwa∏e oraz wartoÊci nie-
materialne i prawne, polegajàcà na utworze-
niu nowego lub rozbudowie istniejàcego
przedsi´biorstwa, dywersyfikacji produkcji
przedsi´biorstwa przez wprowadzenie no-
wych dodatkowych produktów bàdê na za-
sadniczej zmianie dotyczàcej ca∏oÊciowego
procesu produkcyjnego istniejàcego przed-
si´biorstwa. Za nowà inwestycj´ uznaje si´
równie˝ nabycie przedsi´biorstwa, które jest
w likwidacji albo zosta∏oby zlikwidowane,
gdyby nie zosta∏o nabyte, przy czym przed-
si´biorstwo jest nabywane przez niezale˝ne-
go inwestora.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przez nowo zatrudnionych pracowników na-
le˝y rozumieç liczb´ pracowników zatrud-
nionych po dniu uzyskania zezwolenia,
w zwiàzku z realizacjà nowej inwestycji, jed-
nak nie póêniej ni˝ w okresie 3 lat od zakoƒ-
czenia inwestycji, a ka˝de miejsce pracy jest
utrzymane przez okres co najmniej 5 lat,
a w przypadku ma∏ych i Êrednich przedsi´-
biorców — przez okres co najmniej 3 lat.
Liczba pracowników oznacza pracowników
zatrudnionych w pe∏nym wymiarze cza-
su pracy w okresie roku wraz z pracownika-
mi zatrudnionymi w niepe∏nym wymiarze
czasu pracy oraz pracownikami sezonowy-
mi, w przeliczeniu na etaty w pe∏nym wy-
miarze czasu pracy.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Maksymalna intensywnoÊç regionalnej
pomocy inwestycyjnej liczona jako stosu-
nek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów
kwalifikujàcych si´ do obj´cia tà pomocà,
z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, wynosi:

1) 50 % — na obszarach nale˝àcych do
województw: lubelskiego, podkarpac-
kiego, warmiƒsko-mazurskiego, podla-
skiego, Êwi´tokrzyskiego, opolskiego,
ma∏opolskiego, lubuskiego, ∏ódzkiego,
kujawsko-pomorskiego;

2) 40 % — na obszarach nale˝àcych do
województw: pomorskiego, zachodnio-
pomorskiego, dolnoÊlàskiego, wielko-
polskiego, Êlàskiego, a do dnia 31 grud-
nia 2010 r. na obszarze nale˝àcym do
województwa mazowieckiego, z wy∏à-
czeniem miasta sto∏ecznego Warszawy;

3) 30 % — na obszarze nale˝àcym do mia-
sta sto∏ecznego Warszawy oraz w okre-
sie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 
31 grudnia 2013 r. — na obszarze nale-
˝àcym do województwa mazowieckiego.
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2. Maksymalnà intensywnoÊç regionalnej po-
mocy inwestycyjnej udzielanej ma∏ym lub
Êrednim przedsi´biorcom, w rozumieniu
art. 2 za∏àcznika I do rozporzàdzenia Komi-
sji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia
2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy
paƒstwa dla ma∏ych i Êrednich przedsi´-
biorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001,
str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 8, t. 2, str. 141), w brzmieniu
nadanym rozporzàdzeniem Komisji (WE)
nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmie-
niajàcym rozporzàdzenie Komisji (WE)
nr 70/2001 i rozszerzajàcym jego zakres
w celu w∏àczenia pomocy dla badaƒ i roz-
woju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004, str. 22;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 8, t. 3, str. 64), z wy∏àczeniem prowa-
dzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà w sekto-
rze transportu, podwy˝sza si´ o 20 punk-
tów procentowych brutto w przypadku ma-
∏ych przedsi´biorców oraz o 10 punktów
procentowych brutto w przypadku Êred-
nich przedsi´biorców, w stosunku do mak-
symalnej intensywnoÊci okreÊlonej dla po-
szczególnych obszarów.

3. W przypadku pomocy regionalnej udziela-
nej przedsi´biorcy na realizacj´ du˝ego pro-
jektu inwestycyjnego maksymalnà wiel-
koÊç pomocy ustala si´ wed∏ug wzoru:

I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C),

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
I — maksymalnà wartoÊç pomocy dla

du˝ego projektu inwestycyjnego,
R — intensywnoÊç pomocy dla obszaru

lokalizacji inwestycji, okreÊlonà zgod-
nie z ust. 1,

B — wielkoÊç kosztów kwalifikujàcych si´
do obj´cia pomocà powy˝ej równo-
wartoÊci 50 mln euro nieprzekracza-
jàcà równowartoÊci 100 mln euro,

C — wielkoÊç kosztów kwalifikujàcych si´
do obj´cia pomocà przekraczajàcà
równowartoÊç 100 mln euro.

4. Przez du˝y projekt inwestycyjny nale˝y ro-
zumieç nowà inwestycj´, podj´tà w okre-
sie 3 lat przez jednego lub kilku przedsi´-
biorców, w przypadku której Êrodki trwa∏e
sà po∏àczone ze sobà w sposób ekono-
micznie niepodzielny oraz której koszty
kwalifikujàce si´ do obj´cia pomocà prze-
kraczajà równowartoÊç 50 mln euro i zo-
sta∏y obliczone wed∏ug kursu og∏oszone-
go przez Narodowy Bank Polski z dnia
udzielenia zezwolenia.

5. W przypadku gdy ∏àczna wartoÊç pomocy
przekracza∏aby 75 % wartoÊci maksymal-
nej pomocy, jakiej mo˝na udzieliç na reali-
zacj´ inwestycji o kosztach kwalifikujàcych
si´ do obj´cia pomocà stanowiàcych rów-

nowartoÊç 100 mln euro, projekt pomocy
indywidualnej wymaga notyfikacji Komisji
Europejskiej.”;

5) w § 5:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) nie przeniesie w jakiejkolwiek formie w∏as-

noÊci sk∏adników majàtku, z którymi by∏y
zwiàzane wydatki inwestycyjne — przez
okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewi-
dencji Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci nie-
materialnych i prawnych, w rozumieniu prze-
pisów o podatku dochodowym, a w przypad-
ku ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców —
przez okres 3 lat;

2) b´dzie prowadzi∏ dzia∏alnoÊç gospodarczà
przez okres nie krótszy ni˝ 5 lat od momentu,
gdy ca∏a inwestycja zostanie zakoƒczona,
a w przypadku ma∏ych i Êrednich przedsi´-
biorców — przez okres nie krótszy ni˝ 3 lata.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zwolnienie od podatku dochodowego z ty-
tu∏u tworzenia nowych miejsc pracy przys∏u-
guje poczàwszy od miesiàca, w którym
przedsi´biorca rozpoczà∏ ponoszenie kosz-
tów pracy, a˝ do wyczerpania dopuszczalnej
pomocy regionalnej, przy spe∏nieniu warun-
ków, o których mowa w § 3 ust. 6.”; 

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Za wydatki kwalifikujàce si´ do obj´cia po-
mocà uznaje si´ koszty inwestycji, pomniej-
szone o naliczony podatek od towarów
i us∏ug oraz o podatek akcyzowy, je˝eli mo˝-
liwoÊç ich odliczeƒ wynika z odr´bnych prze-
pisów, poniesione na terenie strefy w trakcie
obowiàzywania zezwolenia, b´dàce:
1) cenà nabycia gruntów lub prawa ich

u˝ytkowania wieczystego;
2) cenà nabycia albo kosztem wytworzenia

we w∏asnym zakresie Êrodków trwa∏ych,
pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie
z odr´bnymi przepisami, do sk∏adników
majàtku podatnika;

3) kosztem rozbudowy lub modernizacji
istniejàcych Êrodków trwa∏ych;

4) cenà nabycia wartoÊci niematerialnych
i prawnych zwiàzanych z transferem
technologii przez nabycie praw patento-
wych, licencji, know-how lub nieopaten-
towanej wiedzy technicznej, z zastrze˝e-
niem ust. 2 i 3.

2. Koszty zwiàzane z nabyciem aktywów ob-
j´tych najmem albo dzier˝awà, innych ni˝
grunty, budynki i budowle, uwzgl´dnia si´
jedynie w przypadku, gdy najem albo
dzier˝awa ma postaç leasingu finansowe-
go oraz obejmuje zobowiàzanie do nabycia
aktywów z chwilà up∏ywu okresu najmu al-
bo dzier˝awy. W odniesieniu do najmu 
albo dzier˝awy gruntów, budynków i bu-
dowli najem albo dzier˝awa musi trwaç
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przez okres co najmniej 5 lat od przewidy-
wanego terminu zakoƒczenia projektu
inwestycyjnego, a w przypadku ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorców — przez okres
co najmniej 3 lat.

3. W przypadku przedsi´biorców innych ni˝
mali i Êredni koszty inwestycji okreÊlone
w ust. 1 pkt 4 uwzgl´dnia si´ w kosztach
kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà
w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 50 % war-
toÊci kosztów, o których mowa w ust. 1.

4. WartoÊci niematerialne i prawne powinny
spe∏niaç ∏àcznie nast´pujàce warunki:

1) b´dà wykorzystane przez przedsi´biorc´
otrzymujàcego pomoc regionalnà wy-
∏àcznie w przedsi´biorstwie, na rzecz
którego przedsi´biorca otrzymuje po-
moc, oraz b´dà uj´te w aktywach tego
przedsi´biorstwa i pozostanà w nim
przez okres co najmniej 5 lat, a w przy-
padku przedsi´biorcy ma∏ego lub Êred-
niego — przez okres co najmniej 3 lat;

2) b´dà nabyte od osoby trzeciej na wa-
runkach nieodbiegajàcych od normal-
nych praktyk inwestycyjnych;

3) b´dà podlegaç amortyzacji zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 wrzeÊnia
1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694, z póên. zm.3)).

5. Cen´ nabycia i koszt wytworzenia Êrodków
trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych
i prawnych ustala si´ zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachun-
kowoÊci.

6. W przypadku przedsi´biorcy prowadzàce-
go dzia∏alnoÊç gospodarczà w sektorze
transportu wydatki na nabycie Êrodków
transportu nie kwalifikujà si´ do obj´cia
pomocà.

7. W przypadku gdy przed nabyciem przed-
si´biorstwa w stosunku do jego sk∏adni-
ków udzielono ju˝ pomocy publicznej, ce-
na nabycia tych sk∏adników nie zalicza si´
do kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia
pomocà.

8. Ârodki trwa∏e, o których mowa w ust. 1
pkt 2, nabyte przez przedsi´biorc´ innego
ni˝ ma∏y i Êredni powinny byç nowe.

9. Minimalna wysokoÊç kosztów inwestycyj-
nych, o których mowa w ust. 1, wynosi
100 tys. euro wed∏ug kursu og∏oszonego
przez Narodowy Bank Polski z dnia udziele-
nia zezwolenia.”;

7) uchyla si´ § 7 i 8.

§ 2. Do przedsi´biorcy, który posiada zezwolenie
wydane przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego roz-
porzàdzenia, stosuje si´ dotychczasowe warunki udzie-
lania pomocy regionalnej.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski
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3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546
i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.


