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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 3 października 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie  ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Na podstawie art.  9 ust.  1 ustawy z dnia 20 paź-
dziernika 1994  r. o  specjalnych strefach ekonomicz-
nych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, 
poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co 
następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju 
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. 
Nr 158, poz. 1248) w załączniku wprowadza się nastę-
pujące zmiany: 

1) pkt 1.3 otrzymuje brzmienie:

„1.3. Misja PSSE

Misją PSSE jest podnoszenie konkurencyjno-
ści województw: pomorskiego, kujawsko-
-pomorskiego, wielkopolskiego i  zachodnio-
pomorskiego poprzez wdrażanie rozwiązań 
stymulujących rozwój nowoczesnych tech-
nologii, a  także wspieranie rozwoju gospo-
darczego za pomocą rozwiązań uwzględnia-
jących i  wykorzystujących szczególne uwa-
runkowania tych regionów. 

Realizacja misji polega na podejmowaniu 
inicjatyw mających na celu wzrost innowa-
cyjności gospodarki województw na obsza-
rach objętych strefą. Celem nadrzędnym jest 
tworzenie jak najlepszych warunków do rea-
lizacji przedsięwzięć inwestycyjnych oraz 
zwiększanie stopnia efektywności wykorzy-
stywania potencjału gospodarczego regio-
nów, w tym zasobów ludzkich poprzez two-
rzenie atrakcyjnych miejsc pracy.

Osiągnięcie tego celu wiąże się nierozerwal-
nie z:

1)  realizacją zadań przyjętych i  określonych 
w  Strategii Rozwoju Województwa Po-
morskiego na lata 2005—20202), w szcze-
gólności w celu podniesienia konkurencyj-
ności regionu, m.in. poprzez udoskonala-
nie oraz rozwój infrastruktury technicznej 
i komunalnej;

2)  realizacją zadań przyjętych i  określonych 
w Strategii Rozwoju Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego na lata 2007—20203), 
w szczególności w celu wzrostu konkuren-
cyjności regionu poprzez działania zwięk-
szające atrakcyjność inwestycyjną obsza-
rów aktywności gospodarczej;

3)  realizacją zadań określonych w  Strategii 
Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 
do 2020 roku4), w  szczególności poprzez 
podniesienie konkurencyjności regionu;

4)  realizacją zadań przyjętych i  określonych 
w  Strategii Rozwoju Województwa Za-
chodniopomorskiego do roku 20205);

5)  realizacją zadań współfinansowanych 
z  Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) 
na lata 2007—2013. Program stanowi sko-
ordynowany, wieloletni i  ustabilizowany 
finansowo program przedsięwzięć rozwo-
jowych w  województwie pomorskim. Je-
go celem strategicznym jest poprawa kon-
kurencyjności gospodarczej, spójności 
społecznej i  dostępności przestrzennej 
województwa przy zrównoważonym wy-
korzystaniu specyficznych cech potencjału 
gospodarczego i  kulturowego regionu 
oraz przy pełnym poszanowaniu jego za-
sobów przyrodniczych;

6)  rozwojem działalności Gdańskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego im. Hilarego 
Koprowskiego.”;

2) pkt 6.1 otrzymuje brzmienie:

„6.1.  Inwestycje znaczące dla regionów — per-
spektywy powiększania terenów

Ustawa z  dnia 30 maja 2008  r. o  zmianie 
ustawy o  specjalnych strefach ekonomicz-
nych (Dz. U. Nr  118, poz.  746) zwiększyła 
limit łącznej powierzchni stref w  Polsce 
z 12 tys. ha do 20 tys. ha. Zasady włączania 
do stref nowych obszarów zostały określone 
w  Koncepcji rozwoju specjalnych stref eko-
nomicznych, zwanej dalej „Koncepcją”, przy-
jętej przez Radę Ministrów dnia 27 stycznia 
2009 r. Koncepcja określa główny cel włącza-
nia nowych terenów do specjalnych stref 
ekonomicznych, którym jest wspieranie no-
wych inwestycji pożądanych dla gospodarki 
kraju, a  więc takich, które w  najwyższym 
stopniu przyczynią się do zrównoważonego 
rozwoju społeczno-gospodarczego regio-
nów. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomicz-
na jest położona na terenie czterech woje-
wództw: pomorskiego, kujawsko-pomorskie-
go, wielkopolskiego i  zachodniopomorskie-
go. Różne uwarunkowania i cele rozwojowe 
tych regionów determinują politykę zagos- 
podarowania terenów strefy, inną dla każde-
go województwa.

1)  Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządo-
wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki 
(Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2)  Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego  
nr 587/XXXV/05 z dnia 18 lipca 2005 r. 

3)  Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
nr XLI/586/05 z dnia 12 grudnia 2005 r. 

4)  Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
nr XLII/692A/05 z dnia 19 grudnia 2005 r.

5)  Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 
nr XXVI/303/05 z dnia 19 grudnia 2005 r.
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I tak:

1) dla województwa pomorskiego — założo-
no pozyskiwanie inwestorów prowadzą-
cych działalność badawczo-rozwojową, 
z  sektora nowoczesnych usług i  zaawan-
sowanych technologii, współpracujących 
z  instytucjami naukowymi oraz zajmują-
cych się gromadzeniem i przetwarzaniem 
danych. W  celu zagospodarowania kadry 
i terenów stoczniowych i portowych zakła-
da się również lokowanie inwestycji 
z branży maszynowej. Uwzględniając bez-
robocie w gminach oddalonych od dużych 
ośrodków miejskich, przewiduje się po- 
zyskiwanie inwestorów gwarantujących 
tworzenie miejsc pracy w branży spożyw-
czej i przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Zgodnie z  Koncepcją dla województwa po-
morskiego „kryterium sektorów prioryteto-
wych” poszerza się o  branżę logistyczną 
i przetwórstwo spożywcze; 

2)  dla województwa kujawsko-pomorskiego 
— zakłada się pozyskiwanie inwestorów 
z sektora nowoczesnych usług, branży ma-
szynowej, elektronicznej i  przetwórstwa 
spożywczego oraz gwarantujących two-
rzenie miejsc pracy w dziedzinach, w któ-
rych województwo dysponuje dużym po-
tencjałem kadrowym.

Zgodnie z  Koncepcją dla województwa ku-
jawsko-pomorskiego „kryterium sektorów 
priorytetowych” poszerza się o  branżę pa-
pierniczą i produkcję wyrobów na rzecz bu-
downictwa;

3)  dla województwa wielkopolskiego — 
z  uwagi na potencjał regionu zakłada się 
pozyskiwanie inwestorów reprezentują-

cych zaawansowane technologie i współ-
pracujących z  instytucjami naukowymi 
oraz, ze względu na położenie strefy przy 
ważnych szlakach komunikacyjnych, pro-
jektów z  branży logistycznej i  poligraficz-
nej.

Zgodnie z Koncepcją dla województwa wiel-
kopolskiego „kryterium sektorów prioryteto-
wych” poszerza się o  przemysł elektrotech-
niczny i  produkcję części i  akcesoriów dla 
przemysłu;

4)  dla województwa zachodniopomorskiego 
— zakłada się pozyskiwanie inwestorów 
z branży metalowej, maszynowej i elektro-
nicznej. Priorytetowym kryterium wspar-
cia inwestycji w  powiatach o  stopie bez- 
robocia przekraczającej 20% będzie liczba 
tworzonych miejsc pracy. 

Zgodnie z  Koncepcją dla województwa 
zachodniopomorskiego „kryterium sektorów 
priorytetowych” poszerza się o  produkcję 
wyrobów na rzecz budownictwa oraz o prze-
twórstwo spożywcze.

Realizowane działania marketingowo-pro-
mocyjne będą zgodne z  polityką rozwoju 
strefy określoną w Koncepcji, a ujęte w niej 
zasady obejmowania nowych gruntów statu-
sem specjalnej strefy ekonomicznej będą 
stanowić podstawę do oceny wniosków kie-
rowanych do Zarządzającego o  włączenie 
nowych terenów do strefy.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: wz. D. Bogdan




