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Podstawowe_informacje_
o_regionie

Położenie geograficzne

 > Pomorskie jest jednym z 16 województw Polski i jednym z 3 położonych nad 
Morzem Bałtyckim. Poprzez północną, morską granicę sąsiaduje z państwami 
skandynawskimi, na wschodzie z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.

 > W układzie administracyjnym Polski region graniczy z województwami: za-
chodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim oraz warmińsko- 

-mazurskim. Powierzchnia województwa zajmuje 18 300 km², co stanowi 5,9% 
powierzchni Polski.

Ludność

 > Pomorskie zamieszkuje 2,21 mln osób, czyli 5,8% ludności Polski. Średnia gęstość 
zaludnienia wynosi 121 osób na km². W skali kraju należy do województw średniej 
wielkości, zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności.

 > Niemniej, to właśnie w Pomorskim odnotowano najwyższy w Polsce przyrost 
naturalny – w 2007 roku wskaźnik ten wyniósł 2,7 na 1000 mieszkańców – oraz 
jedno z najwyższych w kraju sald migracji wewnętrznych i zewnętrznych. Między 
innymi dzięki swoim walorom przyrodniczym województwo pomorskie uważane 
jest za jedno z najatrakcyjniejszych miejsc do zamieszkania w Polsce. Opinię 
taką wyrażają również coraz liczniejsi obcokrajowcy, nabywający nieruchomości 
i mieszkania w regionie.

Miasta

 > W 42 miastach województwa mieszka prawie 67% ludności Pomorza. Niekwestio-
nowanym centrum zarówno regionu, jak również Polski północnej jest aglomeracja 
trójmiejska, która obejmuje Gdańsk, Sopot i Gdynię. Miasta te w naturalny sposób 
podzieliły swoje funkcje. Gdańsk jest stolicą regionu i jednocześnie jego najwięk-
szym miastem liczącym 455 tys. mieszkańców. Gdynia, drugie co do wielkości 
miasto województwa, to symbol samorządności w Polsce i dynamicznego rozwoju 
gospodarczego. Sopot, mający status uzdrowiska, jest nie tylko ponadregionalną 
bazą wypoczynkowo-rekreacyjną, ale również miejscem lokalizacji przedsiębiorstw 
z sektora nowoczesnych usług. Aglomeracja trójmiejska to ośrodek, w którym 
mieszka 744 tys. osób, co stanowi ponad jedną trzecią ludności województwa. 
Jest to miejsce koncentracji potencjału ekonomicznego regionu, główny węzeł 
komunikacyjny, ośrodek akademicki, przemysłowy i handlowy, wraz z centrum 
targowym, zagranicznymi przedstawicielstwami konsularnymi i sekretariatami 
organizacji międzynarodowych.

 > Trzecim co do wielkości miastem regionu jest Słupsk – 97,3 tys. mieszkańców, 
pełniący rolę głównego ośrodka miejskiego zachodniej części województwa. Z kolei 
Wejherowo, Reda, Rumia i okolice tworzą tzw. „małe trójmiasto”, zamieszkane 
przez prawie 112 tys. ludzi.

 > Ważną rolę na mapie gospodarczej i społecznej regionu odgrywają też miasta 
powiatowe, takie jak: Tczew (60,1 tys. mieszkańców), Starogard Gdański (48,3 tys. 
mieszkańców), Chojnice (39,9 tys. mieszkańców), Kwidzyn (38 tys. mieszkańców), 
Malbork (38,1 tys. mieszkańców).
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WaLory Przyrodnicze i kuLturoWe

 > Różnorodność krajobrazu, od wydm i ruchomych piasków zlokalizowanych na 
północy, poprzez klifowe odcinki wybrzeża, kompleksy leśne i liczne jeziora, a także 
najwyższe wzniesienie polodowcowe na Niżu Środkowoeuropejskim (Wieżyca 
328,6 m n.p.m.) – sprawia, że w regionie jest aż 120 rezerwatów przyrody. Wśród 
nich znajduje się Słowiński Park Narodowy, będący Rezerwatem Biosfery UNESCO. 
Miłośnicy wypoczynku na łonie natury mają tu możliwość tak zróżnicowanych 
form aktywności, jak: windsurfing i kitesurfing na wodach Zatoki Gdańskiej 
i Puckiej, spływy kajakowe pomorskimi rzekami i jeziorami, narciarstwo wśród 
Wzgórz Szymbarskich i na Wieżycy oraz wędrówki piesze i rowerowe licznymi 
szlakami turystycznymi.

 > Pomorskie to również bogactwo kultury i historii. Tysiącletni hanzeatycki Gdańsk; 
szlak zamków gotyckich, będących materialną pozostałością bogatej historii 
Zakonu Krzyżackiego; pozostałości kultury mennonickiej we wschodniej części 
województwa; Kaszubski Park Etnograficzny i Muzeum Wsi Słowińskiej – dają 
możliwości poznania historii i kultury mieszkańców tych ziem. Wszystko to 
sprawia, że województwo pomorskie jest jednym z najatrakcyjniejszych regionów 
turystycznych w Polsce.

kLiMat

 > Pomorze pozostaje w strefie oddziaływania klimatu morskiego, który – w porówna-
niu z obszarami leżącymi w głębi kraju – wyróżnia się: mniejszą dobową amplitudą 
temperatury, niższą temperaturą powietrza w okresie letnim, wyższą w okresie 
zimowym, dużą liczbą dni z pogodą wietrzną, z występowaniem bryz morskich 
i lądowych. W najcieplejszych miesiącach (lipiec, sierpień) średnia temperatura 
wynosi plus 19,6°C, a w najzimniejszych (styczeń, luty) minus 1,4 °C. Roczna suma 
opadów waha się od 529,4 mm (okolica Gdańska) do 979 mm (okolice Lęborka).

Słupsk

Ustka
Lębork

Bytów

Kartuzy

Chojnice

Człuchów

Kościerzyna

Starogard Gdański

Tczew

Kwidzyn

Sztum

Malbork

Nowy Dwór Gdański
Pruszcz Gdański

Wejherowo
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Gdańsk 455,6

Sopot 38,8

Gdynia 249,2
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największe miasta w województwie pomorskim 
i miasta powiatowe (ludność w tysiącach)
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Pomorze_w_systemie_ 
administracyjnym_Polski

 > W polskim systemie administracyjnym istnieją trzy szczeble samorządu teryto-
rialnego: gmina, powiat i województwo.

 > Gmina jest najmniejszą jednostką samorządu. Istnieją gminy miejskie, wiejskie 
lub wiejsko-miejskie. Władzę w nich sprawują: rada gminy (lub rada miasta jako 
gminy), będąca organem prawodawczym oraz, w zależności od wielkości gminy 

– wójt, burmistrz lub prezydent, jako organ wykonawczy. W województwie pomor-
skim istnieją 123 gminy, w tym 25 miejskich, 17 wiejsko-miejskich oraz 81 wiejskich.

 > Dla inwestorów znaczenie podstawowe ma kontakt z przedstawicielami władzy 
na szczeblu gminnym. Na tym poziomie dysponuje się gruntami oraz tworzy 
plany zagospodarowania przestrzennego. Do samorządu gminnego należy także 
kreowanie polityki gospodarczej – to od decyzji radnych gminy zależy, jak i gdzie 
można inwestować oraz jaki rodzaj działalności preferowany jest na ich terenie.

 > Powiat to druga co do wielkości jednostka samorządu. Organem prawodawczym 
są rady powiatowe, natomiast władzę wykonawczą sprawują wybierani przez rady 
starostowie. Województwo pomorskie podzielone jest na 20 powiatów, w tym, 
cztery z nich – Gdańsk, Sopot, Gdynia i Słupsk – to miasta na prawach powiatu.

 > Szczebel powiatowy realizuje część zadań administracyjnych państwa, z których 
dla inwestora najważniejsze są działania z zakresu nadzoru budowlanego.

 > Na szczeblu województwa władzę samorządową reprezentuje Marszałek Woje-
wództwa i podległy mu Urząd Marszałkowski. Przedstawicielem administracji 
centralnej w regionie jest Wojewoda. Za kreowanie i planowanie głównych kie-
runków rozwoju gospodarczego regionu odpowiedzialny jest Sejmik Wojewódzki 
(liczący 33 radnych), a organem wykonawczym jest pięcioosobowy Zarząd Woje-
wództwa, na którego czele stoi Marszałek. Wojewoda jako reprezentant rządu 
w terenie jest strażnikiem prawa i interesów państwa w regionie. Podlegają mu 
również: bezpieczeństwo publiczne, wybrane zagadnienia związane ze sprawami 
obywatelskimi oraz reprezentowanie władzy państwowej. Rola poszczególnych 
województw staje się coraz większa, co związane jest m.in. ze wstąpieniem Polski 
do Unii Europejskiej i konsekwentnie prowadzoną polityką regionalną.

 > Po akcesji Polski do UE, samorządy wojewódzkie odpowiadają za koordynację dzia-
łań związanych z wdrażaniem funduszy strukturalnych UE na poziomie regionów.
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 > Głównym atutem województwa pomorskiego jest jego korzystne położenie 
geograficzne. W regionie krzyżują się ze sobą dwa kluczowe dla ruchu tranzyto-
wego paneuropejskie szlaki komunikacyjne:
 > Korytarz IA (Helsinki – Tallin – Ryga – Kaliningrad – Gdańsk), będący odgałę-

zieniem Korytarza I (Helsinki – Tallin – Ryga – Kowno – Warszawa),
 > Korytarz VI (Gdańsk – Katowice – Żylina), łączący Skandynawię z Europą 

Środkowo-Wschodnią oraz krajami basenu Morza Śródziemnego.

 > Wejście Polski do Unii Europejskiej i związany z tym dostęp do funduszy europej-
skich pozwoliły na realizację licznych projektów mających na celu zwiększenie 
dostępności regionu i poprawę istniejącej infrastruktury transportowej.

drogi

 > Głównym projektem drogowym w regionie jest budowa autostrady A1, w ciągu 
drogi międzynarodowej E75, z Trójmiasta do przejścia granicznego w Gorzyczkach. 
Na obszarze województwa pomorskiego budowa została zakończona. Trwają 
prace nad pozostałymi odcinkami. Ostateczne zakończenie inwestycji nastąpić 
ma w 2011 roku.

 > Równie ważne dla Pomorza są drogi krajowe nr 7 i 6. Droga krajowa nr 7, prowa-
dząca z Żukowa k/Gdańska przez Warszawę do granicy ze Słowacją w Chyżnem, 
jest częścią międzynarodowej drogi europejskiej E77 oraz na odcinku Gdańsk 

– Elbląg Wschód częścią trasy E28. Do 2011 roku droga krajowa nr 7 ma zostać 
przebudowana do standardów dwujezdniowej drogi ekspresowej. Innym ważnym 
projektem jest budowa Trasy Kaszubskiej, która ma na celu poprawę warunków 
dojazdu do aglomeracji trójmiejskiej od strony zachodniej Polski (obecnie droga 
krajowa nr 6). Trasa Kaszubska, jako odcinek drogi ekspresowej S6 w korytarzu 
trasy Via Hanseatica (Hamburg – Trójmiasto – Sankt Petersburg), pozwoli na 
ominięcie Gdyni oraz tzw. Małego Trójmiasta Kaszubskiego (Wejherowo, Reda, 
Rumia) poruszającym się na trasie Gdańsk – Szczecin.

 > Na obszarze Trójmiasta do najważniejszych projektów drogowych zaliczyć należy 
budowę:
 > Południowej Obwodnicy Gdańska, która połączy drogę krajową nr 7  (S7) 

z Obwodnicą Trójmiasta (S6) oraz autostradą A1 i umożliwi przeniesienie ruchu 
tranzytowego poza miasto Gdańsk,

 > Trasy Sucharskiego, która wraz z Południową Obwodnicą Gdańska umożliwi 
połączenie Portu Gdańsk z istniejącym układem dróg krajowych i międzyna-
rodowych, w dużej mierze rozwiąże problemy komunikacyjne w powiązaniach 
wewnątrzportowych oraz umożliwi wyprowadzenie transportu ciężkiego 
w kierunku wschodnim i południowym z Gdańska z pominięciem centrum 
historycznego i dzielnic mieszkaniowych miasta,

 > Węzła w Karczemkach (wraz z dokończeniem budowy trasy W–Z), który odblo-
kuje główny wylot z Gdańska w kierunku Kaszub (droga krajowa nr 7) i połączy 
centrum miasta z Obwodnicą Trójmiasta,

 > Trasy Słowackiego (w rzeczywistości budowa dolnego odcinka istniejącej 
ulicy), która usprawni transport między przyszłym stadionem w Gdańsku 
a lotniskiem w Rębiechowie.

 > W Gdyni w 2008 roku zakończono budowę kluczowych w tym mieście dróg – Drogi 
Różowej, stanowiącą alternatywę dla głównej arterii komunikacyjnej Trójmiasta 

– Trasy Średnicowej. Do użytku oddano także Trasę Kwiatkowskiego oraz ulicę 
Janka Wiśniewskiego, usprawniając tym samym dostęp do Portu Gdynia.

Transport_i_komunikacja
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 > Od 2000 rOku POrt LOtniczy 
w Gdańsku nOtuje stały 
cOrOczny wzrOst Liczby 

ObsłuGiwanych Pasażerów 
i PrzeładOwywanych 

tOwarów



koLej

 > Połączenia kolejowe w województwie pomorskim to bardzo dogodny sposób 
transportu towarów, m.in. tych, które przewożone są także drogą morską. Przez 
województwo oprócz połączeń lokalnych biegną cztery ważne dla ruchu między-
narodowego linie kolejowe: Trójmiasto – granica z Niemcami (przez Szczecin), 
Gdańsk – granica z Czechami i Słowacją (przez Warszawę i Kraków), Gdańsk 

– granica południowo-zachodnia (przez Bydgoszcz, Łódź i Katowice), Gdańsk 
– Kaliningrad (przez Olsztyn) bądź Gdańsk – Białoruś (przez Białystok).
 > Obecnie trwają prace nad przebudową linii kolejowej E65 z Gdyni do Warszawy. 

W ramach tych prac wymieniona zostanie część torowisk i sieci trakcyjnej oraz 
zbudowane zostaną bezkolizyjne skrzyżowania kolejowe-drogowe, co w efekcie 
doprowadzi do skrócenia czasu przewozu pasażerów i  towarów. Planowane 
zakończenie inwestycji nastąpić ma w II połowie 2011 roku.

Lotnisk a

 > W chwili obecnej w województwie pomorskim funkcjonuje jedno pasażerskie 
lotnisko o charakterze komercyjnym – Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. 
Jako cywilne lotnisko posiadające wszystkie niezbędne licencje, może ono obsłu-
giwać wszystkie typy komercyjnych lotów pasażerskich i towarowych oraz lotów 
z zakresu lotnictwa ogólnego łącznie z lotami biznesowymi.

 > O rosnącej roli gdańskiego lotniska świadczy dynamika wzrostu obsłużonych 
pasażerów. Od 2000 roku Port Lotniczy w Gdańsku notuje stały coroczny wzrost 
liczby obsługiwanych pasażerów i przeładowywanych towarów. W 2000 roku liczba 
pasażerów wynosiła 270 tys., a w 2008 roku przekroczyła 1 954 tys. Na przełomie 
ostatnich lat nastąpił także dynamiczny wzrost masy przeładunkowej (1 552 tys. kg 
w 2000 roku i 4 610 tys. kg w 2008 roku). Badania przeprowadzone na zlecenie 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wskazują, iż do roku 2020 
liczba pasażerów obsługiwanych w ciągu roku wzrosnąć ma do około 7,5 mln.

Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w gdańsku 
obsłużeni pasażerowie i przewozy cargo w latach 2000–2008
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 > W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie Lotnisko im. Lecha Wałęsy planuje 
szereg inwestycji w  infrastrukturę portową o  łącznej wartości blisko 160 mln 
EUR, finansowanych z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko (POIŚ). Do najważniejszych z nich należą:
 > budowa drugiego terminalu wraz z infrastrukturą,
 > modernizacja istniejącej infrastruktury portowej.

 > Na liście rezerwowej POIŚ znajdują się:
 > rozbudowa terminalu cargo,
 > kontynuacja modernizacji infrastruktury portowej.

 > W planach jest również budowa drugiego lotniska Gdynia-Kosakowo na części 
terenów obecnego lotniska wojskowego. Lotnisko Gdynia-Kosakowo stanowić 
ma alternatywę dla lotniska w Gdańsku, obsługując głównie loty czarterowe 
i biznesowe oraz część połączeń tanich linii lotniczych.

Port y Morskie

 > Porty w Gdyni i Gdańsku są największymi obiektami tego typu w regionie Morza 
Bałtyckiego. Obsługują prawie wszystkie rodzaje ładunków i statków. Geograficzne 
i rynkowe usytuowanie trójmiejskich portów predysponuje je do pełnienia roli cen-
trów dystrybucyjno-logistycznych ukierunkowanych na region Morza Bałtyckiego 
oraz kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Porty w Gdańsku i Gdyni stanowią także 
ważne ogniwo łańcucha transportowego łączącego kraje skandynawskie z kra-
jami Europy Południowej, w szczególności w rejonie Adriatyku i Morza Czarnego.

 > Port Gdańsk składa się z dwóch obszarów – z Portu Wewnętrznego, usytuowanego 
wzdłuż Martwej Wisły i Kanału Portowego oraz z Portu Północnego, mającego 
bezpośredni dostęp do Zatoki Gdańskiej. Port Wewnętrzny może przyjmować 
statki o maksymalnym zanurzeniu 10,2 m i długości 225 m. W części zewnętrznej, 
wysuniętej w morze, czyli w głębokowodnym Porcie Północnym, mogą być przyj-
mowane największe statki, jakie pływają po Morzu Bałtyckim (o maksymalnym 
zanurzeniu 15 m). W Porcie Północnym zlokalizowany jest nowoczesny głęboko-
wodny terminal kontenerowy DCT Gdańsk.

 Pirs Węglowy w Porcie Północnym. 

Fot.: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
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 > Specjalnością Portu Gdynia są ładunki skonteneryzowane, których obsługa jest 
domeną Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego (BCT). Aktualne zdolności przeła-
dunkowe BCT to 500 tys. TEU, a w ciągu najbliższych lat, dzięki inwestycjom, mają 
sięgać 1 mln TEU. Gdyński port to także, wyposażone w nowoczesne urządzenia 
przeładunkowe, terminale towarów masowych i drobnicowych. Firma jest również 
liderem w obsłudze statków pasażerskich oraz centrum przeładunków ro-ro, 
w tym ładunków promowych. Należy zwrócić uwagę, że gdyński port odnotowuje 
systematyczny wzrost wszystkich rodzajów przeładunków.
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 > Rosnąca ilość przeładunków i w efekcie coraz większe znaczenie portów w Gdań-
sku i Gdyni jako ośrodków dystrybucyjnych i tranzytowych na Bałtyku wymusza 
na zarządach obu podmiotów liczne inwestycje. Mają one dostosować porty do 
wymagań rynku odnośnie obsługi ładunków i statków, a także umożliwić tworzenie 
multimodalnych łańcuchów transportowych. Główny projekt portu w Gdańsku to 
budowa Pomorskiego Centrum Logistycznego na obszarze 210 ha w sąsiedztwie 
terminalu kontenerowego DCT. Ponadto, planowana jest modernizacja wewnątrz-
portowej infrastruktury drogowo-kolejowej i połączenie jej z modernizowaną przez 
miasto Gdańsk i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad siecią drogową, 
ułatwiającą dostęp do portu.

 > Port Gdynia, dzięki zakończonej budowie Trasy Kwiatkowskiego, ma już bezpo-
średni dostęp do Obwodnicy Trójmiasta. Obecnie trwają prace nad modernizacją 
infrastruktury portowej. Rozbudowie ulec ma terminal ro-ro. Planowana jest 
też budowa nowego budynku terminalu promowo-pasażerskiego. Podobnie jak 
w Gdańsku, tak i w Gdyni przygotowywane są tereny pod budowę centrów logi-
stycznych w Porcie Zachodnim (35 ha) i w Porcie Wschodnim (30 ha).
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sy tuacja MakroekonoMiczna WojeWÓdzt Wa

 > W 2006 roku wartość wytworzonego produktu krajowego brutto (PKB) w woje-
wództwie pomorskim wyniosła 60,250 miliardów złotych, plasując region na 
siódmej pozycji w kraju. W latach 2000–2006 średnie roczne tempo wzrostu 
PKB na Pomorzu kształtowało się na poziomie 6,2% i było wyższe od dynamiki 
ogólnopolskiej.

 > Przeciętny poziom PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla województwa 
pomorskiego w 2006 roku wyniósł 27 373 złote i tym samym ulokował Pomorze 
na piątej pozycji w Polsce.

 > Przeszło 50% PKB województwa generuje Trójmiasto (Gdańsk-Gdynia-Sopot) 
– łącznie 30,365 miliardów złotych w 2006 roku. Pod względem PKB na jednego 
mieszkańca Trójmiasto zajmuje piątą pozycję wśród wszystkich podregionów 
w Polsce – wskaźnik ten wynosi 40 491 złotych.

głÓWne Branże

 > Potencjał ekonomiczny regionu bazuje z jednej strony na tradycyjnych gałęziach 
przemysłu, takich jak przemysł stoczniowy, rafineryjny, spożywczy, maszynowy, 
meblowy oraz na turystyce. Z drugiej strony następuje rozwój branż: informatycz-
nej, elektronicznej, biotechnologicznej. W sektorach tych upatrywane są najwięk-
sze nadzieje rozwojowe regionu.

Profil_gospodarczy_Pomorza

struktura wartości dodanej brutto według rodzaju działalności 
w 2006 roku (gus, 2008)

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, 
rybołówstwo – 2,6%

Przemysł – 23,6%

Budownictwo – 6,7%

Usługi rynkowe – 52,2%

Usługi nie rynkowe – 14,9%
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 > Czołową branżą Pomorza i równocześnie największym pracodawcą pozostaje 
przemysł stoczniowy, reprezentowany przez stocznie produkcyjne, remontowe 
oraz firmy współpracujące ze stoczniami, które swoje usługi oferują również 
innym branżom.

 > W województwie pomorskim zlokalizowana jest znacząca część polskiej produkcji 
stoczniowej. Stocznie województwa pomorskiego wyprodukowały w 2008 roku 16 
statków (głównie były to samochodowce i kontenerowce), co stanowi 80% produkcji 
polskich stoczni. Na koniec listopada 2008 roku w portfelu zamówień pomorskich 
stoczni było 46 statków (72% zamówień wszystkich polskich stoczni).

 > Największą pod względem wartości przychodów ze sprzedaży firmą z branży 
stoczniowej (zarówno w skali regionu, jak i całego kraju) jest Grupa Kapitałowa 
Remontowa, której przewodzi Gdańska Stocznia Remontowa.

 > Grupa Remontowa oferuje usługi w zakresie remontów, przebudowy i budowy 
nowych, kompletnie wyposażonych statków. Budowa nowych jednostek odbywa 
się w Stoczni Północnej, która specjalizuje się w budowie statków w oparciu 
o projekty własnego biura projektowego. Statki te są budowane bezpośrednio dla 
armatorów i są to przede wszystkim jednostki niszowe, których rynkiem nie zaj-
mują się zazwyczaj stocznie azjatyckie (m.in. statki dla przemysłu wydobywczego). 
Stocznia Północna buduje także: statki pasażerskie i pasażersko-samochodowe, 
gazowce, kontenerowce i statki wielozadaniowe.

 > W skład grupy wchodzi 28 przedsiębiorstw, których działalność jest ściśle zwią-
zana z branżą stoczniową: od Stoczni Północnej, która buduje statki różnego typu, 
przez Fabrykę Mebli Okrętowych Famos czy Hydroster – producentów wyposażenia 
statków, po IT-REM specjalizującej się między innymi w rozwiązaniach informa-
tycznych dla branży morskiej.

Podmioty gospodarki narodowej według liczby pracujących 
w 2008 roku (gus, 2008)

LICZBA 
PRACUJĄCYCH

LICZBA PODmIOTóW 
GOSPODARCZYCH

0-9 228 597

10-49 9 796

50-249 1 843

250-999 220

1000 i więcej 40

największe przedsiębiorstwa z branży stoczniowej 
w województwie pomorskim w 2007 roku 
(Lista 2000, rzeczpospolita, październik / listopad 2008)

FIRmA PRZYCHODY Ze 
SPRZeDAżY (W TYS.)

ZYSK/STRATA 
NeTTO (W TYS.)

ZATRUDNIeNIe

Gdańska Stocznia Remontowa SA GK, Gdańsk 1 794 941 51 572 4 981

Stocznia Gdynia SA, Gdynia 1 040 987 bd 4 413

Stocznia Gdańsk SA, Gdańsk 308 823  – 237 640 2 651

13 Profil_gospodarczy_Pomorza



 > Na drugim biegunie (pod względem wyniku netto) znajduje się Stocznia Gdynia SA, 
która pomimo bardzo dużego potencjału produkcyjnego, własnego biura projek-
towo-konstrukcyjnego oraz zasobów marketingowo-handlowych, notuje wciąż 
ogromne straty (które są wynikiem nierentownych kontraktów, podpisanych 
kilka lat temu, kiedy wartość dolara była o wiele wyższa; do tego dochodzą wciąż 
niespłacone długi wraz z odsetkami).

 > Dotychczas gdyńska stocznia miała w swojej ofercie kontenerowce (od 1100 do 5000 
TEU), produktowce i chemikaliowce, tankowce, masowce, statki wielozadaniowe, 
gazowce LPG, ro-ro samochodowce czy typu ro-pax. Obecnie toczą się działania 
zmierzające do prywatyzacji stoczni.

 > W 2007 roku w prywatne przedsiębiorstwo została przekształcona Stocznia 
Gdańsk SA – strategicznym inwestorem i zarazem głównym udziałowcem stał 
się Związek Przemysłowy Donbasu (ISD). Według analizy rynku okrętowego na 
świecie i prognoz na najbliższe lata (analizę przeprowadziła firma McKinsey), 
produkcja Stoczni Gdańsk SA ma się opierać na trzech filarach:

 1. produkcja statków typu offshore do obsługi platform wiertniczych na morzu,
 2. produkcja wież do elektrowni wiatrowych,
 3. produkcja różnych konstrukcji stalowych (m.in. do mostów i wiaduktów).

 > Oprócz wyżej wymienionych gigantów w regionie funkcjonuje dużo mniejszych 
stoczni produkujących nowoczesne jachty i łodzie. Zdecydowana większość tej 
produkcji (około 90%) trafia na eksport.

 > Pomorze nie byłoby tym samym regionem bez branży rafineryjnej. Reprezentuje 
ją największe przedsiębiorstwo w regionie oraz jedno z największych w Polsce – 
Grupa Kapitałowa LOTOS SA, zajmujące się wydobyciem i przerobem ropy naftowej 
oraz handlem produktami naftowymi. Grupa zatrudnia przeszło 5000 pracowników. 
W 2008 roku skonsolidowane przychody LOTOSU wyniosły 13,316 mld złotych 
(o ponad 24% więcej niż w 2007 roku). Co prawda rok zakończył się ujemnym 
wynikiem operacyjnym, ale wpłynęło na to obciążenie wynikające z przeceny 
zapasów, które firmy rafineryjne muszą utrzymywać z mocy prawa. W przeciwnym 
wypadku, LOTOS zanotowałby szacunkowy zysk operacyjny na poziomie ponad 
470 mln złotych (o blisko 47% większy niż w 2007 roku).

 > Rosnące wyniki to nie jedyna pozytywna informacja. Grupa LOTOS realizuje obec-
nie największy w Europie Środkowo-Wschodniej projekt inwestycyjny, jakim jest 

„Program 10+”. W gdańskiej rafinerii powstanie szereg nowych zaawansowanych 
technologicznie instalacji, które pozwolą efektywniej wytwarzać poszukiwane na 
rynku krajowym i zagranicznym produkty naftowe. Realizacja projektu zapewni 
między innymi wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju.

 > Należąca do Grupy LOTOS rafineria w Gdańsku przerabia obecnie 6 mln ton ropy 
rocznie. Strategia do 2012 roku zakłada wzrost przerobu do 10,5 mln ton rocz-
nie. Pomóc ma w tym uzyskanie bezpośredniego dostępu do złóż ropy naftowej 
za granicą.

 > Gdańska rafineria Grupy LOTOS 

najlepszą rafinerią Europy 

Środkowo-Wschodniej 2008 

(według World Refining Association)

 > LOTOS osiemnasty na liście 

„500 Największych Firm Europy 

Środkowo-Wschodniej 2008” 

(według Rzeczpospolitej i Deloitte)

 > LOTOS w gronie najlepszych firm 

energetycznych z całego świata 

w zestawieniu „Top 250 Global 

Energy Company for 2008” 

(według Platts i Standard & Poor’s)
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 > Kolejnym sektorem o dużym znaczeniu gospodarczym dla regionu (a także dla 
całego kraju) oraz – co najważniejsze – o dobrych perspektywach rozwoju, jest 
sektor budowlany. Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w 2008 roku 
w województwie pomorskim wyniosła 4,7 mld złotych i była o ponad 22% wyższa 
od tej osiągniętej rok wcześniej. Największą wartość miały projekty związane 
z budową autostrad, dróg ekspresowych, ulic i dróg pozostałych (710,4 mln złotych), 
budową budynków budynków dwu – i wielomieszkaniowych (688,3 mln złotych) 
oraz budową budynków przemysłowych i magazynowych (537,2 mln złotych).

 > Tradycyjnie silną pozycję w gospodarce województwa ma branża spożywcza, 
która wytwarza około 11% produkcji sprzedanej przemysłu Pomorza, zatrudniając 
przy tym 20 tys. osób.

 > W regionalnym przetwórstwie spożywczym od kilku lat największy obrót gene-
rowany jest przez przetwórstwo rybne, którego przychody stanowią ponad 28% 
wartości sprzedaży lokalnego sektora. Kolejne miejsce z udziałem 24% w obrotach 
sektora zajmuje przetwórstwo mięsne, a za nim produkcja olejów i  tłuszczów 
z udziałem 11%.

Produkcja budowlano-montażowa według rodzaju 
obiektów budowlanych w 2008 roku 
(Budownictwo w województwie pomorskiem w 2008 roku, gus)

OBIeKTY WARTOść PRODUKCJI 
(W mLN ZłOTYCH)

Budynki mieszkalne 884,4

Hotele i budynki zakwaterowania 
turystycznego

64,6

Budynki biurowe 180,0

Budynki handlowo-usługowe 379,8

Budynki przemysłowe 
i magazynowe

537,2

Autostrady, drogi ekspresowe, 
ulice i drogi pozostałe

710,4

największe firmy budowlane w województwie pomorskim 
w 2007 roku (Lista 2000, rzeczpospolita, październik/listopad 2008)

FIRmA PRZYCHODY (W TYS. Zł) WYNIK NeTTO (W TYS. Zł)

Wakoz Sp. z o.o., Luzino 294 759 29 721

NDI SA GK, Sopot 294 417 4 429

Grupa Inwestycyjna Hossa SA GK, Gdynia 234 540 25 464

Allcon SA, Gdynia 167 508 6 111

PB Inpro Sp. z o.o., Gdańsk 161 301 23 742
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 > jednym z najszybciej 
rOzwijających się sektOrów 

GOsPOdarczych 
w wOjewództwie 

jest sektOr wysOkich 
technOLOGii



 > Jednym z najszybciej rozwijających się sektorów w województwie jest sektor 
wysokich technologii, reprezentowany przede wszystkim przez małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Dobrym zapleczem, zapewniającym rozwój sektora high-tech 
są wyższe uczelnie, w tym: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Akademia 
Morska i Akademia Marynarki Wojennej, które kształcą kadrę w tym zakresie.

 > Najbardziej znane firmy w tej branży to między innymi: Intel Technology Poland 
(centrum badawcze), Lufthansa Systems Poland (centrum outsourcingowe), IBM 
(centrum wdrożeniowe), Young Digital Planet (czołowy producent multimediów 
edukacyjnych), Compuware (czołowy dostawca aplikacji IT dla firm), ZenSar 
(centrum outsourcingowe).

 > Branża elektroniczna reprezentowana jest między innymi przez: Flextronics 
International Poland (dostawca podzespołów elektronicznych), DGT (dostawca 
nowoczesnych systemów łączności oraz kompleksowych rozwiązań teleinforma-
tycznych), Jabil Circuit Poland (dostawca płyt bazowych do telewizorów), Gemalto 
(lider w dziedzinie bezpieczeństwa cyfrowego), Platan (wiodący producent abo-
nenckich central telefonicznych oraz zintegrowanych systemów alarmowania, 
sygnalizacji i  łączności radiowej dla służb ratowniczych), Radmor (największy 
polski producent sprzętu radiokomunikacji ruchomej UKF FM), Satel (producent 
nowoczesnych urządzeń elektronicznych – centrale alarmowe, sygnalizatory, 
czujki).

 > Sektor wysokich technologii to również rozwijająca się branża kosmetyczna 
i  farmaceutyczna. Przykładem tego typu przedsiębiorstw są między innymi 
firmy Ziaja oraz Oceanic. Jednym z liderów polskiego przemysłu farmaceutycz-
nego jest Polpharma SA. Poza tym powstaje szereg mniejszych przedsiębiorstw 
zarówno produkcyjnych, jak i badawczych związanych z biotechnologią. Możliwość 
korzystania z bogatego zaplecza naukowego i wykwalifikowanych pracowników, 
rekrutujących się z kierunku biotechnologii Politechniki Gdańskiej i międzywy-
działowego kierunku biotechnologii prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet 
Gdański i Akademię Medyczną w Gdańsku, jest ważnym wsparciem w rozwoju 
firm realizujących innowacyjne projekty w tej dziedzinie.

 > W strategii rozwoju województwa pomorskiego bardzo ważną pozycję zajmuje 
turystyka. Według szacunków Instytutu Turystyki w 2007 roku województwo 
pomorskie odwiedziło około 3,7 mln turystów krajowych, w tym 2 mln w ramach 
wyjazdów długich (min. 4 noce), co daje pierwsze miejsce wśród wszystkich 
województw w Polsce. Natomiast liczba turystów zagranicznych wyniosła w 2007 
roku 1,076 mln. Wśród turystów zagranicznych największą grupę stanowili Niemcy, 
a w dalszej kolejności Szwedzi, Brytyjczycy, Rosjanie, Norwegowie, Francuzi, 
Włosi i Amerykanie.

 > W 2008 roku baza noclegowa województwa pomorskiego składała się z 216 
obiektów hotelarskich oraz 606 pozostałych obiektów (przede wszystkim domy 
wczasowe). Łączna liczba miejsc noclegowych wynosiła 85,3 tys., w tym w dys-
pozycji obiektów hotelarskich pozostawało 19,6% ogólnej liczby miejsc.

największe firmy z branży spożywczej 
w województwie pomorskim w 2007 roku 
(Lista 2000, rzeczpospolita, październik/listopad 2008)

FIRmA PRZYCHODY (W TYS. Zł) WYNIK NeTTO (W TYS. Zł)

Graal SA GK, Wejherowo 336 271 14 905

Prime Food Sp. z o. o., Przechlewo 223 028 322

Gdańskie Młyny i Spichlerze Sp. z o. o., 
Gdańsk

188 322 225

Wilbo SA, Władysławowo 172 635 6 859

Nord Capital Sp. z o.o. 164 084 2 542
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handeL zagraniczny

 > W 2007 roku firmy województwa pomorskiego wyeksportowały towary o łącznej 
wartości 7 554,7 mln euro, import natomiast wyniósł 8 225,4 mln euro. Wartość 
eksportu i importu w województwie systematycznie rośnie. Wartość eksportu per 
capita dla województwa w 2007 roku wyniosła 4 670 USD i była znacznie wyższa 
niż średnia wartość tego wskaźnika dla Polski.

 > Gospodarka Pomorza cechuje się coraz większym stopniem otwarcia, a eksport 
coraz mocniej determinuje produkcję pomorskich firm niż popyt wewnętrzny 
regionu. O wadze eksportu dla pomorskiej gospodarki świadczy jego udział 
w produkcji sprzedanej przemysłu województwa. W 2006 roku wynosił on 54,9% 
(był to ponad 20% wzrost w stosunku do 1995 roku). Województwo pomorskie 
zajmuje pod tym względem czołowe miejsce w Polsce, a wskaźnik ten jest wyższy 
od przeciętnego w kraju.

 > Natomiast udział województwa pomorskiego w eksporcie krajowym wyniósł 7,5% 
w 2007 roku (w imporcie krajowym wskaźnik ten to 6,9%).

 > Najważniejszą grupą towarową w eksporcie województwa pomorskiego są statki 
i  łodzie, których udział w eksporcie w 2006 roku wynosił 29,8%. Świadczy to 
o bardzo wysokiej specjalizacji eksportowej regionu. Drugim, z punktu widzenia 
wartości obrotów eksportowych i udziału w sprzedaży za granicę był eksport 
odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania 
dźwięku i obrazu oraz akcesoriów do nich (13,2%). Artykuły te zaliczane są do 
grupy produktów o wysokiej intensywności technologicznej, co ma szczególne 
znaczenie z punktu widzenia rozwoju gospodarki województwa. Pomorskie pod 
względem znaczenia produktów wysokich technologii w eksporcie zalicza się do 
krajowej czołówki. Na województwo przypada 23% ogólnopolskiego eksportu dóbr 
high-tech. Trzecim produktem eksportowym województwa są produkty rafinacji 
ropy naftowej (9,9% wartości eksportu).

najwięksi pomorscy eksporterzy w 2007 roku 
(top 100, Polska dziennik Bałtycki, 23 czerwca 2008)

FIRmA eKSPORT 
(W TYS. Zł)

UDZIAł W PRZYCHODACH 
Ze SPRZeDAżY (W PROC.)

Flextronics International Poland Sp. z o.o., Tczew 1 637 000 98,97

Jabil Circuit Poland Sp. z o. o., Kwidzyn 1 376 086 75,24

Gdańska Stocznia Remontowa SA, Gdańsk 1 137 211 91,02

International Paper Kwidzyn SA, Kwidzyn 1 000 000 52,00

Stocznia Gdynia SA 936 000 89,91
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 > Najważniejszym rynkiem zbytu dla pomorskich produktów są Niemcy. W 2006 roku 
na ten kraj przypadało 18,6% eksportu województwa. Zajmująca drugie miejsce 
Norwegia odbiera 13,8%, a trzecia Szwecja 8,7% zagranicznej sprzedaży regionu.

najważniejsze grupy produktów w eksporcie województwa 
pomorskiego w 2006 roku (handel zagraniczny województwa 
pomorskiego w latach 2000–2006, MidWig 2008)

GRUPA TOWAROWA WARTOść 
eKSPORTU 

(W mLN eUR)

UDZIAł W łĄCZNYm 
eKSPORCIe (W PROC.)

Statki i łodzie 1 965,4 29,8

Odbiorniki telewizyjne i radiowe, urządzenia 
do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu 
oraz akcesoria do nich

866,3 13,2

Produkty rafinacji ropy naftowej 652,9 9,9

Papier i tektura 240,1 3,6

Konstrukcje metalowe 200,2 3,0

najważniejsze kraje-partnerzy w eksporcie województwa 
pomorskiego w 2006 roku (handel zagraniczny województwa 
pomorskiego w latach 2000–2006, MidWig 2008)

KRAJ WARTOść 
eKSPORTU 

(W mLN eUR)

UDZIAł W łĄCZNYm 
eKSPORCIe 

(W PROC.)

Niemcy 1 223,9 18,6

Norwegia 911,3 13,2

Szwecja 572,8 8,7

UK 497,5 7,6

Niderlandy 411,7 6,3
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 > Mieszkańcy województwa pomorskiego są stosunkowo młodym społeczeństwem 
– odsetek ludności w wieku produkcyjnym wynosi 64,6%, a w wieku przedproduk-
cyjnym 20,8%. Ponadto, w prognozie demograficznej IBnGR do 2035 roku, liczba 
ludności w wieku produkcyjnym będzie zmniejszać się wolniej niż przeciętnie 
w całej Polsce. Oznacza to, że zarówno inwestorzy, jak i rodzimi przedsiębiorcy 
mają tu stały i łatwy dostęp do zasobów kapitału ludzkiego. Potencjalni pracodawcy 
mogą znaleźć na Pomorzu zarówno specjalistów z wyższym wykształceniem, jak 
i wykwalifikowaną kadrę robotniczą. Według Banku Danych Regionalnych GUS 
na Pomorzu pracuje 764 tys. osób, z czego większość w sektorze prywatnym.

 > Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie pomorskim 
wynosi 277 tys. osób. Ponad połowa osób jest zatrudniona w przemyśle, gdzie 
najwięcej pracuje przy produkcji artykułów spożywczych i napojów – przeszło 7% 
wszystkich zatrudnionych. Potwierdza to znaczenie sektora spożywczego dla 
gospodarki województwa. Największa dynamika przyrostu zatrudnienia nastąpiła 
w: produkcji maszyn i urządzeń (przede wszystkim elektrycznych), budownictwie, 
produkcji sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych oraz 
w obsłudze nieruchomości i firm.

Rynek_pracy_i_edukacja

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, 2008 rok 
(Biuletyn statystyczny Województwa Pomorskiego, iii kwartał 2008, gus)

SeKTOR LICZBA 
OSóB

UDZIAł 
PROCeNTOWY

ogółem 277 649 100,0

 > Przemysł ogółem 147 727  53,2

Produkcja artykułów spożywczych i napojów  19 964  7,2

Produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich  5 381  1,9

Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz ze słomy i wikliny  10 607  3,8

Produkcja wyrobów chemicznych  3 971  1,4

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych  8 416  3,0

Produkcja wyrobów z metali  16 255  5,9

Produkcja maszyn i urządzeń  7 232  2,6

Produkcja maszyn i urządzeń elektrycznych  3 858  1,4

Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych  9 043  3,3

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep  2 996  1,1

Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz, wodę  15 940  5,7

Inne 44 064 15,9

 > Budownictwo   23 156   8,3

 > Handel i naprawy 45 697 16,5

 > Hotele i restauracje 4 194 1,5

 > Transport, gospodarka magazynowa i łączność 20 274 7,3

 > Obsługa nieruchomości i firm 26 910 9,7

 > Inne 9 691 3,5
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 > Stopa bezrobocia na Pomorzu utrzymuje się od października 2007 roku na pozio-
mie niższym niż w kraju. Na koniec 2008 roku wyniosła 8,4% i była zróżnicowana 
wewnątrz regionu. Najniższa stopa bezrobocia występowała w Trójmieście, gdzie 
przede wszystkim skupia się aktywność gospodarcza regionu (w Sopocie – 1,9%, 
w Gdyni – 2,2%, w Gdańsku – 2,5%). Natomiast najwyższy poziom bezrobocia 
utrzymywał się w powiecie nowodworskim (22,9%), człuchowskim i bytowskim 
(kolejno 20,8% i 20,3%).

16,8%

20,3%

16,2%6,7%

14,9%

20,8%

14,1%

6,8%

3,8%

14,5%
10%

9,6%

17,7%

17,8%

22,9%

8,4%

9%

stopa bezrobocia w powiatach województwie pomorskim 
na koniec 2008 r. (WuP gdańsk)

2,2%

1,9%

2,5%

 > Dla potencjalnych inwestorów jednym z głównych atutów województwa pomor-
skiego jest stały dostęp do wykształconej i wyspecjalizowanej kadry. Na Pomorzu 
funkcjonuje 28 szkół wyższych, kształcących przeszło 100 tys. studentów. W 2008 
roku pomorskie uczelnie ukończyło ponad 20 tys. absolwentów.

 > Największą uczelnią województwa jest Uniwersytet Gdański, drugą zaś co do 
wielkości, a zarazem najstarszą na Pomorzu – Politechnika Gdańska. Zapleczem 
kadrowym dla głównych sektorów gospodarki są również uczelnie: Akademia 
Morska, Akademia Marynarki Wojennej, Akademia Medyczna, Akademia Wycho-
wania Fizycznego i Sportu oraz prywatne szkoły wyższe.

Powiat 
wejherowski

Powiat 
starogardzki

Powiat 
pucki

Powiat bytowski

Powiat człuchowski Powiat kwidzyński

Powiat sztumski

Powiat malborski

Powiat nowodworski

Powiat 
lęborski

Powiat gdański

Powiat miasta Gdynia

Powiat miasta Słupsk
Powiat miasta Sopot

Powiat miasta Gdańsk

Powiat chojnicki

Powiat kościerski

Powiat słupski

Powiat kartuski

Powiat 
tczewski
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 > W województwie pomorskim funkcjonuje również wiele szkół, które przygotowują 
do pracy wykwalifikowanych robotników w różnych branżach i specjalnościach 
(monterzy, elektrycy, mechanicy, operatorzy maszyn sterowanych numerycznie).

 > Coraz więcej osób wykazuje się znajomością języków obcych. Ich nauka rozpo-
czyna się już na poziomie szkoły podstawowej. W ramach programu nauczania 
prowadzone są zajęcia obowiązkowe przynajmniej z  jednego języka obcego, 
zazwyczaj angielskiego.

absolwenci uniwersytetu gdańskiego w roku 2007/2008 
(edukacja i wychowanie w województwie pomorskim 
w roku 2007/2008, gus)

UNIWeRSYTeT GDAńSKI
LICZBA ABSOLWeNTóW

Ekonomia 916

Finanse i bankowość 84

Zarządzanie i marketing 181

Prawo 383

Administracja 596

Informatyka 75

Informatyka i ekonometria 160

Biotechnologia 62

Ochrona środowiska 157

Filologia angielska 262

Filologia germańska 111

Filologia romańska 25

Skandynawistyka 28

absolwenci Politechniki gdańskiej w roku 2007/2008 
(edukacja i wychowanie w województwie pomorskim 
w roku 2007/2008, gus)

POLITeCHNIKA GDAńSKA LICZBA ABSOLWeNTóW

Zarządzanie i marketing 497

Informatyka 195

Automatyka i robotyka 70

Biotechnologia 72

Elektronika i telekomunikacja 192

Elektrotechnika 151

Mechanika i budowa maszyn 233

Oceanotechnika 153

Technologia chemiczna 66

Inżynieria materiałowa 96

Budownictwo 332

Architektura i urbanistyka 158

Inżynieria środowiskowa 65
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 > jednym z Głównych atutów 
wOjewództwa POmOrskieGO jest 
stały dOstęP dO wykształcOnej 
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 > Na koniec 2006 roku wśród podmiotów działających na terenie województwa 
pomorskiego, 1127 posiadało kapitał zagraniczny. Największą grupę stanowiły 
podmioty zatrudniające do 9 osób – 58,4%, natomiast jednostki zatrudniające 
powyżej 250 osób stanowiły 4,6%.

 > W podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego pracowało ponad 63 tys. 
osób, w tym 72,2% w przedsiębiorstwach przemysłowych, 8,5% w jednostkach 
zajmujących się handlem i naprawami, 7% w podmiotach związanych z obsługą 
nieruchomości i firm oraz 4,5% w podmiotach o działalności transportowej.

Inwestycje_zagraniczne

struktura podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego 
w 2006 roku – liczba podmiotów

Przemysł – 33,3%

Budownictwo – 5,6%

Handel i naprawy – 24,8%

Hotele i restauracje – 2,4%

Transport – 8,7%

Obsługa nieruchomości i firm – 16,7%

Pozostałe sekcje – 8,5%

struktura podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego 
w 2006 roku – wartość kapitału zagranicznego

Przemysł – 58,9%

Budownictwo – 4,6%

Handel i naprawy – 9,1%

Hotele i restauracje – 2,2%

Transport – 16,6%

Obsługa nieruchomości i firm – 4,8%

Pozostałe sekcje – 3,8%
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 > W województwie pomorskim zaangażowały swoje środki firmy z całego świata. 
Z ponad 60 krajów, z których pochodzili udziałowcy podmiotów zlokalizowanych 
w regionie, najwięcej kapitału według danych GUS w 2006 roku należało do 
Niemiec (24,1%), Niderlandów (19,5%), Austrii (9,2%), Danii (8,7%) i Francji (8%).

 > W największe inwestycje zaangażowany jest przede wszystkim kapitał amerykań-
ski. Przykładem może być Flextronics International Poland w Tczewie czy firma 
papiernicza International Paper Kwidzyn SA, a  także Intel Technology Poland 
w Gdańsku oraz Jabil Circuit Poland w Kwidzynie (który przejął Philips Consumer 
Electronics Industries Poland).

 > Kapitał amerykański reprezentowany jest też przez coraz więcej spółek z sektora 
zaawansowanych usług. Na Trójmiasto zdecydowały się dotychczas GE Money 
Bank, Reuters-Thomson (który utworzył jedno z pięciu swoich światowych centrów 
operacyjnych firmy), Compuware, First Data czy Axciom.

 > Pod względem liczby spółek oraz wartości zainwestowanego kapitału najbardziej 
widoczny jest kapitał niemiecki, przede wszystkim w branży spożywczej (Dr. Oetker, 
Baltic Malt), meblarskiej (GFM Klose, Flair), elektrotechnicznej (Moeller Electric, 
Johann Krause Polska) oraz handlowej (Metro Group).

 > Równie dużym inwestorem są firmy z Niderlandów – Unilever Polska, Farm Frites 
Poland, Smurfit Kappa Polska.

 > Francuzi na Pomorzu szczególnie widoczni są w usługach komunalnych – Dalkia 
Termika, EDF, Saur Neptun Gdańsk.

 > W regionie ulokowała się też znana skandynawska grupa finansowa Nordea. 
Skandynawowie zainwestowali również w branżę samochodową (Scania) oraz 
budowlaną (Skanska i NCC). W 2008 roku swoje centrum księgowe otworzyła 
w Gdańsku duńska Arla Foods.

 > Inwestorów zagranicznych na Pomorzu szczególnie interesuje działalność portowa 
oraz produkcja jachtów. W trójmiejskich portach zainwestowali już m.in. filipiński 
ICTS (Baltic Container Terminal), Hutchison Port Holdings (Gdynia Container 
Terminal), Deepwater Container Terminal Gdańsk. W branży jachtowej pojawili 
się natomiast Damen Shipyards Gdynia czy HTEP Sunreef Yachts Polska.
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PoMoc PuBLiczna

 > W Polsce, tak jak w  innych krajach Wspólnoty Europejskiej wyróżnia się trzy 
podstawowe rodzaje pomocy publicznej:
 > regionalna
 > horyzontalna
 > sektorowa

 > Pomoc regionalna – pomoc przeznaczona dla regionów, których PKB jest mniej-
szy od 75% średniej PKB Unii Europejskiej. Cały obszar Polski kwalifikuje się do 
pomocy regionalnej. Pomoc jest dostępna dla wszystkich sektorów z wyjątkiem 
rolnictwa, rybołówstwa, górnictwa, transportu, przemysłu samochodowego, 
stoczniowego, stalowego, włókien syntetycznych.

 > Pomoc horyzontalna – nastawiona na pewne ustalone cele bez względu na 
obszar objęty pomocą. Najważniejszymi rodzajami wydatków w ramach pomocy 
horyzontalnej są: pomoc doraźna dla przedsiębiorstw (na ratowanie/restruktury-
zację), wspomaganie małych i średnich przedsiębiorstw, pomoc na zatrudnienie 
i utworzenie nowych miejsc pracy oraz prace innowacyjne i badawczo-rozwojowe 
oraz inwestycje związane z ochroną środowiska.

 > Pomoc sektorowa – dla sektorów wrażliwych; związana jest z restrukturyzacją 
poszczególnych dziedzin gospodarki oraz pojedynczych firm z sektorów: budow-
nictwo okrętowe, żegluga morska, górnictwo węgla, hutnictwo żelaza i stali, 
przemysł włókien sztucznych, przemysł motoryzacyjny, rolnictwo i rybołówstwo.

 > Wszystkie programy pomocy ze środków publicznych dla przedsiębiorstw, których 
wartość przekracza 200 tys. EUR muszą być notyfikowane w Komisji Europejskiej.

 > Pomoc de minimis – nie musi być notyfikowana; jest sumowana tylko z  inną 
pomocą de minimis, do pułapu 200 tys. EUR w przeciągu 3 lat.

 > Dozwolone jest korzystanie z wielu instrumentów wsparcia, jednakże całkowita 
wartość pomocy nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy 
regionalnej dla danego regionu (jako % wydatków kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem) – w województwie pomorskim pułap ten wynosi 40%.

 > Dla mikro i małych przedsiębiorstw intensywności podstawowe pomocy są pod-
wyższone o 20 punktów procentowych brutto (z wyłączeniem przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu). Dla średnich 
przedsiębiorstw intensywności podstawowe pomocy są podwyższone o 10 punktów 
procentowych brutto (z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność 
gospodarczą w sektorze transportu). Maksymalna intensywność regionalnej 
pomocy dla nowopowstałych małych przedsiębiorstw (nie starszych niż 5  lat) 
wynosi 40% w przypadku kosztów poniesionych w ciągu pierwszych trzech lat 
od utworzenia przedsiębiorstwa oraz 30% – w przypadku kosztów poniesionych 
w ciągu dwóch kolejnych lat.

 > Dla dużych projektów inwestycyjnych (czyli takich nowych inwestycji, w których 
wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem przekraczają równowartość 50 mln 
EUR) maksymalną wartość pomocy ustala się zgodnie ze wzorem:

i = r ⋅ (50 mln eur + 0,5 ⋅ B + 0,34 ⋅ c)

gdzie:
 > I – maksymalna wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,
 > R – podstawowa intensywność pomocy (40% w województwie pomorskim),
 > B – wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem finansowym 

przekraczającą 50 mln EUR, ale nie przekraczają równowartości 100 mln EUR,
 > C – wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem finansowym 

przekraczającym równowartość 100 mln EUR.

Zachęty_dla_inwestorów
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sPecjaLne strefy ekonoMiczne (sse)

 > Specjalne Strefy Ekonomiczne są wyodrębnionymi administracyjnie częściami 
Polski, w których inwestorzy mogą rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą 
na korzystnych warunkach. Tereny SSE oferują wyposażone w pełną infrastrukturę 
techniczną działki pod inwestycje oraz zwolnienie z podatku dochodowego (PIT 
lub CIT). Dodatkowo inwestujący w SSE uzyskują darmową pomoc w załatwieniu 
wszelkich formalności związanych z inwestycją.

 > Zwolnienia podatkowe w SSE uzyskuje się ze względu na wielkość inwestycji lub 
ilość tworzonych nowych miejsc pracy. Suma zwolnień podatkowych w połączeniu 
z innymi formami wsparcia nie może przekroczyć pułapów pomocy regionalnej. 
Działalność gospodarcza związana z daną inwestycją musi być prowadzona przez 
co najmniej 5  lat (duże przedsiębiorstwa) lub 3  lata (małe i średnie przedsię-
biorstwa) od dnia zakończenia inwestycji. W przypadku uzyskania wsparcia na 
tworzenie nowych miejsc pracy muszą one być utrzymane przez co najmniej 5 lat 
od dnia zakończenia inwestycji. Minimalna wartość inwestycji kwalifikującej się 
do objęcia wsparciem w wypadku SSE to 100 tys. EUR. Na terenie województwa 
istnieją dwie SSE – Pomorska i Słupska.

 > Pomorska Specjalna Strefa ekonomiczna (PSSE) obejmuje obecnie siedem-
naście terenów inwestycyjnych o  łącznej powierzchni 1220,11 ha. Wszystkie 
tereny znajdują się w Polsce północnej: 447,03 ha w województwie pomorskim, 
603,08 ha w kujawsko-pomorskim oraz 170 ha w zachodniopomorskim. Do połowy 
2008 roku na terenie PSSE zainwestowano 3 307,6 mln złotych i utworzono 
17 326 miejsc pracy. Wiodącymi branżami są: produkcja urządzeń elektrycznych 
i optycznych oraz branża papiernicza. Główni inwestorzy: Sharp Manufacturing 
Poland, Orion Electric Poland, Bridgestone Stargard, Flextronics International 
Poland, International Paper Kwidzyn, Jabil Circuit Poland, Gemalto, Zakłady 
Farmaceutyczne “POLPHARMA”, Mondi Świecie, Tensho Poland Corporation, 
Polpak Papier.

 > Słupska Specjalna Strefa ekonomiczna (SSSE), zarządzana przez Pomorską 
Agencję Rozwoju Regionalnego SA, zajmuje łączną powierzchnię 401 ha i składa 
się z 8 obszarów inwestycyjnych położonych na terenie województwa pomorskiego, 
zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Do połowy 2009 roku na terenie strefy 
zainwestowano 718,4 mln PLN i utworzono 2 528 miejsc pracy. Wiodącymi bran-
żami są: przemysł drzewny, produkcja tworzyw sztucznych i wyrobów metalowych, 
przemysł motoryzacyjny oraz branża transportowa. Główni inwestorzy: „BAJCAR” 
Bronisław Bajcar, M&S Okna i Drzwi, Przetwórstwo rybne „Łosoś”, KAPENA, 
Kronospan Polska, NordGlass II.
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na szczeBLu Lok aLnyM

 > Zwolnienie z podatku od nieruchomości
 > Istnieje możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z podatku od nie-

ruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Zwolnienie to 
ma charakter ogólny (dla wszystkich przedsiębiorców spełniających określone 
warunki) i może być uważane za pomoc regionalną (w zależności od konkretnych 
rozwiązań prawnych zawartych w uchwale gminnej). Zwolnienia są ustalane 
uchwałą Rady Gminy.

 > Zwolnienie od podatku od środków transportu
 > Istnieje możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z podatku od środ-

ków transportu. Podatek dotyczy tylko ciężarówek i autobusów. Zwolnienie ma 
charakter ogólny i od kwietnia 2007 roku uznawane jest za pomoc publiczną. 
Zwolnienia są ustalane uchwałą Rady Gminy.

 > Przedsiębiorcy mogą też otrzymać wsparcie (pomoc horyzontalna) od powiato-
wego urzędu pracy na zatrudnienie osób bezrobotnych w następującej formie:
 > dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy – kwota określona w umowie nie 

wyższa niż 500% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej brutto 
(warunek: zatrudnienie przez okres co najmniej 12 miesięcy w pełnym wymiarze 
czasu pracy zatrudnionej osoby);

 > refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia 
społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego – jednora-
zowa refundacja po upływie 12 miesięcy zatrudnienia w wysokości nie wyższej 
niż 300% minimalnego wynagrodzenia za pracę w dniu kiedy osoba została 
zatrudniona;

 > prace interwencyjne – comiesięczna lub co dwumiesięczna refundacja praco-
dawcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki 
na ubezpieczenia społeczne.
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Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (ARP S.A.) powstała w 1992 r., z inicjatywy władz 
województwa. Jest silną instytucją, wyznaczającą standardy wsparcia przedsię-
biorczości na Pomorzu, a także ważnym partnerem S.A.morządów w zakresie 
kreowania rozwoju regionalnego.

ARP S.A. umożliwia i pomaga pomorskim przedsiębiorcom korzystać z dotacji 
unijnych już od 9  lat. Obecnie wdraża Fundusze Europejskie dla firm oraz 
instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013 oraz 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Od 2009 roku ARP S.A. realizuje projekt System Promocji i Informacji Gospo-
darczej Województwa Pomorskiego, którego celem jest przeprowadzenie 
usystematyzowanych działań na rzecz promocji gospodarczej regionu w kraju 
i za granicą w latach 2009–2011.

W ramach projektu powstanie analiza atrakcyjności inwestycyjnej wojewódz-
twa, w której zostaną wyodrębnione branże priorytetowe z punktu widzenia 
rozwoju inwestycji zagranicznych. Przebadany zostanie stan regionalnej gospo-
darki – atuty, słabe strony, główne sektory, otoczenie biznesu. Wyniki badań 
będą skonfrontowane z globalnymi trendami gospodarczymi oraz oczekiwa-
niami i doświadczeniami potencjalnych inwestorów. Na tej podstawie wybrana 
w drodze przetargu agencja reklamowa przeprowadzi kampanię promocyjną 
województwa pomorskiego w kraju i zagranicą.

ARP S.A. realizuje również inne, ważne dla Pomorza projekty: zarządza Fundu-
szem Kapitałowym inwestującym w innowacyjne pomysły, prowadzi Centrum 
Obsługi Inwestora, a  także świadczy usługi informacyjne, konsultingowe 
i szkoleniowe.

Wysoka jakość świadczonych usług jest potwierdzona wieloma certyfikatami: 
ISO 9001, KSU, Ministerstwa Gospodarki oraz innymi stosownymi akredytacjami.
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