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Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna to korzystne warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej. To
przede wszystkim możliwość nawiązywania kontaktów z innymi, działającymi na jej terenach ﬁrmami, wsparcie
na każdym etapie inwestycji oraz obsługa po-inwestycyjna.
W 2017 roku PSSE zdobyła aż 7 wyróżnień w prestiżowym rankingu FDI Intelligence "Global Free Zones of The Year 2017".
(FDI Intelligence jest częścią opiniotwórczego brytyjskiego dziennika Financial Times i największym centrum doskonalenia
bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BiZ) na świecie. Specjalizuje się w rozwoju międzynarodowych relacji gospodarczych.)

Strefa otrzymała status Higly Comemended (Wysoko Polecana) w kategorii Zwycięzcy Regionalni (Regional Winners) oraz
Nagrodę Specjalistyczną (Specialism Award) za wsparcie dla przemysłu stoczniowego (Shipbuilding). Ponadto PSSE została
nagrodzona za Rozszerzenia (Expansions), Opiekę Poinwestycyjną (Aftercare Services), Strategię dla Chin (China Strategy),
Współpracę Transgraniczną (Crossborder Collaboration) i Doﬁnansowania (Acces to Finance).

Okres funkcjonowania strefy: do 2026 r.

Obszar:
Obszar Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE) rozciąga się w pięciu województwach: kujawsko-pomorskim,
pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim i lubelskim:
880,2130 ha w województwie kujawsko – pomorskim

Tereny Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w województwie kujawsko-pomorskim dostępne są na stronie
internetowej www.mapa.strefa.gda.pl

Pomoc publiczna:
Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie
zezwolenia, przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu:
określonych w zezwoleniu wydatków inwestycyjnych
lub
określonego w zezwoleniu poziomu zatrudnienia,
przy czym dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów:
nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników.
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Pomoc publiczna w świetle aktualnych przepisów prawa:
Wysokość wskaźnika intensywności pomocy publicznej dla województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko
- pomorskiego wynosi 35%, dla województwa wielkopolskiego: 25%
Dla małych i średnich przedsiębiorców wskaźnik ten wynosi odpowiednio: 55% i 45% (w woj. wielkopolskim: 45% i 35 %)
Minimalna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 100 tys. EUR przy zachowaniu warunku prowadzenia działalności
gospodarczej przez okres minimum 5 lat oraz 3 lat dla MŚP.
Udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z nową inwestycją powinien wynosić co najmniej 25%.
Kwoty pomocy regionalnej otrzymane z kilku źródeł, krajowych lub zagranicznych, podlegają sumowaniu.

Atuty Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna:
zarządza terenami przemysłowymi w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, lubelskim,
wielkopolskim,
oferuje inwestorom system zwolnień podatkowych zgodnych z ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych i
prawodawstwem unijnym,
zapewnia szybką, profesjonalną i życzliwą obsługę inwestora na każdym etapie negocjacji, a także po jego wejściu do
Strefy,
wydaje decyzje administracyjne w pierwszej instancji z zakresu prawa budowlanego dla większości terenów położonych w
Streﬁe,
ułatwia kooperowanie z ﬁrmami już działającymi na terenie Strefy,
współpracuje z regionalnym otoczeniem gospodarczym, naukowym i kulturalnym.

Najwięksi inwestorzy PSSE w woj. kujawsko-pomorskim
UMC Poland Sp. z o.o. (Łysomice),
Apator S.A. (Łysomice),
Orion Electric Poland sp. z o.o. (Łysomice),
Boryszew Tensho Poland sp. z o.o. (Łysomice),
Nissin Logistics Poland Sp. z o.o. (Łysomice),
YUSEN Logistics (Polska) sp. z o.o. (Łysomice),
Sohbi Craft Poland sp. z o.o. (Łysomice),
Poland Tokai Okaya Manufacturing sp. z o.o. (Łysomice),
Tioman sp. z o.o. sp.k. (Łysomice),
Vital sp. z o.o. (Łysomice),
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For Nature Solutions sp. z o.o. (Łysomice),
Kreis Pack sp. z o.o. (Łysomice),
B.A.U.S. AT sp. z o.o. (Łysomice)
Katarzynki Akcesoria Meblowe sp. z o.o. (Łysomice),
Mondi Świecie S.A. (Świecie),
Mondi Corrugated Świecie Sp. z o.o. (Świecie),
Schumacher Packaging Zakład Grudziądz sp. z o.o. (Grudziądz),
MrGarden Sp. z o.o. (Grudziądz),
Limito S.A. Zakład Przetwórstwa Ryb (Grudziądz),
SITS sp. z o.o. (Grudziądz)
PPH "SARA" sp.j. (Grudziądz)
Plastica Sp. z o.o (Kowalewo Pomorskie),
Lafarge Cement SA (Barcin),
Mapei Polska sp. z o.o. (Barcin),
Airon Investment S.A. (Bydgoszcz),
Baumat sp. z o.o. (Bydgoszcz),
Metalbark sp. z o.o. spółka komandytowa (Bydgoszcz),
METALCYNK sp. z o.o. (Bydgoszcz),
MMP Neupack Polska Sp. z o.o. (Bydgoszcz),
Garos Polska sp. z o.o. (Bydgoszcz),
SPX Flow Technology Poland sp. z o.o. (Bydgoszcz),
Solvay Advanced Silicas Poland sp. z o.o. (Włocławek),
Indorama Ventures Poland sp. z o.o. (Włocławek),
Wika Polska sp. z ograniczoną odpowiedzialnością SGF sp. k (Włocławek),
Zakłady Mechaniczne Azofer Dylik&Dylik sp.j. (Włocławek),
Cedrob S.A. (Rypin),
Firma Handlowo Usługowa „PATI” Anita Fede – Chreścionko (Rypin),
Pinguin Foods Polska Sp. z o.o. (Lipno)
Soda Ciech S.A. (Inowrocław).

Kontakt:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
Biuro Toruń: ul. Grudziądzka 132, 87-100 Toruń
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Tel: 56 653 00 47, torun@strefa.gda.pl
Siedziba: ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
Tel: 58 555 97 00, Fax: 58 555 97 11, invest@strefa.gda.pl
www.strefa.gda.pl

Opracowanie: K. Adamska PSSE, Biuro Toruń
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